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ÏNHOUb VAK iSTÜE'i

///. A FD E E L I N G.

De MYNSTOFFER
I. HoofDst. Algemeene EigenfcUappen.

Kryftal-Figuuren en Kryftallizatie der

Zoütèn; Onderfcheiding derzelven» Bladz:^ k

tl* HooFDst^ Befchryving van dè Sal-
peters» Salpeterachtige Kryftallen*

'Bereiding van de Salpeter in de Ükrai-

np, in Vrankryk en andere deelen van
Europa, Vérfchil van de Oostindifche.
Salpeter door ]Lonst gemaakt. Eigene
fchappen , Grondjloffeny Voortbreng-
zelen , Nuttigheid , enz Salpeterige

Steen ' Kry&allm j Ka/kachtige ^ Gips-
achtige. \ \ n ' i|

III, HooFDST. Befchryving van het KaLic-
^OÜT 9 dat men ISTatrum noèmt ^

dergelyke Kryfiatlen , tot 'welken dè

meefteh Van de Kalkfpaath en Gfps-
Spaath ^ vah veelerley figuur , de Se-
Jenietén enz. behoofen. Eigenfchap-*

^pen van het Natrum der Ouaenen He'
^déndaagfchen : Mxd- ^Mmï m Bron-
zout 3 dat men Bitterzou t noerrit o/pur-
jgeerend Zout ; gelyk het Epfbms , Sed-
liczer , Wonderzout van Glaüber, enz. '""'i jl

IV. HoQFDST. Befchryving van Borax
o/ het zogenaamde Lymzouc. Het oh*

derfchèid van ruuwe en gerafinèerde*
Hombergs Krgmpftillend . Zout daar
uit. Steenige Borax -Kryjldllen : Ede-
le Stcenen , Schirls , Tourmalineö i

t^ranaacen* • \ .^m^



VI fioOFDsf. Befchryvlng van 'het Pekel*
zoüï ofgemeen Keuken - Zout , in Zee-
Zout ^Bron- en Berg-Zout onderfchei*

den; benevens ^i^^Spaathvloeden en ande*

St^'^ryfiMen van dergelykefiguur^

VI Hooms^n Befchryving van de Aujm^
zo de Natuurlyke als Uitgeloogde, uit

Ley ^ Sternen , Jarde en andere Stoffen

;

aU oo/cvan dé Steen • KryftaJIen vander^
gelyke figuur , waar toe dé vif^naamjt^,.

Edele Scecnen behoren. ;

' /
VIL HooFDj5T. Befchryving van dé V i-

T R I O O L E N , die in Groene , Blaau-

we e72 VVitte , of Tzer^ Koper* en Spiau-

ter - P^itrioolen^ onderfcheiden worden

;

waar ^y nog verfcheiden kominvanGi^^
mengden aart : Vitriool - Steenen

,

Aarden en andere Vitriool -Ertfen.

VlIL Hoofost; Befchryving. van eenigean^

dereu iddelslaotige Zouten,
meest van Arrnonikaale natuur , als ook

van hetgcwoone Armoniak-Zouc , Rryt-

Zout en Pekelig Bkterzout»

IXó HooFDST. Algemecne Eigenfchappen

der Zv^AvxLWE Lighaamen^ anders

ook Ontvhmmende of Brandbaare

Mynftoffeng^/^^amd. Verdeeling der-

züven*: •

X. HooFJ>ST. Befchryving van de Amber ,

gefneenlyk Amber grys genaamd, we-

gens de KleUr. Bedenkingen overderzeU

ver Oirfprongen afkomst, yerfchillend*

heid^'enz, •

XI. HooFDST. Befchryving van den Barn-

steen; zo ten opzigt van de Plaats,

alwaar hy wordt gevonden^ als van zyn

Oirfprong en de bjzüfidere Gevoelens

dien- aangaande, Gevischte en Gegra-

ven Barnfteen. Beszelfs Gebruik. Zout

van Barnfteen. Barnfteen -Olie. £2^-

ropifchê en Westindifche Barnfteen^



XII. HööFöSTé Befchryvihg van de Aard»
HARSTEN in dergelyke Bitumineuzè
Stoffen ; gelyk de Naphtba of witten

geele en bruine Steen - Olie , het Joden-
lym, Berg-Vet ofMomie^Berg-Pek
/Isphalt y Pek.Turf of Aardkolen,
Steenkolen , Houtkolen , Brand - Ert-
fen , Gitfteen, Stinkfteen , Lever»
Heen, enzh é . Bladz* 236

XIII. HooFpsT* Befchryving van de'^^wA-
^

VELS e^z Zwavelachtige Stoffen; ge*

lyk de Pyrieten, uit welken Zwavel
en Vitriool , als ook Aluin , gewonnen
wordt: de Markazieten Kiezen,
Pyriet - Kogels , Yzer- , Koper* tii

Water -Kies. . • mmmmm ^87

XIV. lloo^mrl Befchryving van hetRoT-
TEKRüJDv zogenaamd ^of Arfenicum,
in desmlfs verfchillende Soorten : waar
toe de S'cherben-Kobalt , Vliegehfteen^

het Realgar of Rusgeel , ook Sandrak ï5tZ
genaamd ; de Giftkies , Mispickel ^

enz. behooren. . m 335

ËV» HooFDST. Algemeene befchryving der

Metaal-Ertsen , inzonderheid

ten opzigt van de plaatfenywaar men*
7.e vindt en de Manier op welke zf

^
gewonnen worden. Optelling der Berg-
werken in Europa en andere We^
reldsdeelen. RaDgfchiJcfeing der Me- f
taaien. •

'

; mm^mmm 2154'

XVL HooFDST. Befchryving van de KwJK*
ZILVER- Ertsen. Leevende Kwik^
vermomde , gefixeerde , Kryltallyne.

Verfcheidenheden der Cinnabers : Ge*
kryftallizeerde , Nierachtige , Knap-
pende. Eigenfchappen in 't algemeen^ '-x^y^

m in 't hyzonder. • rf -r-ir ^%



XVII, liooFBsr. Êefdïryving van tiet Pot»
looa), BHDiivïsiEi en Wolfram,
drie Stoffen , 'welke in één GeflagC
jamen^voegd zyn , hoewel zy weinig
betrekking hebben tot elkander. Bhdt. 2^7

XVIII. Hoofdst; Befchryving van het

Spiesglas , en deszelfs verfcheiderley

8taaldigte , Schubbige., Vezelige pf
Geftraalde Ertfen. Zuivere K^yJlaU
lyney gejireeptè^ róodè Amithonie^ « '^ ri.i 4i($

XIX. Hoofdst. Befchryving van de St»i-

AUTEk , ook ml 2ink genaamd , zó

Kryfiallifch ^1^ verercst, inverfcheide

gedaanten: waar toe de Kalamynfteea

^
en de zwarte , zo wel als de roode
en Kryftailyne Blende, behooren. 41a

^X. Hoofdst. Befchryving van de Bis-
MrxH, zo pedeegen als geminerali^

^

i^eerd ^ en de Ertfen daar toe behoorendé. 45^

XXI, BooFDsT. Befchryving vandeKoBAT^T
en derzelvér Krtfen; waar toe de Kry-
ftallyne of GlanJj. en Spiegel - Kobalt

,

Geftrikte , Korrelige
>^

Staaldigte ,

de Kiezige of Spys- Kobalt Slak-

ken -Kobalt behooren» Bereiding van

het Roctekruid uit fommigen^ van de

Smalt 0/ 't Blaauwfel uit anderen

^ah deeze Ertfen^ • l 4^^^

XXII. HooFDSt. hefchryvim deV'Lhr
T I N A of hetzogenaamde Wit te Goud,
voor eenige Jaaren eerst in Zuid 'Am^--

rika gevonden. Deszelfs Zonderlinge

Éigen)chappen. Maniet órn de ver-

valfching van het Goud, daar mede^

gemakkelyk te ontdekken en hetzelve

daar van te zuiveren* De Oirfprong

beredenend ^ enz. ^mAir^m 480



j^ANWYZlNG DER PLAATEN

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven mrden.

INLAAT XXXV- Afbeelding van de verfchil-

lende Geftaltea der Krystallen,
zo van Zouten, als van Zwavels ^

Steenen en Mecaalen. tegenover Bhdz.
;

ïïig% 1 , 2 , 3 , 4. £)e verfcheiderley Soorten van
' Berg-Kryftallen en Kryflailyne Steenen

of Steenvloed^n , lehoorende tot het Ge-

Jlagt van Z^\\>QtGX. ZieM 4»

5, 6. De Kryjlallen van geknotte Kal^-

fpaath en 'groene Loodfpaath.

7— 7, 8. Steenige Kiyftallen m het Geflagt
van Kalkzout hehoorende. . W. 5.— 9. Een Kryftalmaaking van 't Witte Vi-

triüoL .
—

•

10-14. De Figuurmaaking van het Kalk-

zout ^Nztruiiiy en van de Borax of Lym-
zout. '

. , —— 15- 17- De Gejlalten van fommige Gips-
Kryftallcn, *ift Oejlagt van KalkZOUt
behoorende* , . hU 6.

-~ 18-22. De Gejlalte der Zee-Zout of Pe-
kelzout -Kryftallen , gelyk fommige Py,
rieten. Loodglans, enz. hl. 70

~- 23 ' 28. De verfckil/ende vertooning der
'

Aluin - Kryftallen , war toe ook de Kry-
Jlalfiguur van eenige Metaalen en van de
vooruaamfte Edele Steenen , behoort :

— 2^ - 31» KryftalUzatiên van het Kalkzouc,
' hoedanig "er ook Spaath en Pyrieten yoor-

kometi» . . .—- 3*-3ö* Verfcheiderley Gejlalten der Box^lK-

K^yfiallen, waar toe de Topaazen eri

Schirls betrekkelyk zyn. . hL
j^ 37 > 38. Kryftallen van Pis en Vitrioo-

en der Bladzyden,

zie» hl,

len» W. 10,

I



Plaat XXXVL Afbeelding der Kryftallen
van eenige Zoüten, nacuurlylc

gegroeido ^ Ugenovet Blad?,

Mg* I > 2» ötf Kr'^{lallen van de Salpetei , /?ï

tweederhy Gejlalte^ met regt dwars af-
gefneeden en metfcheeve Punten^ Zie/;/. 34*

a, üe VertoQning des Tops van boven»

«~ 3. Ken ^root Borax- Kryftal , van Benga-
Ie. , . . bL §!•— 4. Een Groep Aluin- Kryftallen vsn Keh-
ren in de Falt%. . . ^/.I38.— 5* Dropfteenig gegroeid yN\tYiinoo\. hLj^u

«— 6. Groen Vitriool of Koperrood ^ Zeer aar»

tig gekryflalllzeerd. '

. . b/.iyö.

Plaat XXXVII. Afbeelding van verfchei-

de Stukken BARNSTEEr^ en ZwAvEL-
StofFen. . '

. .... ^
.. i m i

Fig. I. Een zeer aartig Stuk Barnfteen, w$
een Vifchje daar in begroeid, zie hl. ^ii^

. 2. Een Stukje Vlkgen-Éarnjleen. hl. 211.— 3* Een dito wei Steenkolen van Sedan 9 zo*

genaamd» .
'

2;/. 255*_ 4. L)<? Stinkfteen iiitSweeden^, s&ii «84.

5 Klompjes Stalaüitifche of Drup -Zwa-
vel. • • ^/294o

6, £efiGro(?p Zwavel- Kryftallen f/tS^a^fe ,

2^1^ Spanje. . . ibi. 296,.

•üi-^ 7. groenachtig Aluinyormig MtJ

ife, • • '
'

t.

8. langwerpig geel Zwavel -Kryftal

van Sumatra , in Oostindie,
.—. 9. Bladerige Oranjekleurige Oi-piment uit

Hongarie^ . hL 302»

Plaat XXXVIIL Afbeelding van Mar-
KASiETEN , Kies-Krystallen en
tïRi ETLN of Kiesball^n. —

tig. I. Een Groep Markafieten in Schiefer-

^ achtig Gejleente uit Mongarie. Zie 310.

•—i' s. Teerlingfe Kies - Kryftallen famenge-

groeidy van de TymeeJahQ Bergen^bl.ilU



^igl 3, Langwerpig geftreepte Kies van Ter*

nate» • . hl. 3ï2«

4» DoêrgebrokenVyntiof Straalenfteen.hl. 2i^6^*

- 5. Een dubbeUé Pyriet - Kogel en— 6. zjcer famengeftelde dito , wff Nor-
mahdi^, • ^— 7 Een doorgezaagde gejleepene Kogelronde

• \i\c%hü^ uit Saxen afkomfiig. bL^iJc

P^AAT XXXIX» Afbeelding vauClNNABER,
* Brüinsteen en ANTiMONiE-Ert-

fen. w tegemver Bhdz. S&i

Fig. ï. £<?n Siiuk Celluleuze Cinnaber van

Wolfftein in het Tweebrugfe. Zie b/. 392.— 2. Geftraalde Bruinfteen , 2e?er fraay, van
den Haarts. . bh/^ii,

3. Gedei>drizeerde dito, uit het IVurtem-

hergfe, . É/.4I2»

— 4. Gff^^^^^w SpiesgJas «iV Spanje» hl 419»
5, Zeer fyne gefternde Spiesglas -Kryftal.

len van Braunsdorf in Saxen. */.420»
—*• 6. Geftreepte Antimonie *t Eiland

Elbfi in de Middellandfche Zee. hl. 411,— 7,8. Straalige •ƒ geftraalde Spiesglas»
Erts, van Corjika en uU hen :Nasfau-

^eilburgfe. ^ . hu^^si

Plaat XL. Afbeelding van zeer raare
Stukken Spiesglas , Schirl en
Veldspaath. -

; tégenover Bh(Xz. 425

Fig. !• Een allcrfchoonst Stuk gckryftallizeerde

Antimopie , uit Jihvergne in Frankryk
thans overgchtagt. Zit bL 426*

'
I 2. Een groote Zwarte Schirl uit Bretag^

ne , in zyn Kwartzig Gefteente zittenJe,

dito, . .
'

m

— 3. De zelfde los , daar uit gen$men , om
de Streepigkeid aan te toonen. ———

^

4» Een vierkant wit Staafachtig Veld-
fpaath Kryttal , ook uit Bretagne , in zy-

neMf^rix;. • ^•427.



roodachtig, ep zig zelve

l

veel mar de Borax gelykende , van Cgr-

f . bl/^i'^.

Plaat XLI. Afbeelding van 2ink-, Bis-
MüTH- en KoBALT-Ertfen. ieg^nov^r Bladz. 435

Flg. I. Gekryftaüizeerde Spiauter • Erts van
Zilvernagel öy Stolberg» Zie hl. 437^—— 2. GefiiTureerde Zink in Yzerflccjj z*//

Bareuther "Land. . . W. 440*
— 3. £^^1 fraai]e Roode {Jlsnde *y

Freyberg in Saxen^ . W 449,
4. £m ae^f raare gevederde Bismuthr

StoffiS i van Sc/meeberg in Saxen» bl, 45!,
>

,

_

5* Éen dito Dendritifch gegroeid en aan-

gejle^pen in roode Hoorn/teen van dito» »— 6. Een Stukie Kryftallyne of Spys • Ko-
balt van Ceylon» • ^i.47i»

— 7. Een Groep Spiegel -Kobalt --Kry/fa/-

len van Blankenberg aan den Haarts, bi. 473^* ^

8. Een zeer fraay Stuk Zilverhoudende

geftrikte of gebreide Ksbalt op haar Ge-

Jteentey van Himmelsfurften hy Freyberg

in Saxen* . • |^»474*

DRUKFEILEN,
piadz, iia, Reg, 15, 14. Voor Sal Cemm^

Lees Sal Gemm(Z.

Bladz. 426, Reg, 16. Lees; doch inzonderheid door
de Punten, ook

Bladz, 481. be Bovenregel >Zw De PtATiNAe



B E S C H R Y V I N Ö

D E R

MINERAALEN.

IIL AFDEEL ING.

De MYNSTOFFER

L HOOFDSTUK.
Algemeetie Ei^enfch<7ppen. Kryftal - FigUUren ef%

Kryftaliizatie </^r Zouten. Onderfcheiding

derzelven.

^AA^P de befchryving der Steehen, io

5* het derde Ryk der Natuur > voU

^ ]) gen thans de Mynstoffen^
^W# verdeeld in Zouten , Zmvels en

Metaal - Ertfen. Dat dezelven beter ondef

dien algemeenen naam begreepen kunnen wor-«

den 5 dan de eigetitlyke DelfttolFen, die by

ons de eerfte Klasfe der Mineraalen uitmaa-

ken en zelfs dan de Steerien, van de tweede

Klasfe, blykt, doordien menze meestendeels

mtM^nen haalt^ welke tot eene aanmerkelyke

A diep«



2 De Kuyst almaaking

AfdLu diepte gegraven zyn. Immers , hoe zeer men
hier aan', ten opzïgt van de Zouten en Zwa-

sïuk/"" vete, zou mogen, twyfelen bec is, wat de

Metaal. Ertfcn aangaat, zeer bekend, en van

de Zouten komen in verfcheide deelen des

Aardbodems zeer diepe Groeven vppr
; fchoon

men veelen, zo wel als de Zwavels, ook Op-
pervlakkig vindt. En, hoewel veele Minc-

ralogisten deeze van de Metaal - Ertfen heb-

ben afgezonderd , zo kutinen zy tot geene

andfere der drie Hoofdverdeelingen van het

Ryk der Mineraalen betrokken worden : des

ook Walleuius de Zouten en Zwavels,,

met onzen Ridder, tot de MynftofFen t'huis

brengt. Veel minder was het gevoeglyk

dezelven daar van af te zonderen; alzo zy,

meer uf min, in de famenftelling komen
van de meefte Ertfen der Metaalen*

'De Kry- Daar de DelfftofFen, eigentlyk zogenaamd,

komt voor weeten de Verfteende Zaaken, niet dan

ftcfffen^""
^^^^ ontleende figuur hebben, en de eigent^

lyke Steenen een bepaalde Geftalte ontbreekt,

hebben iie MynftofFen dikwijs eene figuur, die

volkomen Kryilallifch is, den Zouten eigen,

liuitendien kan men 'er geen Eigenfchappen

in vinden 5 die op allen in 't algemeen toe-

pasfelyk zyn. De vSmaak, dien fommige Ert-

fefn hebben , is van Zouten afhangelyk; de

Reuk , dien zy door 'c Vuur uitgeeven., van

Zwavelachtige Stoffen, on^er iict Metaal ge-

mengd



IN 'T ALGEMEEN BEJICHOPWO. 3

mengd , en de vermenging met Aarden en
^^Jj^^j^

Steenen,, waar in zy als geboren voorkomen , L

welke men derhalve hunne M?^^^rx noemt ^^^^^"^

baart een oneindige vervyarring. Veel Stee-

nen , gelyk Ley , Kalk- en Rots- of Zand-

fteenen ,blyven in [hunne Laagen eenpaarig en

leveren dikwijs in zeker Gebergte, Land of

Gewest, een zelfde kenbaare Soort uit: maar

de Myiiftoffen veranderen in dc zelfde Gang
en Groeve onophoudelyk. Ook zyn de Deel-

tjes 5 in eenigen zeer fyn , in anderen grof

en zigtbaar.

Onder de drie Rangen , in deeze Klasfe Menïger«

voorkomende 5 zyn geene Lighaanien van eene^en van^"

<3uidelyker en meer bepaalde Geftalte dan de^^y^^^-^

Zouten, wier figuur zelfs tot onderfchei' Pi.

ding van d^ Kryffallen en EdeU Steemn ftrekt.^"^^^*

Ik heb deeze beiden , welken Lij^NiEus tot

de Zouten betrekt , reeds befchreeven en
onder de Steenen plaats gegeven; maar, de-

wyl ik 'er , volgens de fchikking van den
Ridder, in hunne rang wederom gewag van
zal maaken , zo voegde hier best de befchry-

ving van de KrylJ^Jmaakmg in 't algemeen , en
dus pok van de menigerley Soorten ven K r y-

STALLEN V gelyk daar van de Afbeelding

hier nevens gaat, op Plaat XXXV.

Fig. i. Een agttienzydig Kryftal, met een
' langwerpig zeszydig

, gelykzydig

A a Staaft



4 De Krystalmaaring

Afdeel*
I.

Hoofd-
stuk.

Staafje , de Punten uit zes gelykvof*

mige Driehoeken beftaande : Nitrum.
HOOFD-

pig^ 2. Een ^5'mV;?ry^/5'Kryftal meteen kort

zesz^dig 9 gelykzydig Staafje, welks

Punten van zes gelykvormige Drie*

hoeken. Nitrum.

Fig. 3* Een twaalfzydig Kryftal zonder

Staafje, met twee gelyke Punten vaö

zes gelykvormige Driehoeken. {Nv-

trum.

Fig.4.EtnagttfenzydigKTyrmU met een lang-

^ werpig, ongelyk zeszydig Staafje^
r

, Punten van ongelyke Driehoeken,

daar twee van geknot zyn. Niirum.

Deeze vier vertoonen de verfchillende Soor-

^YK^/ten van Berg^Kryfial gïï Kryftallyne Steenen

öf Steenvloéden , waar van ik in \ voor-

gaande SïüK, bladz. 339, enz. gefproken

ien de Afbeeldingen gegeven heb. Ook is

tot Fig. 2. een Soort van Granaat betrek^

Fig. 5. Een agtzydtg Kryftal , tnet zes ge»

lyke Regthoeken en geene Punten ;

dus aan de enden zeshoekig bepaald*»

Nitrum.

Fig* 6. Een ditomet zes ongelyke Zyden aan

het Staafje , drie fmal , drie breed.

Nitrum*

Dit zyn de Kryftallen der Geknotte Kalk^

kelyk.

Jpaath^



IN 'T ALCEMEEN BESCHOUWD* S

Jpaathj ftraks te befchryven. Opk behoort IH.

Fig. 7. Een agtzydig Kryftal , het Staafje

met vier vyfhoekige Zyden , de Pun-

ten met twee Regthoeken overshands

bepaald. Natrmn*

Fig* 8. Een tienzydig Kryflal , met een on-

gelyk zeszydig Staafje 5 uitvier Vyf»

hoeken, vier fcheeve Ruiten en twee

Vierhoeken famengefteld, Natrum.

Tweederley Soorten van Kryjïallen inDuitfch-

land, en wel op den Haarts vallende, gelyk

wy vervolgens zien zullen.

' Fig. 9. Een MaalfzydigKryOidl , het Staaf-

je van vier Regthoeken : de Punten

van twee Driehoeken en twee Raamen*
l^itriolum.

Het Witte Vitriool bqhoort tot deeze Kryftal-

maaking.

Fig^ 10. Een twaalfzydig Kryftal, het Staaf-

je met zes ongelykzydige, de Punten

ieder met drie gelykzydige Vyfhoe-

ken bepaald» Borax.

Fig^ II. Een twaalfzydig Kryftal met byna

gelyke Vyfhoeken over 't geheel be-

paald. Natrum.

Fig. ia,Een veertienzydig Kryftal; het Staafje

uit zes gelyke Vyfhoeken, de Ponten

ieder van drie fcheeve Raamen en een

Driehoek. Natrunu

de Groene Loodfpaath daar toe. ï.

III. DxHf lYi Stuk.
As



6 De Kry stalma akino

F^g. 13. Een twdalfzydig Kryftal , van zes

Driehoeken en zes Vyfhoeken overs-

hands bepaald, Natrum.

Deeze drie behooren tot de Figuurmaaking

van het Kalkzout en een twaalfzydige Granaat

is ook daar toe betrekkelykt.

Fig. 14. Een twaalfzydig langwerpig Kry-

ftal ; van vier Vyfhoeken , en agc

fcheeve Vierhoeken. Borax.

De nacuurlyke Borax brengt zodanige Kry*

Hallen, als deeze en als Fig. to, voort,

' J^i'g* 15» tienzydig Kryftal , van twee Zes-

hoeken 5 vier fcheeve Vierhoeken , en

vier Vyfhoeken : het Staafje ongelyk

zeszydig : de Punten gelykvormig.

Natrum.

Fig» 16. Een veertiefizydtg Kryftal , als een

plat vierkante Dobbelfteen , met twee

Vierkanten, vier RegthoekjesofRuit-

jes en agt fcheeve Vierhoeken. Na^
trum.

Fig.17. Een tienzydig Kryftal, als een plat*

te Schyf, boven en onder door twee

fcheeve Ruiten en op de Zyden door

agt fcheeve Vierhoeken bepaald. Na-»

trum.

Van deeze drie komen de geftalten voor

onder de GipsrKryfiallen , waar van in \ voor-

gaande Stuk^ bladz» 102, enz. de befchry-

ving is medegedeeld.

Ftg.
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1 8. Een agttienz^dig Yji-^^^iX , dat Teer-
^^J^^^

lingachtig is, met zes Vierhoeken en j.

twaalf Zeshoeken : want de Randen stük?°"

zyn als afgefneeden. Muria.

Fig. I9» Een zeszydig Kryftal , dac een vol-

komen Teerling of .Dobbeldeen uic

maakt, Muria.

Fig. 20. Een veenienzydig Kryftal , als een

Teerling, met geknotte Hoeken, die

driehoekig afgefneeden zyn. Muria.

Fig. 21. Een disoy dat de Hoeken meer ge-

knot heeft: dus uit vier Ruiten, twee'

Vierhoeken en agt Driehoeken famen-

gefield. Muria.

Fig. 22. Een zeszydig Kryftal van zes ge-

lyke fcheeve Ruiten j dus mede Teer-

Imgachtig. Murla^

Tot de Zee 'Zöut-Kryftallen z^w alle deeze

betrekkelyk; gelyk 'er insgelyks eenige Soor-

ten van Pyrieien^ Loodglans en andere Lood-

Kryfcallen, toe behooren.

Fig. 23. Een agtzydig Kryftal, als een pun-

tige Dobbelfteen , met agt gelyke

Driehoeken, Alumen.

Fig. 24, Een veertienzydig Kryftal , ook Teer-

lingachtig, met agt Zeshoeken;» twee

Vierhoeken en vier Ruiten, Alumen.

Fig. 25. Een zesentwintigzydig Kryftal, als

een puntige Dobbelfteen, welke de

A 4 Kan-
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IIl* Kanten afgefneeden en de Hoeïcon ge-

Hooïis* JFig. 26. Een twaalfzydig Kryftal , ook Dob-

belfteenig , met gelyke Zyden, allen

als fcheeve Ruiten, Alumen.

l^igi 27. Een dlta langwerpig , het Staafje

zes-5 de Punten (inezydig.\A/umen.

Fig4 28. Een zesendertigzydig Dobbelfceenigj

alle de kanten der Ruiten als afgefnee*^

den hebbende. Alumen..

Deeze zes verfchiilende Gefcalten openbaa-

i;e zig in de gewoone Aluin* Men heeft niet

alleen gekryftallizeerd Lood ^ Koper ^ Tzer en

j^yrieten^ van dien aart, maar ook Granaaten,

^nz. De eigentlyke Kryftal -figuur der DJa^

manten ^ Robyneu en Saphieren is als Fig. 23,

gelyk in 't voorgaande Stuk , in Fig 7, 8,9»
op Plaat XXXIV , heb doen zien» Ik heb

een Granaat^ volkomen als Fig. 23» Ook is

een Twaalfzydige 5 in Fig. 13, aldaar, ver-

^oond, naast met Fig. 26 overeenkomende»

Fig'* 29. Een twaalfzydig Kryfcal , dóór twee

Vyf hoeken en tien fcheeve Vierhoe»

ken bepaald. Natrum.

Fig. 30. Een dito met tv/aalf Vyfhoeken , al-

len gelykvormig. Natrum.

^ig.';>,\.Y.QXidito^ zeer fpits gepunt , bepaald

door twaalf fcheeve Driehoeken. Na-
trum<>

Tot de E^ryfcallizade van het Kalkzout zya
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deeze drie t'huis gebragt ; hoedanig men Spaalk

§n Pyrieten heeft.

Fig* 32, Een agttienzydig van zes Zeshoeken

en twaalf Ruiten. Borax.

Fig. 33. Een twintigzydig Kryftal , dat lang»

werpig is, het Staafje agtzydig, on-

gelyk; de Punten zeszydig. Borax.

Fig. Een veertienzydig dito, met twee

Regthoeken , agt Zeshoeken en vier

Ruiten, Borax.

Figf 35. Een ^g/Z/V/zs^'^/^-Dobbelfteenigsmet

plat geknotte kanten , door twaalf

Zeshoeken en zes Vierkanten bepaald.

Borax of Muria.

Fig. 36. Een tienzydig Kryfcal Teerlingach-

met twee Vierkanten en agt Driehoeken.

Borax.

Tot de Kryftailen van de Borax behooren

deeze vyfderley Figuuren, waar van de laat-

ften ook die van gekryftallizeerde ^tó^/if, van

een agttienzydigc Pyriet en tienzydige Granaat

uitdrukken, In hoe verre de Figuuren der

Topaazen en Schirls daar mede ftrooken,kan

men op gedagte Plaat XXXIV^eninderzelver

befchryving , nagaan.

Fig. 37. Een dito, dat vier driehoekige Zy-

den heeft, wier kanten als afgefneeden

zyn. Natfumm

De Kryftailen van Pis komen hier naby.

Fig. 38, Een tmalfzydig Kryftal, fcheef

A 5 Dobf
lilt Dnu IV. SfUK»
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II

L

Afdeel.
1.

HoOïD-
STük.

Dobbelfteenigjdoor twee Vierkanten^

vier Zeshoeken en zes Ruiten bepaald*

Een dergelyk dat platter en een dat lang-

werpig is, vindt men ook onder de Cyprifche

Fiiriookn. Dit laatfte is agttienzydig, enver-

fchilt van Fig. 32 weinig: des het insgelyks

uit de Afbeelding is gelaten.

In zodanige veertig byzondere Geftalten , ko-

men de Natuurlyke Kryjiallen voor , welke

door den Heer L i n n ^, u s zeer aartig aan de

Zouten ondergefchikt zyn , en toegepast op

de GekryfiaUizeerde Metaalen en Steenen :

gelyk dit alles hier kortelyk^ doch klaar, is

aangeduid.

DeKrys- Men verklaart doorgaans den oirfprong der

kiSêr Steenige Kryftallen , die in Water onfmeltbaar

Zouten zyn, door te zeggen, dat zy KryflalUzeeren

ah de Zouten y en, niet alleen derzei ver Groei*

plaats, in de Kloven der Gebergten, bene-

vens de manier van Groeijing , gelyk ik aan*

gemerkt heb (^) , maar ook onlangfe Proef-

neemingen , bewyzen zulks: doch de eigent*

lyke manier van Groeijing wordt hier door

niet opgehelderd. Wat is de reden van dee-

ze zo zeer verfchillende en meer of min in de

Natuur befteridig plaats hebbende Kryftalmaa-

hing ? Waarom fchiet het Zee - Zout Teerling-

C«) In 't voorg, IIL Dbils III. Stuk , blad2. 341 % enz»
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fe, de Salpeter Kantzuilige, de Aluin P^^^^^-
^pJiIe

tieke Kryflallen ? i.

Dit te beantwoorden is , zo lang wy i^iet ^^^^^^^^

tot de eerfte beginzelen der Lighaamen kun- Hangt iaf

nen doordringen , ondoenlyk. De Zouten
Q^J^f^^^oj^.

hebben, waarfchynlyk , beftaan, voor hunne gehke fi-

ontbinding in Water, en uit dat Ontbindvogt

komen zy te voorfchyn in hunne oirfpronge-

lyke gedaante. Des men hier over zig niet

meer verwonderen moet , dan over de onein-

dige verfchillendheid der Zaaden ; wat zeg ik

;

der Planten en Dieren. Even als van dezel-

ven een Vrugtbeginzel voortkomt, dat allengs

de Geftalte aanneemt van zyn ïeeler ; zo

komen de allerkleinfte Beginzels van de Zou-

ten y in 't Water zig openbaarende , met de

grootere overeen , die zy , allengs aangroei,

jende toe een bepaalden trap, eindelyk eve*

naaren.

Te onderftelleu dat de Zouten , door hunne Die in de

ontbinding in Water, geheel zouden opgelost
^^y^^^j,.

worden in ondeelbaare Deeltjes { Jtomij^ isderdblyfts

ongerymd; wanneer wy letten op het verfchil

van Smaak, dat in derzelver Solutiën plaats

heeft 5 en zekerlik afhangen moet van dever-

fchillende figuur der prikkelende Deeltjes,

met welken het Water bezwangerd is. Dus
vervalt dan ook het denkbeeld, dac zy, door

een byzondere aantrekking dier Deeltjes in

het Ontbindvogt , Ki7ftallizeeren zouden.

Hun-
Illt DxBL. IV. Stuk.
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IIL Hunne kleinfte Deeltjes behouden, aldaar 5 ze-
Afdeel.

].gj.]y{^ hunne figuur, en voegen zig door Aan-
HpofD- trekking , den gelykflagtigen Lighaamen eigen^

'^"^
nevens elkander tot vergrooting en Kryftal-

maaking,

^/[^^^ De beftendigheid der Zouten, ten opzigt

dikw^iis van hunne Eigenfchappcn , in de Solutiën,

doo^\er- bewyst dan , dat zy hunne figuur behouden
tjienging: ^ffchoon in Deeltjes gefcheiden , welke voor

't bloote Oog onzigtbaar zyn. Het Mikros-

koop, door de kundige Hand van Leeüwen-

jioEK en Baker beftuurd, heeft zulks aange-

toond (Z»). Ook is zulks minder moeielyk toe

te fcaan , dan ten opzigt van die zeer verwon-

derlyke , voor blootc Oog onzigtbaare Dier-

tjes 5 welken men in veele Vogten waarneemt.

Maar dit neemt niet weg, dat gedagte Deel-

tjes der Zouten in nog kleiner Deeltjes, wel-

ke dan eigentlyk Atomi zyn zullen , verdeeld

kunnen worden ; als wanneer het Zout zyne

Eigenfchappen verliest, ja dikwils tegenftry*

dige aanneemt. De Gi/aW/^ of verbranding

door Vuur, toont zulks ten overvloede. Ook
is het zeer waarfchynlyk, dat door de bymea-

ging van tegenftrydige Zouten de Deeltjes van

fi.

(è) Zie NuUig Gebruik van H Mikroskoop door Baker,

in 't jaar 1756 door my vertaald in't Hollandfch uitgege*

ven, bladz. 54, 25. en voorts zyne Redeneeringen over

^« Kryfiallisji$ie dei Zottteo, eaz»
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figuur veranderen gelyk dit zelfs in 't gróót Iir;

waargenomen wordt.
ArDE«tè

Op dergelyke manier moeten de Kryftalle- Hoofd-

tjes gevormd zyn, die den Grondflag maaken
^^J^. ^.^

yan veele Samengeftelde en mooglyk van alle de Sa-

Zouten. De Salpete? , die waarfchynlyk uit^liie'

Zuur, dat in de Lugt huisvest, en een Loog* ^^1^^^

zoutig begmzcl, geboren wordt ^ toont zulks

duidelyk. Niet minder is het in de Vitrioolen

blykbaar , als welke uit Metaalen beftaan 9 die

door Zuur geknaagd zyn. Het Zee -Zout,

hoewel misfchien het alleroudfte, toont door

zynen Zuuren Geest een dergelyken oirfprong

aan. Wanneer zig daar onder mengt eenige

Aardachtige of Kalkaartige StofFe, dan kun-

nen 'er Steen •KryJiaJ/en geboren worden 5 die

van de anderen naauwlyks verfchillen dan

door hunne onfmeltbaarheid (c> ' Zodanig

zal

CO Wy zién dat de Zouten in trap van Smeltbaar-

ieid, als ook in fcherpte*, ongemeen verfchillen; ja dat

fommigen een onfmeltbaar overblyfzel uitleveren: des

het onzen Ridder, die dit zeer wel geweten he^ft, niec

jnet reden tot een misilag kon toegerekend worden « het

Berg-Kryftal, dat geen Smaak heeft en in Water nie^

fmeltbaar is , tot de Zouten te hebben betrokken, (Nat^

m/t.vm Hoiland, door Berkhey,IL D. bladz. 864.J te

minder zo de Geftalte van de Salpeter met die van Berg-»

Kryftal overeenkomt (bladz. 901J De kundige Bakek

heeft in een Druppel der Solutie van dit Zout , door 'ê

Mikroskoop , Lighaamfjes waargenomen , die zodanig

gepunt waren als de Berg- Kryftallen en Europifche Dia«

Öianten. Als boven , bladz» ^a. Fl h
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1114"^ zal de oirfprong zyn van de Bergkry(lallen

l. en Edele Steenen , van zo veelerley Steen-

jtük!^^'
vloeden, Spaath- en Gips- Kryftallen : om
van de Schirls , Bafalten, Granaaten en der-

gelyke Lighaaraen meer , niet te fpreeken#

Ik zal hier thans de Eigenfchappen opgee*

ven, welke aan alle waare Zouten gemeen
zyn: naamclyk

Eijen- i. Zy ontbinden zJg alle , t'eenemaal ; fom*

der^Zou- migen vaardiger , anderen langzaamer ; in

ten in 't zekere bepaalde, voof 't ééne grootere, voor
algemeen. ^ ^

, , ,
\ andere kleinere, veelheid van Water. 2.Zy

komen 5 door uitdamping heüVogt verminderd

zynde , uit de Solutie wederom in hunne voo-

rige gedaante te voorfchyn , dat men Kryftal-

fchieten noemt. 3, Wanneer zy in Water

ontbonden zyn 5 worden door dit Vogt ook

andere Stoffen , die in enkel Water niet fmelt-

baar waren , opgelost. 4* Zy geeven Smaak

aan 't Water en alle Waoerige Vogten. 5. In

Olie zynze , op zig zelve , niet ontbindbaar;

6. Zy branden niet in 't Vuur. 7. Hunne

eigentlyke zwaarte is grooter dan die van

Water. 8. In 't Vuur fmelten eenigen ligter,

anderen bezwaarlyker en vloeljen dan zo dua
als Water.

Gromlbe. Zo men op de Scheidkonftige Beginzelen
ginzelen. Zouten acht geeft, zal men bevinden, dat

hunne GrondftofFe eene zeer fyne Aarde zy ,

van eene Kalkachtige en meer of min Loog--

ZOUe
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zoutige natuur , door het vlugge Zuur, ^i^tin^^^^^^^

de Lugt huisvest en zig aan 'c invreeten en I.
^

doen Roeften der Metaalen openbaart tot g^JJf/^^

een meer of min onzydig Zout verbonden,

en door Water tot Kryftalfchietinge gebragt.

Allen, immers, leveren zy een zeer fcherpen

Zuuren Geest uit en het overblyfoel is van

eene Alkali fche natuur. Water of Vpgtigheid

is tot hunne voortbrenging noodig en demees^

ten worden in Water, niet buiten 't zelve,

voortgebragc. Ook bevatten zy. gelyk door

Deftiilatie blykt, een menigte van Water.

ïerwyl wy reeds gezien hebben (d). dat de Overeen-

Berg-Kryftallen ook m Water, en wel uitdeKrys-

een Kalkachtig Vogt, dat veele Steenige deel-^^^^^"»

tjes bevat , geboren worden; zo is h^t denk-

beekl van onzen Ridder zeer gegrond, wan-

neer hy derzelver afkomft aan dergeiyke oir-

zaaken toefchryft. Immers, dat dezelven in

Water niet fmeltbaar zyn , doet niets ter

zaake: alzo het ééne Zout ongelyk minder

oplosbaar is dan het andere ; gelyk in de Bo-

rax blykt , die zelfs tot famenlyming dient

van Metaalen. Ook is het overblyfzel der

Kryftallizatie van fommige Zouten byna zo

iiard als Steen.

:: „ De Steenige KryJlaUen Czegt zyn Ed. )Oirrprong

^, ontftaan door rust en vertoeying , in enKryftaf-**

Cd) Zie 't voorg. Stuk , over de Steenen ^ bladz. 343»

III, J)m%u l V. SïUK.
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Aïdeel
Water, met Zout bezwangerd, doch

!• \j niet daar mede verzadigd , vol van de al-

t^K?^*' 3> lerfynfte Aardachtige deeltjes , en in de

holten van Steenen vervat zynde. Zy zyn

„ niet wederom, door Water, in onvatbaare

3. deeltjes ontbindbaar. Door hunne veel-

5, zydige figuur verfchillen zy van alle andere

„ Steenen i en hebben geene dan die aan be-

kende Zouten eigen is. Dit is, zoveel wy

3, tot nog toe weeten, de eenige Natuurlyke

5, oirzaak der Kryfiallizatie ^ en de Zouten zou-

„ den derzelver figuur niet bepaalen, indien

„ zy niet daar mede werden ingelyfd. Minder

55 is het te verwonderen , dat de Aarde zig

dus met de Zout -Kry (lallen verbindt , dan

3, dat zulks gefchiede met de Metaalen , van

welken zy hunne Kleur hebben , zo blyk-

,5 baar in de Edele Steenen, wier doorfchy-

3, nendheid en glans, buiten twyfel, afhangt

,5 van de allerfynfte deeltjes der Zouten.'*

Ki-yftal- Bovendien vindt men ook Lighaamelyke

Memto.^^
van de mt^^k^ Metaalen^ gelyk

niet alleen van Yzer, Koper, in de Pyrieten

;

van Lood, zo blykbaar in de Loodglanfen

;

van Tin, in de Tin-Schirl en Granaaten; van

Zilver in de Wit , Rood- en Zwart Gulden-

Ertfcn; maar zelfs nu ook van het Goud» Dit

alles, het welk niet dan van de werking van

Zouten af kan hangen , beveftigt het denkbeeld

van onzen Ridder ongemeen. Men ziet, naa-i

me*-
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melyl^jdat ccnMetaalflofFe ofZwavel,anders van
onbepaalde gedaante 5 dus de Figuur der Zouten Afdeel;

aanneemt. Wat reden is 'er , om te denken , Hooid»

dat niec eene Aard- of SteenftofFe het zelfde

zoude doen? Daar men , buitendien, zo veele

Steengroeijingen , van onbepaalde of bepaalde

figuur 5 waarneemt.

Met reden zyn dan deeze, zowel als de^^^^ê*^

Steen -Kry (lallen , door den grooten LiN-teru

JUJEVS , ook in de Rang der Zouten opge-

tekend, van welken zyn Ed. de zes volgende

Geflagten maakt.

1. Niirum ( Salpeter )• Dit heeft (zegt hy^

langwerpige zeszydige Kryftallen met zeszy*

dige Punten.

2. Natrum (Kalkzout). Dit geeft langwer^

pig-e vierzydige Kryftallen met ongelyke zyd-

vlakten , aan 't end door vierhoeken bepaald»

3. Borax (Lym-Zout). Desi^elfs Kryftallea

zyn kort ,
agtzydig , met geknotte Punten.

4. Muria (Pekelzout). Dit heeft volkomen

Teerlingachtige Kryftallen.

5. Alumen (Aluin). Deszelfs Kryftallen zya

zeshoekig met agt driekantige Zyden.

6. Fitriolum (Vitriool). Dit geeft Kryftal-

len , welke eenigermaate naar fcheeve Teer*

lingen of Dobbelfteenen gelyken*

Ik gaa dan tot de byzoiadere befchryvmg

ever»

III. DS&L* IV* Stw»
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HOOFD-
^ruK.

, IL H O O F D S T U

Befchryving van de Salpeter Salpcter-

achtige Kryflallen. Bereiding van de Salpe*

ter in de Ükraine , in Vrankryk en andere

deelen van Europa» Verfchtl van de Oost-

indifche. Salpeter door Konst gemaakt.

Eigenfchappen , Gronêfloffen ^ Voortbrengzelen ,

Nuttigheid^ enz. Salpeterige Steen- Kry (tal-

len ; Kalkachtige , Gipsachtige.

Naams- ITS^ benaaming , Salpeter , is zo algemeen
reden. aangenomen , dat men (zonder ondui'

delyk te worden) naauwlyks een andere in

Nederduitfch gebruiken kan , voor dit zo be-

leende Zout , dat in Vrankryk en Engeland

den naam voert van Nitre^ naar den Latyn-*
(

fchen Nitrum , die van Griekfche Nitron

afkomftig is* Zy verftondcn 'er echter, oud-

tyds, een ander en wel waarfchynlyk een

Kalkzout (^Natrum') of een Steenzout (Sal

Cemmcé) door, en daar van heeft hetmisfchien

dien basterdnaam , als Sal Petrce of Rots-

Zout , bekomen. Want het gedagte Natrum

wordt dikwils aan de kanten van Rotfen,

Steenen en Muuren, uitgroeijende gevonden.

Sommigen v/illen, dat het Nitrum der Ouden

de



Salpeteu!OE Kristallen. iq

de Borax zy geweest Pliniüs ver- IIL

haalt dat men het in Egypte, op der- n.
'

gelyke manier uit het Nylwater , als het Zout Hoofd*

uit het Zee -Water kreeg; naamelyk door

üitdrooging van de Zon , in zekere Werken,

Nitrarice genaamd* Ook zegt hy , dat het

aldaar , aan hoopen gelegd , Steenachtig

wierd , zo dat men 'er Vaten van maaken kon

,

die fomtyds ros waren, wegens deingemeng"*

de Aarde. Het was van eene bytende * Loog-

zoutige natuur , verhittende en Wondzuive-

rende, fcherper dan Zee-Zout, en derhalve

van het hedend^agfch Salpeter zeer verfchil*

lende.

Het onze maakt by LiNNiï:us de eerfte

Soort van dit Geflagt uit , onder den naam
van

(i) Salpeter, die uH Aarde gehaald wordu L
Nitrum

Met deeze bepaaling wordt door den Rid- Ge[^een'e

der ons Gemeen Salpeter^ van het Kalkachtig ^^^^P^^er.

Zout,

O) Stahl. ChTjm, Thijs, p. 567 , 568. Ho^mann. Opiisc.

Fkjs. Med, &c,

(/) Hift. Nat. Libf* XXXI. Cap. 10.

(ij Nitrum Humofum, Sijft. Nat, XII. Tom, 3. Gen,

13. p' 84. Nitrum iiudum Humofum. Wolt. Min, 23.

Kitrum femivolatile Terrse. inmixtum, Carth. Min, 38.

ISfitrum Terr^ mineralifatum. Wall. Min, ié5, Wall*
Stjst, Min. Tom. II. 44.

B %

lil. Daau IV. Stos«
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Afdeel
^^'^ MuurcD CD Stecnen gfoeic 5 en

IL ' meer of tuin Loogzoutig is van aart, onder*

s^K?^^" fcheiden» Zy onthoudt zig in de Grond on-

der Daken, zegt Lxnn iEU s woordelyk daar

van (g-). Waarfchynlyk wil zyn Ed. daar

mede te kennen geeven , dat zy groeit in

eene Aarde, die door Dakea befchut is voor

den Regen: want zyn Ed. laat *er op volgen,

dat dezelve geboren zy uit Lugt - Salpeter

,

toegang hebbende tot eene Dierlyke ,Aarde ;

mids daar niet uitgefpoeld wordende door

Slagregens. Boerhaave leidt den oir-

fprong af van Uitwerpzels der Dieren en

derzelver verrotte Krengen ^ inzonderheid

van zodanigen, die geen Zee -Zout gebruiken;

dus meest (zegt hy) van Vogelen; daar by

komende de niet uitgeloogde Asch van ver-

brande Planten en ongeblufchte Kalk {h).

Natuur- fchynt meer op de Konftige bereiding

iyke oir- te zien , dan op den^ Natuurlyken oirfprong
iprong,

Salpeter. Wy vinden , immers, dat de

Javaanen , Hutten bewoonende boven den

Grond verheven, met eenen Vloer van Bam-
boezen ; tusfchen dezelven door hun Wa-
ter en Afgang loozen ; weshalve de Aarde ;

daar onder , zodanig met Zouten bezwangerd

wordt 3 dat zy uit dezelve, door uitloogfng,

Sal-

ig) Habitat in Humo fub teais. Nat^xuts*

(h) Cfmih Tom. I. 44

•
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Salpeter haaien , welke hun tot het maaken IIL

van Buskruid dient. Zodanige is derhalve '^^"n^***

niet van Uitwerpzels van Vogelen , maar van Hóoï».

Menfchen 5 en waarfchynlyk zonder byvoe-

ging van ongebluschte Kalk , voortgekomen.

Op Jamaika wordt Salpeter - Aarde gehaald

uit Holen, waar in Indiaanen begraven zyn,

of daar de Mest van Vledermuizen zig in

groote veelheid bevindt (i). De Lugt is, in

Indie, behalve haare uitfteekende Hitte, zo

fcherp en vol van Lugt -Zuur (Jcidum Ah
rewn)j dat het Lood , bloot leggende voor

de Zonnefchyn , in een Jaar tyds byna geheel

verteert. Men weet welk een uitwerking dat

Lugt -Zout alom op Yzer heeft. In 't Mo-
gols-Land en inzonderheid in 't Ryk van

liengale zyn veele zwaare Dieren, Kemels,

OlyphanteB , enz. 3 wier Pis en Drek de

Aarde, die *er mooglyk Kalkachtig is, zo*

danig met Loogzoutige deelen vervult, dat

zy door de Lugt en hitte der Zon mooglyk

bezwangerd worde met zulk een menigte

Salpeter, als by duizende Centenaaren, door

de Schepen der Oostindifche Kompagniën,

20 hier als in Engeland overgebragt wordt.

Misfchien groeit zy daar op Slagvelden, al-

waar veele verflagenen , van Menfchen en

lieeften , onbegraven zyn blyven leggen ,

door

(O Sloane JVaf, Hist, of ^annikm^ Introdu& p» IX»
B 3

Illj DMi.. IV. Siv».

- »
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III. door de Hitte der Zon of ook door Vuur,
Afdeei^

menigte Plantgewasfen te gelyk ver-

Hoofd- teerd» Waarfchynlyk komt het- één by 't an-

dere»

Manier Dewyl de eigentlyke manier , op welke merx

yetermaa- aldaar de Salpeter uit de Aarde haalt , niet

ülaaine!
opg^^g^ven wordt , zal ik hier befchryven,

hoe zulks in de C/y^r/^/;?^ gefchiede. DieLand-

ftreek 5 benoorden de Krim en de Zwarte Zee,

ten deele aan Rusland, ten deele aan Fooien

behoorende, levert byna al de Salpeter uit ,

^ welke buiten de Oostindifche in ons Werelds-

deel gebruikt wordt. Want fchoon men in

't Brandenburgfe > in Vrankryk en elders

,

door Konst Salpeter maakt, is zulks ten op-

zigt van het verbruik ip Oorlogstyden naauw-

lyks noemens waardig, en die Salpeter fchiet

by de Natuurlyke , tot het maaken van Bus-

kruid, in kragten veel te kort. ^

Deeze Landftrcek , federt de derde Eeuw
der Kriftenheid , toen de oude Inwooners door

de Tartaaren verdreeven werden , geheel woeft

en ongebouwd gelegen hebbende , heeft door

den tyd een zeer vrugtbaaren Grond bekomen.

Haare Vlakten zyn, tot eenigc Duimen ofeen

Voet diepte, bedekt met eene zwarte of rood^

achtige Aarde^ waar onder eene witachtige,

van eene Kalk- of Mergelachtige natuur

,

vol Zee-Hoorentjes en Schulpen, Ja opfom-

mige plaatfen als uit dezelven alleen, fchy-

nende
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nende te beflaan , die ook wel tot Steen ver* .
^^ï-

'
. Afdeel.

hard zyn. Kley en Zand vind men 'er wei- II.

nig. Gedag te Aarde is zeer ligt en ftuift^.^^^"*

fchrikkelyk door de droogte, 't Gev/aad der

Reizende Luiden tot op deHuid doordringende.

De Kenmerken , waar aan het Landvolk .
Uitkïc-

weet, dat deeze Aarde met veel Salpeter be- Aarde!

zwangerd is , beftaan daar in ; dat dezelve

diep zwart zy , zagt op 't gevoel ^ tot fyn

Stof wryfbaar, niet Zandig, maar Vettig en

van een kouden Salpcterigen Smaak: dat zy

lang ongeroerd fchyne gelegen te hebben :

doch het allerrykfte wordt dezelve geacht 5

indien zy jnet een wit Salpeterig uitgroeizei,

als Schimmel , is begroeid ; waar uit men te-

vens befluit , dat aldaar een Stad , Vlek of

Dorp, een Beeflen -Stalling, Slagveld of Be-

graafplaats zy geweest. Meest, echter, ver-

kiezen zy de Heuvels , aldaar vry gemeen

,

Mogily genaamd , wier Kegelvormige figuur

doet blyken , dat zy door Menfchen fiianden

gemaakt zyn. Ook is men van verfcheideue

verzekerd, dat zulks by gelegenheid van'Veld-

flagen , op die plaats voorgevallen , gefchied

zy. Buiten twryfel zullen dezelven tevens

geftrekt hebben tot eene begraafplaats der

verflagenen. Zulk een Heuvel , die zeer

groot is , byna driehonderd Schreeden om-

treks en mooglyk w^el zo veel Voeten hoog

B 4
II. DsRL, XIV. Stuk.
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IIL geweest , heeft nu meer dan een Eeuw gediend
ArDiiiri.

maaken van Salpeter.

BTv^^^ Een bekwaame plaats , dan , uirgekoozea

Het hebbende, brengen zy daar hun Tuig, May-

Tuig'
^^^^ genaamd ; beftaande in een groote Koperen

Ketel, vyftien Ton of ruim driehonderd Pon-

den Waters houdende ; honderd Balies met

een Gat ; by den Bodem , ieder een Karre*

Vragt Aarde kunnende bergen; twee Oks-
- hoofden : twee - en ^ dertig breede Bakken van

Hout , tot de Kryftallizatie en eenige Em-
mers of Kannen tot het aandrasgen van Wa-
ter. Voor den Ketel graaven zy een Gat

in de Grond , zo dat hy met zyn rand de

Aarde gelyk zy; wordende nog met Plankjes

voor ^t overkooken omzet , en van onderen

maaken zy *t Fornuis : plaatzende die twee

Okshoofden by den Ketel.

Bïenging De uitgegravene Aarde wordt op hoopen

Aarde, by den Ketel gebragt , en zeer ryk van Sal-

peter zynde, dat men aan de Vetheid en het

Zoutig beflag verneemt, met een andere,

die fchraalder is, als van Plantgewasfen afkom-

ftig , getemperd ; daar zy dan omtrent een

vyfde deel , min of meer, Asch onder men-

gen. De Asch is van Esfchenhout, als het

gemeenfte zynde , gebrand. Zo men Pis by

der hand heeft of overgefchooten Loog van

Salpeter , wordt 'er die ook onder geroerd :

maar geen ongeblufchte Kalkt Gemeenlyk

doet
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doet men dat mengzel aanftonds in de Balies .IH'^

en giet daar op koud of heet Water, roeren* I£.

de alles wel om met een Stok. Dus Iaat meng^^^/^"

het een Etmaal ftaan ; by wylen echter eens

omroerende. Dan laat men de Loog door de

Gaten , die by den bodem zyn , uicioopen , en

brengt ze met Houten Geuten over in de

twee groote Vaten. De Aarde worde uit de

Balies gefmeten , nieuwe daar in gedaan , en

dus gaat men dagelyks voort, zo lang de Voor-

raad duurt.

Tot het uitkooken van de Salpeter hebben^ookmg

zy die dikke Loog noodig, welke na de Kry- Salpeter,

ftallizatie overblyft, en derhalve zorgvuldig

bewaard wordt tot het volgende Zomer -Sai-

zoen. Want, dit ontbreekende, moet dikwils,

agt Dagen lang, de verfche Salpeter- Loog
gekookt worden , eer ;die tot Kryftalfchieting

bekwaam zy. Van de gedagte dikke Loog,

welke eene Kalkachtige StofFe met Zout en

Salpeter bevat, één of twee Jialies in den Ke-

tel gedaan ' hebbende , gieten zy dien verder

vol met verfche Loog uit de gedagte Aarde en

llooken 'er Vuur onder. Na vierentwintig

üuren kookens, of daar omtrent, de tekenen

van Kryftalfchieting zig in de Oppervlakte

openbaarende, fcheppen zy die Loog over in

de gedagte Houten Kakken, waar in een Et-

maal geftaan hebbende, de Kryftallen zyn aan-

gefchooten. Dan gieten zy de Loog weder-

ik 5 om
IIL Dm. IV. Sxüx.
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AfdLl.
'^^ ^^^^^ 9 doende daar op nieuws

Hoofd-
'^^^''^'^^ ^^^S Kooking herhaalendc

STÜK. als voorheen. De Salpeter, die in de Bakken
blyfc, is nog zeer onzuiver en wordt, door
een nieuwe Kooking in een k-einer Ketel, ge-

zuiverd cn tot Kryftaüen gebragt, die ver^

koopbaar zyn^

Veel- Op éénen Dag bekome men doorgaans 42

Prys*^^
Ponden onzuivere Salpeter , welke door de

zuivering 3 Ponden verliest
; geldende die

veelheid aldaar negen of tien Guldens als *c

Oorlog is, maar in tyd van Vrede veelminder*

Men kan rekenen, dat omtrent negen of tien

Teerlingfe Voeten Aarde een Pond Salpeter

uitleveren. De uitgeloogde Aarde maaken zy

tot Dykjes van omtrent vier Voeten hoogte

en laatenze dus zeven Jaaren in de open Lugt

leggen ; na verloop van^welken tyd zy daar

uit, op de zelfde manierV b.yna evenveel Sal-

peter kcoken : maar voor de derde maal is 't

niet de moeite waardig.

Salpeter- In de Landen , aan den Koning van Pruis-

hi^het^^
fen onderhoorig, merkt men- aan, wordt moog-

Branden- lyk meer Salpeter gemaakt dan in al het overi-

ge van Europa j doch naauwlyks een duizend-

He deel zou dit uitgemaakt hebben, van het

gene door zyne Majefleit tot Buskruid in de

voorgaande Oorlog verbruikt ware. Eensdeels

was de Aarde der vette Liindsdouwen aldaar

meer tot den Landbouw benoodigd: anders-

deels
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deels kon men de Salpeter veel beter koop
^^l^^j^^-

^

van de Poolen en Rusfen uit de ükraine heb- ir

ben, daar men het Hout om 't kappen hadt
,
s|^^^^°*

en de Vragt en Voerloonen , benevens het

Werk 9 als door Lyfeigenen gefchiedende

,

veel minder koftbaar waren. Van de Manier,

op welke zulks in 't Brandenburgfe gefchiedt,

is elders een omflandig Berigt medege-

deeld (k).

Omtrent de verfchillendheid der Salpeter, VcrfchU

wordt getuigd 5 dat, indien men veel Kalk-f^^^^f'

Aarde en niet genoeg Asfche tot het kooken
^^^^^^j^J®

gebruikt hebbe , de Krylblleu flapper en doftindi-

kleiner zyn ; terwyl die met Afch van hard^^^^'

Hout fteviger en grooter vallen 5 gelyk de

Oostindifche. Wanneer in de uitgeloogde

Aarde iets Yzerachtigs plaats heeft, dan ziet

de Salpeter, gelyk die, uit den rooden , en

geeft inde Deflillatie veel meer roode Dampen

,

dan de Poolfche , die van de Chymisten , als

de zuiverde , boven alle anderen verkoozen

wordt. Van deeze krygt men , door Deflil-

latie met Engelfch Koperroot , een groen

Sterk Water, 't welk, van Kwik overgehaald,

een Geel Precipitaat laat leggen , wordende

door Cohobatié wit, en dan is het afgehaalde

Sterk Water met veel Kwik bezwangerd.

De

(k) Zie Uitgezogie Ferhandelmgen XI. Deel, bladz»

415 , enz

ÏIL Dbsl. IVt Stuk,
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^

Am^Ru ^^^^^ Doktor Wolf, die dc befchry-

li. ving van deeze Manier, van het Salpeter maa-

gTVK?^^* ken in de Ukraine of inPodolie^lieeft mede-

gedeeld (/); twyfelde niet, of het gefchiede

in Oollindie op de zelfde wyze. De ruuwe

Salpeter 5 inderdaad, die men van daarkrygt,

is nog zeer onzuiver, eenigszins roodachtige

en in zeer kleine Kryftalletjes, naauwlyks de

figuur der Salpeter -Kry (lallen , zo als men
die door de] Rafineering daar uit hier te Lande

bekomt , vertoonende. Ook blykt uit de

overblyvende Loog , dat dezelve met veel

Zee -Zout, en niet weinig Kalkachtige StofFe,

gemengd zy. De Kryftallen, daaruit door

Rafinatie voortkomende, zyn zuiver, wit en

doorfchynende , ongemeen fraay , fomtyds

wel een half Elle lang en een of twee Duimen

dik. De Poolfche Salpeter levert ook zeer

goede Kryftallen , tot Buskruid niet onbe-

kwaam, maar wat geelachtig van Kleur.

In Vrankryk komen driederley Soorten van
leynmwe ruuwe Salpeter voor, Eene wordt genoemd

in^Vrank- 5*^^^^ de Housfag^; om dat menzcmet zeke*

re Stoflers of Garden, gelyk die tot afvee-

ging vanBehangzels en Tapyten dienen, Hous-

foirs genaamd, afftrykt van de Muuren van

Kelders , Stallen , Grotten , Steengroeven

(/) Flut. TranfaU, Vol. LIIL for 1763* p, 3Sfc
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en dergelyke plaatfen (m). Men vindtze we?-

nig en zy is meer bruin dan wit, Zy is ei- n.
*

gentlyk een Kalkzout ( Natrim) doch nien^^°°^°*

Jkrygt 'er, door 'trafineeren, goede Salpeter

uit. Een andere wordt gemaakt van Aarde ^

die men uit den Grond van zodanige Holea

of onderaardfchc Groeven neemt , als men
weet met Salpeter bezwangerd te zyn : gelyk

ook van de Puin , uit de afbraak van derge-

lyke Gebouwen. Onder in de Kuipen worde

een bekwaame veelheid, zelden meer dan een

vyfde parti Asch van Hout gedaan; dan vulc

menze met Aarde of met Puin , en laat het

Water, dat 'er eenigen tyd op geftaan heeft,

uit de eene Kuip In de andere loopen , om een

fterke Loog te bekomen: welke vervolgens,

een Etmaal gekookt zynde , tot Kryftalfchie-

ling gezet wordt. Dit is de gewoone Salpe-

ter, door Konst gehaald uit Salpeterige Stof-

fen. Men rafineertze verder , nog één of

tweemaalen , tot gebruik. De derde en befte

is de ruuwe Salpeter uit Oostindie, waarvan

ik voorheen gefprokenheb , welke men aldaar,

bloot leggende, zou vinden op Velden en

Gebergten Alle

(m) Dit wyst dnidelyk lust woord aan , dat verkeer-

delyk door Bërtrand Housfmje, een Hulstbosch, ge-

fcbreeven wordt. Elders noemt menze, om die reden

4;jfgtveegde Salpeter<

(^j nmonn. Militaire. PiU'is 1745» Tom. IL p»

Sllv DsBj. IV* Stuk,
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^ Alle de voorige manieren onderftellen een

IL
*
StofFe, waar ia Natuurlyke Salpeter is vervat:

s^^K^/^' maar men kan 5 buitendien , ook Salpeter ,

Salpeter door Konst ^ uit andere Stoffen bereiden. Dus

gewKiikt^^^^
*t bekend, dat men, gemeen of Zee-Zout

mengende met de helft Vitriool en een Pis-

achtig vlug Loogzout, daar uit goede Salpe-

ter bekomt: maar de Kosten gaan de nuttig,

heid dier Uitvinding te boven. Ook heeft

men het bezogt door Kelders met Pis te be-

vogtigen ; maar dit geeft weiöig. Het aller-

befte is , dat men een vette Lymerige Aarde^

beftaande uit verrotte Mest ^ met een meng»

zei van Pis , Wynfteen en Zout , dagelyks

bevogtige; mids dat de Stoffe onder een Af-

dak gelegen zy en by wylen omgeroerd wor-

de. Op dergelyke v^yze heb ik, veele Jaaren

geleeden , in den Amftel hïer by de Stad

op de Buitenplaats van wylen den Ingenieur

KiERs, een Toeftel gezien, die veel be-

loofde, en ook reeds een weinig Salpeter had

voortgebragt* Ik heb toen van die Salpeter

bekomen, welke ik nog bewaar, zyndè veel

witter dan de ruuwe Salpeter uit Bengale en

niet kruimelig, gelyk dezelve 5 maar reeds in

lange Kryftalletjes aangefchooten , len rede-

lyk goed van kragt. De voornaamfte Stoffe,

die hy gebruikt hadt,fcheen Run uit de Looi-

jers Kuipen tezyn, welke hy dagelyks deedt

roeren en met Pis bevogtigen , zynde dezelve
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op ifioge Steenen Bedden, onder '"g^'g^ Af-^J^j[*^^

dakken gelegd. Door zyn oVcriyden is dat 11.

*

Ontwerp te nist geraakt. stIkT^.
: Tot de Konftige Salpetermdakery in Ëurö-

pa, (zegt Doftor Wolp,) wordt in 't al-

gemeen Aarde en Asch , van fommigen ook

Pis en fomcyds ongebluschte Kalk gebruikt.

Dit mengzel leggen zy allen aan de Lügt,

zy open of onder een Afdak, bloot, of ftry-

ken het aan Muuren van Kley, of hoopen het

toe hoogc Dykjes by een , of werpen hee

losjes in diepe Greppels. Allen , ook ^ ver*

krygen zy, hoe het gefcbiede, een Salpeter,,

doch in zeer verfchillende veelheid; 't welk

niet zo zeer van den toeftel en behandeling

afhangt , als van de vetheid der Aarde zelve.

De beroemde B o e r ha A v f- zegt ftelifglyk, Saipefe-

5, dat nooit echte Salpeter ergens op den Aard-^^f^

„ bodem van zelf gegroeid voorgekomen zy

5, (ö) de Heer Berkiiry : dat het molt

zuiver wordt gevonden: dit is wel zeker: het

valt altoos zeer onzuiver : maar kort daar

op laat hy volgen^ „ dat dit zo bekende Zout

„ in Holland even natuurlyk verfpreid is , als

5^ in andere Europifche Gewesten ; ja, dat

„ men [het] zelfs overvloedig in onze Bsd^

55 din-

(0) Verum Nitrum nuuquam in Rerura Natura fpoate

apparuit. Cfiem. Vol. II. p. 405,

llh Dk£l. IV. Stuk.
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^ïDEEu
dingen kan ontdekken ,

fchoon het hier

^11. 5, niet in die kennelyke zelfftandigheden, ala

jj^ir*"" 35 Egypte , Arabie en de Indien , gevon*

den worde''. Dit onderftelt , dat men het

aldaar als Zout aantreffe. Veelen verzekeren,

'x is wnar , dat het in de Indien en Peru ,

natuurlyk , gekryftallizeerd voorkome Ci^) ;

maar hebban fommigen ook het Ndtrum daar

' « Zie voor aangezien *? Wat ons Land belangt, daar
Müdz.^ó. vindt men verfcheide Salpeterige Aarden^ zo

zyn Ed. meldt, dezelven in Soorten fchiften-

de, en aanmerkende, dat zy dikwils met ande-»

re Zouten vermengd zyn, doch onderfcheide-

lyk aan den Smaak en de knapping in 't Vuur iq)^

Dewyl de Salpeter in 't Vuur niet knapt, gelyk

het Zee* Zout , zo zyn deeze Stoffen hier niet

kenbaar aan. Ik heb ^Salpeter , zogenaamd , van

\ Lac d'JquinOi in Italië, afkomftig, die uis

. den geelen ziet en Steenachtig : ik heb Salpe-

ter-Aarde, uit Saxen, die graauw is en eene

Sneeuwwitte Salpeterige StofFe van den Berg

G^i^ , bezuiden Batavia in Oostindie. Geen
derzelvenknaptin 'c Vuur.

ï^afiuGe. Tot de zuivering der ruuvire Oostindifche

|a'|et^n
SaJpet^r , dat men Rafineeren noemt , worde

dc^

O) Vid. Wai^Ler» Sysh Mm, 11. p. 4^.

(q} Nau Misu van Holland II. Deïi , bladz. 909, 631.



Salpeterige KrYST ALLEN. 3S

dezelve in groote Ketels gekookt in een groo-
^^'JJ-^

te veelheid vVacer , gefchuimd en door bydoen n.
*

van het een of andere gezuiverd, geklaard en^^^J^^^^*

toe een heldere Kryftalfchiedng bekwaam ge-

maakt. Te Parys. gebruikt men , in de Rafi-

DaderyËn , Wit van Eijeren ^ Vifchlym, of

©ok Azyn, of Aluin, daar toe. Elders worde

ten dien einde Brandewyn of andere Geest

,

gebezigd. Sommigen maaken een Geheim

hier van. Voorts komt het op een bekwaame

plaatzing van de Loog, in Balies^ ter Kry-

ftalfchieting , aan.

Van de overige behandeling en omftandig*

heden niet willende fpreeken, gaa ik nu over

tot de Eigenfchappen.

De Salpeter is een waar Zout, fchietende,^^^jP5[ig^

als het naar de Regelen der Koust behandeld

wordt, regelmaatige Kryftallen, die zeszydi-

ge Kantzuilen zyn, gelyk de Kwarts -KryfcaU

len 5 uitgenomen 5 dat zy aan 't end niet in een

Punt, maar in een Icherpe kant uitloopen

Doorgaans hebben dezelven twee breede en

vier fmalle Zydea , en zyn aan t'eene end

af-

fir) Ik vind 'er geen Kryftallen onder, die aan 'téén,

veei min asin beide enden, in Pijrmnidaale Punten ein-

digen, gelyk het Berg - Kry (lal : zo DoI<tor Berbhevt

fchryft : Nat, Hist, van Holland, H. D bladz. 901. Moog-

Xyk vindc men 'er, onder de ruime OostindiRUe Salpe-

ter?

C
iri. DxKL. ly. Szvs.
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afgebroken: doch zeer zeldzaam komen 'ef
A^Dv^u

^^^^ ^ beide enden bepaald zyn (s)*

s^^K^°'
Ik heb onder een groote menigte van uit*

Kryki- gezogte Kryftallen, in de Salpeter- Rafinadery
figuur. den Heer Fargharson, zeer kundig

XXXVI. Apotheker alhier, de meeflen zodanig be-

vonden als Fig. i, op Plaat XXXVI,
aanwyst: plat zeskan tig, naamelyk, met vier

byna cgaale fmallc Zyden en tweè ruim eens

zo breed : des de doorfnyding of de top zig

als by a vertoont
, bepaald zynde door een

kleine fcheeve Vierhoek en^ eene groote Zes-

hoek, beiden zeer ongelykzydig, en in de ge-

zegde fcherpe kant, als een Bytel , famenloo-^

pende. Hoe ve^l verfchilt dit niet van twee

Pieramidaale Punten als het JBerg-Kryftal (t)7

Voorts vond ik 'er veelen onder met feheeve

Punten , als in Fig^ 2 , door twee fcheeve

Ruiten aan ""t end bepaald: maar deeze Staa-

ven zyn , dat zonderling is^ byna egaal zes-

zydig, en komen dus de Steen -Kryftallen na-

der. De meeften waren rykelyk een half

Voet

(j) Zie Baker Nuttig gehniik van H MikrosKoop, pag»

67. PI. 1. Lett. A tot F : maar die Gaatjes in de hoe*

ken, overlangs loopende , en Haairtjes doorlaatende

,

als in zyne figuur G « vind ik niet in onze Salpeter-

Kryftallen. Ook komen zodanige Figuuren , Letter E >

F , als zyn Ed. in een Druppel der Solutie door 't Mi*

kroskoop ontdekte , my niet onder dezelven voor.

CO 2ie 't voorg, St. deezer Nau Hist, XXXII. Fig.
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Voet, fomtnigen een Voet lang en een
I^^^*^^j,psKt

of twee dik. Men vindt 'er ook wel andere IL
*

Kryftailen op zyde aangehecht. Allen heb-^^^JJ^^^*

ben die zonderh'nge natuur, van , in de war-

me Hand gehouden, overdwars , doch zonder

knappen, aan ftukkente breeken.

De Salpeter bezit volkomen de Eigen- Eigon-

fchappen van een Onzydig Zout, niet op-^^'^^^i^^^^^

bruiïchende met Zuuren noch met Loogzou-

ten. De Smaak is wat prikkelende^ doch te-

vens verkoelende. Tot oplosfing heeft het

zesmaal zo veel koud Water noodig, als het

zwaar is, maar kookend Water ontbindt

even zo veel Salpeter. In 'c Vuur fmelt het

gemakkelyk, en blyft alsdan, als Water
vloeijende , in de Kroes ftil rtaan , doch ^

door 'er Houtskooltjes in te werpen , verbrandt

het tot een Loogzout. Met Zwavel , niette-

min, in een Kroes verbrand zynde, is het

weinig van natuur veranderd^ maakende een
zeör nuttig Salpeter-Zout K Op zig zeifin ^Satpé-,

*t Vuur geworpen verteert het fisfende, en

,

20 't zuiver is, zonder knappen. Het Poeijer^
met dat van Wynfteen in gelyke veelheid ge-
mengd, wordt, in een heete Vyzel, door
een gloeijend Kooltje , met groot Geraas ^

het fpringen van Vonken en een fterkeü
Rook, in brand geftoken en verbrandt dén
tot een Loogzout, Dit, zo wel als alle aü-
dere Alkalyne Zouten , tot Loog gemaakt 5
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^rDEEL. t)^^^gt door indruiping van den vluggen ZüoréG

IL Salpeter -Geest wederom volmaakte Salpeter*
rHoOFD- T-r n n
»TüK. Kryuallen voort*

De Zulks maakt het zeer waarfchynlyk, dat de

S'een^^'^Grondftof van de Salpeter een Loogzout zy,

LooRzoutjinmers dit bevindt zig overvloedig in Zee-

Zout, uit het welke wy gezien hebben dac

door Konst Salpeter gemaakt kan worden,

Het bevindt zig in de Hout-Asfche, die tot

de Natuurlyke voortbrenging wordt gebruikt;

zo wel als in de Kalk en dergelyke StofFen.

Maar dit Loogzout is door zekere Fettigheid

getemperd, die zig in de Loog, na herhaalde

Kryftalfchieting , zeerduideljfk openbaart ;heE

overblyfzcl zynde van de Dierlyke Stoffen,

welke het haare tot de vorming van de Salpeter

hebben toegebragt. Het vlugge Loogzout ^dat

die Stoffen bevat hebben, is reeds lang ver*

vlogen geweest. Immers men vindt 'er geen

fchyn van, noch in de Salpeter, noch in eeni-

ge van des:zelfs voortbrengzelen of verande-

ringen* In tegendeel is het Alkalyne hier zo»

danig door een Zuur verzadigd , dat in de

Salpeter zig niet het allerminfte blyk vaa

Loogzout vertoont; dat zy regt tegenftrydi-

ge uitwerkingen heeft in 't Menfchelyk Lig-

haam; ja dat zelfs de Solutie van Salpeter»

in Water meer aandoeniDg hebbe van in*

gedroopen Wynfteeu-Ohe dan van eenig

Zuur (u). Die

iuJ BoEViH. Chm. Tom. II, p. iZZy 6:^*
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Dit laatfte fchynt derhalve meest de over- ^
UI-

v

hand te hebben in dit onzydig Zout ; hetwelk
. 11/

door Deftillatie zulk een kragtigenjfcherpen^g^^^/^"

Zuuren Geest uitlevert. Denzelven bekomt zuure

men, daar uit , op de eenyoudigfle manier
^I^J^^^^^^^^^

door byvoeging van Stoffen , die flegts de

vloeijing van de Salpeter in 't Vuur beletten;

gelyk driemaal zo veel Bolus, Kley, Pypen-

'Aarde of dergelyke , die tevens Vettig zya,

en hier door 5 waarfchynlyk, het Alkalyn be-

ginzel zodanig bedwingen of verftompenj dat

het vlu;,^ge Zuur door \ zelve los gelaten

worde. Dit blykt te meer , dodrdien men zulk

een Geest nog fcherper bekomt door Dóode-

kop van Vitriool of gekalcineerde Aluin in

j)1aats van die Stoffen te gebruiken ; als wan-

tieer men het eigentlyk zogenaamde Scerk-

Water C^^^^ i^^?mV^ heeft. Nog;' nader blykc

zulks, doordien het allerfcherpfte Zuur, de

Olie van Vitriool, in een Kromhals op Salpe-

ter -Poeijer gegooten, dien rookenden Salpe-

ter-Geest voortbrengt, welke niets Vitrioo-

lifch in zig heeft, zynde van zuivere Salpeter

zo wel een Froefgeest , tot ontbinding van

Zilver bekwaam , als die met Bolus is ge-

ftookt. Dit Vitriool -Zuur heeft derhalve,

alleenlyk, door het Loogzout, dat in de Sal-

peter is, te bedwingen, dien Geest voortge-

bragt.

Wy hebben gezien, dat in de ruuwe Sal- Konmg-

L- 3 ' ' pener
ill. DsKL. lY* Stuk*
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.tïï » peter 2ig altoos Zee- Zout bevinde; doeh

I lU zelve maakt er , als zodanig, geen bedand*
Hoofd-

jggi ^^jj ^j^^ j^^jj j^g^ Jqqj. herhasil-

de Kryftallizatie 5 altoos uit fci;iften , en dus

de Salpeter zuiver niaakeu. Anderszins krygt

men 'er , door Deflillatie , geen zuiveren Sal-

peter-Geest uit 5 die tot ontbinding van Zil-

ver bekwaam is , maar een Soort van Ko-

ninglyk Water (J^ua Regiaj^ 't v^elk tot

oplosfing ftrekt van Goud. Dit kan men 3 door

vermenging der Geeften van Zout e^ van

Salpeter 3 altoos bekomen (v).

Eigen- Deeze Salpeter • Geest (Spiritus Nitri) komt

S hef hoedanigheden de Salpeter zeer naby. Niet

Salpeter- alleen blykt zulks door de verkoeling , welke

by verdund zynde in 't Menfchelyk Lighaam^

maakt: maar inzonderheid door deu verbaa-

zenden trap van Koude , welke door hem aaa

Sneeuw en Ys medegedeeld wordt, zelfs tot

de vastmaaking toe van het Kwikzilver {w).

Py dryft alle andere Mineraale Zuuren, dat

van Vitriool uitgezonderd , uit de Loogzout

ten, waar mede zy vereenigd waren, en be-

houdt, in zyne verbinding met die Zouten en

met veele Metallyne Lighaamen, nog de ei-

gqnfchap vau in 't Vuur x,^ poffen. Behalve

't

(v) Zie 't Ui. Deel. ï. Stuk , Heezet Nau Historie^

l>ladz. I36,

Zie Uitgezogte Verfiapidetingèn^ VI, DjS^L , bl^ès^
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'c Goud én de '>Iftiriü wóxM-^^%é''Ue-j^^^
taaien dööï aangègreepeir , eii , ui'tgeno-

flieÜi htt Titt als 061: de^ SpTéëglaiV. Èonin^^^^

volkomen opgelost- Cy') j geeVehde dan dil^-

^Is; met veel opbftófching V roode Dampeü
fiie , die een daar dvét gehoudén brandend
Licht üitblusfcheh.-

<)f> alle dliën Werkende
brengt hy eèné grc^tè Hftte iöèTt , vefrten^c
zig mee Alcohol eb gèeft met de gèdeftilleer-

de Oliën van Krüidnagclfe en andere Specé-
rycn een lichce Vm, De Reuk en Smaak
fs. Van dië vin 'alle andere ^utireïï' verfchil-
iende. - ifii-'

"\-
-
" ' ••'«^ • Dé

:;00 «o« ««f«5«> t zegt 'er dè grobte Boer.
B-AïVE van: C^^«..-V.oi: 5. p. g,^. Wai-ikrius integew-
d^öFi

.
.W«< omniet Mhattk Uum p.rfiae concemtatum esfim & ipfum Aurtim. Syü. i r. p.% Vervolgens het

goud befchryvende, zégt zyn EJ,, a Spiritu Nitri non
folvitur. Ibtd. p. : ^ verktaart zulks ; doordien het
van zèer fterken Salpeter -Geest wd opgenopien wordt)
Aaar zodanig

, .dat die hèt door enkele fchudding o£-
beVi^eegjng wecfei^ vallen Iaat.

•

O) DeHeeri.ÈFRANc^#i^^E*kiiÈvfthryft.
„ Ook wordt '^r bet Koper, tdt eéri Hemelfchblaauwe-
„ Kleur door ontbonden.'^ .iV^«^ ^/x/. J^o/W If
©ÉEL^bladz. 905. Iedereen weet , dat alle Zuurèa
het Kopergroen mftaken

: hier van het Syaanfch Groen,
es zodanig is ook de Sointie van Koper door SalpPtere
Geest. Bo«.H^.«.. Proc- igc^ De So^^^^^
Koper :n Sterk Water, beken ikr. i. blaauwachtig groeri.
Het vlug Alkali van Armoniak-Zout trekt een 'uiyéf
Hemelsblaauwe Kfenr Uit^ K'opetf^

lll» Dml. 17. siuis.
^ *
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AiMKU oiffprong van dien Geest leiden alle

HooïD-
^^^^^'^^^^'^^S^n af van een Zuur in de Lugt

«TüK, huisveftende en mooglyk aldaar ook wel de
o\ï£^itong öirzaak zynde van Koude Vorst , Sneeuw en
uit de

J
- ' '

Lugt. ys (z). Immers , dat ^er zulk een Zuur in de

Lugt zy , misfchien wel allermeest uit Zee-

Zout geboren, bewyst de fcherpheid derZee-

Lugt , die op fommige Kusten en Eilanden

±eer groot is* Op de Bermudès worden de

jbakpannen en Muuren^ ja zelfs de Metaalen^

daar door vry fchielyk opgevreten. Van Oost-

indie fprak ik bier voor* Te Suriname kan

men deswegen geen Slag - Uurwerken heb-

ben iii de open Lügt, Ondertusfclien zyn

'er, die de veelheid van dit Zuur tot vorming

van ide menigte van Salpecei- , welke uit den

Grond gehaald wordt, te klein oordeelen ;

inzonderheid, dewyl in 't Regenwater maar

weinig is gevonden (^); doch men moet be-

grypen, dat een heete dföoge Lugt, wav
fchynlyk j daar van ongelyk meer bevat: ten

fiiinfte blykt , dat die de kragtigfte tot invree-

ting zy , inzonderheid , wanneer zy tevens

met Mist of Nevel is bezwaard, en dat 'er ifl

dè nabuurfehap Van de Üfcraine en verder iö

Afie naar den kant van Indie , verfcheide zou-

' üb te

1 Zie BaKèr Nuttig Gehrmk van '/ Mihrofkoop ^

l)lkdz. 72. , ,
:

(^) PML IranJaU. Vo.l> LlII. p. 364»
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te Grohderi en MoëraSfen z^n , die dergely- .lii.

ken Zuuren Damp in grootc veelheid ver-
-AroEtLi

fchafFen kunnen. lü dê Lugt zelve een Sal- Hoofd-

peter te onderflelien , dat uit dé famenlooping

van dergelyke Beginzelen, die 'er zekerlyk in

de Dampkring zyn 5 geboren worde , is mis-

fchien , wanneer men op de zo geweldige Don-

derflagen^. met die der bulderingen van 'tGe-

fchut overeenkomftig, acht geeft, niet onge-

rymdé Ook is het zeker , dat 'er zig wee-

zentlyke Zoutdeeltjes in de Lugt bevinden.

De Sweedfche Hoogleerdar Toiibehn Berg- Üct

MAN heeft onlangs een zeer geleerde Ver-2i^|J'^ g^-

handeling aan *c licht gegeven over dit Lu^r^^^"^^'^

zuur; waar in hy deèzelfs beftaanlykheid niet Lugt.

alleen, tnaar ook de overvloedigheid bewyst;

hetzelve aanmerkende als de hedendaags zo

vermaarde Faste Lugt^ welke door natuurlykè

werkingen^ gelyk door ópbruifching van Kalk-

ftofFen of Metaalen met Zuur, èn wel inzon*

derheid door allerley Gistingen (^Fermmtatiën)

uit de Lighaamen gedreeven wordt (^). Zy
bdhoort mede tot het Gas/ylveJirev2Ln Helmon-
Tios, dalt BoERHAAvE noemt, een Feer^

kragtige Lugty welke dagelyks, in ongeloof-

(b) De Acido Aëreo. Nou. Aif, UpfJ. Vol. IL ü^s.

1775. p. 108' In Athmosphsera ferrper adfii, oportet^

Aè'ris fixi haüd exigua copia. p. 149,
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klmL 'yke metjigte , wordt voorrgebfagt (c); ^och
• ', lh

, zy is zwaarder dan de gemeene Lugt deè

iïlk!^^" D^iiipkrings , en verfchilt.dus grootelyks vati

die Ontvlamba^re Lugt , welke men
, wegens

haare ligtheid , nu onlangs , in 't laatfte des

Jaars 1783, tot het doen opvliegen van ont-

zaglyk groote Lugtbollen 5 niet zo veel ver-

wondering begonnen heeft te gebruiken, ön-
dertusfchen is het zeer waarfchynlyk» datdië

Ëlaftieke Dampeiigeen wèez^ntlyfceLugt Jtyn

tvant zy werken 'er tegen aan (^).

;
Silpetei' Verfcheide Planten zya ''er ; die ook ieti

1^^^^^' Salpeterachtigs bevatten; doch meü kan niefc

zeggen, dat het een volmaakte Salpeter zy

i

' welke men door Konst haalt uit derzelver uit-

geperfte Sappen» De Beekeboom , Waterkers ^

Paardebloem ; Suikerey , Endivie, Dniveker-

vel en dergelykeii, wier Sappen eéne verkoe*

lende hoedanigheid hebben , zyn daar van

de voornaamftem Men krygt dergelyk Zoüt

^élfs uit het Gras 3 ja uit de^ Jaarlykfe groote

Zonnebloem ; enz. Anders zyh de meeftë

Sappen der Kruiden van eene Zuurachtige na-

tuur, eri geeven een Zuuren Damp uit ^ die

buiten twyfel een groot gedeelte Van 't ge-

melde Lugt - Zuur uitlevertf Dë

{c) Chem, VoU I. p. 534« Ars et Natura Aërem pre-

ducviut copii intredibili et Elafticum valde , vel Gas fyi-

%;9ftre '— fermerttandö, putrefaciendo ^ deflillando &
comburendo.

(d) Zie Stockhofms, Ferhcindit. IX. Band, voor i'l^y ^
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De Salpeter is van een oneindig gebruik.

In de Geneeskunde dient zy tot een ver- li.

koelend openend afdryvend Middel , dat de^^K^^^"
.

Verrotting kragtdaadig wederrtaat, en op zig Nuttig-

zelve ruim zo nuttig is als in alle de Bereidin-^^^^'

gen door de Chymiften daar van gemaakt

,

onder welken het Alcahcst van Glaüber een

der beroemdften is, Zy Iaat zig, naamelyk,

op allerley manieren veranderen , en neemt

dus een geheel tegenftrydigen aart aan; ge-

lyk in dat Vogt , 't welk een fterk Alkali is

,

in vergelyking met den Zuuren Geest blykt,

en uit deeze beiden wordt zy zeer gemakkelyk

herboren {e)^ Men kanze ook gebruiken tot

het inzouten van Vleefch, dat 'er rood door
"

wordt en een weinig bitterachtig. Verfcheide ,

Fabrikeurs en Konftenaars maaken gebruik

van Sterk Water, inzonderheid de Plaatfny.

ders tot het Etfen op Koper. De zuivere

Salpeter- Geest dient tot Scheide. Water ia

het onderzoek der Metaalen. Hoe onont*

beerlyk dit Zout , in de tegenwoordige Oor-

logskunde^ tot het maaken van Buskruid- zy,

is wereldkundige

Tot een goede hoedanigheid van de Salpe» Hoeda-

'

ter wordt vereischt , dat dezelve aangefchoocen "^s^^^^*

sy in fchoone groote volkomene Kryftallen,

die

(>) Redintegratio Niiri. Vl*^, ÏJoejshW Chem» Proc.
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AfdIel.
heldarzyn en zuiver Wit van Kleur, mei:

11. bruin of graauw; niet vogtig wordende in de

jjxüiu
' Lugt) 't welk een overvloed van Loogzout j

niet knappende in 't Vuur , 't welk het byzyn

van Zee -Zout daar in te kennen geeft. Ziif*

vere Salpeter op gloeijende.KoIen geworpen^

knapt niet , maar poft' of flaat , dat -men deto-^

mre noemt.», 'Te weeten al üsfendè ontvlamt

zy en verfpreidt zïg in Vonken (ƒ). In Vrnnk-

ryk zyn 'er fomwylen Zandkórrólrjes in ver-

mengd , waar dooi het maaken van Buskruid

daar van ten hoogde gevaarlyk is ; doch men
kan zulks zo wel op 'c gevoel,' als door fmel-

ting in Water 5 ligt ontdekken. ^'^

Teerlingfe Behalve de gowoone langwerpige zyn *a?
Salpeter

zogenaamde Teerlingfe of iTwi^/V/^^ Salpe-

ter -Kryftallèn , veel naar die van Zee -Zout

gelykende , én buicen twyfel daar van hunnen

cirfprong hebbende (^). De zodanigen komen

voor 5 in de ruuweOostindifche Salpeter en in

andere , welke met veel Zee -Zout vermengd

is. Uit wel gezuiverde zal menze , door Kry*

ftallizatie ,
geenszins bekomen. Zo is het

ook met de Anmniakaak , die 'men vlugtigt

Salpeter noemt , om dat zy \ door 't Vuur ge-

fmolten, wegvliegt. Zodanige wordt, door

Konst,

(7) Ciu'bonibus ignitis injeftum Scintillulas cum flbi-

lo fpargit, quod dicitur. Wai^l. Sij^^t^ Si^* i^h

(gj Zie IHi DEEfcS L SiujK , 15^
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KoDst, van een vlug Alkalvn Zout. met in- IIL

druipinge van Salpeter -Geest, bereid, In de n.

Lugt worde zy vogtig en komt onder de ^i-^^^^^
we Salpeter voor, zo wel als een Kalkachtige^

zig door Kryflaiiizatie daaraffcheidendeen de

overblyvende Moeder -Loog grootendeels uit-

maallende.

S ALPETER IC E S T E E N - Kr Y S T il L L EN.

(a) Salpeter 9 die Steenig is en Kwartzig^ ïl.

agttienzydig , helder ah Glas. Cryf^Z
ius mon*

Cs) Salpeter 5 die Steenig is en Kwartzig ^^^^^^^^^

agttienzydig. Kryftal.

UI.

( 4 ) S^lpe.ter , Jie Steenig is en Kwartzig , ^^r'^
van binnen hoL Steen-»

vloed.

Ditzyn de Steenige Kryftallen , welken ik ^^^-^

in het voorgaande Stuk uitvoerig hebbefchree- Hoi/

ven {h^. Van de veranderingen, daar [iQ^^^^^^

\00rk0mende3 en dat onze Ridder te regt de

Gekleurde als Verfcheidenheden van de Glas-

achtig

(2) Nitrum LapidofumQuai'tzorumocldeöaVdrum Iiya-'

linum. Vid. PI. XXXV. Fig, i - 4.

(3) Nitrum Lapidofum Quaitzofritn ofldecaè'drum. Ibid»

(4) Nitrum Lapidofum Quartzofum cavum. Am, Acad^

L Tab. i6.f, 12,

(h) Natuurt. Hifi. lU. D. lil. Stuk, bladz, 35^ ^

^67, enz.

L III. DE«fc IV^ Stus.
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heldere aanmerkt : als ook dat

IL ven de onechte Edele Steenen uitleveren p

^f^' heb ik gemeld. Buiten twyfel moeten die van

de laacfte Soort ook in dat Licht befchouwd

worden. Immers LiNN^uszegt, dat het

een Groep is van Kryftallen ^ van binnen

hoekig uitgehold, van buiten ruuw door wit-

achtige Kryltallyne Ziertjes. Men vindt het>

zegt hy, in de Groeven van Duitfchland en

het fchynt uit gewoon Kryftalj dat van bin-

nen hol is uitgefraoltën en toen weder met

eenig ander Kryftal gevuld, te zyn geboren»

Zodanigen komen 'er van veelerley Geftalte

voor, doch zyn zeldzaam.

Kalkachtige Salpeter-
Krystallen.

Hier toe behooren de Kryflalvormige Spaa-

then 5 waar van ik voorheen gefproken heb

die , naamelyk , welke de figuur der Salpe-^

ter -^Kry(lallen meer of min uitdrukken. An-*

derszins hebben zy de hoedanigheid van de

Kalkfpaath volkomen. Men vindt 'er„ ins-

gelyks 5 gedeegen Zilver, Zilver -Ertfen of

Cinaber, ingeflooten, daar op zittende of aan-

gevloogen , en elders zyn zy door de laatstge-

melde lood gekleurd , dat dikwils voorkomt in

de

CO ni DfiEts UI StïjiCj btófe
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de Tweebrugfe en Kenrpaltzifche Mynen,

of, gelyk by Moersfeld , door Yzer - Oker n."'^^

geel geverwd aan de Oppervlakte.

vindt men

Salpeter die^Steenig is en SpaatUg agP' V.

zydig , f/^^/ een zes^rjaii^ geknotte runt , ^y^^,^^

atm heide enden. g-^^^^^
Kalk-

Deeze Kryftal - Spaath komt in Sweeden ^fpaath^

in Schotland , ïn Saxen ^ Hongarie, als ook

op den Haarts en elders voor. Meeftendeels

zit zy op andere Kalkfpaath ^ fomtyds ook

op Kwarts en Berg-Kryftal. Ik bebze, als

bevoorens gemeld is, van Andriesberg, op

eene Schiefer of Leyfteen gegroeid , die zeer

fraay zyn 5 Melkwit. Loodglans vindt men
in die van Schodand. Gemeenlyk valt zy
ongekleurd ; doch men heeft een Spaanfcbe

Spaath die geelachtig en eene Hongarifche die

groenachtig is , hier toe behoorende. Meese

zyn deeze Kryftallen flegts aan de kanten hel-

der

(5) Nitrim Lapidofum Spathoüim oftaëdmm. Vid.

Tab. XXXV. Fig. 5. Cryftallus fubnitriformis , Spatho-

fa , utrinque truiicata. Am, Acad, 1. T. XVI. f. i(5. Spa-

tlixm Cryftallifatiiuj Prismatïcnm hexaëdrwm truneatum.

Wall. Min. 58. £ 5. /3. Cryft. Prism» lateribus aiter-

ïils anguftioribiis. Fig^ 6. ^. Cryft. fubnitrif. Spatb. plana

iuborbicnlaris hexaëdra. Am, Jcad, I. T. XV^L f. 18. |.

Cryft. fubnitrif. Spath. plana trifariam imbricata» Ibidd^ zg^

Ui. Dm%u l\\ SivKm



De SalpSter en

tn. der , ia 't midden Melkwic en ondoorfchynen-

AïDEEi- j^j. mynen zeer blykbaar is; hoe-

HooïD- ^ygi men eene Switzerfche Verfcheidenheid

heeft, die in 'c midden doorfchynend is, aan

de kanten docker. ZeldeiTkomen zy by en-

kelde Takken , maar meestal Droesachtig of

by Groepen voor , in welken zy op allerley

manieren , icheef en dwars, door malkandsr

leggen. Men vindt 'er die de zydvlaktea

egaal en die dezelven beurtlings breed en

fmal hebben. Ook wordt hier toe die Lins-

vormige betrokken, welke ik als eene

Soort van Kalkfpaath , gelyk zy waarlyk is,

befchreeven heb (^k) : mids dat die Schyfjes ,

gelyk zy fomtyds voorkomen , zes- of agt-

kantig zyn. By Freiberg in Saxen vindt men

zodanige Spaath, waar van de Blaadjes rond

en in drie ryën plat op eikander gevoegd zyn,

maakende alsdan de vierde Verfcheidenheid

van onzen Ridder uit. Maar ik begryp uiet,

hoe deeze tot de gedagte Kryfcalfiguur kan

behoören.

L IN N^ u s merkt aan, dat deeze Spaath.in de

Groeven van Saxen ea Hanover huisveftende,

de figuur byna van het Zout van Setgnetteheek-,

als ook dat men, uit Aluin, met Loogzout der

Planten gemengd , een Zout van dergelyke

Geftalte bekome.

(t) Sputhum foiubile in forma Lenticulari : als boveö,

Uadz. I3J. PI- XXVII. P>S' 4. ^ ^
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(6) Salpeter, ^lie Steenlg is en Spaathig y Ay^JIzu

vecrtienz'^dig , met een driezydig
, hyna

j^oofd-
zeshoekig Staafje^ de Punten geknot• stuk.

,
VI.

^

Deeze heeft een driekantig Staafje \ dat , -^^^^f^
. -11 7 decaiesfe-

Veel naar een Prisma gclykt, doch de fcherpe raè'drum._

Icanten zyn vlak afgefneeden door drie zeer
zyl\l^^^^*

fiTiaüe zydjes , en de enden , door drie hoe-

leen bepaald, hebben ieder kant ook op der-

gelyke manier afgefneeden : zo dat het Kry-

ftal eigentlyk vyf Zyden en negen Zydjeö

heeft. Zodanige komen by en onder de

voorgaande Geknotte Kalkfpaath voor* Men
vindt ook in het Napelfche , by den Vefuviusi

Steentjes van dergelyke figuur, moöglyk be-^

hoorende tot de Schirls of Bafalten.

Men kan hier verfcheide Spaa'th-lCryrtallea

t'huis brengen 5 v^elke meer dan agt of tierï

Zyden hebben; gelyk de zogenaamde Gr'a^/-

pen^Drufèni die uit eene Troswyze vèrgaa-

ring beftaan van kleine Krydalletjes, en veele

tmderen 5 op Pyriet- en Loodhoudende Schie-

fer te St. Andriesberg vallende, maar ik zal

hier , als een byzondcre Soort nog byvöè*

gen;

(6) Nitrum Lapid. Sjmthofum, decatefferaëdriim &c;

SyT?. Nau XIL Tom. ÏIL p. 86. Cryftaiius fubilitrifor-

"inis Spalhöfa utrinqué trüncata tri^uetra &C4 Am* Atado

I. p.479. t. 16. f. 17.

D
211. Dtu^ IV. StüÉ,
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111. (7) Salpeter, die Sieenigis en Spoathigy agt^

ATR|Egi. tienzydig met fpitfe Punten.

$Tüx?^° Zodanige Spaath-Kryftallen heeft de Heer
v^H—RoMiUü DE l'Islb afgebeeld en befchree-

eUodelaè'" ven, Dccze hebben de zes Zyden van het

^Tgttien-^^^^^i^ nu eens egaal , dan eens breeder en
2ydig.d. fmaller, gemeenlyk zeshoekig en deeze loa-

pen in de kanten der zydvlakten van de Pun-
' ten uit. De Punten , echter, zyn ook fom-

tyds ftomp. Anders heeft deeze Spaath eene

zeer regelmaatige geftalte en is zo helder als

het zuiverlte Bergkryftal kan zyn. Meest

vindt menze Droezig , met één der enden ia

de Matrix ingekast»

Vin. (8) Salpeter, die Steenig en Spaathig^ zeS'

sSe^e, tienhoekig, ftink^nde.

Van den Stinkfteen , ook Zwynenfieen ge-

naamd , om dat hy door 't wryven een lee-

lyken Stank uitgeeft, als Varkens -Stront >

verfchilt deeze Stinkende Spaath , in West-
gothland voorkomende 5 alleenlyk doordien

zy verfchynt in onderfcbeidene Kryftallen

,

naar

Cf) Nitrum Laj id. Spathofum oflodecaecfrum , Pyra-

jnidibus acutis- J^^ihi,

(8) Nitrum Lapid. Spathofum ^ fedecaëdium , foeti-»

aum. Syst, NaU XII. Lapis Suillus. A^. Stockholm,

5759, \K 26. lapis Suillus Prismaticus. Wall. Min* 59.

N. I. Spathum friftione foetidum, Wall. S^jst^ Mm^
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tioar die van de Salpeter gelykende. Som* -

tyds is de Sdnkfteen omringd met zodanige 11.

Kryftallcn , die ook wel uit twee zcszydigesTUK.

Pieramieden ^ zonder Staafje, beftaan. Men
vindt hem in.sgelyks in andere deelen van

Sweeden, zo Walleri us aantekent.

(9) Salpeter , die Steenig is en Gipsachtig , IX.

onddörfchynend^ twaalfz^dig^ met zes- ^^f^fjl^^^

zydig famengedrukt Siaafje , de P^^^^^^^^'^^^^i^y

driezydig. acUtlge.

Men vindt deezis Spaath , volgens Lin-
NiEUs, dikwils op den Draadfteen gegroeid,

in het Gebergte by Oerebro ia Nericie, dac

tot Sweeden behoort. Mee moeite krygc

men 'er volkomene Kryftailen van, dewyl zy

dikwils Laagswyze famengegroeid zyn. Zy
komen tuuvv tevoorfchyn, vuil Afchgraauw,

ondoorrchynende , vast van zelfftandigheid^

niet Spaathig, dikwils Takkig. Het Staafje is

gemeenlyk zeszydig, met twee Zyden bree-

der; zelden vierzydig, en Wigvormige Pun-

ten. Het fchynt van eene Schirlachtige na-

tuur te zyn , en men vindt in 't zelfde Ge-

bergte fö'mtyds langwerpige donkerpaarfche

Granaaren , maakende een onregelmaatig

Staafje^ dikwils ter dikte van een Duim.

UI. HOOFD-
Nifrum h^if^idi. Gypfeiim, opactim dodecaëdrum ^

Frlsmate compresfo hexaëdro , Pyiniïud^ triëdr^» Sysh
XILT. 3. p. 87*

D %



52 Het Kalkzout en

IIL HOOFDSTUK*

Èe/c/iryvwg van het Kalkzout, dat men

Natrum noemt , en dergelyke Kryftaïlen\ tot

, welken de mee/ien van de Kalkfpaath en Gips-

Spaatb, van veeierIej figuur ^ de Selenieten

enz. hehooren»
^ Eigenfchappen van het Natrum

der Ouden en Bedendaagfchen : Aard- , Muur- en

Bronzout, dat men ^wx^xzovX noemt o/pur-

gèerendZ?^//; gelyk het Epfoms, Sedlitzer ^

Woi]der2ou[ van Glauber , em*

^ aan de Ki-yftallen tot dit Geflagt bc-

hoorcnde, dan van Loogzout ^ gelyk de Heer

Gmelin doet: wanthetiVa/m;? is, volgens-

onzen Ridder , een Kalkachtig, of uit Kalk

geboren, eenigermaate Alkalyn Zout

Nu is het wel zeker, dat het Alkali zig daar

in meer openbaart, dan in de Salpeter ; maar
het is op verre naa geen volkomen Loog-
zout. Ja de Heer VVallerius heeft het

zelfs betrokken tot zyn Geflagt van Sa/ia

Neutra^ in \ welke zyn Ed. echter, \ geen

zeer te verwonderen is , de weezentlyk

(7^ Natrum. Sal Calcariuni fubj^lcalbum» Sijsu Nat^

XI J. Tom. 3, p. 8§,
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Onzydige Zouten ^ gelyk het Zee - Zout of
p^H;^^^^

gemeene Zout ^ de Salpeter, Borax en derge-
^jj^j^^

lyken , niet t'huis brengt (m). stuk.

De Kryflallen van dit Kalkzout verfchil-

len van die der gewoone Salpeter niet zeer

vee!. Zy zyn , naamelyk , aan 't end be-

paald door twee Raamachcige Vlakten, die te

famengevoegd een fcherp Ruggetje maaken:

maar het Staafje is vierzydig en uic vyf hoeki-

ge Vlakten, die beurtlings fmaüer en breeder

zyn 5
famengefleld. Flier by komt , dat het

een bitteren Smaak heeft, en in 't Vuur, niec

pofFende gelyk de Salpeter , noch knappende

gelyk het Zee -Zout, maar a! fisfende, door

het verlies van Water en zeer gemakkelyk^

wegfmelt of verteert. Zulks is niet op de

Steen -Kryflallen , van Spaath , Gips en der-

gelyken , welken hier t'huis gebragt zyn ; maar

alleenlyk op de drie eer ft volgende Soorten

toepasfelyk.

{•i^ Kalkzout, bloot» van d€ Aarde^ L
J3it Natmm

- anfiquo-

im) Salia Neutra. Gen, 39. Natrum Linn. & alio- Aard-

rum» Wall Syfl, Min. II. p. 70. Zout.

(i) Natrum nudum Terreftre. Sytt. Nat, Xll. Gen.

ï4» Sp. I. Sall Perficum. Wolt. Min, 208. Alcali Oriën-

tale impurum Terreftre antiquorum. Wall. Min, igi.

Natron & Baurack antiquorum. Cronst. Min, p. 125,

Sal Alcali miaerale. Justi Mlin, 267. Borax Sale Alcali-

D 3
III» DEBtlV, SlüK.
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IlL Dit bevindt zig- in zeer heete Linden on"?

XII. "niiddelyk op.den Qrond, zege Linnteus

^tük/°'
en veegt 'er by: ik heb het niet gezien;

want het gene Hasselq^üi st , onder

5, deezen naam ,uitPaiefl.ina heeft gezonden ,

3, door my aan SwAB lüs gegeven, was een

5, Zoutige Kley , en derhalve ontbreekt ons

^, de regte kennisfe van het Natron der Ou-

5, den. Is het ook het Pieramidaale Egyp*

3, tlfche Zout, daar Bocgone de Afbeel-

5, ding van geeft

InEgyp- Gedagte Hasselq^üïst heeft vervolgens

•gewaar- dit eeüigszins opgehelderd (o). „ Natron
genomen.

wordt in Egypte hedendaags genoemd,^

55 (zegt die Autheur) het Zout uiteene Groe-

). ve by Manfura gehaald wordende > dat met

5, Kalkfteen gemengd is, opbruifchende met

5, Azyn 5 van eene rosachtig witte Kleur, De
Egyptenaars gebruiken hetzelve tot Gest

3,, in Brood , als ook om f.innen te wasfen in

55 plaats vaö Zeep* Men heeft my ook ver-

haald , dat het tegen Kiespyn gebezigd

5, worde, door het Poeijer daar van in Azyn

5, te doen ^ waar mede mea • na de opbrui-

5j fching,

no mmerali miftus. Wall, Sijsu Mitu IJ. 85* Bo-

reclu Sel de Perfe. Mem^ de Math, & Fkijs. IL p. 41^^

Natron /Egypti. Hasselq. Itin, p. 548.

\n) Sel Pyramidal d'Egypte. Obs. T. ad pag« 30^,

^0) B,e$fe dUrcPi Paleft'm^ p. 548,
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3, fching, den Mond fpoelt. Dit middel ver-
j^^™^^^

zagt de Pyn wel, doch neemt het Ongemak lil.

M Hoofd-
„ met weg. „uk.
Dergelyke Waarneemingen heeft de ver- ^.w-

maarde FoRSKaoHL nog laater ten dien opzig-"^^^'*

te in 't werk gefield en die beide gebruiken

bevestigd van dit Zout 3, Het ^irun of

Natrun wordt (zegt hy) overvloedig by

„ het Dorp Terrane, tusfchen Kairo en Ro-

5, fette , verzameld uit den Bodem van een

35 groot Meir, daar het Water jaarlyks uit-

59 droogt door de Hitte der Zonnefchyn. Een

5, gedeelte daar van 1 dat roodachtig is , bruifcht

3, op met Azyn, Met even zo veel onge-

bluschte Kalk gemengd in Water $ wordt ,

55 na agt of tien Uuren verloops , het Linnen

35 daar in gekookt en dan in koud Water uit-

3, gefpoeld. Dus is het , voor de Wast , beter

3, dan Zeep. Eertyds werdt het ook , in

groote veelheid, naar Vrankryk gevoerd,

5, en was by de Bakkers zeer gewild , tot hec

5, beter doen gesten van het Brood: maar,

doordien het van de Geneeskundigen nadee-

„ lig geacht werdt voor de Gezondheid , is

5, zulks verbooden. De Egyptenaars gebrui-

5, ken een kleine veelheid van dit Zout^ om
9, het Vleefch tot kookcn te bereiden. In

Xp) ^^or. JEgijptiaco'Arabica. Hafn. 177c, p. XI 17*

D4
Uil DsRX.» ly, SruR.
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AFD^Jk. ^> P^'eftina was het de oude Jooden niet on>
' III. j3 bekend , die het Natar noemden. Elders

^TüK.
'

5, vindt men van deszelfs gebruik tot was-

fchen; als ook ten opzigt van de Geftinge,

3, gewag gemaakt Maar ^ of de Grieken

die benaaming overgenomen en in Nitron

5, veranderd, en vervolgens aan de Arabieren

5, medegedeeld hebben, laaten wy hier onbe-

5, flist/'

Het valt Men vindt dergelyk Zout ook in andere,

deelen des
des Aardbodems. Kolbe verhaalt

Aaidbo- dat aan de Kaap der Goede Hope, \n zekere

Moerasfen , door uitdrooging der Zon een

Loogzout geboren worde. Öok meldt Gmk*
IJN, dat in Siberië Velden zyn, met Zout als

befprengd, Solonzi genaamd, en dat ook vecle.

Meirtjes aldaar , door de Zomerhitte uitdroo-

gende, een Zout overlaaten, 't welk veele

Kentekenen van het Natrum uitlevert. Im-

mers het heeft , zegt hy , gelyk de Souda ,dik.

lyils een Zwaveligen Reuk (r). Van zodanige

ratuur is dat Zout uit het Ryk van Tibeth , in

Afie, Kien genaamd, 't welk men aldaar om^-

trent drie Voeten diep onder den Grond vindt,

op plaatfen daar de Aarde wit is uitgeflagen (^sy.

Der?»

fjq) Jerem. II. VS. 22 Si Spreuken XXV. vs. 20.

(r) F/or. Siherl Pr^fat, p. XLVIII.

fj) :^tockholms. Verhand, van 1775 > ofXXXIV» Baïid,
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Dergelyke Zout Velden komen dikwils in nu

Hong^iri^ voor, alwaar de Grond zig in groo-

te uitgeftrektheid Sneeuw- wit vertoont Hooi.o*,

STUK,»
Men vindt het ook hier en daar in Oost en

West-Indie, aan de Kust van Guinee, zelfs

op den Piek van Teneriffe, alwaar het door

Doftor Heberden is verzameld (^/).

Maar het allermeefte Gerugt heeft ten dien Borech

opzigte gemaakt, dat Perüaanfche Zout,

welk men Borech noemt , overvloedig in Per*

Ce voorkomende in de kloven der Gebergten.

Het is by de Turken onder den naam van Bu*

rach^ by de Arabieren onder dien van Bord

bekend. De Heer Walleriüs , die het

Natrum een Alkali minerak of Mineraal Loog-

zout noemt , heeft dit aangemerkt als een

Borax gemengd met dergelyk Alkali of Loog*
zout. De Heer Barok hadt zulks door

Scheidkundige Proeven bevonden. De veel-

heid, echter , van Borax was veel minder in dit

Zout, dan die van een Alkali , 't welk geleek

naar 't gene den grondflag uitmaakt van het

Zee-Zoux^ Immers, door indruiping van den

zuuren

Hier mede kan men die Witheid vergelyken ,

welke zig zelfs by ons , in heete drooge Zomers, op
fommige, vogtige Plaatfen vertoont, en met den eerllci^

Regen wederom verdwynt. ^

• 00 Fhil. Trans. Vol LV. p. 57.

ö 5

'

III, Düït. IV. SlHK,
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.'^ï-^ znuren Zout - Geest , werdt dit laatdé Zout
liï. daar uit herboren (v).

STVK.
" Arabie, in de Provincie van Suckem ^

Trona agtentwintig Dagrcizens van Tripoli, wordt

WxQnT ^^^^^ gevonden , aldaar Trona ge-

naamd, 't welk veel overeenkomst met het

voorgemelde Natron der Egyptcnaaren heefc.

Het legt op de vlakte des Aardryks , aan den

Voet van een Steenberg , op 't meefte een

Duim diep , ter dikte van een Mesrugge. >

Op de Breuk beftaat het uit famengepakte

,

langwerpige , even^ydige , veeltyds fcheef

geplaatfte , fomtyds Straalige Kryftalletjes

,

2ig als Gips vertoonende. By de Mooren

wordt het, ter grootte van een Ockernoot ,

in Water gefmolten , of ook wel met Olie

toebereid, als een Laxeermiddel en tegen

Kolykpynen , gebruikt. Het wordt ook fn

de Tabakfnuif gemengd , om die meer prik-

kelende te doen zyn. Voorts wordt het om
Zeep te maaken zeer veel gebezigd, zynde,

zo de Heer M onro waargenomen heeft, wel

de helft fterker dan Potasch. Het is derhalve

een Alkali , zeer verfchillende van het Zout

dat men aldaar aan de Kusten maakt van 'c

Zeewacer, waar mede hetzelve door hem ver-

ward wordt C^f ), en de menigte van dit Na-

tron 3 aldaar vallende, is zo groot, dat, be-

hal-

(z/) Menu de Math. & de Pkijs, Tom? IL p, 418»

ijv^ Fhü. TranfaÜ. Vol, LXI.
,
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halve het gene men van dit Zout naar 't Land -

der Negeren, naar Egypte en zelfs naar Kairo 111.

voert, noch wel ongevaar driehonderd Ke-j^^^jj^'^^^^

melvragten daar van te Tripoli komen , 't .^an:<^

welk duizend Centners bedraagt, gaande groo-'^^^^'

tendeels naar Tunis en fommige ook naar de

Levant. Het dient meest voor de Moeren ;

de Turlcen zelf maakeu weinig gebruik daar

van (ac).

Gemeenlyk wordt dit Aardzout niet diep en Kigpn«?

fomtyds wel gekryftallizeerd , doch ook dik- ^^'^
wils met ecne Aarde zodanig verbonden ge^ Natrum*

vonden, dat men het, op de manier van de

Salpeter , daar uit loogen moet. Ook komt

het als een Mineraal Loogzout voor^ in veele

Mineraale Wateren. Het is. of Soeeuwvs^it ,

gelyk het Nubifche, of graauwer , gelyk het:

Hongarifche en her meefte Oostindifche. De
Smaak is Loogzoutig ; bec maakt allerley

blaauvve of paarfchePlantfappen groen ; houdt

een zeer fterk Vuur uit , zonder te vervlie-

gen, bruifcht op met alle Zuuren, en vormt,

door zyne vereeniging met Vitriool - Geest,

Glaubers Wonderzout; met Salpeter- Geest

^

Teerlingfe Salpeter; met Zout -Geest gemeeu

Zout; roet Wynfteen het Zout van Seignette. ^

Met Armoniak-Zout gemengd, brengt het

^aar uit den vluggen Alkalynen Geest te voor-

fchyn.

Cx) St9ckhQÏms.Ferhand.{QS 1773» XXXV. Band. p. 13^*
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ïil. fchyn. Alle Stoffen, die in Zuuren opgelost

^TlL^' zyn, de Platina uitgezonderd , ftooti het ne*

Hoofd- der, en het Kwikzilver neemt dan een Vuur-
STUK. ,

,

Kryftal-'^I^"^
aan.

fignur. De Kryftallen van het Naimm zyn ^ gelyk

XxxV. nien hier voor, in Fig. 7, 8, op Plaat
7. 8. XXXV, kan zien) langwerpige vierkante

Staafjes, van taamelyke dikte, wier Zydcn

uit Vyfhoeken beftaan , beurtlings fmal cn

breed. Aan beide enden foopen zy uit in twee

Vierhoeken en twee Driehoeken , te famen

een breede Punt maakende, of zyn aldaar al«

kenlyk door twee Raamen bepaald. In 'teerst

gantfch helder en doorfcpynende , als Ys ^

worden zy door deLugt wel niet vogtig , maar

krygen een ondoorfchynende witte Korst en

vergruizen, eindelyk, tot een fyn wit Meel.

Deeze verandering openbaart zig fchielyker

naar de meerdere warmte van de Lugt en al«

lerfchielykst over 't Vuur ; maar de weezentlyke

eigcnfchappen van het Zout lyden daar door

Tiiet; het blyft nog even fmeltbaar in Water

en neemt ook ligt wederom de gedaante van

Kryftallen aan.

Gebruik» Doorgaans komt dit Aardzout met andere

Stoffen , doch inzonderheid met Zee -Zout

vermeno:d voor, of met Borax, gelyk wy ge»

zien hebben , of ook met Kalk - Aarden en

Yzerdeeltjes 3 waarvan de roodachtige ofbruine

Kjeur. Ook willen fommigen dat het , in 't

al-
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^algemeen, de oirfprong van de vrugtbaarheid
j^J^J^^

der Aarde zy; doch anderen fchryven zulks , IIL^*

inet veel meer reden, aan de Salpeter toe.
* STUK6

Dit Natrum ^ jmmQïs^ valt byna niet, dan op j^ard*

onvrugtbaare , drooge , dorre Gronden. In^^^*

't Ryk van Tibeth , benoorden *c Mogols

Land,, in Afie , is het Aardryk zodanig met

Zouten vervuld, dat -men het dikwils wiê

ziet uitflaan , als gemeld is en dan twee of

drie Voeten diep graavende , vindt men 'er

Laagen onder van Zee -Zout , van Salpeter ^

van Borax of van dit Natrum. Het zuiverfte

wordt in Hongarie , in 't Voorjaar en den ge-

heelen Zomer door, wanneer de Daauw valt,

en voor het opgaan der Zonne , ter plaatfe

daar geen Gras groeit ^ verzameld». Maar in

zyne grootfte zuiverheid is het nog , gelyk

de Salpeter, een famengefteld Zout; ja fom-

migen meenen 'er , insgelyks, eenig Zuur in

ontdekt te hebben. Echter is deszelfs voor-

naamfle Grondflag een Mineraal Loogzout i

gelyk uit de gemakkelyke vereeniging met
Olie en andere Vettigheden tot een Zeep,

blykbaar is ; daar men het in fommige Lan-

den , even als de Potasch , Weed-Afch en

Spaanfche Souda, toe gebruikt* Weleer heeft

men het ook tot Glasmaaken gebezigd. In

Oostindie maakt men 'er , zo gezegd werdt

,

met ongeblulchte Kalk, een Loog van, welke

dienen zou om fommige onveranderlvke

Kleu-
III, DsfiL IVi SxvSt
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lll. Kleuren in de StolFen te brengen. Ook kan

^ïn.''^^* het, ia de Scheidkunde ^ fommige zaaken ,

Hoofd- .jj^ ^^qq^ Vmv moeielyk fmeltbaar zyn, doetl

vloeijen. In de Geneeskunde ftrekt het in-

v/endig om een zagte prikkeling te verwek-

ken en dus doorftranling te maaken in de

Vogten en de Uitwanfeming te bevoMeren.

Men kan 'er oök de Natuurlyke Bronwateren

door nabootzen 5 die hunne kragt voornaame^

lyk te danken hebben aan dit Zout*

ll^ Ci2) Kalkzout, bkoi,i van Mmrefu
NatrufH

Muur-* Dit komt overvloedig, in alle Wereldsdeö-
2out.

^ onder aan Gewelven en op oude Muu^

ren voor , welke van Kalk of Kalkfteen ge-^

maakt^zyn; inzonderheid op plaatfen , die wel

vogtig zyn ,doch niet afgefpoeld worden door

den Regen» Het flaat uit dezelven, gelyk een

Schimmel, uiten fomwylen zo overvloedig^

dat de Muuren der Tartarifche Stad Bolghari

daar mede, als met Sneeuw of Ryp, overtoom

gen

(2) Natrum nudum Calcarium. Syst. NaU XII. Tom*
111. Gen. 14. Su. 2. Natrum Murorum. Sijjl. Nai. 16 r.

N. 3. It* Scan. 299. Alcalifixum , Muris fornicatis adhse-

rens. Cakt. Min. 32. Alcali Salis commnnis &c. CRONSti

Min», 137» Aphronitrum. Wolt. Min. 300. Vogel,

S^s^. Soo* Lerch. Orijü. 44. /I^ Natrum Marmoris^

Sijst. Nai. 161. N. I. Sa!a Calcarium. lu Oeland, j^f»^

Alkali ininerate Calcarea Terra mixtum &c»WAll* S^st0
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jren zyn. Door de veelheid van Kalk - Aarde , ^^^^^^^^

welte 'er onder gemengd is , oiiderfcheidt m,
hec zig van het Aardzout , of ook wel door

zynen oirfprong uit Kalk of Kalkfteen ; ter- Mhut^

vvyl het Zout van Kalk bevonden is , een Sal-

peterig Loogzout te zyn (y). Immers dit

Zout der Muuren is van dergelyke natuur,

en heeft daar van den m^m Jphronitrum ^ by

fommigen. Zelden verfchynt het onder een

Krydallyne gedaante , hoewel het die door

fmelting in Water en uitdamping tot Kryftal-

lizatie ligt erlangt. Zo 'er weinig Kalk - Aarde

in is , dan zyn de Kryftallen als die van het

Aardzout; anderszins gelyken dezelven meer

naar de Kalkfpaath. Dat men Kali-Natron

noemt, hier toebehoorenden is minder Alka-

lyn en meer naar \ Zee -Zout trekkende.

(q) Kalkzout, hloot^ uit Bronnen^ verzadigd. IIL
^ Natruni

Dit is een Loogzout , dat in^de voornaamfte Bitter-

Bronwateren huisvest en 'er de kragt aan^^^^*

geeft.

Xlf) Mem, fur la Set de Chaux, par [Monsr* Nadault.
Mem, de Math. & P^i". II* 2ii.

(3) Natrum \mèum Fontanum , faturatum. Syst, Nau
ï6i. N. 3. Natmm nativum Acidulamm. Wolt. t^/:/^. 2 5.

^al purgaiis. List. FonU Angï, Hoffman Disfert. Aci*

dum Vitrioli Alcali faturatum Minei aii, Cronst. Min. 126*

Alcali Minerale in Acidulis & ïhermis hospitans» Waix,
^st. Min. IL p. 63.

IIL DttBL. IV. SïlTK.
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^

'Afdeel S^^^^* Vitrioolifch Zuur ia dezelve^

^lll. wordt, ua eenig Yzer ontbonden ce hebben

^

rruK.
' door dit Alkali zodanig verzadigd en over*

fBitur^ v/onnén , dat men het Zout daar uit, in dê

Lugt , zelden droog kan hóuden. Hier in

verfchilt het van 't gewoone Bronzout, dat

meer naar Zee - Zout helt ; ja dikwils vol*

ftrekt daar mede overeenkomt ; gelyk wy
vervolgens zien zullen. Maar in de meefte

Bronnen heeft eene vermenging , tèn dien

opzigte, plaats, en daar is meer of min van

zulk een Kalkzout in , die het Zout uit de-

zelven wat bitter maakt: want op zig zelve

voert dit, wegens den Smaak, den naam van

Bitterzout. Natuurlyk komt het fomtyds in

Leyfleen en Mergel voor, gelyk men het

by Hildesheim gevonden heeft; rnaar inzon-

derheid in fommige Bronnen , die deswegen

den naam voeren van Purgeennde Wateren.

fEpfoms. Het Epfoms of Engelfch Purgeer -Zout is

^ellh'
vermaardfte in deezen. Dit werdt

^ *

weleer door Uitwaafeming gehaald uit de

Bronwateren van Epfom, een Dorp of Vlek

vier Uuren gaans ten Zuidwesten van Lon-

den C^), maar, 't geene men tegenwooidig

voor Engelfch Zout verkoopt, wordt van de

Moerloog der Zoutkeeten , door middel van

Vi^

(2) Zie Tt^gentó* Staat van QroölBvktamie.H.STMnj^

blad2« 46.
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Vitriool of deszelfs Doodekop^ bereid. Men
j^^^l^^

heeft in Engeland ook Zout uit andere liron'- ni.

wateren dan die van Epfoni, gelyk van &^r-jxüK?^°*

borough en Cheltenham (^). enz. Het maakt

Naaldswys' dunne Kryftallen , die ligt weg-

fmeltcn in de Lugt en zeer geniakkelyk ia

Water , Wyn of eenig ander Vogt ontbin-

den, maakende hetzelve bitter van Smaak»

De Solutie in Water wordt door het bydoen

van eenig vast Loogzout troebel en ftoot een

witte Aarde neder , welke by de Geneeskun-

digen Magnefia alba geheten wordt , en tot

verzadiging geftrekt heeft van het Zuur, dat

%\g met dit Alkali tot een Tartdrus Vitriola*

tus vereenigt (b)^

De Sedlitzer lironwatefen in Bohème ver- Sedlitzes

Ichaffen een dergelyk Zout, en in de Alpifche^^^^^|^

Bergen komt het, op veele plaatfen, als een

wit Stof , Bcflag of Schimmel ^ ja zelfs hier

en daar in Klompen en Brokken , meest aan

de Rotfen van Leyfteen , voor ; dikwils in de

nabuurfchap van Gips , Seleniet en natuurlyb

gegroeide Zwavel. Van dien zelfden aart is

dat apettend Fredriks^Zout ^ door den Heer

(jx^ Zie Bakek, Nuttig Gebruik van Mikroskoop.

Ho'ofdftuk XXIV .XXV, XXV (. en de Af beddingen oj?

PI. V.

O) Zie het IIL Deels T. Stuk van deeze Nat, His»

torie^ bladz.143, 160 en 11, Deel, bladz. ^zu

E
IIL Dbel. IV. Si«K« T< -
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aIIeel^^^^^^ 5 Hoogleeraar te Erlangen, in ver-

in, fcheide Bronnen van Duitfchland waargeno*

stIk!^^'
men , en in 't jaar 17^6 bekend gemaakt 9

waar van met zo veel ophef woidt gefpro*

ien (c).

Wonder- Alle die Zouten , immers, komen het fFof>

GïRühe^
r/^fS(9^/ van Glauber ^ dat uit het overblyfzel

' der Delliiiacie van den Geest van Zee-Zouc

gehaald wordt in eigenfchappen zeer na-

by» Daar van komt, dat men dit Zout ook

Natuurlyk gevonden heeft in de meefte deelen

des Aardbodems» Hetzelve valt, niet alleen

in eene vloeibaare gellalte , meest in verbin-

ding met andere middelflagtige of onzydige

Zouten, in gedagte Bronnen van Duitfchland»

ook in Sv/eeden , en in de meefte Zoute

Meiren van Siberië en elders in Alie, maar

ook droog op Gips-, Kalk- Mergel -Kley- en

Aluin -Schiefer , en in deeze Jaatfte fomtyds

by laagen , welke drie Voeten dik zyn of ook

met Aarde of met zuiver Mineraal Loogzout

vermengd , niet zelden in de nabuurfchap van

Zwavel, Vitriool en Pluim -Aluin. Somtyds

vindt men het in fchoone Kryftallen, in het

Water, aangefchooten, maar gemeenlyk be-

kleedt het geheele Rotfen of ftreeken Lands

mee

(^) Natuur en Geneeskundige (Verhandeling &c# Haage

5777-

(7f) Sal mirp.bilis GlaiJberi. Boerh. Chem, Tom, II. p.

413. Zie hiervoor , 1, Stwk> bladz, 155 , 156.
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met eexi wit befiag , als Sneeuw. Zodanig valt
T"» • Afdeel*

het in veiTcheide deelen van luiropa , inzon* m,
derheid in de nabuurfchap of aan de Oevers ^^^^^
van Zoute Meiren, die van eene Purgeerende

hoedanigheid zyn , hoedanigen men verfchei-

dene in Siberië heefc. Zeer zelden is het

volkofBen zuiver , zo als het door Konst ge*

maakte, *t welk geheel heldere Kryflallen, zo

doorfchynende als Ys , fchiet ; maar in 't

algemeen komen dezelven naast aan die vaa

't Mineraale Loogzout , voorgemeld , fmel*

tende in 't Vuur als Water , en wordende

daar in tot een fyne, witte, ligt vergruis-

baare, Spongieuze Klomp, welke in Water,
Uier of Wyn , geworpen , die Vogten doec

bevriezen (^). Het is een verkoelend Ga»
neesmiddel , dat tevens de Ontlasting zeer

bevordert en waar van dc verdere nuttighe-

den elders zyn opgetekend ( De Inwoo-
ners van Siberië gebruiken het als eea Klontje

by de Thee.

Steewachtige Kalkzout- '4

KrYS TALLEN.

Tot dit Geflagt heeft onze Ridder veeler-

ley

O?) De wonderï?aare Confignratie van dit Zont is

door Baker zeer traay in Plaat vertoond en befchree-

ven: z. Nuttig G.^Wmk van Mikroshoop, bladz. i6o

ri. V,

(/) Verhandel, van Del lUs, over bet Openend iV*»

tuurïijk Woudtrzout , als boven,

UI. DEBfc. IV. SruK.
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llI- ley Kryflallen betrokken, welke meer of mïn

III. in geftalte naar die van het Kalkzout of Mi*
Hoofd- neraale Loogzout gelyken , en van eene Spaa-

STUK. O O j V r

chigè pf Gipfige natuur zyn , als volgt,

IV. (4) Kalkzout , dat Steenig is en Spaatkig;

V^ifcall^ Staafje agizjdïg met de Punten ver^

Omge- draaid.
Keerci.

Pl.
XXXV. (5) Kalkzout, dat Steenig is en SpaatJiigihet

^*
Staafje agtzydig , met de Punten regt.

priatum. Onder de Kalkfpaathen van St. Andriesberg,

past. 'Q Duitfchland , als ook elders ; komen derge-

voor» wier verfchil van Geftalte, meest,

in de Punten bertaande, men op Plaat XXXV
kan befchouwen. Immers in het Omgekeerde

Fig. 85 loopen derzelver Vlakten met de

fmalle Zyden , in het Toegepaste 1*7^. 7. mee

de breede Zyden van het Staafje, evenwydig,

zo Li NNiEüs aanmerkt, VV alleriüs be-

trekt ze beiden tut ééne Soort.

(4^ Natrum Lapidofum Spathofum oftaëdrum, PnV
maticum apice contrario. Sijst, Nat. XIL T. IIL Gen.

34. Sp. 4. Cryftallus Natriformis Spathofa, Cryftallis

verticaliburs^ Am. Aca^. I. p. 475, 5. T. 16. f. 2. Wall,
Syst* 31in. ï. p. 141.

(5) Natrvmi Lapid. Spath. oclaëdrum , Prismaticum

apice parallelo Sp, 5. Cryft Natriform. Spathofa

,

CryftaU. ereftis inordlnate fparfis , Lacleis , fubdiaphanis»

Anu Acad^ ! p. 474. T, i.
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;
(^6) Kalkzout, dat Steenig h en Spadthig ;

^J^^g.^.-

het Staafje tienzydlg met de Ptmtenregt. III.

HOOFO-

De Kryftallen komen, in deeze Soort, na- ^i,

genoeg in Geftalte overeen, met die der ^^^ast-^^^^^^^^

voorgaande, maar zy zyn iienzydig , en zo-tum.
"

danig Groej)Swyze famengevoegd, dat menze^^^^^^^'

'

met een Kam vergelyken kan ^ voerende des

wegen den naam van Spaatkclroe^en. Ik. heb

daar van reeds gefproken (g) en ook eenige

Afbeeldingen medegedeeld, nogthans niet zo

zeer; ziende op deeze Soort van
^
Spaath ,^

welke veel- groeit op een grond van Gekry-

jflallizeer.de Kwarts 5 zo by LiNNi^us aaa-

gemerkt wordt , die 'er ook de gewoone
Spaaihvloeden , in \ Hoogduitleh' Flusfen- ge-

naamd, tioe betrekt, doch niet de Vioeyfpaa^

then, welke tot het Geflagt vaji, 'c Pekelzout

bebooren. Zie hier , hoe zyn Ed. deeze Kry-

ftallen befchryfc.

Het Staafje is zeszydig' , . vier-hoekig , met

dp twee tegenoverzyden breeder en vyfkan-

f! (6) iV/«/rw -Lapidorum Spatli. deca.ëdram Prismati-

cum apice parallelo. Sp. 6. Natrum SjJatofum , Cryflal-

iis tmncatis , apice compresüs. Mus. I>j/. só. N. 2,

Cryftallus Natriformis Spathofa hyalina f. [incarnata.

Am. Acad. L,.p. 474^:N. 2 , 3 » 4- T. 16» f* 2 ,4. Fluor.

G£SK..iv>. 26* Marmor Metaliicum Druficum Criftatum,

Anon.. iï^ï;^- 19. 2.

In 't voorgaande Stuk 5, bladz. 134, enz»

E 3 r

IlL Deel, IV, SxüK.
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Afdeel/^^' overigen fcheef vierhoekig, de naas-

Ji^ovü
S^^y^* ^^^^^ Punten

, tegenlïrydig ,

iTVK,
" beftaan uit twee Raamswyze Vlakten : om

Icort te gaan> het is een Kryftal, dat zeer veel

overeenkomst heeft met de voorgaande vSoort^

maar de Zyden van het Staafje fmaller en

verdubbeld of gekield heeft en de tip met de

Zyden evenwydig aan de breede Zyden van

het Staafje , even a»s in eenc zelfde Vlakte

met de Zyden plat gekneepen {k).

Eigentiyk behoort hier de Schubben-Spaath ^

of Spaath* Röczsn , veelal van cene Gipzige

natuur^ gelyk ik daar van omftandig geFpro*

ken en de Afoeelding medegedeeld heb (/}.

(7) Kalfczoutj dat Steemg is ^Cïps-Spaathig;

het Staafje tienzydig buigzaam;' mei^ tegen-

overgeftelde Spaathige deeltjes*

(8) Kalkzout , dat Steenig is , Gips • Spaathigy

Spbelvormig^ doorfchynende.

C^O De aanhaaling van Fig^ i6, in Syst, Nat, p, 90,

welke hier niet ftrookt , maakt alles duifter. Eigentiyk

komt zodanig een Kryftal op de Plaat niet voor.

CO III- Stök, bladz. 105. PI. XXVLi^/^. 4, 5.

Of) Natrum Lapidofum Gypfeo-Spat, decaedrums

Frismat. flexile; particulis Spatofis oppofitis. Sp. 7. Sei-«

mites Spatofo -Gyps. Frismaticus. Mus^ Tesf. 24. N. s.-

Cryftalius Selenitica <5^c. Am. Acad. p*476. N. 3.

(8) Natmui Lapidofum Gypfeo - Spatofum> Fufiforme

pellucidum. Sp. 8* Selenkes Spatofo «- Gypföns Cuneifor-

" T » BES»

vri.
Ncitrttm

Buig-
zaam.

Fig. 15*

VIII.

Ysachtig.



KALKZOÜT I G E Kryst ALJ.nrf* 7t

(9) Kalkzout , datSteenigis Gips - Spaashig ^ UT.

timzydig^ Ruitvormig. ^III*^*

Deeze driederley Gips-Kryftallen zya doorsTus.

ïuy niet alleen uitvoerig befchreevea* maar ^^^^^^
ook allen in Afbeelding voorgefteld,, \olgQws Seienügs.

de ftukken myner Verzameling Qk}. Hier uit F^^f^fe.

kan men het bedoelde der bepaalingen eenigs-

zins opmaaken. De Kryftallen van de T^-

achüge SeleDiec, die veel naar \ Vrouwen Ys

gelykt, vallen dikwils eenige Ellen lang, zo

LiNNiEus ^nmerkt. Zy wordt van fom-

migen nxet h^t Moskovifcli iGlas verward,

dat echter va^i een andere natuur is., en niet

Ruitswyze maar Bladerig breekt of zig in dim-

ce Plaatjes fplyten laat. Dit is het gemakke-

lykfte Kenmerk tot onderfcheiding , gelyk wy

Vfih* Mus, Tesf, 24. N. 3. Gypfum Latnellis Rliombei-

4alibm jpellacidura. Wall, Mm. 47. Gypfum CryflalU-

fatum. Wall. Syst. Min, 1. p. 170. Glacies Marise.

VoG. i/m.

Ncitnm Lapidofum Gypfeo - Sgailiofum , decaë-

drum Rharobeum. Sp. 9. Selenites Spathofo - üypfeus

Rliombius. Sijst. Nat, 1Ó2. N. i. 18. L 3. Cryrtalki&

<iyprea folitaria Rhombea Cryftallina diaphana. Am.
^cad> L p. 475. T. 12. f. 3. Gypfum Cryflall. ügur^

Shomboidali, Wall. Min^ 4Ó. N. i. T. i, i. 3. Sysu

Min» L p. 170. yQ. Idem, angulis truncatis decatesfere-

drum. Fig, 16. PL XXXy.
C^) Zie voorgaande III* Stuk deczer Nat. HitUrk ^

fcladz. xoz - iio. Pi. XXVI. 2,, 'i» 7.

E 4
III. Deel. 1 V, Stuk,
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Aroliu
^^^'^^ hebben f/J; want in uitwendige vertpo-

III/ ning heeft zy daar mede veel overeeukomsÊ

s^Jtk!^^ en wordt ook wel Spiege/Jieen geheten. Het
Ruitige y eindelyk, is i'xer kenbaar aan zyne
Kryftallen, die dik wils afzonderlyfc^ doch ook
Groepswyze voorkomen, gelyk ik heb aan-

gemerkt (/;;). Deeze vaft niet alleen tien-,

maar fomtyds ook veertienzydig
, wegens de

geknotte boeken , è-n tot die Verfcheidenheid

behoort Fig. 165 volgens de verbetering door
dén Plaatfnyder daar aan gemaakt

X. (10) Kalkzouc , dat Steenig is en Spaathig^

F^itpor^
regelmaatig twaalfzydig.

me.
Kiesach- Dit vindt men 5 volgens Linn^us, in

^^^Pt. Duitfchland , en, volgens den Heer voa
BoRN , eene Verfcheidenheid daar van by
Schemnits, als mede, volgens Gerhaud,
by Giren in Silezie, op Hoornfchiefer. Hec
heeft volkomen de natuur van Kalkfpaat'h ,^

maar

CO Zelfde biadz. i8r.

(m) Zelfde bladz. 108, -^ogy'tVJxioxdiGlas^Spaath

wioet aldaar veranderd worden in Glans-Spmtk,

{1O Want dezelve, fchoon door de Heeren Wall£-
mns en Gmelin , beiden , overgenomen , en op de
Gekamde Spaath , die Staafachtig is , toegepast , is an-
ders met de gelinieerde Figuur , op Tab. II, by onzen
Ridder, geenszins overeenkomftig.

(loj Natrum Lapidofum Spatofum , regulwe dode-
qaëd^urn. Sp. ïo,.
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mn'ar de Kryflnllen maaken twaalfzydige Dob- III-

bclfteenen, die zeer plat zyn, als in Jt^ig. 29» -jj^

Gemeenlyk beflaan zy uit twee groote Vyf-^^^oFB-

hoekeo, die aan alle kanten met kleinere on-

gelykzydige Vierhoeken omgeven zyn : waar

door het Kryftal twaalfzydig wordt.

(11) Kalkzout , dai Steenig is en Spaathig ^ XT.

twaalfzydig , met een zeszydig Staafje.
j^f^^Jal^

Deeze Kalkfnaath , waar van ik ook mei- "^^^aaif-

dmg gemaakt heb 3 verlchilt van de voor- Fig. \i,

gaande , doordien zy als een kort zeszydig

Staafje heeft , dat vry dik is en bepaald door

driehoekige Punten , welke > zo wel als de

Zyden5uit vyfhdekige Vlakten bellaan: zie

^Fig. II. 't Gebeurt' ook wel, dat het^ Staafjé

t'eenemaal ontbreekt ^ en de zes tusfchen-

vlakten driezydig zyn. Dit maakt flechts

eenige veranderingen , met byna de zelfde

geftalte. Meesta^l kömt het Droesachtig of

by Groepen in de 'Saxifche Groeven . in \
Wurtembergfe , als ook by St. Marie en

Planche in Vrankryk, niet zelden by Zilver*

en Lood-Ertfen voor^ fonityds een Kern van

Zwa-

fii) Natrum Lap^Tofum Sp^itofnm dedecaëdrum
,

Prismate hexaëdro. Sp- ii« Nitrum Spatofum caules-

cens, Pyramidibus triëdris^ lateribus pentagonis.vJf^^i-.

T^sf, T. a. f. 5« /8. Lenticulare acaulon. Ibid, f, i.

UI. DuBt. IV. Stui.
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IIT, Zwavelkies influitende. Het is anders eea

^^^Uh* zuivere Kalkfpaath , gemeenlyk op de breük

.
Hoofd- giaQxig ^ als Glas , doorlchynend en helder

als Wacer; doch wordt ook fomtyds gekiemd

gevonden.

XTI. (12) Kalkzout dai Steenig is en Marmer-

ufinofuZ iip^iathig^ regtopflaande y mei[ em drkzy^

JPiszoutig. dige Punt.

, 37» Deeze. driehoekige Kalkfpaath komt niet - al-

leen in de holligheid van gegraven of verfteen-

deConchyüen ^ maar ook in Achaatkogels van

Oberftein voor ^ gelyk ik opgemerkt heb, ea

zy is bovendien Groepswyze op zig zelv.e

waargenomen. Van 't een en andere gaf ik dè

befchryving en Afbeelding Somwyien is

de Oppervlakte met een ruuwe geelach-

tige Schors, of zelfs met Draadfleen be«

Meed. Dikwils zyn de Kryftallen zodanig in

elkander gegroeid , dat naen niets dan de drie-

kantige Punten kan waarneemen. Gemeenlyk

zyn de Kryftallen geelachtig doorfchynende ^

doch men vindtze ook wit 5 rood en van

andere Kleuren* Het Steenige Zout, dat de

Heer

(i^) Nairmn Lapid» Mj^rmoreo - Spatofum ereftum,

Pyramide triedri. Sp. i:u (i. Cryftallus fubnitriformls

Spatofa « ggregata , trifariam iriibriicafe*. -dm^ Acad, I.

478. T. S6 f. Ï4w :

.

(0) Zit 't voor^, StuK, )M&z. 135,



Kalkzoittice Krystallen. 7f

Heer Sckreber uit de Pis bekomen heeft , ^^1,^^^^^

maakt dergelyke Kry (lallen.
Hoofd

STUK.

(13) Kalkzoiit, dat Stcemg is en Blarmer- XliL

Spaatkig , fc/ieef twaalfydig , met eene UyoZT
zeszydige Punt^ Zwvrs-

Van deeze Kalkfpaath ook voorheen ge.

fproken en de Afbeelding medegedeeld heb-

bende (f) , zal ik alleenlyk hier aanmerken

,

dat het inzonderheid van de voorgaande

verfchilt, doordien het de Punten veel fpit-

fer en zeskantig heeft, gelyk men dit in

Fig. 31 , op Plaat XXXV j befchouwen kan.

Voorts zouden hier nog veelerley verande-

ringen van dergelyke Kalk{]iaaLh5 't zy in *c

getal van Zyden, de afkn<^tdDg der Hoeken
of Punten en wat dies meer is , kannai by-

gevoegd worden 3 ©p 't voetfpoor van den

Heer Gmeljn, in vergelyking met W al-

ler lus ; maar , alzo ik van fommigen der-»

zeiven bevoorens reeds gefproken en flegts

het oogmerk heb , het Samenftel van den

grooten Linn^eüs indeezen te volgen als

ook

Natrum Lapid. Marmoreo - Spatofum , obüquum

dodecaëdrum
\ Pyramide hexaëdr^. ^p. 13. Spaéium

cryftallifatum hexangulare , pyramidale , dupiicatum.

Wall. Sijjlt, Min, L p. 146. Nitrum irregulare Spatli.

acaule &c. Mits. Tesf. T. 2. f. 7.

(0) Als boven, bladz, 136. Pl, XXTïL Fig. 6.

tafldlg
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V

ïll. ook de al te groote uitgebreidheid te vermy-

^Yil^^ myden ; flap ik die Verfcheidenheden over ,

STUK^^^"
^^^'^^^''y'^ ^^^^ byvoegeude zyn Ed. laacfte

Soort van dit Geflagt; naamelyk

XIV^. (r4) Kalkzout, dat Steenig is ^ met gmngde

Embr^o'^ Schubben , die hyna ah Schubben op elkan-

Jo^l^^^nd
kggcn , gefleufd ^ ondöorjchyfiende*

Deeze , by de Franfchen Spath perlé^ dat is

Gepaarlde Spaath 5 genaamd, vindc men in

Saxen, als ook in Lotharingen op Kwarts

,

Zwavelkies en Schubben -Spaath. Haare Kry-

flallen gelyken veel naar die * welke neder-

vallen, wanneer by eene oplosfing, van Kalk-

aarde in eenig ander Zuur, Vitriool -Olie ge«

gooten v^'ordt , en vertoonen zig als in de ge*,

boor te. Het zyn zeer kleine , ondoorlchy»

nende , fpits vierhoekige Schubben , welke

zeer digt als Vischfchubben op elkander leg-

gen ^ en tot halve Kogeltjes famengehoopt

voorkomen. Zy hebben of eene graauwe

Kleur, of eenen witten Glans als van Zilver

of eenen geelen Goudglans.

Zwaare Zo zyn 'er ook Gips- Kogelen en Gips-
Spaath. Dobbelfteenen , vierkantige en Rolronde

Gips-

f14) Natrum Lapidofum Squamis Ligulatïs ffubimbri-

'

catis Canalicülatis opacis. Sp, 141 Pyrites Embryo cry-^

ftailifattts triqueter S<iuamofo-imbncatus.^if^/«r. Tesf^6/
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Gips-Kryflallen : maar in 't byzondcr moet m.
ik hier nog een woord zeggen van de Z^vaare ^njf^*
Spaathy zogenaamd, om dat zy zwaarder dan ^^^^^«ra.

de anderen is , viermaal zo zwaar als Water, ^^^^
Die zwaarte hebben eenigen van Metaalen af- Spaak.

'

geleid en ze deswegen Marmor Metallkum gehe>

ten ; doch zy bevac niet meer Yzerdeeltjes dan de

andere Gips * Soorten. Het is , naaraelyk , mede

een Gips-Spaarh ^in SwceJen Toi:gfpaath gety-

teld , als uit ftyve harde Blaadjes beftaande

,

gantfch ondoorfchynende, gemeenlyk Melkwit

van Kleur* Men vindtze echter ook geel- en

roodachtig, Vleefchroodby Freyberg en bruin

of graauw by Konsberg in Noorwegen. Dik-

wils is het een Metaalmoeder ^ die zeer edele

en magtige Aders maakt* In *t Vuur brandt

men 'er zeer goede Gips of Pleifter van, ea

door byzondere handgreepen kan menze in

\ donkere doen lichten als de Uononifch^

Steen.

IV. HOOFD-,
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III.

IV»
Hoofd-

stuk. II O O F D S T ü K.

Befckryvmg van de B o R /i x of het zogenaamde

Lymzout. Het onderfcheid van ruuwe en

gerafineerde. Hombergs Krainpftillend Zout

daaruit. Steenige Borax ' Kry/ïallen: Edele

Steenen, Schirls^ Tourmalinen, Granaaten.

Tot dit Geflagt worden door LiNS^iiEUS

insgelyks zeer verfchilleade Kryftallen

betrokken, meer of rmn gelykende naar die

der Borax y welke ook Kryftaüen uitlevert van

niet eenerley gedaante. Eigentlyk wil zyn

Ed. 'er zodanigen t'huis gebragt hebben, wier

Staafje agtzydig is met geknotte Punten. E-

venwel hadt de natuurlyke Borax hem drie-

derley Krydallen , van een geheel andere fi-

guur, uitgeleverd. Zy maakt zyneeerüe Soort

uit, als volgt.

1. (x) Borax, die bloot is (jö). Dit
Borax

^Namur- O) ^^^^^ i^^^^^s. Sijji. Nat. XII. Tom. 3. Gen. 15. Sp.

lyke Bo- i. Borax crudus coerulescens liexangularis. Wall. Aiin.

rax. Borax crudus Saponaceus. Tincal. Wali . Syji.

Min» II. p. 8». Borax Cronst. Min, 139. Borax depura-

tus albus oclangularis. Wall. Min. 193. Nitrum nati-

ram fcisfile. Kentmann.

(p) Dceze bepaaiing luidt eenigszjns vreemd j doch is niet

011-
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Dit Zout, in China Potmxa genaamd, voert ^
' % , 1 1

Afdeel.
in alle Europifche laaien den naam van Bora^^ iv.

cn plagt Borax Feneta genoemd te worden

om dat het weleer meest door de Venetiaanen

werdc vervaardigde Die naam fchynt afkom*

flig te zyo van her Baurach der Arabieren ,

waar mede het Borcch oiBorak der Perfiaanen^

dat fommigen voor een natuurlyke Borax

hebben gehouden ,
eenige overeenkomst heeft.

De Latynen hadden denzelven van de Grie-

ken ontleend , die het verwarden met de

Ckryfocolla^ een natunrlyk Spaanfch Groen of

Kopergroen, in de Mynen groeijende, en dus

daar van zeer verfchillende. Sommigen noe-

men het echter Lj/.^söm^, en houden het voor

de Tinkal of Tinkarder Arabieren, daar die tot

Soldeeringe des Gouds gebruik \an maakten.

Men heeft zig verbeeld , dat de Borax en-

kel een Zout ware , door Konst bereid , uit

Armoniak - Zout , Salpeter 5 gebranden Wyn-
fteen , gemeen Zout en Aluin , te famen in

Pis gefmolten en na de uitdamping gekryllal-

lizeerd (r). Hedendaags is men verzekerd ,

dat

oneigen; betekenencje flegts zo veel als MooteBomx , niet

door Aard -.^steenachtige of Metailyne deden bekleed of
aangedaan ;

gelyk in de Edele Steonen enz. Ket zelfde

komt ten opzigt vau de andere Zouten in aanmer-

king^

(^) QEGFWim'l Maf ^ Med^ I. p. i^u
(r) Vide B lancakdi Lexkm Medicum^

IIL Diau !¥ Stuk.
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A^EEL
[natuurlyken oiiTprong zy, in

IV.
* China, Japan en Indie vallende. Uit het Ryk

stuk!"" ^'^^ Tibeth krygt men daar van drie Soorten

;

in zeer kleine Korreltjes als Papaver «Zaad ^ in

Korreltjes als Erwten, en in Klonten als Wal-

nooten. Het zyn altemaal Kryftallen , met

meer of minder Aarde gemengd, die zelf door

uitlooging nog Borax uitlevert. Immers zo-

danig was die , welke de Sweedfche Heer

Grill van zynen Korrefpondent in Chi-

na hadc bekomen , zynde op zyn begeerte

door den Heer Engestrokm
, Waardyn

der Koninglyke Munt te Stokhohnj, onder-

zogt (O-

Ruuwe De meefte ruuwe Borax komt uit Indoftan,
Borax.

^j^. Handelftad Patton o? Patina y

.wordende door onze Natie voornaamelyk her-

waards gebragt en hier in Holland gerafineerd»

Zo als menze van daar krygt , is zy gemeen-

lyk onzuiver en Vettig ^ byna als met Zeep

gemengd. Dit komt, zo men verhaalt, daar

van da:?n , dat in Oostiadie reeds , om het

uitflaan van dit Zout te verhoeden , zekere

veelheid Olie en Karnemelk daar op gegooten

wordt 5 in de Zakken van Osfen- Huiden,

waar in men het bewaart en overzendt. An-

ders-

(jj StockL Ferhaitdn XXXlV,B^n(\, p. 317,319. LiN-

NiEUs zegt ook , dat zy in China en Tranquebar vaile, of

van daar overgebragt worde; doch van daar komt ver de

minfte»
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derszins is het hard en zwaar , van cene
/^^Ibl;

blaauw, groen- of geelachtige Kleur, en van IV.

Smaak in £ eerst zoetachtige, vervolgens gtUK*

eenigszins brandende fcherp* In Water ont-

bindt zy zig moeielyk, doch fmek gemakke*

lyk in 't Vuur.

De figuur der Kryftallen van de ruuwe Bo- Kryftal»

rax is getheeclyk zeszydig. Wylen de be* ^^Pl^

roemde Hoogleeraar Gacsiüs nam in een -^^^V^r.

Stuk-I van byna vyfendertig Loot zwaar , in Pt»

aanmerking , dat hetzelve aan beide enden F/f?i^x<^

van 't zeszydig Staafje een geknotte Piera- 34»

miede had« Zodanig heb ik ze van Borneost

die groenachtig zyn en plat zeszydig, byna

eens zo lang als breed. Ook heb ik ze vaa

daar in Klompen van kleine heldere Kryftal*

len. In de Zeepachtige vuile , die als met

Yzerroest befmet is, van Bengale, zyn ook

kleine Kryftallen zigtbaar, welken , 'er uitge-

wasfchen, een zeer fraaije geftalte hebben,

meestal met dat groote, in Ftg. 3, op Plaac

XXXVl ,
afgebeeld , overeenkomftig. De

Heer Linn^eus kreeg 'er driederley Kry.

ftallen van; als een veertienzydig en twee

twaalfzydige, in Fig. 34, E0&T4.5 op Plaat

XXXV, afgebeeld en aldaar befchreeven.

De gerafineerde Borax , zegt men, heeft Gemfi^

Kryftallen met een agtzydig Staafje en vier-
go^^ïx.

zydige geknotte Punten , gelyk Fig. 33, ver- ^^S* 33>

loont. Het is echter zeer veel moeite > om
F

ÏU. lY. Sww,
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IIT. 'er zodanige die compleet zyn « onder te

^ïv."^* vipJen. Zy is hard , wit, glanzig en door-

Hoofd- fchyoend , doch overtrekt zig, eenigen tyé
^^"^^^

in de open Lugt leggende^ met een ondoor-

fchyncnde Meelachtige Korst. In Water

fmelt zy niet gemakkelyk , zelfs al is het

kookend heet , en vcreifcht een groote veel-

heid daar van , tot twintigmaal haar eigen

zwaarte. Zy maakt met Zuuren geen op-

bruifching, maar toont niettemin, in de ver-

menging met blaauwachtige Plantfappen , haa-

ren Loogzoutigen aart. In 't Vuur fmelt zy

ligt en doet ook andere hardnekkige Lig-

haamen vloeijen. Zy fchuimt tevens ge-

weldig en wordt tot een Spongieuze Klomp ^

verliezende middelerwyl de helft van haar Ge-

wigt, dat zy v/ederkrygt^ door op nieuws ia

Water ontbonden , en uitgedampt te wor-

den ter Kryftallizatie. Houdt men met het

Vuur nog langer aan , zo verfmelt zy tot

een doorfchynend 5 broosch , Glasachtig Lig-

haam , 't welk niettemin nog in Water oplos-

baar is en wederom Borax uitlevert. Geen
trap van Vuur doet dit Zout zyne eigenfchap

geheel verliezen.

Homberps Door Zuuren 5 echter, wordt de Borax ge*

f-nenf*
meenlyk van natuur veranderd. Doet men

Zoüu eenigerley Zuur by haare Solutie in Water

en laat het Vogt een weinig kooken , zo

vereeenigt zig het Alkalyne gedeelte met dac

Zuur,
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Zuur, en maakt een middelflag of onzydig
J^^^^^^

Zout, even als met andere Loogzouten ge- ivf
*

fchiedt: terwyl het overige géheeï zuiver op
^^JJ^/^*

den bodem valt. Dit laatfte voert by de Scheid*

kundigen den naam van Hombergs Krampftil*

iend of Verdoovend Zout (Sal fedativtim Hom»

hergii). Het vertoont zig in fchoone, witte,

glanzige Schubbetjes, die vet zyn op 't ge--

voel en digt op elkander leggen : 't heeft , zui-

ver afgefcbeiden eu afgewasfchen zynde , by-

na geen Smaak ; bruischt niet met Zuuren,

noch met Loogzouten; verandert de Kleur

der blaauwe Plantfappen niet ; ontbindt zig

moeielyk, in kleine veelheid en flegts in heet

Water 5 doch wat gemakkelyker ia zeer ge-

zuiverde Wyngeest , en maakt dat dezelve

brandt met een groene Vlam. Het heeft der-

halve verfcheide Eigenfchappen met de Bo-

rax gemeen , leverende ook, door vermen-

ging met een Mineraal Alkali, wederom Bo-

rax uit. Zo men, byde Solutie van ditKramp-

fiillend Zout, in Water, een Alkalifch Loog
giet , blyfc dezelve helder* Men heeft on*

langs een nacmirlyk Zout van deezen aart,

by Volterra in Toskanen, in eenige Bronnen

ontdekt

De eigentlyke oirfprong van de Borax is
f:^.'*

(Jej.. menftel-
ling duis^

ter.

O) Sal Sedativum naturale. Klipstsik Mmrahgi*
[die Briefe. 1. p 58.

F a
III. Pbkï.. IV« Stuk.
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;^/JJ',j^;derhalve nog duifter. Aardachtige of Me-

Ho^ïD-
^^'^y^^ Stoffen komen in derzelver famenftel-

sTüjK, ling niet. Veelen houden ze voor een Alkalyn

Zout y en het is ontwyfelbaar , dat haare

grondflag weinig van die van 't Natrum o(

Kalkzout verfchillej maar de meede ewaarig-

heid is , over den aart van het Zuur , door

welk dit Alkali getemperd wordt, om het te

maaken tot een Onzydig Zout, Pott meent >

dat het een Vitrioolifch Zuur zy , doch de

Heer Baron acht zulks door deszelfs Proeven

niet beweezen, en toont aan, dat men het Sal

Sedativum uit de Borax bekomen kan ^ zonder

het gebruik van eenig Zuur Qvy Schoon hy

vastftelt , dat haar grondflag met het Alkali

uit Zee-Zout Overeenkome, beweert wederom

de Heer Brai^dt, met kragt, dat het daarvan

verfchillende zy, en van eenc Zeepachtige

. natuur (h^).

Gisfin- Zou dit niet veel kunnen afhangen van een

Imtrent.'^ weezentlyk verfchil in deoirfprong en volko-

menheid van dit Zout? BoERiiAAVE zegt, dat

. het niet zuur is noch Lopgachtig, geevende

door Deftillatie louter Water en Glas , dat

men wederom kan fmeltenin Water (^cj. Door

't allerfterkfte Vuur kreeg hy 'er *t allerminfte

Zuuf

(v) Mem, deMaik. & de Phys. Tom, L
(jLv) Stochh, Verhand. i756» p. i^i»

(jO Chem. Vol. I. 828.
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Zuur niet uit. Baume wil, dat zy een Zuur
^j:!^^"^.^^

bevatte, naast komende aan dac der Dierlyke IV.

Vettigheden, en dat haar grondflag een Glas- J^^^^"""

achtige Aarde zy. Bom are verhaalt (j),

dat menze in Perfie bc komt uit zekere graauwe

Steenen , aan den voet van Bergen , uit wel-

ken een fcherpe Loogachtige Melkzypelt. Die

Steenen zouden, in de Lugt, rood en groen-

achtig of donker uitflaan ; zynde mooglyk

die Salpetcrige Steenen, waar van Herman*
fïüs getuigt , dat uit dezelven door branden

^n uitloogen de Borax verkreegen worde*

Misfchien verfehilt zy dus alleen in ti:ap van

het Borech , hier vQor gemeld en van het

Kalkzout,

De Borax is in de Geneeskunde voornaame- Gebrui.

lyk tot voortzetting van de Stonden , en het

voorgemelde Hombergifche Zout tot Pyn- en
Krampftillinge 9 byzonderlyk in Zenuwkwaa*

!eü , in gebruik geweest. Uitwendig dient

zy tot het wegneemen van weeldig Vleefcb

in vuile Wonden , als ook tegen Schurft, De
Vuurwerkers bedienen 'er zig van, tot eene

groene Vlam : maar de Scheidkundigen aller-

ïneest , om hardnekkige Metaalen te doen vloei-

jen, als ook tot Soldecrzel.

Stek-

Ö) MiHfrahgie. 343.

F S
lU, Dhl. ly. Stwu
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III. StEenige Borax -Kr ystallen.
ArDEElL.
IV.

Hoofd* (2) Borax die Steenig is , Prhmaikk door-'
STUK*

II
fchynénde^ niet geknotte Funten.

Borax

mms^
Toü deeze Soort betrekt Linn^ïius de

Edele Edele Steenen , diej men Topaazen , Cryfolietken^

Smaragden en Beril of Aigue Marine noemt

,

allen reeds omftandig door my befchreeven {z).

Ik heb derzelver Kryflalfiguur ook in Plaat

gebragt, en gemeld 5 dat het Staafje, inzon-

derheid in de Topaazen 5 niet alleen zes-,

maar ook fomtyds agtzydig is ; gelyk hetzel-

ve door den Ridder 5 in Fig. 33, op Plaat

XXXV 5 is voorgefteld. Zyn Ed. merkt aan,

dat de Figuur der Smaragd -Kryftallcn naast

aan die der Schirls of Bafal'en kome. Dit zal

mooglyk meest zien op de Brafilifche , tot

de Tourmalins behoorenden Die genen , wel-

ken ik bezit , zyn agtzydig (a) en voldoea

dus aan de Kenmerken van dit Zout*

C3) Bo-

F (2) Borax Lapidofus Prismaticus peltucidus , Pyrami*

dibus truncatis» Syst. Nat, XIL Geiu 15. Sp. 2* Ni-

trum Quartzofum coloratum. J^us> Tesf. 32* N. 14. 0^

Flava. Topazius.
fi,

Virens. Chryfolvhus. Coeruleo*

virens» BenjUus. Aqua Marina. i. Viridis. Smaragd

4us.

(2) Zie 't voorg. III. Stüic; bladz, 4^6, enz, FuUiT

XXXIV* Fig. 4, iD, II.

C^J Zie zelfde , Wadz» jos*
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(3^ Borax, dkSteenigis^ Staafachtig ^ glad^ IH.

met driekantige Punten.

H JOFÖ»'

Omftandig heb ik ook van de Schirls^ totdesruK,

* Bafalten behoorende , gefproken en eenige JJJ^^
Afbeeldingen daar van gegeven {b). LiNNiEUs Bafattes.

merkt aan , dat zy doorgaans huisvest in de

Mynen , in de Alpen van Wermeland , in En-

geland , veeltyds ingekast in Blende, Ik heb

meer plaatfen , daar zy valt, opgenoemd, lu

Tirol vindt men Inzonderheid zeer fraaije

Schirl , die ik van daar niet alleen zwart, maar

zeer fchoon groen en glanzig bekomen heb,

mee Kryftallen van meer dan een half Voet

langte. Ook heb ik thans van die platte wit-

te Schirl , uit Dauphiné , zeer fchoone Stuk-

ken, zittende in Zink -Blende. Zyn Ed. meldt

zeerwel, dat die Kryftallen zelden volmaakt

voorkomen of uit het Gefteente ontwikkeld

worden: want de Schirl is veelal zeer broofch.

Anderszins zou het Staafje zes-, vier- of ne-

genzydig zyn , met een Homp driekantige

Punt

(3) Borax Lapidofas Cobmnans politus , pyramidi-

bnstriquetris. Ibid, Sp. 3. Stannum Cryftallis Coiumna-

ribus nigris* S^^st. NaU 181. N. 2. Bafaltes, Baübi. Min.

ï. p. 220. Corneus Cryflallifatus , Prism. literibus inor-

dinatis. Walu Min, 139, Bafaltes Ciyftallifatus» Wall-
Sijst, Min. I. p. 333,

In \ zelfde Stük, bladz, 383, enz» PlaatXXXII 1.

F4
III^ Dfiai.» IV. SxuK.
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jlj^ Punt van Ruitswyze Vlakten. Dikwils» zegt

Afdeeu zyn Ed. , bevat de Schirl Yzer, fomtyds Tin

Hoofd, of Lood ; fomtyds niet dan Yzer alleer. Hy
merkt aan , dat het als een middelflag zy,

tusfchen de Granaat en Blende, Ik heb de

veelerley geftalten daar van aangeweezen.

' IV. ( 4 ) Borax , die bym doorfchynend is en

'^orax paarfch^ zeer Elektriek.

Tour-
fïialii^. Niet minder uitvoerig fprak ik van den

Tourmalin of Afchtrekker (c), een Steen

die zeer weinig met de opgegevene bepaaling

ftrookt. De doorfchynendheid , immers of

ondoorfchynendheid, doet, gelyk ik aange-

toond heb, niets terzaake. De geheel don-

ker zwarte werken niet minder (lerk, dan de

Hyacinthkleurige. De Tirolfe by voorbeeld,

welke ik in de Matrix vertoonde (ji)^ is byna

zo kragtig als de Ceylonfe. Onder die vyf ,

in Sweeden door Bergman onderzogt U)^
bevondt zig geene paarfche , en ik heb 'er ook
geene van die Kleur gezien. De Ceylonfe

vallen zwart en bruin roodachtig geel ; d^
Brafiliaanfche groen en blaauw j de Tirolfe

,

Spaan-

(4) Borax diaptianus fubopacus pnrpureiïs maximiï

eleftricus. Sp. 4. Lapis Eleftricus &c.

In 't zeifde Stuk, bladz. 3S9> enz»

id} Aldaar, pl. XXXIV. i^>^. i.

Zie ald. Wadz. 3^6.
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Spaanfche en Noorweegfe zwart. Ik heb van m.
die vyfderley Soorten. Van de Ceylonfezw^r ^

te heb ik thans vry groote bekomen, waar uit Hoofd-

de natuurlyke Schirlachtige Kryftalfiguur blyk-^^^'

baar is. Deeze zyn zeer fterk van werking

en overtreffen myn gefleepene daar in. Dat

zy in Elektriciteit de Schirls , Bafalten en

Edele Steenen te boven gaan , en derhalve

Z9er Elektriek genoemd mogen worden , is

wel zeker : want de meeften dier Steenen

bekomen door verwarming geeneEleólrieke of

aantrekkende werkingen (ƒ), welken de Wry-

ving maar in fommigen derzelven , even als in

Glas , Barnfteen en dergelyke zaakcn , tot ze-

keren trap verwekt (^).

(5) Borax, die Dohbeljïeenig is j vast van y.

zelffiandigheidp glad ^ vonkende.
afanatus
Granaat-

Den Granaatfteen hadt onze Ridder, met
^j^y

anderen , bevoorens tot het Tin betrokken ,

waarvan zy mooglyk wel meest hunne paar-

fche Kleur hebben; hoewel veelen naauwlyks

eenige Metaalftof bevatten, zynde flegts van

eene

f/) Zie als boven, bladz. 411.

(^g) Aldaar, bladz. 420.

C5) Borax tesfellatus folidus politus fcintillans. Ibid^

Sp. 5. Granatus &c. Stannum Cryftallis tesfellatis rubi-

cundis. Syi•^ Nat* igi. N. 3» Stannum polyëdrum &c,

Grok. ^up. 10. N» 42 , 4S«

ill. Dbbl. IY> Stok.
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Afdeeu
^^^^ Kwartzige natuur , anderen veel Yzer

IV. inhouden. Ik befchreef derzelver zonderlin-

ge Eigenfchappen en Verfcheiden heden van

figuur, omllmdig (h); merkende dezdven
als de laatften der Edele Sceenen , in rang ,

aan. Op Plaat XXXV, hier voor , vindc men
veelen afgefchetst , die door den ,Heer L in-

N^üs tot de negen volgende zyn betrok*

ken.

I. Een Tknzydige Granaat , met agt Drie-

hoeken en twee Vierkanten. Fig. 36.

Q. Een dito^ met vier Driehoeken en zes

zeer fmalle Zeshoeken. Fig. 37.

3. Een Maalfzydige van twaalf Vyfhoeken

Fig. II. Ook PI. XXXIV. Fig. 12.

4» Een dito van twaalf fcheeve Ruiten. Fig.

26.

5. Een dito van twee Vierkanten , vier Zes-

hoeken en zes Ruitachtige Vierhoeken.

Fig 38-

6. Een agtiienzydige van zes Zeshoeken ea

twaalf Ruiten, Fig. 32.
'

7. Een dito van zes Ruiten en twaalf Drie-

hoeken. Fig. 2.

8. Een viereniwintigzydige ^van vierentwintig

Ruiten.

9. Een zesendertigzydige , van twaalf Ruiten

en vierentwintig fmalle Zeshoekjes,

Fig^ 28. Men

ih) In 't meergemeWe III» Siüis, öcezet Nat^ Histê^

tie^lU'^diZ. 515.
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Men ziet hier, in vergelyking met de be- \\i

fchry ving van Plaat XXXV , hier voor, dat^*'^;^*^'

zeer veelen van deeze Kryftalfiguuren tot Hoofd-

andere Soorten van Zouten behoorfen. Twee^^^"^*

zyn flegts van liora:: , twee van Kalkzoiit

,

twee van Aluin , een van Salpeter, een van

Vitriool. 'Hier uit blykc de wonderbaare

werking der Natuur , die als vermaak fchept

in veranderiDgeUo

(6) Borax die Dohbeljleenig is en Kkijig , VJ.

ondoorfchynende. MargoSes.
Mergel*

Van deeze , in Lapland , als ook in Hon-^^^^^^®"

garie en elders voorkomende 3 die voor een

Onrype Granaat gehouden wordt , heb ik ook

reeds gefproken (/).

V. HOOFD.

(fi) Borax tesfellatus Argillaceus opacus. Ibid* S^,6*

(O als boven , bladz. 524.



92 Hut Pekel-Zout ik

III.

AlDBBL.

Hoof»-
$rüK. HOOFDSTUK.

Befchryving van het Pekelzout of gemeen

Keuken - Zout^ in Zee - Zout , Bron- tn

Berg * Zout onderfcheiden ; benevens de

Spaathvloeden en andere Steen-Kryfiallen van

dergeJ'^ke figuur.

Eigen- J^nder den Latynfchen naam Muria ^ die
Mappen.V/ ^an ouds her Pekel hettkend heeft, ftelt

iriNN^üs het Geflagt voor van die Zouten,

Welken met het Z?<?-Zöi/^ nagenoeg overeen-

iomftig zyn. Deeze verdienen den naam van

Onzydige of middelzouten QSalia neutra) het

allermeest ; dewyl zy geen teken vertooncn

van cenfg Zuur of Loogzout ; als zynde het

eene > daar in » door het andere , volmaakt

getemperd en bedwongen: want zy bevatten,

«venwel, gelyk door de Scheiding blykt, die

beiden, Zy hebben een byzonderen zouten

,

prikkelenden Smaak, van die der andere Zou-

ten, welken men ook Onzydig noemt, ver-

fchillcnde, iedereen bekend. In 't Vuur

Jcnappen zy en vergruizen tot een fynPoeijer,

vloeijende niet dan door eene zeer fterke Hit-

te, doch worden daar door niet vlug. Door
middel van StoiFen , die hunne vloeijing in 't

VuHt
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Vuur beletten , gelyk Bolus , Pyp • Aarde
^^J^^

euz. geeven zy , in beflootcn Glas, een vlug- v.

gen groenen Zuuren Geest over , even als de

Salpeter ; die het Goud oplost en derhalve

Koninglyk Water genoemd wordt. De Olie van

Vitriool haalt 'er een rookenden Geest uit,

van dergelyke natuur , en uit het overblyfzel

bekomt men Glaubers Wonder ^ Zout. Salpeter-

Geest , van Zout overgehaald , levert ook

Koninglyk Warer , en uit het overblyfzel

'krygt men Teerlingfe Salpeter*

In de natuur komen deeze Zouten zelden Vermea-*

volmaakt zuiver voor ; zeer dikwils zyn zy^"^^*

met Water, met Kalk- Aarde, met Seleniet,

met de Aarde van Bitterzout, met Kalkzout

of Natrum , met Glaubers Wonder -Zout of

met Aardharftige dat is liitumineufe dealen,

vermengd. Hier van heeft het ruuwe Zout

een onaangenaamen bitteren Smaak, eene

onbevallige graauwe of bruine Kleur, en

wordt , in de meefte gevallen , eerder vogtig

. in de Lugt. In de eerfte zuivering raakt het

alle die vreemde deelen doorgaans niet kwyt^

Volkomen zuiver Pekelzout is van eene egaa-

Ie witte Kleur, renigszins doorfchynende ,

zonder Reuk , in Kry (lallen van eene Teer-

lingfe figuur, wat hard en ruuw op *t gevoel,

meest droog blyvende in de Lugt. De op*

losliïig van hetaelve in fchoon Water wordt
.door het bydoen van een Loogzout niet troe*

bel.

BI. Dml IY. Sius*
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111. bel. Een Once daar van kan men docn fmel-
AifTmfï.*

ten in ruim drie Oneen Water ; ten minften
HooïD- twee in zeven Oneen. Hierom moet de Pe-

kei ook il^rk verkookt worden , eer het Zout

daan in zyne Kryftallen fchiet.

Plaats» Dit Pekelzout bevindt zig niet alleen in de

Wateren van den geheelen Oceaan ^ welke

Jioe d'eper hoe meer daar mede bezwangerd

zyn ; maar het verfpreidt zig daar uit eeniger-

maate in de f.ugt, en is bovendien, als over

den geheelen Aardbodem , hier en daar ver-

fpreid. Getuigen hier van zyn de zoute

Meiren eiv Moerasfen in Rusland en Siberië;

de Pekelbronaen ; als ook de onderaardfcbe

Zoutgroeven , eu?. Eenig dergelyk Zout
• komt ook voor in de Vogtén van fommige
Dieren, en het Eigenaartig Zout , uit de Sap-

pen van verfc^ieide Plantgewasfen , inzonder-

heid van de genen die aari den^2eekant of op
'c $trand groeijen, is van geen andere na-

tuur

Samen- De fameiiftellende deelen van zuiver Pekel-

dteielt ^^^^ ->
volgens de naauwkeurige Waarnee-

mingen der Chymisten , in de eerfte plaats

eene Loogzoutige StofFe, welke de Grondflag

(Bafis) van .het Zeezout genoemd wordt.

Het

O) Men vlndfc het ook in anderen ; by voorbeeld de
Kamillen , Eerenprys , Gezegende Diftel , Ganzevoet t

Fieoides enz. Vide Dodart M^»^. des Plantez &c.
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Het Natrum , voor befchreeven , bezit zeer
y^^'J^gj^^

veel hier van , en dit zelfde Beginzel komt ook V*
*

in de famenftelling van de Salpeter ; gelyk hetsiuKr^"

Pekelzout zelve de Grondflag is van deLoog-»

'zouten. Men noemt het een Mineraal Loog'^

zout. Ten anderen bevindt zig daar in eea

Zunr, dat wel in veele opzig ten overeenkomt

met de Ztrure Geeften van andere Zouten ,

doch in andere opzigten daar van verfchilt.

Het is fterker dan Zwavel en Plantziiuren ,

doch zwakker dan Vitriool- Olie en Salpeter-*

Geest. Het geeft geen roode maar witte

verflikkende Dampen uit. Euiten 'c Zilver

worden *er de meefte MetaalftofFen eeniger-

maate door opgelost en fommigen gekryftalli-.

zeerd. Het Kwikzilver wordt 'er door ge-

maakt tot een allerfterkst Venyn, het bytend

Sublimaat; het Spiesglas tot eene invreetende

Boter. Met Salpeter -Geest gemengd, maakt

deeze Geest het regte Koninglyke Water,
het eenigfte Ontbindvogt van het Goud , dat

ook de Platina, Tin, het Koningje van Spies*

glas 5 Yzer , Koper
, Spiauter , Bismuth

3,

Kobalt 5 Kopernickel , en zelfs , in zekere

otnftandigheden , Lood en Kwikzilver oplost.

Buiten twyfel dient deeze Geest in de Natuur

ook tot verertzing van eenige Metaalen, in-

zonderheid van hec Goud*

Het Pekelzout of gemeene Zout heeft veel» Gebmik.

voudige nuttigheden* Het is eea algemeen

be-
III. Dml. IV. Sxüi^t
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lU. behoedmiddel voor bederf, en dit zal wel d(5

^y^^TQdtn zyn , dat de Schepper het zo rykelyk
HooFE- Oceaan verfpreid heeft. Tot bewaa-

Stuk*
ring van Vleefch en Vifch , van Spek en

andere Vettigheden , is het bykans onont-

beerlyk. Men weet van hoe veel dienst het

zy in het Voedzel der Menfchen en hoe ge-

zond voor het Vee 5 inzonderheid voor de

Schaapen. Het is ook als een Bloedzuive-

rend Middel, zo in eenige Borstkwaalen als

anders , niet onnut bevonden. In veele Kons-

ten en Handwerken , voornaamelyk in de

Metaalfmeltingen, wordt het gebruikt. Som-
mig Aaidewerk verglaast men 'ermede. Voorts

dient het in veelerley opzigten den Apotheke-

ren en Chymiften.

Thans gaan wy over tot befchouwinge van

deszelfs Soorten of Verfcheidenheden»

I. fi) Pekelzout 5 dathlootis^ nit Zeewater,
Muria

Zee-Zout
noemt dit gemeenlyk Zee - Zout of Baaj^

'Zout 9 ook enkel Zout of gemeen Keuken- Zout ,

wegens \ gebruik. Volgens den Latynfchen

naam Sal^ die van 't Griekfch Hahztkomü.\g

zon kunnen zyn , heet het in Italië Sale^ in

Vrank'

(O -^^^^'^ nuda Marina. Sytt. Nat. XIL Tom. III.

Gen» 16. Sp. ! Muria Marina. Wall. Min. 179. Syst^

Mtu^ II. p. 55. Sal Marinum. Anoi^. 3Iw. i3o, Voa, MifH

z%2* fi»
Muria Lacuftris. Carth. Min» 37,



Vrankryk Sel marin ^ in Engeland Sea.Sak of
^^^^^^

Bay-Salt^ naar de afkomst en iil Duitfchland v!

Kochfahz, dat is Kook- of Keuken -Zout. De^^^^rb*

Pekel 5 in 't Latyn Muria^ noemt men in 'c

Franfch Saumure^ in 't Engelfch Pickky in 'fc

Iloogduitfch Lake of PeckeL

Men vindt dit Zout in alle Zeewateren, ea

hoe dieper i, of hoe verder van 't Strand ea

van den uitloop van Rivieren, hoe meerjdoch

ciet in zeer groote veelheid» Men heeft be-

vonden , dat het Zee -Water in de Noorder

Oceaan minder zout is 5 dan naar de Liüie toe ^

en in de Noordzee , voor oiize Stranden y

zoutst met Ooste en Noordoofte Winden (/).

In de Spaanfcheof Middellandfche Zéekrygé

men uit een Pond zelden meer dan tv^ee On-
een Zout ; aan de Kusten van Vrankryk an-

derhalf, aan die van Engeland één Once^^m

In de Middellandfche Zee , by de Kusten ^

vondt Marsigli anderhalf Loot , en in dé

Oostzee houdt het naauwlyks één Loot, weU
ke veelheid de beroemde HoogleeraarGaübïüs

ook

(/) Dit is een natuurlyk gevolg van de verlaaging des

Waters , of fchoon de Dofte Wind , (ïerk doorwaaijendé^

zouter Water, uit andere Zeeën, tot ons zou brengén;

gelyk de Heer Berkhey bedenkelyk acht. Nau Eisp^

mn HoU. IL D. bl. 897 : maar de vraag is , uit weiké

Zeeën zou dit komen?
Qn) ^ourn. Ecommiqud 1756. &:c. Vid» Wall. S^sk

11. 56.

G
lilt Daat. iV« SxüK%



Het Pekel-Zoüt en

f^kÊl
"^'^ Water van onze Noordzee hadc

V. bekomen. De Heer IJerkhey zegt, dat
^ooFD-

{^y ^^y^ Qjj^ Zee -Water omtrent twee en een

half Drachme , dat is ruim een half Loot

Zout , gekreegen hadt (n); .doch meldt niet,

vanwaar dit was genomen. Uit Y- Water,
hier voor de Stad, kreeg ik naauwlyks een

vierde Loots van een Pond, en dat nog zeer

onzuiver Zout.

Dit Zee -Water, nogthans , is de Voor-
raadfchuur van het meefte Zout , dat in de
Wereld gebruikt wordt. Men krygt het 'er

uit, op verfchillende manieren naar den Land-

aart, en dit zou zeermoeielyk zyn, alzo een

vierde deel Zouts , dat is één Pond in de vier,

of vierentwintig in de honderd Ponden Wa-
ters zyn moet , eer het Kryftallen wil fcbie-

ten ; indien meïi geen Natuurlyke middelen

daar töe wist te gebruiken. Dus laat men
het in heete Landen , gelyk aan de Kusten
van de Middellandfehe Zee; ja zelfs aan die

van Normandie en Bretagne in Vrankryk,

of ook aan die der Zuidelyke deelen van Groot
lirittannie, door de Zomerhitte van de Zon
uitdampen in zekere Zoutperken of Zout-Mocm

rasfen. Elders gebruikt men de Vorst daar

toe; laatende des Winters het Zee- Water

in

{n) Nat. Hist. van Holland. I. Deel , bladz* 484 et
II. Deel, bladz. 8Só.



In zekere Kommeö bevriezen en dan het Ys^^^^^j^

geduurig wegneemende : waar door echter de V.

Pekel flegts tot die fterkte gebragt kan wor-s^^^J"*

den 5 dat in de honderd Ponden zestien of

zeventien Ponden Zouts zyn. Hierom moet

die Pekel alsdan nog door Vuur verdikt Wor-

den, om Kry tollen tefchieten, even als zulks

plaats heeft in de Zoiitkeeteni doch in de Gra-^

deerhmzen 3 in Dnitfchland , gebruikt men de uit-*

vinding van de kookendheete Pekel trapswyze

raar beneden te laaten vallen , v^aar door de-

2.elve fterk waafemt en dus zeer veel Waters

verliest ; zodanig dat men hier door de Pekel

tot de vereifchte fterkte brengt.

Niet ver van Roebelle , omtrent de ^^"^'^^^
^^^l''

Seudresj en elders in de Bogt van Vrankryk ^ryèn in

Ëyn voornaame ^outmaakerym , hoedanigen^^^^gjl^gl^

men ook by Peccais in Neder > Languedok enland.

in Bretagne heeft* Hier laat men 't Zee-

Water , met den Vloed, door zekere Kaiiaalen

loopen in afgeperkte Meircjes of bedykte Lan-

den 9 anders ook wel Zouthedden'^ genaamd , * ^^'^^'^

iTicirsfieS

ölwaar het , door verfcheide draaijingeft en

Wendingen opgehouden ^ langs hoe fterker

wordteen eindelyk zyn Zout aflegt; dat men
VeïVolgcns op hoopen famenbrengt en tegen

den Regen met Stroo bedekt of bekleedt* 't Is

ligt te begrypen , dat hoe drooger SaiMen ,

hoe voordeeliger Zoutbereiding plaats hebbe^

en dac hec derhalve ook in kouder Landen ^

G ^ gelyk
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TIL gelyk aan de Kusten van Engeland en Schot-
Afdeel. j ^ Oostzee of zelfs Noordelyker

^^^^oFi> plaats kan hebben ; mids men flegts de Zout*

bedden befchutte voor den Regen, gelyk dit

door middel van opflaande Planken of Zeil-

doek gefchiedt.

Zout- Op zeer veele plaatfen, zelfs aan de Kusten
finnen.

Portugal by St* Ubes en elders, maar

inzonderheid in *t Noorden , laat men 't niet

alleen op de uitdamping door de Zonnefchyn

aankomen. De PekeU 'tzy reeds ten deele

verfterkt of zo als dezelve diep uit de Zee
gehaald wordt, kookt men in zekere Zoutpan'*

mn. 'De Boeren van Oofter - Bothnie , in

Sweeden , graaven Putten aan den Oever

,

waar in zy het Zeewater verzamelen , en ver-

volgens in Yzeren Pannen brengen , daar het

ter bekwaamer dikte , om Kryftallen te fchie-

ten , in verkookt worde. Ook in verfcheide

^ Provintiën van Engeland , waar overvloed is

van Sfeenkolen , gelyk in Northumberland ,

wordt de Pekel , die door de Zon ten deele

verdikt is , ia Zoutpannen verder gekookt.

Even zo gefchiedt het in de Westelyke dee»

len van Engeland en Schotland. Maar, wan-

neer uit enkel Zee- Water, van den beginne

af, het Zout gekookt wordt , dan noemt men
het Gradeerhuizen of Gradeer'werken , wegens
de Trapswyze verfterking van de Pekel. Zo-

danig één is 'er te Wallöe ia Noorwegen

aan*
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aangelegd. Men brengt aldaar het Zee-Wa-
j^^^^^^

ter, door Pompen , vyfcnveertig Voeten hoog , v.

en laat het dan door Geuten op Matten val-^^^^"**

len, die van Teen gevlogten zyn, waar het

door heen loopt in Bakken, van zes Verdie-

pingen. Wanneer het in den zesden Bak

gekomen is , dan acht men het genoegzaam

gegradeerd te zyn, en laat het in de Pannen

loopen, waar men het in twaalf Uu ren koa-

kens, de Pan tweemaal aangevuld zynde, tot

Kryftalfchieting brengt. Jaarlyks worden al-

daar j op deeze manier , ongevaar duizend

Tonnen Zouts vervaardigd

Door klaaring en zuivering, tot welke eenig
y^^^^^*

Wit van Eijeren gebruikt wordt , bekomt men^

op deeze manier , een zeer zuiver wit en

fyn Zout; daar het gene men door enkele

uitdamping van de Zonnefchyn erlangt, ge-

lyk het Franfche 5
grofkorrelig is en onzuiver,

moetende ten gebruike door fmelting in Wa*»

ter, door kooken 5 fchuimen en wat dies meer

is, gezuiverd worden. Zelfs dat Zout , *t

welk, van Kadix en St. übes komende, hier

by zulke groote Partyen verkogt wordt, ver-

eifcht een dergelyke behandeling in de Zout-

ieeien , hier te Lande zo bekend (^J. Al-

daar

<o) Stodk^ Verhand, XXX. Band. 1768. p- 58.

00 Zie de omftandigr» befchryving daar van door den

Heer Berkhey. Nat, Hisj* vmHMiand^ Ilt Deel, bJadz*

^85 , enz.

G 3
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^DEEL
^^^^ woi'dth&t gedagte Zout, in Zeewater ge-i

'

V. fmolten en vervolgens door Matten gelekt
ïooPD- zyndc, in een groote Yzeren Pan, die fom-

tyds wel twaalf Voeten wyd is, al fchuirnen-

de, ter behoorlyker dikte gekookt. Eer het

zover komt 5 dompen zy het Vuurgat en

werpen fomtyds een weinigje verlche Boter

als ook een halve Kan Zuurhuy in den KeteL

Om fynkerrelig Zout te hebben ^ dat men Ta^

felzout noemt, wordt van het bovenfte afge-

fchept : want door de overblyvende Hitte

kryflallizeerc het Zout in de Ketel langs hoe

meer , en wordt , door middel van zekere

SchojfFels daar uit gefehept en in een Houten

Stulp ofTregter^ welke een Roofter heeft

,

geworpen , daar het door uitzyging droogt.

Zulk Zout,dac men Keetzout/m 't Hoilandfch

grof> oïZout op Zéout noemt, is veel fterker en

bekwaamer tot inzoutige van Vleefch en Vifch

,

dan eenig ander Engelfch , Franfch ofNoorfch

^out, op voorgedagte wyze vervaardigd. Die

zelfde manier , van 't Zout door Zee - Water

te verfterken , is , inzonderheid ten dienfle

der Haringvisfchery, in Engeland en Schots

land nagevolgd (^).

Buitendien is nog een andere bewerking ,

opi her ^out uit Zee • Wa^ter ce bekomen , 'ia

gc-

(jl)
Tegenw, Sta^£ van Gr^ Brüianm,e. II, Deel. blad^i
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gebruik te Ifigny in Normandie» Hier haak
^J^l*^^

men 't zelve door uitlooginc uit het Zee-Zand , v.

"t welk in zekere Kuipen is gefchept » en door stukT*"
lekking den Pekel loopen laat, die dan in

Looden Bakken uitgevvaafemd wordt, leve-

rende een zeer goed wit Zout uit, 't welk men
te Rouaan, Parysen St. Valery ^ veel gebruikt

ter inzoutinge van de Boter. Voor eenige

Jaaren bevonden zig , in dat Dorp, wel agc-

tien dergelyke Zoutkeeten (r).

De nuttigheid voor de Zecvaarenden, om Middelen

uit Zeewater goed drinkbaar Water te beko- ZoJt^t
men, heeft Middelen doen verzinnen, ora het ^^^^"^^a*

Zout, op eene eenvoudige manier, daar uitfchiftea.

te fchifcen# Vooreenigen tyd ondernam men
zulks door Filtratie , hetzelve door Zand of

andere Stoffen laatende zygen, of door Pre-

cipitoJie; doch het is te naauw met het Wa-
ter verbonden , om ' dus daar van afgefchei*

den te kunnen worden. Gemakkelykst waie
het , zulks door bevriezing te doen ; wanc Ys
van Zee -Water bevat weinig of geen Zout :

maar die Middel kan overal niet wcrkttcUi^
gemaakt worden. Best gefchiedt zulks door
Dejiilhitie^ en wel met byvoeging van eenig
Loogzout, volgens de manier van Appleby,
waar toe men by geval ook ontdekt heeft de

Afch

(y^ Tegenw. Staat van P'r&nkrijk, H. De^l hiad-^

III. DMt, IV. Siwiu
*



JP4 Hbt Pekel-Zoüt EK*

Aitmu ^^^^'^ ^^^^ ^^"^ te kunnen dienen (s}. Het bit-

, 'V. tere Bitumineuze, dat anders mede overgaat*
Hoofd- , , , , t^. .

*

^OTU wordt dus te rug gehouden. Dje manier >

achter, was meer dan eeu Eeuw bekend ge-

iveest , als in den jaare 1670 , door eenen

Engelfchman Hatton genaamd 5 aan de

hand gegeven zynde. In 't jaar 1763 kwam
eene verbetering van het Deftilleertuig,door

den Franfchen Heer PoIssou^7IER^ aan 't

licht, die echter maar een zeer ingewikkel-

den toeftel maakt ; waar toe insgelyks de

byvoegiog van eenig Loogzout vereifchü

wordt. Men kan de vereifchre veelheid ligte-

lyk door beproeving ontdekken,

^witvan Behalve het Zout, dat men dus onmidde-

Wejrejo,
^'^^

" ^^^^^ krygt 5 kornk« hier in aan*

merking het gêné de Zouie Meiren binnens-

lands uitleveren , waarfchynlyk van den zelf-

den oirfprong zynde. Van ouds waren ver-

fcheide zodanige Meiren in Kfein Afie, ia

Egypte en Libye, bekend. In deeze Eeuw
tieeft men. 'er veelen, die den naam vdnx ZauP^

Moeras/en mogen voeren., gevonden in het

Rusfifche Ryk naar den kant van Siberië en

verder in de middelfte deelen van Afie;^ ook
^ ^de Krim, aan den Dnieper, in Duitfchland

§11 Italië. In Amerika, heeft men de Gangi

Mea-
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Mendoza^ van dien aart, veertig Mylen lang^j,™*^.

en op het fmalfte vyftien Mylen breed zynde. ^
V.

Verfcheidene kamen *er voor op de Eilanden g^ü^^

in de Westindiën en by Kaap Verde in de

Atlantifche Zee.

35 Het grootfte deel des Zouc^s , dat in 't VooH

5, Moskovifch Ryk gebruikt wordt, komt uit^^'Jf.i^^^^

5, een ïvïeir, by de Rusfen Telton^ by de Kal-

3, mukken GeUon^noor genaamd. Dit legt

5, over de Wolga, omtrent veertig Duitfche

55 Mylen van Suratow , en half zo ver van

5, de Stad Dmitrefok* Het ftrekt zig in de

breedte drie Uuren gaans en in de langte

5, vyf Uuren uit. Daar vallen verfcheide zou-

5, te Beekcn in. Het Water is roodachtig

5, en zeer zout. Omtrent honderdvyfcig Roe-

5, den van den Oever beginnen de Z©ute laa-

55 gen 5 door 't ganfche Meir uitgeftrekt ,

5, ongevaar drie Duimen dik. In 't midden

-j, leggen zy vry diep. In 't jaar 17465 toen

5, men dit Zout eerst begon te gebruiken ^ wa^

3, het geheele Meir 'er mede bedekt, en men

3, reedt 'er met Karren op, als over Ys^-maar

,

5, toen zy onderzogten , hoe veel Laagea

33 Zouts 'erin het Meir waren, brak de Korst

55 in, en federt heeft dezelve onder Water

35 geftaan. Ruim duizend Mannen vaaren ^

35 tegen 't end van Mey, met vier- of vyf-

5, honderd Schuitjes van den Oever af, en

3, aan het Zout gekomen flappen zy 'er

G 5 ^ uiüj
{II. T)vtu ly* StvK.
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Af\k " rukkende met een Breekyzcr een brok

V. uit 5 die doorgaans drie of vier Voeten groot

•TUiT^*' ' welken zy in de Schuit ligten, vaaren-

3, de daarmede, als zy beladen is, naar den

Oever. Hier worden deeze brokken aan

5, ftukken geflagen en met Meirwater afge-

5, fpoeld : want het is met veel Vuiligheid

,5 befmet. Jaarlyks verzamelen ?;y dus, van

3, Mey tot Auguftus , wel 120 millioenen

,5 Ponden Zouts, dat met zes- of agtduizend

3, Osfen naar Saratow en Dmitrefok, aan de

35 Vl^'olga , iu de Pakhuizen van de Keizerin

,3 gevoerd wordt. De Kroon betaalt voor

3, veertig Ponden Zouts , te Saratow aange-

,3 bragt wordende , vier Stuivers Hollands

3, Geld 5 en te Dmitrefok maar een Stooter.

3, Uit de Magazynen kan men een Pond voor

33 een halve Stuiver bekomen , en dit maakt

33 een llerke Vcrtiering van dit Zout, met

3, Karren en Paarden, door het geheele Rus-

3, fifche Ryk (/}.

33 De menigte van Gkuhers Wonderzont ^

tusfchen gedagte Zoutlaagen voorkomende 3

wordt wel grootendeels afgefpoeld , door

(7) Men ziet ligt , welk een voordeel de Kroon daax

van hebbe- Want de 120 millioenen Ponden door mal-

kander op 3 Stuivers de 40 Pond aan Onkosten re-

kenende , zo maakt dit 9 millioenen Stuivers en de

Kroon krygt 'er^ 60 millioenen voor : des de Winst op

«€n Jaar ten mkifte i miliioea Kyksdaaldjers bedraagt.
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•» het wasfchen aan den Oever , boven ge- ^
^^^^

. . 1 , * , .
Afdeel.

„ meld; maar niettemin blyft er altoos iets v.

3, in, en zulks maakt dit Zout zo bekwaam

5, niet tot het inzouten van Vleefch, inzon-

derheid voor de Schepen ; des men , ten

5, dienftc der Keizerlyke Vloot, jaarlyks

Spaanfch Zout invoert. Daar zyn , buiten-

5> dien , naar de Kaspifche Zee toe , nog wel

5, verfcheide andere Zout-Meiren, in de na-

5, buurfchap van Aftrakan ; maar van derzel-

3, ver Zout mag geen gebruik gemaakt wor-

5. den, om de Inkomften van de Kroon nieC

3, te benadeelen , en zulks veroirzaakt, dat

5, het Volk aan de Kaspifche Zee zig federt

3, minder toegelegd heeft op de Visfchery,

3, wegens de duurte des Zouts , eens zo hoog
van Prys als voorheen" Qii).

Op de Eilanden van Kaap Verde, die men Ce Zout*

de Zoute Eilanden noemt s en wel inzonder.

heid op dat gene , 't welk deswegen den

naam van Ilha d$ Sak by de Portugeezen

toert , is de Grond zo vol Zout , dat men
llegts Putten behoeft te graaven, welke in 'c

kort vol Pekel loopen , en deeze, dan daar

uit gefchept in Greppels of Verlaatbakken ,

waafemt door de Zonnefchyn in 't korte zo-

danig uit , dat men het Zout van den bodem
kan

00 Specim. Hist. Nat* Volgenfis. Autore J. R. Foiis«»

r»R. Fhih Tranfatt. Vol. LVU-for J^éj. p. 319.

ill. DftSL. IV* SXWK*
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IXL fcan fcheppen , 't welk gedroogd in de Schc-
Afdeel,

p^j^ gebragt wordt. Men vindt aldaar dikwils

Hoofd- het Zout 3 op dergelyke manier , in dc kloven

der Rotfert door uitdrooging gekryftallizcerd.

Het zelfde heeft plaats op fommige andere

Eilanden en Kusten in de Oost- en West-

Indien.

II. (^) Pekelzout , das bloot is y uh Bronnefu

MrQmo\AU In de Bronwateren , die men Pekelbronnen

noemt , komt doorgaans het Zout overvloe-

diger voor dan in 't Zee- Water, en het gene

men *er uit krygt is niet zo zuiver. Derge-

lyke Zoutbronnen bevinden zig hier en daar

op den Aardbodem verfpreid. In het Rusfifch

Gebied , zo in Afia als in Europa , zyn 'er

verfcheidene; zo wel als in Polen en Duitfch-

land. In Engeland komen 'er ook voor, gc-

lyk mede in Vrankryk en Italië en op de Ei-

landen in de Middellandfche Zee , doch min.

der 5 zo fchynt , in dc Noordulyke deelen van

Europa en in Amerika. Het Gebergte van

Molina, dat een der hoogflen is in Spanje,

is vol van Zoutbronnen, waar onder eene by
den oirfprong van de Taag en een andere, die

de twee-en-tagtig Steden en Dorpen van

Ar-

fa) Muria nuda Fontana. Sijst. Nat. «ts. Mü«
iia. Fontana. Wall. Syst, Min^ IL 57, /SiU Fosia-



Krvstallen. 109

Arragon voorziet vau Zout (y). Veele plaat- ^ in.
^

fen, gelyk iS'a/si'fra» inSilezie, Salzwedelm 't
^y;^^'

Brandenburgfe , Grosfalze , Mfahe m 't Maag-^^^'o-

deburgfe , i^alzdhakn in 't Brunswykle , Salzhau-

fen in Hesfenland , Salzhemmendorf en Salzder^

helden in Lunenburgfe^ Salzufeln in 't Graaf-

fchap Lippe , ja de Stad Sahzburg zelf, om
van veele anderen niet te gewagen : ook Sali^

nas in Spanje en SaJins in Vrankryk, hebben

daar van den naam.

Zelden vindt men deeze Bronnen dan op

plaatfen daar het Aardryk vol Zout is, ge-

lyk hec gedagte Gebergte van Molina d'Arra-

gon , alwaar de Steenen , van welken de

Huizen gebouwd zynjby vogtig Weer fteeds

Zout zweeten. Dikwils ontdekt menze aaa

de Zee- Planten , op zekere Gronden groei-

jende* De onvrugtbaarheid des Gronds; het

lekken van het Vee aan de Steenen, doen

denken , dat menze door graaven zou kun-

nen vinden. Zeer dikwils komen zy in de

nabuurfchap van Steenkolen- en Veenbeddin-

gen 5 in Duitfchland , voor.

Het Water deezer Bronnen bevat, behalve Bevoer-

't Pekelzout, dat zy byna altoos van Berg- of
^oltbro^^^

Steenzout hebben , veel Aard- en Kalkachtige nen.

dealen ; ook dikwils Zouten die naar *c Na*

trum trekken of hellen naar de eigenfchappen

van Bitterzout. Zeer dikwüs zynze ook

,

meer of min , met Mineraalen bezwangerd.

Der*
(f) mi Trms. Vol. LVL ^33.

Dml, IY. Stüs;»
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aVdeel
I^^^'^^J^^ onderzoek en de zuivering

V. deczer Wateren *^ eer men 'er het Zout uit

sTüar°' haale , 2eer noodig. Voor 't overige bedient

men zig , wanneer het Water weinig Zouts in

heeft , van Gradeerhuizen of Lekwerken ^ even
« Zie als elders met het Zee - Water gefchiedt *. Dus

bladzaoo*
g3^j. men in 't Lunebergfe te werk, van waar

het Bronzout zo beroemd is ^ dat men het in

Sweeden , gemeenlyk , noemt Luneberget

Salt ; maar in Engeland zyn Bronnen , die

zwaarder Pekel uitleveren , dan tot de Kry-

ftallizatie noodig is, bevattende, naamelyk,

meer dan een derde Zouts» De Zou:- of Pe*

keibronnen van Droitwkh, by Worcefter^ le-

veren zo veel Zouts uit , dan menze de helft

des tyds Iaat ftil ftaan. Dit Zout is by'uit-

ftek wit O^)»

\^Qrnaa- Ongelyk vermaarder zyn de Zoutbronnen

ïï^ , van Rozieres in Lotharingen , welke in deVrankryk
, _^ ,

"

voorgaande Eeuw verpagt werden tegen hon-

derdduizend Kroonen in 't jaar. Hier heeft

men , nu veertig jaar geleeden , een nieuw
Gebouw gefligt , tot een Werkhuis , alwaar

het opgepompte Water 5 tot verfterking, van

boven nedervalt in een Kom of Bak, als wan-

neer het elf Ponden Zouts uit de honderd
Ponden geeft. Ten dien einde moet bet ze-

Jcer-

(w) Tegenw. Sttmt vm Gr. Britt, IX. Dhel, bladz*
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kerlyk in Zoutpaumn gekookt worden , even
;yfdeÊl

als uit zulks gefchiedt te SaUns^ in Franche V.

Comté , daar men verwonderlyke onderaard-

fche Zoutbronnen heeft. Op eene ontzagly-

ke diepte ontfpringen aldaar zoete en zoute

Bronnen in de zelfde Grotten, waar van het

Water, door middel van Raderwerk, wordt

opgeheven, en het zoute in Yzeren Pannen,

tot droogwordens toe
,
uitgewaafemd. Ge-*

meenlyk bevat dc Pekel een vyfde en fomtyds,

uit de allerzoutfte Bronnen , byna de helft

Zouts , dat eene verbaazende veelheid is. Ook
plagt de Kroon veel voordeel te trekken van

deeze Zoutbronnen , die op zig zelf een

Regtsgebied hebben uitgemaakt had , 's welk

in veel aanzien was ; maar naderhand in han-

den der Pagteren zyn gekomen (x).

Ik zal hier niet fpreeken van de voornaa- als ook

me Zoutwerken aan de Rivier iSa//^^ , niet ver i^d^^^^^^'

Snltzburg in Beijeren , noch van anderen in

Ooftenryk of elders; maar alleen aanmerken,

dat de Moerloog, wanneer men het Zout
zuiver uit deeze Pekelbronnen bereidt, even

als die der afkooking van het Zee -Zout,
gebruikt kan worden tot bereiding van Ep-
foms of Bitterzout; terwyl de Aard- en
Kalkachtige onzuiverheden, zig aan de Lek-

mat-

(jx) Tegenw. Staat van VrankrijK II. Deel, bladz. 337,

III* Deel IV* Stuk,
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ïlT. matten, aan de Geuten of aan de Pannen aaö-

V. zettende, dienen kunnen tot bemesting der

«•TOK?^^* Landeryën. Van welk een Steenigen aart

die aangroeijing zy, is uit de Overkorftingen

van ailerley Zaaken, welken men uit derge-

lyke Zoutwerken bekomt en als iets raars be-

waart, t'over blykbaar (y). De zogenaamde

Verfteende Vogelnestjes ^ waar van ik voor-'

heen gefproken heb , geeven een blyk daar

van (s)^

ITL (3) Pekelzout , M bloot is^ uit den Grond
Muria ^ePifCLVen.

Montana. ^ ^

J3erg*

2aut. Dit , dat men Bergzouc , Steenzout ^ Sal

Gemma noemt , wordt gekryftallizeerd uit

Eergen en Steenachtige plaatfen des Aard-

ryks gedolven. Elders geeft men 'er, des-

wegen , den naam aan van Delfbaar Zout ,

die gantfch niet eigen is: men moest het

veeleer Gegraven Zout heeten ; om dat het

niet dan uit den Grond gehaald wordt#

Men

Qj) Ziö 't 111. Deels II, Stuk de^zer Nat, Historie ^

liladz. 279.

(z) Zie 't IIL Deels I. Stuk, bladz. 226,

(3) Muria nuda fosfilis. Sijs\,. Nat. Xll. Töta* III*

Geil. 16. Sp 3. Muria fosfilis pura. Wall. Syst^ Min,

11* P» 53» Sal Montaniim. Amn, Min* 129. Sal. GemmDe*

Dale Pharm. 30. Gesn. figur. 34. b. fi. Muria nuda

Stalaaiticofa perforata. Mus, Tesf. jé. N. 4%
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Men vindt het ook door geheel Europa , /^JJ^-^i,

doch meest in de Ooftelyke deelen, gelyk in

Öoftenryk , Hongarie, Scbenburgen, Walla-^^^^^^

chie, doch inzonderheid in Poolen , alwaar

die giroote Magazynen zyn van onderaardfcli

Zout. Ook is Duitfchland , Italië, Swit-

zerland en Groot Brittannie, daar van geens-

zins onbedeeld. Overvloedig valt het in Span-

je 5 alwaar geheele Bergen van \ zelve zyn

,

zo wel als in Barbarié en de Indien. By Lo-

haja , in Gelukkig Arabie , vindt men Heuve-

len, daar mede bezwangerd of vervuld (a)^

Dus komt het ook veel voor in Siberië, by

Orenburgen elders, en inTartarie of de Noor-

delyke deeïen van Perfie.

DeBergftof 5 waarin het breekt ^ is gemeen-

lyk Kalkfteen , en Je gewoonlykfte Gangftof

dan deeze dan gene Soort van Gips , pver-

vioedigst Seleniet; doch men vindt het ook

jn Kleyiborten , Kattenziiver , Stinkfteen eil

Kalkfpaathi Somtyds is het met Kalkachtigen

Dropfteen overtoogen ; gelyk men, weder-

om, in het Steenzout fomtyds Waterdruppen,

Mos , Hout en andere Lighaamen uit het

^lant* en Dieren- Rykj» Beenders, gefmeed

Yzer en andere Werktuigen , heeft gevon*

den.

Vqï^

f/ï) ÈoRSK. Fiom A^-ah. Prcef, xxxr,

H
Sn. Deal. IV. Stub.



Iï4 Het PekeL'^Zoüt en

III. Verwónderlylc zyn de M^^nen van ditSteen-
Afdebl.

^^^^ Poolen. De voorrmamften vindt mea
Hoofd- by het Dorp Wilizka^ niet ver van de Hoofd-

STUK.
r, , 1

PooifchQ ft^d Krakow , w^aar vier toegangen zyn y wel
Zoutmy- honderd Vademen nederdaalende. Men wordt

'er in nedergelaten met een dik Touw , dat

om een Rad gaat, even als in een Waterput

>

en komt dus, by veelen te gelyk, op de eer-

fle diepte. I lier is een doolhof van Gangen ^

daar men, by^ Kaars- of Fakkellicht, geleid

wordt naar Gaten met Ladders , langs welken

men nog honderd Vademen nederdaalt. Al-

dus komt men op de regte Werkplaats, vol

van Gangen en Holen , in welken geduurig

het Zout wordt uitgehouwen. Pe Gewelven

der groote Holen zyn met Houtwerk onder*

fchraagd, om het inftorten van 't Gebergte

eo van het Vlek zelf, dat ook in den Grond

uitgeh uwen is , voor te komen. De uitge-

flrektheid van deeze Myn is verbaazend groot,

Hec is 'er ontzaglyk koud, inzonderheid wan-

neer 'er vStormwinden in oiitftaan , die de

Menfchen byna om verre fmyten. Zy plagt

geduurig door niet minder dan duizend Man
bewerkt te v^^orden , en heeft jaarlyks wel agt-

honderdduizend Poolfche Guldens aan Zout

uitgeleverd. Het is een der befte Inkomften

van de Kroon. Men hakt het Zout in groo-

te blokken , waar van fommigen graauw en

grof zyn, anderen fyner ea witter, eenigen
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èo helder als KryftaL Te Èochna heeft men in.

1

^en dergelyk Zoutwerk ^ doch niet zo wel ^'^^^^

' gefchikc, en men vindt 'er nog in Polen öp Hoofd»

andere plaatfen {b).
^

Ih Trahsfylvanie en Hongarie zyn , to wel Hongari-*

als in Rusland^ dergelyke Zoutmynen, waarglJIe^!?

onder ééne ^ niet ver van de Stad Eperies ^^'^^^ *

daar men blokken uit hakt van twee Voeten

lang en één Voet dik > zynde doorgaans

graaüWachcig ; hoewel het, vergruisd zynde,

taamelyk wit wordt. Men vindt het 'er, ia

puntige of in vierkante blokjes of Draadach-

tig gèflreept. In de meefte van die Mynen
valt ook een fyn Zout , dat voor Tafelzout

gebruikbaar is ; doch de meefte blokken

worden langs den Donau op of neaerwaards

vervoerd, ten gebruike van Servié, Wallachié

en andere Landfchappen. In Ooftenryk^

naamelyk , heeft de Keizer het gébruik van

dat Steenzöut in de Huishouding verboodeü

gehad, als een groot Inkomen trekkende van

't geile te Hallftadt gekookt wordt (c). Dit is

een Bergftad in Opper Ooftenryk aan den

kant van Beijeren; van waar ik Steenzöut heb j

dat zeer helder is , maar voor een gedeelte

hoog Hemelfchblaauw gekleurdi Het blyft

al-

(&) Pkil. Tranf&É. abtidg^ by Lowtwor?» VöU Ü.

(t) Ibid. p, 523.

H ê
ilL; Dmv 1Y« Sïuk.
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Afdeel ^^^S droog, doch wordt, in onze Prö-^

V. vinciën gebragt zyiide , wel dra vogtig in de
Hoofd» »

STUK. open Lugt.

Steen- Omtrent het jaar 1670 werdt in het Graaf-

E^ngUind. ^^hap Chefter , in Engeland , een Rots van

Steenzout ontdekt , welke byna honderd Voe-

ten diep onder den Grond zit, geevende eed

Beekje van zeer fcherpen Pekel uit. Hier

heeft men Icdert dien tyd in gegraven, en vee*

Ie klompen Zouts daar uit gehaald ; des het

eert onderaardiche Grot maakt, verrukkelyk

wegens de fchittering der Wanden by Kaars-

licht* Men hadc lang te vooren Zout gekookt

uit de Pekelbronnen 3 die in dat Landfchap

menigvuldig voorkomen*

Immers de Zoutbfonnen hebben > gelyk be-

voorens aangemerkt is , haar Zout byna al-

toos van Steenzout , in de Grond huisves-

tende , en dus worden op verfcheide plaatfea

in Ooftenryk en andere deelen van Duitfch-

lard , gelyk te Hallftadt , waar Van zo even

is gefproken , de Bronnen van zoet Water

gebruikt om het Steenzout te fmelten, dat men
dan in de Zoutpannen daar uitloogt, 't Ge*

beurt ook wel , dat men zulk Water , flegts

gebruikt om een gedeelte, 't welk weeker is^

^^^^
te benutten; terwyl men het regt harde Zouê

Steenzout door uithakken meefter wordt.

dona^kf"
gefchiedt zekerlyk met die Soorten van

Spanje. Zout , weike zo vast zyn , dat zy gcheele

Ber*
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Bergen uitmaaken. Dus is 'er by de Stad Car- in.

dona^ in Katalonie, zestien Mylen van Barce- ^^'y^''^^*

lona, digt aan de Pyreneefche Bergen, een Hoofd-

Kots of Berg van Zout, byna een Myl om-^^^^^*

treks en vier of vyfhonderd Voeten hoog.

Hy heeft geen de minfte Spleet of Scheur ,

en men vindt 'er geen Gips in de nabuurfchap

Dit Zout is zuiver en kan tot Spyzen en tot

inzouting gebruikt worden, zynde grooten-

deels wicy doch op eenige plaatfen rood, en

dit roode hakt het Landvolk tot platte Stee-

nen of dikke Plaatjes , welken zy warm ge-

maakt op de pynlyke plaats leggen in het Zy-

dewee of Kolyk. Ik heb 'er zodanige beko-

men 5 die meer dan Vleefchkleurig rood zyn,

en droog blyven op een drooge plaats. Ook
heb ik een brok van dit Zout als een Keifleen,

van grootte als een Vuist , welke natuurlyk

fchynt gevormd te zyn. Men maakt 'er te

Cardona Kandelaars , Bakjes en ander Huis*

raad van, welke zo doorfchynende zyn als

Kryftal. Sa!peter,?egt men, met eens zo veel van

dit Sceenzout , wel fyn gewreeven, vermengd en

gedeftilleerd 5 geeft een Zuuren Geest uit, die

het Zilver ontbindt , en geen uitwerking heeft

op 't Goud (J>

Dat zou een zeer byzondere eigenfchap van

Uit Soorten,

(rQ Trctvets throug Spain, Lond, 1780* p« sgo,

H3
IIL Dsittt IY« Stuk«
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^JSbl*^^^ Steenzoutzyn, "t welk inderdaad ook veel

Ko FD
^^^^ Oollenrykfe en Poolfche,

ixuK^
' gene voorkomt in Dobbelfteenige Kryftaüen,

daar dikwils Mos of Waterdruppels icgefloo-

ten zyno Ook valt het fomtyds Dropjleenig^

in holle Cylinders , Teerlings afbreekende ^

gelyk LiN Nuffius in 't Kabinet van den Graaf

2ovit- van Te SS i?r voorkwamen. Elders vindc men
bloem. jjgj. aangevloogcn of Oppervlakkig , gclyk

Sneeuw aan de kanten der Zoutgroeven ea

Zout - Meiren , of als Ryp gelieele Velden

daaromftreeks bedekkende ^ in Rusland , Tar-

tarie en Siberië. Dit noemt men Flos Salis^

dat is Zoutbloem. De Kleur is niet alleea

fomtyds blaauw ofrood , gelyk ik gemeld heb

,

rnaar ook wel geelachtig en zwart, ja zwart

y^\t r of zwart en rood , of rood en wiij

gemengeld* Dit zal zekerlyk ontftaan uit eeu

Mineraale en veelal Yzerachtige kleuring.

/ Geheel zuiver zynde , valt het wie of hdder

doorfcbynende als Ys, of tot kleine Dobbel*

fteentjes vergaderd , of uit veele kleine witte

Korreltjes famengefteld en broofch. Somtyds

valt het VezeUg i gelyk by Sulz, aan de Ne-
va, in *t Wurtembergfe> dat taamelyk grove

Draaden heeft , met eene graauwe Schilferige

Schors ; ook wel Schubbig op de Breuk, en

2dut« maakt het den Zoutfieen , welke vry on-

l^^f zuiver 15 > genaamd Sal c^sdHum of Hak-
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zout Hier is het Zout gemengd met hl
een Spaath- of Gipsachtig Gefteente , dat '"^i^d^è:!.,

,

weinig Zouts door 't kooken uitlevert en vry Hoofd-

beftendig inde Lugtblyfc, hoewel het zwaar-
^""^^^

der worde. Van deezen aart fchynt het ge-

dagte Spaanfche Zout te zyn. Het komt dus

ook in Poolen voor. Nog oBzuiverer is de zout-

Zout" Aarde y die men in Saltzburg Bergfpaath

tyteit (ƒ); welke van Wallerius ook,

als een byzondere Soort, geboekftaafd is.

Deeze heeft ecne graauwe Kleur en ver-

gruist zeer gemakkelyk , geevende door uit-

looging taamelyk goed Zout. Dus komt zy

voor in de Saltzdihife Groeven en de Pool-

fche Zuber fchynt niets anders dan een on-

zuiver met Zand -Aarde en Alabafter ver*

mengd Steenzout te zyn. Ook komt aldaar

Kley voor, met gemeen Zout bezwangerd ,

die men Spack noemt. Dergelyke Zouthou-

dende Kleijen , Zanden en AardftofFen , heb-
ben wy in ons Nederland overvloedig (^),
maar de Zoute Kley van onzen Ridder fchynt
my eer een Natnm te bevatten {h). H A s-

S £ L-

(ff) Muria fosfills Lapide miueralifata. Wall, Sijfi,

Min. 11. p. 55*

(ƒ) Muria fosfiiis, TeiTa mineralifata. Wall. Stjft.

Min, II. p. 54.

(g) ZiQ Berkhey Nat. Hut uan IhUand, II. Deel,
fcladz. 885, en elders

«

{h^ ArgillaMuriaüca. Zie'tvoorg,IL SxuK^ bladz. 603.

H 4
III» Djbkl, IV. Stuk.
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111. SRLQ.niST verhaak, dat de Aarile, by Jerf-

AroEBi.^j^p en in Egypte, doormengd zy met gemeen

Hooïh- Zout, FoRSKAÖHL verzekert ook, dat men

den Grond aldaar veelal daar mede bezwangerd

vindt; doch hy fchryft: zulks toe aan heden-

daagfe of voormaalige Overftroomingen van

de Zee , of ook aan de opftipeling van hee

door uitdamping verkreegen Zout , op hoopen ;

gelyk tusfchen Alexandria en Rofette, alwaar

een geheele plek Lands deswegen dor is ea

kaal (i): want het Zee - Zout maakt 3 gelyk

men al van ouds wist , een onvrugtbaareu

zouten Grond (^)*

ICryftal- De gtoote BoERHAAvE zegt (/), dat alle

ïjguur. deeze drie, Berg^ ^ Brou^ en Zee - Zout ^ in

XXXV. evenveel Waters, naamelyk drie en een vierde
^^^'^^^

maal hVLïi eigen gewigt, fmeUbaar zyn. Dit

verfchilt , echter, naar de hoedaanigheid,

een weinig, zo de naauwkeurige B/\ker op-

gemerkt heeft. Zy vormen, zegt die zelfde

Hoogleeraür, hyna gelyke KryJiallen^Teerlings^

Balkachtig ^ Pieramidaal y met vlugger of lang--

zaamer fchieling. 't Is zeker, dac zy zelden

voorkomen als volmaakte Teerlingen, met zes

,
egaale Zyden en agt Hoeken (;;^;; gelyk Lin-

• Flor. jEg^pU Arah, 1775, p. XLV.
ik) Zie voorg. 11. Stuk , deezer Nat, Historie,

fcladz. 590.

(/) Chem^ Vol. ! p, 43.

- \m) Berkhey zegt dat de Kryftallen van 'i Zee-Zout
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i^jEVS de figuur van 't Zout opgeeft. Veel-
^H^^^^^

al, immers, trekken zy naar 't pieramiedaale, ^
V.

met een geknotten top en zyn van binnen ^^lk.

hol 5 van buiten met trapswyze verheffingen >

fomtyds langwerpig , en in die driederley

Zouten ook eenigzins verfchillende ; 't welk

door gezegden Baker, met Mikroskoopifche

Waarneemingen , zeer duidelyk is aange-

toond

(4) Pekelzout 5 dat bhot is^ uit Baden.

Thermalis^

Dit , daar ik by W a l l e rm s geen gewag

van gemaakt vind , maakt by L ï n w jï: u s eene

byzondere Soort uit 5 en met reden. Men
vindt het, naamelyk, in vecle warme Baden,

*t zy zuiver of met vreemde Aardige of Zou-

tige deelen vermengd ; ge?yk in het Heilbron^

lier Bad in Ueijer^n , in het Wisbader in \
Nasfaufche, in \ Hirfchbad, Wildbad , Zei-

lerbad , Cantftatter -en Badener Bad in Zwa-

ben, als ook in verfcheide warme Wateren

van

zeslioekig zyn, en die van de Aluin agttioekig : maar juist

liet tegendeel heeft plaats. Zyn Ed. maakt hier geen on-

derfcheid tusfchen Hoeken en Zyden,

(n) Nuttig Gebmik van 7 Mihroskoop» Amft. 1756^

bladz. 55. Plaat I. Afb. 1,2,
(4) Muria nuda Thermalis. Sijsu Nat^ XIL Gen. 16»

Sp. 4,

^ H 5
III. DxBL. IV. Stük.
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AïDBttL
Ic3lie. Meestal is het in Water opge-

V. ' losc, doch in eeuigen , gelyk in dat van Ba-

stIk!^^" den, overtrekt het foniwylen als een Tuf de

Geuten en Pypen der Waterleidingen, Men
ontdekt ook fpooren van dit Zout in vee-

Ie koude Gezondbrounen , voornaamelyk

in de Nlederbrunner en Keftenholzer in de

Oppcr-Elzas, a!s ook in 't Donnfteiner Wa-
ter, in het Keulfe» Met de voorgemelden ,

inzonderheid met het Bronzout , heeft het de

meefte overeenkomst.

Pekelzoutigk Steen-Kry-

De volgende Stoffen zyn , om dat haare

Kryftallen eenigermaate TeerHngachtig zyn

en dus naar die van Zee -Zout meer of mia

aweemen, door den Ridder hier t'huis gebragt.

Muria
Pckelzout dat Steenig is en Spaathig^

Sestarum. Vergaard^ vtrfpreid^ opbruifchende^
Schulp-

KryltaL
Dit flag van Kryftallen , die of Teerh'ngs

of wat Ruicacfatig zyn , vindt men volgens

LiNNi^üs in de Zee binnen de hoHigheid

van Verfteenende Schulpen. Ik begryp dus,

dat

(5) Muria Lapidofa Spathofa aggregata fparfe effer^

fescens. Sf^sK Nat. XIL T* III. Gen. 16. Sp. 5,
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datzyn Ed. zig dezelven voorgefleld heeft, .
^^^^

- ^ - , . AFDEEL»
als Spaath-Kryital en uit Zeewater, in de V.

Verfteende Conchylicn geboren, 't Is zeker ^stuk!^^
dat men dezelven zeer dikvvils , geheel of sen

deele , met Kalkfpaach gevuld aantreft , en

dat ook dikwils de holligheden
, gelyk de

Kamertjes in de Ammons-Hooreus en dergci^

lykcn, met kleine Kryftalletjes aangefchoo-

ten zyn. In de Achaatkogels van Oberftein

komen dergelyke geele Spaath - KryftaKen

fomtyds voor , gelyk ik heb aangemerkt (o\

Bovendien vindt men ook fomtyds Kalk^

ff aaihdroezen, die famengefteld zyn uit Kry-

ftallen van dergelyke figuur, welke men hier

zou kunnen betrekken.

(6) Pekelzout da^ Steenig is en Spaathig ^ VL
vergaard^ Linsvormig; uit het middelpunt phospho^

fplytbaar^ eenigermaate ophruifchende^,

fciieSteen»

Van den Bononifcken Steen ^ die hier bedoeld

wordt en gemeenlyk den naam voert van

Phosphorus van Botwnie , heb ik reeds een om-
llan*

ip) Zie III. Deels ÏI. Stuk , bladz. 209.

(6) Muria Lapidofa Spathofa aggreg na Lentkularis

,

Gentricofo - fisfilis , fubeftervescens. Ibid, .^p. é Lapis

Bononieiifis. Dal. Pkarm 4S. Lap. illiiminabilis. Mus^

Aldrov. 688. Gypfum Spathofum Giobofum femipek

luddum. Wall. £^yst. Mm, I. p. ï69>
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Afdeel ^^^"d^g^ ^e^'c'^^y^^^^^^ gegeven (p> Dat de

Hoofd
^^'^^^^ geplaatst heeft , fchynt van

STUK, de Teerlingfe Kryftalletjes , daar men fom-

tyds de Oppervlakte mede begroeid vindt

,

afgeleid te moeten worden* Doorgaans is hy
rondachtig plat of Linsvormig , doch komc
ook fomtyds in hoekige ftnkken voor, die dan

mede Teerlingachdg zyn» Uy is van eene

Gipsachtige of Selenitifchc natuur.

VIT. (7) Pekelzout, dat Steenig is * eenigermaate

€h!yfo^
K^^^^rtzig, vergaard^ rerfpreid^ van van

'lampis, ^elJfiandigheicL
Vloey-

Spaath.
Uitvoerig fprak ik ook van de Floeyjpaa-

then C^) , tot welken deeze en de volgende

Soorten behooren. Deeze, in 't byzonder,

is van eene geheel Glasachtige zelfftandigheid,

gelykende naar Kwarts , en van Kleur door-

gaans uit den paarfchen of uit den groenen,

en we! zeer fchoon groen , welke best door

wryving of verwarming Licht geeven. Lin*
:Niï:us merkt aan , dat zy niet in Teerlingfe

Stukken , maar fomtyds in platte Schyfjes

breeken. (8)

C/O III. Deels III. Stok, bladz. iio, enz.

(7) Mitria Lapidoia , fubquaitzofa aggregata fparfa

fïxa. ïbid, Sp, .7* Muria Lapidea Phósphorans. Mus.

Tesl 36. N. 6 Fiuor Mmeralis fade Vitrea. Walu
Sysf Min^ ï. p. 179* Fluor fpatholus. CaoNSï^ Min^ 99* r

(q) In 't zeifde Stuk, bladz. 146^ enz*
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(8) Pekelzout , dat Sieenig is , Spaathtg , lii.

vergaard^ verfpreid ^ vast van zelfflandig-

heid. HooïDi
STUK,

Het verfchil van deeze mee de voorgaande, ^mia

heb ik bevoorens aangetoond (r)* Zy is naa- ^^Q'f^^;^^^

melyk vervuld met glinfterende deeltjes vangende,

eene Spaathige natuur , en derhalve ook z?ig-

ter van zelffcandigheid. Men vindtze Droe*

zig vergaard en niet zodanig als de volgende.

(9) Pekelzout , dat Steenig is en Spaathig , j^*^

enkeide Teerlingen ^ vast van zelffian-^^^^^^^*

digheid. lingfe.

Deeze wordt gekryftallizeerde Vloey-fpaathXXXV-

genoemd , als in Teerlingfe Kryftallen voor-

komende , welker Zyden beftaan uit fcheeve

Ruiten. Linn^eus heeft 'er de Figuur 22^

van Plaat XXXV , toe betrokken* Ik heb

'er van volmaakt Dobbelfteenige figuur, en de

geele Topaaskleurige , door my afgebeeld,

komt zeer naby aan dezelve Hoe dat van

dee*

f8) Muria LapiJofa Spatofa aggregata fparfa fixa.

Ihid^ Sp. 8» Fluor Spathofus. Wall. ^^jst, Miu.L p. i8ö-

(O In zelfde, bladz. 152.

(j)) Mm iét Lapidofa Spathofa , folitario Rliombea

,

fixa» Ibid, Sp. 9 Am/Acad^ 1. p. 481. T. 16 f. 31. Aiï^i'.

lesf. 36. N. 7. Fluor Cryftallinus Rhomboidaiis. Wali..

S^St. Min, I p. 183.

O) Zie zelfde Stuk , bladz. 155, PU XXVlL

ÏJI. Deel. IV» SïüKa
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lll. deeze onder de Kalkfpaathen , wier ftompe
Afdeel,

jj^^j^gj^ 101J5 de fcherpe Hoeken valt

HooïD.
-^gj Graaden zyn , door famenvceging Kry^

ftallen van geheel verfchillende Figuuren ge-

vormd kunnen worden, heeft de Beer Torb,

Bergman zeer aarcig aangetoond

VL H O O F D S T U

Befchryvif7g van de Aluin, zode Natuurlyké

ah Uitgeloogde, uit Ley . Steenen^ Aardeen

andere Stojfen; cis ook van de Steen •Krylfal»

len van dergelyke figuur^ waar toe de voor^

mamji» Edele Steenen behooren.

Van dit Zout maakt L i n n u s een Geflagt,

welks Kryftallen hy aanmerkt een agtzy-

. dige Dobbelfteen te zyn , door Driehoekige

Vlakten bepaald , als in Fig. ^3, op Plaat
XXXV, 'c Is zeker dat de zodanige fomtyds

in de Solutie van de i\luin voorkomen, doch

zeer dikwils vallen zy van andere Figuuren,

die echter iets of wat van de voorgaande

hebben , zynde de Hoeken alleen , of de Hoe-

ken en Zyden , beiden , als afgefneeden ;

gelyk Fig. 24 , 25. Voor 't overige komen
zy nog in andere Geflaken voor, als wy ver-

volgens zien zullen. De

CO Nov, AU, üjtfat^ Vol» h i?73. p« ïSOè
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De Aluin is van alle de ^^cds befchree-
^^^^J^^

vene Zouten verfchillende door haaren zp VI.
*

blykbaareo zuuren Smaak, en van de Vi triool, ^^y-jK?^

die volgt, door niets Metaalachtigs te bevat- Eigen-

ten. Buitendien komt de Aluin door zekere

wrangheid daar mede overeen; welke echter

geheel overgaat , wanneer men de Aluin vol-

komen met haar Zuur verzadigt, of wanneer

men, in de kookende oplosfing van de ge-

woone Aluin 5 in Water ^zo veel Aluin-Aarde

werpt, als die nog in zig opneemt; maar hier

door verliest de Aluin tevens een groot deei

van haare oplosbaarheid. Anders vereifchc

dit Zout ten hoogfte tienmaal zo veel Waters,

als de zwaarte Is , om in te fmelcen , en met

kookend heet Water veel minder (r).

Werpt men de Aluin in 't Vuur , zo fchuimt ^^^y^^
zy en zwelt geweldig , verliezende tevens triool-

haare gewoone geftalte en doorfchynendheid.

Zy wordt dus een Spongieus, ongemeen ligt

en broofch Lighaam , 't welke , hoe langer

het in 't Vuur blyft , hoe moeielyker vervol»

gens

(vj Berkhey zegt vJUi twaalfmaal ; Wallerius van
maar viermaal zo veel. Ik bevind , dat een half Loot

gemeene Aiuin, tot Poeijer gewreeven , gemakkelyk fmelt

in eea Once kookend heet Water* Die van Kehren ia

de Paltz vereifcht omtrent anderhalf Once , dat zesm^^aS

zo veel is. Die Steenachtiger zyn, gelyk de Roomfche>

zullen misfchien meer Waters noodig hebben.' maar éier^

tigmaat zo veel , gelyk Gmelin zegt , is ongeloofbaar4

IIU J)nu IV. Stuik»
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AFDEELg^^s in Water oplost en eindelyk gantfcli

Hoofd
9^^^'^^^'^^^^^^* wordt. Werpt men haar onmid-

STüK. delyk öp gloeijesde Kolen, of brengt zemen

Kolenftof naauwkeurig vermengd in 't Vuur

5

zo geeft zy den Reuk van brandende Zwavel

uiti Dit ontftaat uit het Vitrioolzuur , 't welke

zig in de Aluin bevindt. Dus komt hetzelve^

door Deflillarie , daar uit over. Ook is de

Aluin 5 door de Alkalifche grondftof te binden,

in ftaat om het eigen Zuur te dryven 5 zo wel

uit Salpeter als uit gemeen Zout* Door Loog
te gieten by de Solutie van Aluin en die daar

mede te verzadigen , bekomt men echteii

Tartarus Vitnolatus\ maar, in plaats van Plant-

aartig een Mineraal Loogzout gebruikende ,

Giaubers Wonderzout.

< Haar Dit Vitrioolzuur is in de Aluin door Water
Grondftofgggj. verdund en met eeni^e Aarde verbonden:
IS een by- ° _
zondere weshalve, zo men by haare Solutie Loogzout
Aarde,

^^qq^^ dezelve troebel en wit wordt, flaande

zelfs, indien de Solutie en het Loogzout fterk

is, eindelyk als witte Aarde neder. Deezé

Aarde is van veelen voor een foort van Kryt

of Mergel, of voor eene Kalk -Aarde, ge-

houden, tot dat M^uicgraaf ontdekt had, dat

zy eene byzondere Stofi'e zy, welke men fe-

dert Almn-Aarde noemt. Deeze komt in aller-*

ley Aarden en Kleyfoorten , als ook in de

meefte Leyfteenen , in veele Glimmers eii

Asbeften, in Bruinrteen en in eenige Yzer*

Ertfett
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Ërtfen voor. Ik heb daar reeds uitvoerig van ni

gefproken (^). ^'^ff^-'

De minfte Aluin, echter, is zo zuiver, dat Hoofd-

zy allcenlyk beftaan zou uii; dat Vitrioolzuur qq^^^-^
en deeze Aarde. In de allerhelderfte zyn

eenigc Yzerdeeltjes verborgen , en fcmmige

roodaehtige , gelyk de Brunswykfe , is mec

Kobalt of Cinnaber eenigermaate befmet* De
koomfche Aluin ^ zogenaamd , is ook eenigszins

rood. Hoe zuiverer,hoe beter, om door ver-

menging met een brandbaar Lighaam den

thosphorus van Homberg of Lemery te

bereiden , die by de aanraaking van de Lugt

önmiddelyk in brand vliegt. Voor 't overige

gebruiken haar de Scheidkuhdigen tot üitdry-

ving van zwakker Zuuren 5 de Verwers tot ver-

hooging van de roode Kleur üit Houten; de

Schilders tot een vasten grondflag voor fom-

tnige Kleuren 9 enz. Van veele andere Kon-

ftenaars en Werklieden v^^ordc zy ook gebe-

zigd. Uitwendig kan zy , in Water^gefmol-

ten , als een Stooving dienen om de verflapt©

en verwyderde Lighaamsdeelen te herflellen.

Hier toe wordt zy van 't Vrouwvolk in Italië

veel gebruikt. Dè gebrande Aluin is een voor-

naam Middel by de Heelkundigen , tot weg-

ileeming van weelig Vleefchen üitwasfen det

Huid.

(1r«') Zie 'tlILÖBSLs IL Stük vrq decze iV^/.

Sloriê , bladz. 404,

I
ÏII. Dnu lY. ;StiJ^
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ÏTL
.
Huid. Voorts is de Aluin, wegens haate fa-

^'vf^^* mentrekkende hoedanigheid, ook inwendig in

Hoofd- Geneeskunde beroemd. DfosicoRiDEs
STUK. -

, ^
hadtze reeds tot het ilempen van Bloedvloei* .

jingen, tot het vast maaken van waggelende

Tanden ^ tot hec doen flenken van gezwollen

Tandvleefch , van VogtzweHingen in de

Mond , en wat dies meer is , aangepreezen.

Een voorzigtig gebruik mofaktze zelfs in fom-

fnige Afloopende Koortfén , cn om het Wa-
ter in onwillige afloop van 'c zelve, op te

houden, heilzaam» Doch zy moet met verzag*

tende Middelen, om haar fcherpte te bedwin-

gen, gemengd en niet in te groote veelheid

ingegévén^ worxjen*

De ïleer Linn^eus heeft de Aluin in

driederley opzigt voorgefleld: te weeten eerst

de Narüüilylce, ten tweeden door Konst uit-

gehaalde^ ten derden de ine t Steen bekleede

bf de Steenige Aluin» Kryftallen , waaronder

"de voorDaamfte Edele Steenen betrokken

worden*

Natüurlyke Alüik-Krystallen.

Cl) Aluin, die bloot is.

Al
uturnen

Rot5- (-1^ Alumen nudum. S^su Nat, XII. Tom. IIL Gen.
Aluin,

^^^^ Wai-ï.. Syst. Min, IL p. 3a, Alumen nativum

plumofum. WoLT. 3Im. 21. Alumen nudum purum.

Carth. Min, 41. Acidum Vitrioli Argilla faturatum*

Cronsx. Mm, 141*
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1

Ai wederom deeze bepaaling ^ die bkoté iir*

Miin betekent ^ moetende billyken : dient

dat deeze Soort eigentlyk bedoelt een Na- Hoofö*

tuurlyk gegroeide Aluin, hoedanig is de Rots^

Alumi dus genaamd om dat menze meest uit

Italiën beeft alwaar zy fomtyds voorkomt iö

Rotfen en Bergen^ 3, De Roomfche Rots-

Aluin 5 zegt Toürnefort, wordt uifc

5, haar ei- en Myn gehaald niet ver van Rome; "'^^'
f^vi

55 zy ftreüit In kleine Klonten 3 die duister

glanzig zyn ij van eene v/itte Kleur najir 'fr

roode trekkende* In Engeland heeft men^

ook een Myn vati Rots. Aluin, die in veel

^5 gröoter Klonten ftremt, welke een bevallige

^, doorfchyiieadheid hebben als Ys. Mea
noemtze Rots - /llüin ^ om dat zy uit een

^, Steengroeve gehaald wordt^* (o;).
^

Dftt de Aluin aldaar dus natuurlyk gegroeid Alulti-

70uzyn,is niet zo zeker 9 als dat men ze, op

f^mmige plaatfen , by wyze van Pluimachtige

uitfchietingen of zogenaamde Bloemen ^ vry

övefvloedig vindt, In Lapland komt zy dtis

üit etinRots van AschgraauwenLeyfteen voorts

In de Solfaiara of het Zwaveldal, by Napels

^

op de zelfde manier uit den Grond bottende^

^ordt zy met Bezems aangeveegd en in Bak.

ken met Water geworpen , daar menze ddöif

(;x) ToURWF. dé la Mat. Med. ToiHé 11. g?*

III. Dfi»t. IV. SïüE»



De Aluin en haarë

VI.
HooïD-

Aluin •

Kryftal-

kooking en Kryflallizatie uit bekomt. Op
fommigc hooge Gebergten in Switzerland komt
deeze Fluim -Aluin ook voor en is het gewoo-

ne uitflag van de Wanden der Grotten in de

Aluin -bergen. Ik heb Muurbloemen uit het

Stolbergfe Aluinwerk , die zeer fraay glanzig

v?ic zyn. Zilver- en Kwikhoudende.

Hóe zeldzaam de natüurlyk gegroeide Rots-

Aluin is 5 nog zeldzaamer vindt menze ia

Kryftallen. Egter komen zodanigen op dea

Gothards-Berg, in Switzerland , voor; ter

plaatfe daar de Steenbokken zig verzamelen ,,

«omen meldt ; als ook op 't Eiland Milo in de

Archipel , alwaar de beroemde Tourne-
F O K T zelf de Aluinmynen heeft bezigtigd.

Hier bevotidt hy^ dat dezelve weezentlyk uic

de Rots gebakt ware » wier Gewelven hy

overal bekleed vondt met Plaaten van Aluin ,

van een halven tot een geheeleh Duim dik ;

verfcheidene op elkander. Bovendien vondt

hy 'er de Pluim - Alum by groote Bosfen van

fyne Draaden , Zilverkleurig, tot twee Duimen

lang 5 van den zelfden fmaak en aart als d^
Steen -Aluin, welke alleen van de gezuiverde

verfchilde , doordien zy meer Steenachtige

StofFe in zig hadt. Dergelyke Aluinbloemen

kwamen ook in andere Grotten op dat Eiland

voor (y^. Voort»

C^) Tourkef. Ji^ize nfmr de JJmnt. I. DEEL^blad^i
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Voorts valt de Aluin natuurlyk als een ^oon
^^^^J^

van Meel , dac dergelyken uitflag maakt op de ^

YÏ.

Leyfteenen en Zwavelklompen, die zeer ge-g^yx!^

meen is op verfcheidenc Ertfen , welke

eenigszins Vitrioolachtïg zyn , gelyk men
dagelyks bevindt.

ÜITGKLOOCDE A L ü I N - K R Y S T A L L EN.

De gewoone Aluin , in 't Franfch J/un , in qewoonk

't Engelfch Jlum , in 't Hoogduicfch ji/aun

genaamd, wordt meestal door uitlooging van

Leyfteenen vcrkreegen» De gemeeoe Ley-

fteen is 'er , in Sweeden , doorgaans mede
bezwangerd; zo Lïnn^us aantekent (s),

In de Oelandfche Aluingroeve te Mockleby

,

nogthans , lag de goede zwarte Jluinfchiefer

wel zes Ellen diep , en verfcheide andere

Schiefer- Laagen daar boven, zo hy zelf ver-

haalt. Ook is het zeker , dat in Duitfchland

^ en Engeland de Aluinfchicfer veel van den

(iz) Atimen ^chis^u Sijsi, Nat. XIL Tom. lil. Gen.

17. Sp, 2. Alumen Fisfili inhaerens. Carth. Müu 41»

Alumen Bituminofum Lapideum. Wolt. Min. 21» Al.

Lapide fisfiii mineralifatum. Wall. Min, 173. AU Schis^

tO mineralifatum. Wall. Syst, Min, 1 1. p. 35.

(x) Habitat pasiim in Schisto communi. Sysu NaC
ttts. p. 100,

(2) Aluin van Leyjiesn. II.

Alumm
commune^

ge-

in. Deel IV> Stvs.
Is
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jfj^mv
g^^^^^^^ Leyfteen verfchille. lly is da

VL ' naafte aan de bedding der iSteenkolen ^ die

^srïf^^"' ook dikwils veel Aluin bevacten. De meefte

Bergen , tusfchen Scarborough en de Rivier

ïees 5 ais ook by Preston , in 't EngelfgU

Graaffchap Lancaster , zyn vol van eene

blaauwachtige MineraaleStof als Ley, welke

gebrand zynde en uitgeloogd, in Looden

Pannen uitgedampt vwi\h , orn de Aluin

Xe bekomem Deeze Stof is broofcher

dan de gewoone LeyfleeUj ook zo fplytbaar

Biet, en doffer of Aardig op de Breuk, en

heeftjvs^anneer m^n 'er met de Tong aan likt,

een Aluinfmaak. In de open Lugt een poos

gelegen hebbende, valt zy dikwils vanéén,

en krygt een wit Vitriooüfch beüag als MeeU
Doorgaans is zy ook met Aardharst door-

drongen en dit fomwyien zo fterk, dat ^

by grcote hoopen op elkander leggende in de

open Lugt, niet alleen broeit, maar zelfs ia

brand raakt.

Veifcbil- Myne Aluinfchiefers houden zig grooten-

!l"i^n^
deels beftendig. Ik hebze van Whitby in Yorkj-

Irhiefers/jiire , die Afchgraauw is , zycde door den

Heer da Co sta, in 't ja^r 1767, prefent

ge?;onden aan v^'ylen den Heer Doftor Schlos-

SER ; met byvoeging , dat daar uit byna alle

Engelfche Aluin vervaardigd worde. Ik heb

c^e 0?kndfe uit Svveeden , diq men van daar

paar Lovers Aluinwerk , te Gal mar , brengt,

pgeze ?:iec bleek zwartachtig* Ik heb, graauwe
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van Memmingen in Zwaben en Aliünhoudendc J^^*AFDEEL»
Steenkolen , waar onder die zeer fraay Paau- VI.

wankleurig zyn ^ van Saarbruck in Lotharingen. ^^^^^^^

Ook heb ik een witachtig blee-cgraanwe van

Monsgau in het Keiilfche , die voor een

Aluin -Schiefer is opgegeven, fchynende vol

Dobbelftecntjes te zyn, als van gemeen Zout,

üit Schotland heb ik 'er één, die naar Veen-

Aarde zweemt. Ook bezie ik die zwarte

Aluin -Schiefer van Andrarum in Schónen, de

Zuidelykfte Provincie van Swccden , welke

zonder eenige bymenging zuiver Aluin uitle-

vert. Wanc tot het kooken der Engelfche

wordt een derde deel der Asfche van Zee-Wier,

Kelp genaamd, in de Loog gedaan, zo men
fchryfc.

Op de laatftgemelde plaats, in Sweeden^ Aiuln-

legt onder 't Zand , drie of vier Vadem diep, merken

, . Al . , . r / Sweeden.
de zuivere Alumfchieier ; waarvan men de

uitgeftiektheid nederwaards nog niet heeft

kunnen ontdekken , fchoon men daar in ter

diepte van twee honderd Ellen gegraven heeft.

Men vindt 'er vcele Pecriiikaaten , Spaath,

Kalk 5 Abbaster en zwarte Kies -Kogels in,

van eene Arfenikaale natuur, die fomtydswel

duizend Pond zwaar zyn. De Schiefer, die

by het Aluinwerk , te Mulltorp in Wesrgoth-

land , gebroken wordt , bevat groote Nesten

van Stinkfteea Bitumen SuiUum ')^ daar men
Kalk van brandt. De Schiefer ^ op hoopen

™ ^ ^ Selegd
ïll. DaBi. IV. Stox,
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111. gelegd zynde, wordt door middeï van Tafe^
Ifbeeu

i^^j3Qsf^Q ander droog Hout uitgebrand ^

Hoofd, vervolgens in Houten Vaatwerk uitgeloogd (/^),

de Loog in Looden Pannen gekookt, die men

lleeds vol houdt , en eindelyk, wanneer zy

haare fterkte heeft ^ na dat zy bezakt is te

Kryftalli^eeren gezet in Houten Kasfen, waar

zy aan de kanten aanfchiet in Kryftallen , die

agtzydige Teerlingen zyn , met de hoeken

geknot. De Slym, die in de Looden Pannen

overblyft, wordt tot eene fchpon roode Vervv^-

ftof gebrand Cb),

Te Andrarum, zoeven gemeld, zegt onzp

Jlidderjdatde gekryftallizccrde Aluin beftondt

uit een groote Cyünder , welke dikwiis vier-

honderd Lispond v/oog. Dezelve was inwendig

wat poreus en als aan alle zyden aangevuld

ITiet een foort van DrQ]pfteenen , die naar biii-

nen fchooten; men zag daar in ook de aller-

duidelykfte Kryftallen, Wanneer dceze Cy-

linder aaa ftukken werdc geflagen, kreegmea

Öaar van zeventien Tonnen , iedpr op zeven-

tien

By Commotau 111 Bohemea Iaat men de Schiefer

pf Leyfteen , gebrand zynde , een Jaar lang in de

open Lugt legge» , eer menze uitloogt ; doende zulks

nog tweemaal , t'elkens met een half Jaar tHSfchenpoo-

«ing, ieder reize twaailf uuren lang. Ferber Mw. Ge*

ffhichte von Eohmnn p. 42'.

(^J LiNN. ^Fest - Goth» Reize. p. go. Van de Aluin-'

Tuft die zig m de Geuten , Kuipen en Pannen aanzet 5

Is. in o;is 1 1. Stuk
, bladx» 329 , gefpiokon.
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tien Lispond gerekend. Jaarlyks werden 'er, afdeel,

van vier ^ tot vyfduizend Tonnen, toebereid,

en ieder Ton kon gerekend worden op 2 2stuk.

tot 24 Daalders, Zilvere Munt (c).

De Looden Pannen , welken men tot deZiiivenng

Aluinziederyëü gebruikt, duuren ten hoogfleLo^^^®

twee Jaar , niettegenftaande zy aan den bodem
zes en aan de Wanden drie Duim dik zyn. De
diepte is vier, de wydce zes of agt Voeten;

zo dat zy een grooce veelheid van Loog be.

vatten kunnen. Vv^anneer de Schiefer zo

zuiver niet is , als de Sweedfche, voorge-

meld, dan wordt *er, van de Aluiazieders ,

dikwils ftinkende Pis (^), Zeepzieders Loog,

of ook wel het afflymzel van Kley hy gedaan ,

om de Aardharftige en Yzerdeekjes te doea

nederflaan , die anders zig ligtelyk met de

Aluin vermengen ; doch deeze byvoegzelsdoen

dikwils meer kwaad dan goed jcn het is beter

de Loog niet al te fterk te kooiden en lang te

laaten bezakken ; als ook de Kryrtallen van

de eerlle zetting , die de zuiverften zyn , af-^

zonderlyk te houden
De

CO LiNN. Schon, Beife. p. 14S.

(jT) Te Commotau , in Boheinen , wordt by het eerfte

kooken Pis in de JLiOOg!: gedaan en dezelve tot Meel

uitgerookt , dat men wederom in Water fmelt en dan

zonder Pis ten tweeden maala uitrookt, vervolgens ten

derden maale de op nieuws in Water gefinolten StoiTe

uitdampende ter Kryftallizatie. Ferb. als boven.

(tf) Zuivere Kley wordt door den Heer BeRcsMANw

III, Debl. ly* Stük^
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Afdeeu 5 Leyfleen dus ,

, VI* door branden, uitlocgen en kooken» bekomt,

STUK. is gemcenl3''k wit van Kleur en rris<:h taarnelyk

Aluin- doorfchyncnde ; doch in de Lugt wordt zy
rya.eii

j.^^ Meelig en ondoorzigtig. Meest heeft zy

-^-^.jy^* eenigc Yzerdceltjes in zig, die haar ten ge-

bruike der Verweryën ondienftig maaken^

weshalve daar toe de Roomlche ^ hoewel die

wat roodachtig is, verkooren wordt. Ik heb

van de zodanige volmaakte agtzydige Kryllal-

len, met fpitfe hoeken, hoedanige ook voor-

komen in die fraaije Aluintakken van Kehren

in de Paltz, welke als uit op elkander gefta-

pelde en in elkander gefchoovene Kryftalien

ieftaan; daar men nögthans de Aluinfiguur,

in fommigenjkan v/aarneemen. Ik geef daar

van in op Plaat XXXVI, de Afbeet

ding. Dergelyke Kryftalien heb ik ook, die

uit de Steenkolen -Asfche , te Saarbruck in

Lotharingen, gehaald zyn.

Almii- Gelyk dus de Aluin uit Aards ontftaac , waar

KoieLr Leyfteen iusgelyks zynen oirfprong

heeft 5 al« voorheen betoogd is (ƒj , zo is

vóorgefteld als bet beOe Middel tot loutering van de

/\]uin , die fomtyds , door het veelvuldig bygieten van da

Moerloog , in Sweeden te fclierp wordt des zy eeniga

tempering van haar Zuur vereifche, en Engelfche Py-

:|?en- Aarde zou hy daar toe de bekwaamlle achten,

Zie Stockhotms Ferhmd. XXIX* Band.

r/) 'tvoörg» 111. SrüK, bladz>9, xs^
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niec vreemd, dat menze ook uit Ge'^raven

Hout bekome, Dergelyk Hout komt op ver- Vï-

Icheide plaatfen in Duitfchland voor, zo ^^IhyIV^^"

als de Aluinhoudende Steenkolen^ die men eerst

tot BrandftofFe gebruiken, en vervolgens uit

de gebrande Slakken of z;elfs uit de Asfche

luin kookpn kan ,
gelyk van die van Saarbruck

zo even is gemeld» Onder de gemeene Steenko?

len komen fomtyds zodanigen voor , en de

gemeene Leijen bevatten ook wel eenig Aluin»

By Kremsjin Opper- Ooftenryk , bevindt zig

uit Glimmer, Kwarts en Steenmerg famenge-

fteld Schieferig Gefteente van dien aart. Zelf

heb ik eep glad gefleep^n Kiesachtigen Aluin-

fteen.

De Aardftoffen zyn ookdikwils, inzonder- Aiuhi-

heid in laage Landen, van zulk Zout niet on-^^-®^

bedeeld. Wanneer men brokken Turf op een

vogtige plaats laat leggen, zullen 'er fomtyds

Vezelachtige puntjes op gezien v/orden,die

gedeeltelyk Vitrioolachtig of Aluinachtig zyn,

en bovendien komen in onze Kleijen en Stee-

nen of Steengruis, zelfs in het Puin van onzQ

Gebouwen , dikwils kentekenen van Aluin

voor (^), De Aarde , die een verweerde

Schiefer is of vergruisde Ley , waar van ik

voor-

Berkh. Nat, Mist. van Hotland. 11. Deel, blad;?*

918. Zie ook het Derde Deels 1 i. Stuk deezer niyne NaL
JSistarie, bladz# 494.

llh Ds^u IV. Stuk.
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ili. voorbenen fprak {K)^ bevat ook dikwils eeni»

/^yj^^*''ge Aluinftoffe. Dus komt die^ naar 'tverfchil

HooFB- der Leijen, van veelerley Kleuren voor en by

geheele Laagen in de Gebergten» Zy valt

gemeenlyk graauw of bruin, doch ook wit in

het Napelfclie en geelachtig, midden in Tri-

pel , by Poliniére in JJretagne. Meestal is zy

Bladerig en dikwils zo met Aardharst door-

drongen , dat zy lang in de open Lugt , op

hoopen, doornat leggende , aan 't broeijen ra:^kt

en in brand vliegt , met eenen Zwavelreuk,

Dit broeijen , evenwel , voorzigciglyk beftuurd

zynde, mids men gedagte Aarde door Afdak-

ken droog houdt, dient om dezelve, zo wel

als de Leyfteen , daar zy dikwils boven op

legt, en dus eerst weggeruimd moet worden,

te nutten. Dan wordt de Aluin -Aarde even

als de Aluinfchiefer behandeld. Wanneer zy
veel Aardharst in heeft, kan men 'er eerft de

Pannen mede ftooken , gelyk in 't Hesfifche

met de Aluinhoudende Turf gefchiedt , en

vervolgens de Asch uitloogen. Een derge-

lyke Turf of Veenlaag, zeer ryk van Aluin,

nam de Plear Swab in Schónen, in de na-

buurfchap van een Steenkolen - Bergwerk
^

waar.

(3^ Aluiii

In 't zelfde, \AiAu 695*
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(3) Aluin van Marmer* \\i
Afdbkla

De gemeenlyk zogenaamde Roomfche Aluin^ Yi^lvw*

die eenigszins roodachtig is, komt uit een^^'^"^'

Gefteeotc, dat voornaamlyk te Lumini in de J^^^^
Kerkelyke Staat, eu dus niet ver van Rome,^^'^^^^^*

maar ook op eenige plaatfen m t Groot Her-A^in*

togdom Florence en in de Tripelgroeve by

Poliniérein Bietagne, gegraven wordt. Naast

by Tol/a y niet ver van Civita Vecchia, opeene

plaats, welke in een omtrek van drie of vier

Mylen metfteile Heuvels is omzoomd, waar

van de Westelyke ryaan de Zee grenst; maakte

dit Gefteenre zeer hooge Bergen, die hier en

daar met witachtig grnauwe Kwarts^aderen

doorloopen zyn , of een roode inmenging als

Vitriool - Kalk hebben ; zynde anders geheel

vasten gantfch niet Schieferig, zo dat men
'er naauwlyks eenige horizontaale Spleet in

gewaar wordt.

Sommigen wjllen , dat dit Gefleente Kalk- Aanvsm

aartig zy, *t welk Linw^eu s geloofd heeft

en W A L L E R I ü s nog met kragc tracht te

bevestigen op \ gezag van B oma re; die

echter, waarlyk, in dit geval, zo wel als m
veele

(3> Atumm Marmoris. Syst. Nat. XÏI.Tom. ill. Geii*

ï^* Sp. 3 Aluiïien Lapide Calcareo, albo autrubente,

mhieralifatum. Wall. Si^st. Min. 11. p. 34, Argiüa y^^tx

Acido Vitrioli imbuta. Cronst. Min, 34^?.

HL Ds5u lY. Siruib
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Afdeel ^^^^^ anderen , geen gelóóf verdient (h). Dé
VI. Heer Macq^üeu, immers, beweert het te^

sTüK?
" gendeel en anderen^ die het op de plaats zel-

ve onderzogt hebben , verzekeren dat het niet

zy dan eene verharde Kley , waar in eenige

v^^cinige Kalkdeekjes zyn vervat ; maar in

*t zelve Gebergte komen ook blaauwach-

tig graauwe Stukken voor, die mooglyk

tot misleiding gelegenheid gegeven hebben.

Voorts vindt men 'er zelfs een Kryt*

achtig wtte weeke Kley in eenige Steenklo-

ven. De Aluinfteen zelf is witachtig graauw

of volkomen Krytwit, maar heeft op eenige

plaatfea een roodachtige StofFc ingemengd ^

die hem naar Marmer doet gelykcn.

Ëew€?r- Om deezen Steen magtig te worden , laateö

Ai"fii-^^^
de Arbeiders zig neder van de toppen der

Steeiien* Klippen, op een Bankje of Voetfteun die aari

Touwen hangt; even als men dit dikwils het

Werkvolk ziet doen aan onze Iterkené Zy
booren op zekere plaatfen Gaten in de Rots,

die zy met Buskruid vullen ^ breekende inmid-»

dels met HouweeIen,zo veel zy kunnen, los,

en dan , weder opgehaald , werpen zy bran-

dende Takkebosfen naar die Gaten; waardoor

het Kruid aangeftoken wordt. Van de afgé-

fprongen brokken Steen zoeken zy, die om
laag

(^J Hoe gebrekkelyk zyn Woordenboek , 5nzonder««

heid het vertaalde , heb ik bevoorens meer dan eenmaaJ

aangetgond.
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lang ^yn, de beden uit, en werpen dezelven, m.
na dat die klein ge iiaakt zyn ^in ronde Ovens,

boven agt Voeten wyd ; onder naauwer ; al- Hoom-i

waar zy die met Hout vullen en daar boven

met Aluinfteenen 5 voorgemeld ^ welken men
tot een ronden hoop opftapelc* Vervolgens

het Hout 5 door een Gat beneden in de Oven,

aangeftoken , en de Rook , die tusfchen de

Sceenen doorflaat , verdweeneii zynde , dat

omtrent drie Uuren duurt , wanneer zy een

Zwavelreuk gewaar worden en het Vuur ge-

bluscht is y zo dat de Steenen koud geworden

zyn; dan haak menze uit den Oven* Deeze

geroofle Steenen worden , na dat zy eenigen

tyd in de Lugt gelegen hebben en door be-

vogtiging als in een Soort van Klcy veran-

derd zyn , in Waterbakken geworpen en uit»

geloogd. De Loog kookt men , en laat de-

zelve, bezakt zynde, Kryftallen fchietenff^

Deeze echte Roomfe Aluin ^ die doorgaans Voortref-

^at roodachtig valt , is niettemin vry van^^^-^^j^^^^^

Yzerdeelen , zynde die roodheid alleen aanAluim

zekere Aarde toe te fcbryven. Dus heeft men
eok wel de gemeene Aluin 5 daar de fraaifte

Kryftallen uitzoekende, en die, in eenweeke

Bry van roode Kley en Vv'ater omgewenteld,

vervolgens droogende, voor de Roomfe ver-

kogt:

CO Ferbers Briefe ms VP^afchtand Prag. 1773.

Ui. Dijiu IV. Sxvsi^
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Aföeèl
^^^^ • ^^^^^ oplettende wordt het be*

VI.
* drog ligtelyk gewaar. Zy heeft tot gebruik

ïTUK?^^* der Verweryën, inzonderheid van Zyde , als

ook tot Scheidkundige Proefneemingen , de

voorkeur* Ook is de Wol, daar mede ge»

vervi^d, op "t Gevoel zagteren de Kleur dringC

dieper in. Zy heeft zelfs doorgaans geen zo

wrangen wSmaak als de gemeene Aluin ^ en wordt

zo ligt niet Meelig of ondoorfchynetide van

Oppervlakte, behoudende haare roodachtige

Kleur, hoe nienigmaalen zy ook in VVaterop*

gelost en tot Kryftallizatie gebragt w^orde*

Switzer-
Naast aan deezen Aluinfteen fchynt deSwit*

lu'nÉrts
^^^^^^^ Aluin -Ertö van den Berg Gothard en

^ ' * Birckenftock, te komen. Dezelve maakt zeer

hooge Rotfen , en fteekt op veele andere

plaatfen boven den Grond uit^ Zy is Paarl*

graauw of blaauwachtig en niet Schieferig ,

hebbende dikwils fyne Zwavelkies of reeds

gegroeid Yzer- Vitriool ingefprengd. Zeer

dikwils is zy met Aluin beflagen , of bevat

geheele zuivere ftukken van fchoone Pluim-

Aluin ; zelden Aluin - Kryftallen ^ maar ook

wel Selenitifche Boompjes. Verfch , een Voeü

diep uit de Aarde komende heeft zy geen

Smaak
,
maar, zes of meer Uuren in de Lugt

gelegen hebbende 5 wordt zy zeer zuur be-

vonden. Dikwils heeft zy Kwarts - Aders

overdwars, in welken zig fomwylen Berg*»

Kryftallen opdoen*

In
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in bet Zwaveldal , Solfatara genaamd ^ in 't jni;

Napelfche, grocijen de Kleiachtige Aardenen Afdêel

Steeöen, op plaatfen, daar menze by kleine Hoofd-

hoopen op elkander fmyc , door den over- ^^^^^^^^^^

Vloed der uitdampende Zwavelzuuren in Aluin- bereiding

houdende Klompen te famen , daar fomtyds
^"^j^^f,^"*

gedeegen Aluin uitflaat. Deeze Kbmpenwor- enz.

den van de Arbeiders onder een Dak gebragt,

ifa opene Houten Bakken^ en met een Aluin-

houdend Water begooten , en de Loog in

Looden Pannen , die op de Vuurgaten in dat Dal

geplaatst zyn , Uitgedampt, daar men dan nog

eenige Pis en Potafch in doet, omzé Kry*

flallen te doen fchieten*

Even zo geeft de Kalamynfteen , öa dat

ilien reeds alle Spiauter daar uit genomen heeft;

2o geévcn bykans alle Pyrieten, ha het uit-

fmelten van de Zwavel en uitlooginge def

Vitriool , wanneer zy op gedagte wyze be-

handeld worden 5 nog Aluin, en veelen kun-

6en met Voordeel ook daar toe genut Wór*

den.

De zogenaamde Steenhoter of Bergboter , Ja^ Siberifch»

^ifcha by de Tunguzen geheten, fchynt dik-g^ter*

^iïs niets anders dan onzuivere, met Yzer-

Vitriool gemengde, en derhalve Zwavelgee-

le , in de Lugt gefmolcene Aluin te zyn*

Dezelve , in \ eerst vet en week. Wordt iü

cle Lugt wit en hard , en dus vindt menze ,

op eenige plaatfcn in Siberië 5 uit ^wartadi-

K ti.
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IIT; tige Aluindhiefer hervoort gedrongen. Deeze

VjL.
* Bergboter gebruikt men aldaar inwendig tegen

swK^^^'
den Buikloop , en vervoertze, ten dien ein-

de , wyd en zyd.
f

Aluin- ^^^^^ komen ook Aluinhoudende
Aaide. Wateren j welker fommigen zo veel daar

van bevacteu, dat men 'er Aluin uit kooken

kcin. Zy hebben een fterken Aluinfmaak ,

gelyk die van Pcsciarelli in 't Napelfche. Dus

is ook in Siberië een Meir, aan welks Oever

zig , in heete Zomerdagen, de Aluin als

Kandy Suiker aanzet.

Aluinachtioe Steen-Krystallrn.

Geen andere reden, wederom , is 'ergeweest

om deeze in dit Geflagt te betrekken, dan dac

zy in figuur zweemen naar de Aluin - Kryftal-

len; gelyk.

(4) Aluin , die Steenig is en Kmrizig^ van

Ahimm huiten zwart,
^uartzo'

ifwarrzi- Dergelyke , in de Mynen voorkomende

,

5®- was in het Kabinet van den Heer Tid-
sTRooM door onzen Ridder gevonden, Hy
merkt aan , dat deeze Kryftallen fomtyds de

zydelingfe hoeken geknot hebben*

(5) AluiQ

f4) Alumen Lapidofum Quartzofam , extus nigruBa.

Spt. Nau XilTom. III. Gen. 17* Sp. 4.
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($) Aluin , die Steenig is en Kalkfpaathig ,

dóorfchyncnd^ fchraapbaaTé VI.
HooED*

Onder de Vloeyfpaatlien lieb ik van zoda-

t\ge gewag gemaakt , welke de Kryfialleü als Aiuinêu

Uit twee met de grondvesten op elkander gt füm.
^"

Voegde vierzydige Pieramieden beftaande^P^^*^^**

lieeft. ik heb aldaar omflandig van dezelve,

öls ook van de Korrelige in Sweeden SaltJJag

genaamd , welke hier ook t'hiiis gebragt wordt^

gefproken , en de Afbeelding daar vaii gege-

ven {k).

(6) Aluin, die Steenlg is ^ zeer doorjbhynendc ^J^v^

en zeer hard. pretiofa.

Edelë

(5^ Atumen 'Lapidofum Calcario-Spatorum, diapha-

üumj rafile* Ihid, Sp. 5, Pfeudo- AmetliyPtus, Pfeudo*

Smaragdüs. Voö. Min. 164. Cryft. Aluminifofmis Spa*

tofa , imbricata , obtüfa. A^n, Acad, L p. 481»

(/i;) Zie 't voorgaande IIL Stuk, bladz. 155, i56#

Pl. XXVI. />:s^. 8.

(6J Alimim Lapidofmti , pellucidisiiifium , folidisfimum,

ïhid, Sp. ö, j^f^/i-, TVi/. 38. N, 3, tó. Hyalinum. Ada«
fiias Gemina. Cronst. Min. Adamas. Vog. MiUm

f^3i Gemma pellucidisfima &c, Wall» iS^^jr. ifm- T. p.

141. ^, Rubrum, Adamas ruber. Cronst, Min, §. 43,

Rubinus. Vog. Min. 143, Gemma pellucidisfima &c. Co-

lore rubro.^WALL. Stjst, Min* I. p. 246. Cceruleum^

Saphirus Gemma. Crons*. Min. 5. 44, Sapphirus.

VoG. 'Min, 146. Gemma pelluddisfima (S^c. Colojre

^uleo. Waü-. a^^J^. Min^ \. p. 248»

K a
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«TUK,

AfdSl
I^^ö^^ beide hoedanigheden , van zeer door-

VL*" fchynendc en zeer hard, ofmooglykallerdoor*
Hoofd,

fchynendst en allerhardst te zyn ,
gebruikt

LmnMVs zeer wel tot een algemeen orl-

'

derfcheidend Kenmerk der drie voornaamfte

en kostbaarfte onder de Edele Steenen; te

weeten , de Diamant , Roh'^n en Safi^r. Ifc

heb deeze allen zo uitvoerig befchreeven , en

door Afbeeldingen aangetoond , dat hunne

Eryftalnguur zeer met die van de Aluin over-

eenkomftig zy , dat ik hier deswegen niets

behoef by re voegen (/). Alleen merk ik nog

aan, dat. indien 'er reden is, om eenig by-

komend Zout in de famengroeijing der Steenen

van eene Kry^allyne figuur, zo wel als in de

gekryftallizeerde Mineraalen , te onderftelleny

zulks in deezen allertoepasfelykst voorkome.

Geen van alle de overige reeds befchreevene

Zouten 3 immers , heeft zulk eene famentrek»

kende hoedanigheid , welke men met reden

raag vermoeden veel toe te brengen tot de

Lighaamelyke vastheid deezer Steenen rterwyl"

de anderen, geiyk de Topaazen, Smaragden,

Granaaten en dergelyken , veel weeker vatt

zelffl:an<iigheid , hunne Kryftalfiguuroogfchyn*

lyk aan het Lymzout , gantfch zwak en flets-

in deezen, zyn verfehuldigd.

HOOFD-

(O Zie 'tgedagte 111. Stuk van 'fe 111. Deel deezer iV^*

tmtelïjke Hijiorie , bUdz» 440,459, 469 ea Pl« ^KXXIV* Fig^
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ni.
Afdeel*

vn.

Vir. HOOFDSTUK. stS""''"

Befchryvtng van de Vitkioolkk ^ die in

Groene, ïilazuween Witte, of Tzer- Koper*

en Spiauter - Vitvloolen , onderfcheiden worden ;

waar by nog vcrfcheiden komen van Gemeng-

den aarty Vitriool -Steenen, Aarden en an-

dere Vitriool- Ertfen.

Tot dit Geflagt behooren Zouten of Zou-^^Eigen-

tige Stoffen, die van de Aluin inzonder*

lieid verfchillen , doordien zy veel Metaal

inhouden. Hun Zuur, uit Kley of Aarde ins^

gelyks geboren, maakt Kryftallen, die meer

of min van eene veelzydige, fclieefruitige

,

plat-Teerlingachtige figuur zyn ; grootelyks

in de byzondere Soorten verlchillende. De
Smaak is ook wrang en famentrekkende , ja

veel fterker dan die van de Aluin. Door 't

Vuur fchuimen zy of zwellen niet , maar vloei-

jen als Wateren worden eene PoeijerigeKalk,

Dit is de Eigenfchap der Vitrio olen, Meialiyn«

dus mooglyk wegens hunne Glasachtige ge-/^'^^"^^'^''^-

daante, welke echter in andere Zouten veel

meer plaats heeft , genaamd. Wanneer men
by derzelver Solutie in Water , na dat die

doorgezeegen is, Olie van Wynfteen of eenig

wder Loogzoutig Vogt doet 3 zo worde

K 3 de-
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^
ni. dezelye troel>el en daar in zakt een fvns

Afdeel* ^

VIL Kalkachtige StofFe door, welke meeflal gq^

sTüK?^°" Jdeurd is. Deeze^ by herhaaling mjst zuiver

Water uitgefpoeld en gedroogd zyndej met

Kolenftof wel door- een gcwreeveii en op 'c

Vuur gefmolten, geeft een weezentlyk: Me-
taaU

Zuure Alle deeze Vitrioolen , naamelyk, hebben
ge^st of eene Metallyne Grondftof , van Yzer, Koper

of Spiauter , 't zy elk op zig zel,ve , 't zy twee

of alle drie onder elkander vermengd , in zig*

Deeze Stoffen zyn in dezelven opgelost door

een Zuur Vogt , 't welk men FitriooJ'Zmr

noemt, dat ongemeen vast daar fmede |is

verbonden. Want gedagte Kalk ^ die mea
gekalcineerde Vitriool noemt, in Aarden Va-

ten 9 door een allerfterkst en lang aanhoudend

Vuur gepynigd , geeft na den witten Waar
fem , welke de Geest * van Vitriool geheten

wordt 5 een allerfcherpst Olieachtig Zuur
,

dat men Olie vmi Vitriool ty telt. Dikwils heeft

deeze Olie een donkere^ bruine of zwartach-

tige Kleur, 't welk aantoont, dat zy mec

benige onzuiverheden is befmet, daarmenze,

door eenevoorzigtige Deftillatie,mids dezelve

in Water doende vallen , van zuiveren kan,

om dus het allerfterkfte Zuur , dat pp deiï

Aardbodem bekend is, te bekomen.

Mrtder Dit Vitf tooi - Zuur ^ naamelyk, heeft nieD

Óiie van de Eigeufchapp^n , van opbrqifching;
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met alle Loogzouten , met Aard- en Kalkach- ^ ^^L^

tige Stoffen 5 en veele Metaalen; van zigmet VII.

de eerstgemelden tot Onzydige of i^iddcl-^^^^^^^^

mouten te verbinden : van de Plantfappen ,

die blaauw zyn, rood te maaken, enz. Maar,

het is zwaarder en fcerker dan alle anderen ,

dryvende die uit hunne verbindct^nis mee

Loogzouten, Aarden en Metaalen , uit. Ook
is het veel befcendiger , vorderende een koo*-

kende Hitte, eer het in Dampen wordt ont-

bonden. Met Water gemengd maakt het een

aanmerkelyke Plitte en met gedeftilleerde

Olie een geweldige Vlam- Uit de Lugt trekt

het veel Water naarzig,en vereenigt zigmet

Vettigheden tot eene Zwavelige StofFe. 1^
meelle Metaalen worden *er door opgelost

en meer of min gemaakt tot Vitriooleq.

Immers zo ontftaat, uit deszelfs vermeaging

mee Koper , het blaauwe, met Spiauter, het

witte , met Yzer het Grasgroene Vitriool.

Met Kalk- Aarde brengt het Gips voort^ en

baart, door zig met de Aardachtige Grond- **
'

fcofFen te vereenigen, de Aluin, het Bitter-

hout en bet Glaubers Wonderzout. Uit

deszelfs verzadiging met vaste Loogzouten
ontfcaat de Vitriool -Tarter , en met vlugge

een Soort van Armoniak - Zout ; om van an-

dere Eigenfchappen niet te fpreeken. De
Geesi van f^itriQol

^
gemeenlyk zogenaamd ,

K 4 is

III. Deel. IV* Siuk.
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Hoojfft'

IIL is flapper , doch niettemin een fter^

^Vir Zuur ^m).

Even gelyk andere Zuuren, by voorbeeld

de Salpeter - Geest , door middel van wel

gereftificeerden Wyngeest verzagt worden en

tot een zoeten Geest gemaakt, zo heeft men
al van ouds dit ook met de Vitriool- Oly

willen doen , en eindelyk zyn daar uit de

Pyn-of Krampftillende Druppeltjes van Hoff-

MANN, onder den naam van Liquor anodynus

Mineralis , gefprooten* De moeielykheid ,

echter , om die wel te maaken 5 deedt ver-»

fcheide wegen daar omtrent inflaan» Einde*

lyk heeft de Heer Doftor Schutte zülks

,

door Wyn-Azyn daar by te voegen, endoor

herhaalde Destillatiën , zo by oordeelde , ge*

troffen, en voorts de nuttigheden van deeze

zoet gemaakte Vitriool 'Olie omftandig aan-

geweezen {n^.

Ysaciitig Hoe gemeen, voor 't overige, dit Vitriool-

2uur?^^^
Zuur, vóornaamelyk in 't- Mineraalen-Ryk,

zy; hoe menigvuldig zig de Natuur daar vaii

tot menging en famenftelling van andere

JLrighaamen bediene: vinden wy het nogthans

zeer

(m) Spir\tus * & Oleum in eo tJV»tuiii dififeruiit, quod

|n Spiritu fal acidus majori Phlegmatis copia litdilutus,

minima vero in Oleb. Ge^offrov de Mat. Med. I. p,

?30. - ^
.

(n) Verhand, der HolU J^aatfchAl% DeeleHaayl. 175$^,

t>ladz. 395»
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zeer zeldzaam zuiver op den Aardbodem. In J^'*

{Je Lugt 9 voornaamelyk van oDderaardfche vil.^'

Groeven , waar in veele Zwavelkiezen breeken,^]^^^^^'-

qls ook in de Vuurkolken der brandende Ber-»

gen en Zwavelholen, toont het zig overvloe-

ilig onder de gedaante van Dampen, Zou die

van *t Vergiftig Honden - Hol by Napels ook

van dien aart zyn ? Nu onlangs vondt de

Hoogleeraar van Siéna, Baldassari, in de

holligheid van een Kalkheuvel , niet ver van

de Badftooven van St. Filippo, een v/itvlok-

kig Zout, dat hem door Proeven bleek, een

volkomen zuiver , van brandbaare en Wate-

rige deelen ontbloot 5 Vitrioolzuur of een 2%
achtige FitrioohOVie te 2;yn. Zpu het Stukje

natuurlyk gegroeide , Glasachtig doorfchynen-^

onkleurige VitriooU 't welk ik bezit, ook .

Biet daar toe beboeren? .in,-5t

Eenvoudige Vitrioolkn.

j^i) Vitriool rró Tzer , dat groen is en zes-^

zydig. ritrzltnm
. Marlis*

\ ilet zuivere Tzer -Vitriool komt naauwlyks vmqoI
rr^: v.\^\7i iu

ViivhUm Ferri viride hexaëdrum. Sftu Nat, XII,

Tom. 111. Gen. 18. Sp, i. Vitriolum Martis fimplex»

Cronst. Min<, 139. Vitriolum nativum viride Martiale.

WoLT. iJfrn, 21. Vitriolum Ferri viride nativum. Wall.
^su Min. 11. p. 22.

K5
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Afdeel. Natuur voor. Want het gemeené

HoQiD
^^^^"^ Vitrrool', dac men Koper ^ Rood üotmt ^

»TuK, bevat inderdaad veel Koperdeelen , en is der^

halve ten gebruike in de Geneeskunde , als

men Vitriolum Martis begeert , niet dienftig.

Het zuiverfte, dat men die Natuurlyk bekomt ^

is door uitdamping vanfommige Sta^lwateren,

en door Konst haalt menze uit SemencwaÉers

als ook uit Zwavel- en zelfs uit Koperkiezen,

Waarfchyfilyk is het Groene Vitriool , dat in

de Kolk van den Vefuvius op den bodem legt,

eoin de binnenfte opening te fanvenklontert,

als ook 5 het gene men op eenige weinige

plaatfen der Solfatara vindt , een der zuiver*

ften, welken Lighaamelyk vóal^kömen in de

Natuur*

Kn-ftal-
-^^^ zuivere Yzer • Vitrioo! valt natuurlyk

«guur. nooit in eene net bepaalde Kryftalfiguur ; maaar

XXXV. oplosfing daar van in Water komen
Fig, 32. Kryftallen voort , met zes Zydvlakten , die

fcheeve Ruiten zyn en dus fcheefzydige Dob-
-

, belfteenen uicmaaken ,alsinfV§'. 22 ^op Plaat
^

J. XXXV; taamelyk doorfchynende. Het heeft

j^^^i^geen bitteren , walgelyken^ maareeri wrangen

famentrekkenden Smaak; de Kleur fpeelt niet

in 't blaauwe , maar is zuiver en hoog Gras-

groen. Legt het een poos in de Lug.t , dan

wordt het eerst aan de oppervlakte geelachdg ,

vervolgens door en door ondoorfchynend

graauw en vermolmt op het laatfte, Bee
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Water heet zynde , dan heeft het Yzer-
^yj:^^^

Vitriool , tot ontbinding , zelfs zo veel niqt VII,
*

noodig als zyn gewigt (oj , en een half Pond

Water , dat reed^ agttien Looc Vitriool op

gelost heeft, neemt nog twee Loot Salpeter

qven zo veel Suiker en twee Drachmen Zouts

naar zig. Al is de Solutie in 't eerst nog zo

helder, bezakt daar in, ivanneer zy een poos

ilil ftaat, een geelachtig Zetzel, 't v/elk in

't Vuur rood brandt, en dan tot roode Verw

gebruikt kan worden» Doet men 'er, eer dit

Zetzel nedervak , een zuiver vloeibaar of

Vuurbeftendig Loogzout by, dat in Water

opgelost is 5 zo ftrerat zy als 't ware , en 'er

zakt allengs een vuilgroene Kalk in door, die

:?uiver afgewasfchen , gedroogd, en met dejQ

zwarten Vloed germolten (p) , een zuiver

Yzer geeft, ^ In

CO Dat de Vitrioo!en niet meer dan omtrent even

veel Waters , als zy zwaar zyn , tot fmelting noodig

hebben, bevestigt WAtLERiüs : des ik niet begryp , hoe

Berkhey zeggen kan, dat hetVitnool- Zont zestienma-aS

meer Waters, daa het zwaar is, vereifche , eer het fmelt-?

baar wordt. Nat, Bist, van Hotland. 11. D. bladz. 866.

De Natuurlyke Vitriool - Kryllallen kunnen ook niet

gezegd worden vierkamhoekig ; 't welk onverftaanbaar is

,

noch ^ekryftallizeerd twaïitfhoekig te zyn : of ook an-

ders. Dit laatfte is waar. Baker vondt 'er agtzydigen

in ,
gelyk de Aluin - Kryllallen , en dus zeshoekig ; manr

de zeszTjdige Teerlingfe zyn agthoekig en die der ovenge

Vitrioolen niet twaalfhoekig maar twaalfeydig.

O?) De Zwarte Vloed (^Fluxus mger) befta at mi

twet
lïl* Deel. IV« Stuk.
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llï. In 't aftrekzei of afkookzel van Galnooten,

Vil. Theebladen , Granaatfchors of Eikels , ge-

$TUK°^°' daan, maakt de Yzer- Vitriool hetzelve don-

Gemeen kerblaauw of zwart als Inkt. Dit zelfde doet

l^od^" ook het gemeene Koperrood , gelyk bekend

is (q) 5 het welke derhalve van Verwers en

andere Fabrikeurs, zo wel als dit, gebruikt

kan worden , en veelen verkiezen zelfs zoda*

nig, dat eene regt heldergroene , in 't blaau»

we fpeelende , Kleur heeft ; maar tot Genees-

kundige inzigten behoort het Vitriool geheel

bevryd te zyn van Koperdeelen» Alsdan i«

hetzelve een zeer goed Middel, in zwakke

Geftellen , om de Vezelen te verllerken eö

Verftoppingen ^ uit flymigheid der Vogten

ontftaande ,
weg te neemen , bevorderende

tevens de Ontlastingen. Want het bevat een

allerfynst ontbonden Yzer , dat dus door *t

geheele Lighaam dringt qn zyne werking an-

belemmerd doet.

Verfchil Auders is 'er geen verfchil tusfchen ge-

dcre.'^ meene Koperrood , inzonderheid dat van Goz-

lar,

twee deelen Salpeter en cén deel Wynfteen , met elkan^

der gedetoneerd.' de Witte (Fhixus aibus) uit gelyke

deeien van die beiden.

(^) Maar het Koper - Vitriool , dat volgen zal, doet

?uiks niet: het maakt die Soluiie geelachtig, en der-

halve is 't niet algemeen waar , dat in de Nai. Hiftone

van Holland gezegd wordt; (II. bladz. SógJ „ Alle

j^, Vitriool - Zuuren en het Vitriool zelve, verwen de

Samentrekkende Plantftofifen zwart*"



pEKGELtKE StoFFEN.

lar , 't welk men doorgaans tot het fcöoken
j^^J^^^

der Vitriool - Olie gebruikt, en het Yzer-Vi- Vil.

eriooU 'c welk uit zniver Staal of Yzer-Vyl-sJlK?"*

2el 5 door middel van die Olie of Geest!, be-

reidt wordt. Men kan ook uit de Sementwa-

teren dit laatfte bekomen , mids bet Koper,

door ingeworpen Yzer - Vylzel , daar uitdoen-

de nederflaan. En het gemeene Koperrood

kan men dus ook van zyne Koperdeeltjes zui-

veren. Het Engelfche groene Virriool , dat zeer

zuiver is , wordt op dergelyke manier van het

Vogt der Pyrieten of Zwavelkogels
, ge-

maakt (r). Wanneer die verteerd zyn dan

wordenze geel , en dit veroirzaakt een geele

Vitriool -Erts, gelykik uit Siberië heb. Daar

komei onder de Houten niet alleen, en onder

de Conchyliën , voor, die met Vitriool door-

drongen zyn; maar men heeft zelfs , in Swee*

den, Menfchelyke Lighaamen daar door als

verfteend gevonden*

(•2) Vitriool van Koper ^ dat blaauw is en IL
^r 7. Fitriolum

iwaalfzydig. Cyprinum.

^_ Koper*
HetVitriooi»

(f) Zie Baker ISfuUig gebruik vftn 'i Mikrosheop ,

l3ladz. 88.

(2) Fitriotnm CuprJ coeruleum dodecaè'drum. Ibid. Sp*

Vitriolum Veneris f. Cyprinum. Am, Acad. I. T. 12,

f. 24. Vitriolum Cupri coeruleum nativum. Wall. Sy]ï<,

Min. II. p. 20.

III. DJBBL. IV. S7UK«
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IIT- Hec Koper ' Vitriool ^ dat men gemeenlyk
Afbedel.

y^fy^^i^^yy^Q^^p^inum noemt ,611 ook vftXRoömfih

jtüK^^^'
/^/Vr/W, hoewel daar in nog een aanmerkelyk

verfchil plaats heeft, is anders ook wel ondei?

den naam van Blaaim Vitriool wereldkundig.

Die zou eigentlyk den naam van Koperrood of

Koper - Roest mogen voeren ; dewyl het

Spaanfch Green dergelyke Kleur heeft: doch

daar uit blykt onmiddjslyk , dat het zo min

zuiver In de iSlatuur voorkome, als het Vitri-

ool van Yzer. Immers onder het blaauwe is

in hetzelve doorgaans eenig Groen gemengd i

hoewel ook die Kleur haare afkomst hebben

kan van Koper.

Natuurlyk wordt het , zo men wil , op 't

Eiland Cyprus , daar het den naam van draagt

,

en in Graauwbunderland^ gevonden* Ook valt

het op meer plaatfen als eene wanftaltige Vi-

triool-Erts; maar uit de Sementwateren^ by

Neufohl in Hongarie 5 by Gozlar op den Haarts,

by Fahlun in Sweeden , in Ierland en andere

Koperwerken , als ook uit Koperkiezen en

Zwavelkiezen of Pyrieten, krygt men het

gekryftallizeerd. Ik heb daarvan een dikke

Klomp of Staaf, wel agt Duimen lang en meer

dan twee Duimen dik^ waarfchynlyk dus om
een Takje of Houtje gekryflallizeerd*

Sement- ^'^^ Sementwateren zyn vermaard , doordien
Wütemi. 2y het Yzer als veranderen doen in Koper.

Dit is, nogthans, geen weezentlyke verande*

ring,
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ring, maar alleenlyk eene verplaatzing want ji^^^iat

de Yzerdeekjes , die allengs uicgevreeten jVII.

worden, maaken ruimte voor de Koperdeel-stux.

tjes, welke derzelver plaats inneemen en dus

verandert, eindelyk, de gehcele Klomp vaïi

ingeworpen Yzer in Koper. Somcydi ook

gefchiedt het door een enkele nederftooting

der Koperdeeltjes , die zig op het ingelegde

Yzer nederzetten, gelyk men dus te Wicklow

in Ierland heerlyk Koper gewint uit dergelyke

Bronnen (y). Ik heb een Hoefyzer , waar

het Koper op dergelyke manier is aangezet.

Even zo kan , door 't inwerpen van Yzer-BIaauvv

Vylzel ,
Koper bekomen uit eene Solutie van Roomfch

Koper - Vitriool in Water. Dit Vitriool , zui-VitriaoU

vcrzynde^heeft eene fchooneHemelfchblaau*

we Kleur , gelyk het zogenaamde Roomfche.

Zo wordt het fomtyds in de Hongarifche

Kopermynen gevonden : elders , gelyk te

Fahiun in Sweeden , komt het als Dropfteen

en ook wel Draadig of Vezelig, als Gras of

als Wolle, voor. Zelden is het zo doorfchy-

nende, als het Yzer- Vitriool. Het heeft een

bitteren , fcherpen , doch tevens walgelyken

Smaak, en doet, ingenomen zynde, geweldig

braaken. V^^ryft men het op glad gepolyst

Yzer, by voorbeeld op het Lemmer van een

(j) Zie Baker Nuttig gehruih van 't Mkroskoop»

Wadz 80.
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'

lil. Mes , dat een weinig natfgemaakt is , zo Wöfdê
^^^EEL. j^j. plaats Koperrood. Tot zyne op-

HoöFD* lasfing vereifcht het naauwlyks meer Waters

dan het zuivere Yzer- Vitriool. Deeze Solu*

tie is zeer beftendig : men kanze Jaaren lang

bewaaren 9 zonder dat 'er iets m bezakt ;mar.r^

giet men 'er vast of vlug Loogzoutig Vogt in ^

dan flaat een Zeegroene Kalk neder ; doch

,

met ingieten voortgaande , ontbindt zig de-

zelve op nieuws , en het Vogt wordt heldef

fchoon Hemelsblaauw. By die zelfde Solutie

een afkookzel van Galnooten gietende, wordt

zy geelachtig, met Bloedioog donkerblaauw ,

en, zo mendeWurtenibergfe Wynproef daai?

toe gebruikt, dan vallen 'er donker bruine en

zwarte Klompjes uit, op den Grond,

Kryftal- De figüur der Kryfiallen , die uit de Solutid
%uur.

j^^^ Koper - Vitriool voortkomen , is twaalf*

^^^^•g zydig 5 doch zeer fcheef , gelyk Fig. 38 aan*

'toont, Zy hebben, naamelyk, vier Zeshod-

icen, zes Ruiten en twee fcheeve Vierhoeken,

in hunne Oppervlakte. In de open Lugt hou-

den zy zig beftendiger 5 dan die van 't Yzer-

Vitriool, maar vloeijen even zo gemakkelylc

als die in 't Vuur, verharden allengs en wor-

den eindelyk tot eenc roode Kalk , welke

fchoon uitgewasfchen, gedroogd, en met den

Zwarten Vloed gefmolten , ICoper geeft*

Gebruik, Dit Vitriool is by de Verwers en andefe

Konftenaars in veel gebruik : ook bedienen

'er
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*er zig de Heelmeefters dikwils uitwendig van, /^^^^
als een bytend Middel , dac tevens de Ver- vii.

rotting wederftaaté Onder de oude Genees- sSmJ^*
kundigen werdt het oudtyds de Menfchen als

een Braakmiddel , én wordt nog hedendaags

dikwils aan de Beeften, ten dien einde, inge-

geven; maar dit is niet zonder gevaar, voor*

al , wanneer de veelheid wat groot genomen

wordt, en 't kan door zyne fcherpte ook bloe-

digen Afgang en andere kwaade Toevallen

veroirzaaken. Met Honig of andere verzag-*

tende Middelen gemengd , echter , is het zo

nadeelig niet.

(3) Vitriool van Spiauter ^dat wit tSy twaalf'- IiT.

^dig, Prismatiek.

WitVi-

Men noemt dit algemeenlyk Wit Fitriooli^^^^^^'

in Vrankryk Fitriol blanc of Couperofe blanche ^

in Engeland /^Vm/ of Zine^ in Hongarie ^S/r^.

De Duitfchers geeven 'er ook de naamen van

Èrzaïaun , ZinkvHriol , Galitzenfiein en Augen*

fieiriy dat is Oogenfteen, aan.

Ook dit is zelden , zo als wy het in de Na* p^,

tuur XXXVI*

(3^ P^tiriotum Zinci album, dodecaedrum, Prismati-

cum. Rid, Sp. 3* Vitriolum Z\rA, Brandt, j^^^ Ups,

1735. CbönsT. Min. p. i3f. Vitriolum Zinci album na-«

tivum. Wall. S%st. Min. II. p. 3^4. VUriolum I*

drienfe. Sc op* Hydr^

i*

SIL Duu IV. Sïux.
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III. tuur vinden , volkomen zuiver , maar houde

^Vlh'' meestendeels , behalve deSpiaucer, nog wat
Hoofd- Yzer en fomtyds ook wat Koper* Het komt

echter zodanig , dat dit vreemde bymengzel

van weinig of geen belang is , b^^ Sahlberg in

Sweeden , in de Kammelsberg opdenHaarts,

by Hromits in Bohème 5 als ook by Schemnits,

Cremnits en Neufohl in Hongarie voor. Som-
tyds heeft het geene bepaalde geftalte;zeldzaam

vindt men het in geregelde doorfchynende

Teerlingen ; wat overvloediger als Sneeuw-

v^itte Vlokken of fyne Wolhgheid op ver-

weerde Spiauter-Ertfen , Kalmey of Blende.

Dus Vlokkig komt het aan de wanden van 't

Werkhuis 3 daar men 't Zilver zuivert, te

Sahlberg in Sweeden , voor. Menigvuldigsc

valt het in de gedaante van Dropfteenen of

Staladlieten 5 die fomtyds inwendig hol zyn,

en ook , doch zeer zeldzaam , een Druppel

Water bevatten. Dus heb ik het zeer fraay,

wit en als Korrelig begroeid; gelyk Fig. 5,
op Plaat XXXVI, aantoont.

Eigen- De Kleur is wit 5 doch fomtyds , gelyk ia
fchapjpen.

j^g^ Vitriool van Herrengrunde, by Neufohl,

byna Roozerood. . Ten opzigt van de Smaak

en fcherpheid komt het arm 't Yzer -Vitriool

veel nader dan aan *t Koper- Vitriool. Tot

zyne oplo^^fing vereifcht het meer Waters dan

die beiden ; te weeten ruim tweemaal zyn ge-

wigt. Zeven Loot kan men in een halfPond

heec



heet Water doeü fmëlten. Giet men by de
^y^^gj,.

Solutie een vast of vlug Loogzoutig Vogt , VIL
;

dan wordt zy tröebel als Melk 3, en daar zakc^^K^

allengs een wit Pceijer in door, het welke ,

zuiver uitgewasfchen , gedroogd, met Kolen-

ftof fyn gewreeven èn te famen gefmolten ,

een echte Spiauter wordt. By die zelfde So-

lutie Bloedloog gietende, wordt zy blaauw.

achtig en met het afkookzel van Galnooteu

donker.

Wat de Kryftalfiguur aangaat^die is geheel ^ Kryfta^
figuur.

anders 5 dan in de Yzer- en Koper -Vitrioo- pl.

len. Het maakt een langwerpig Staafje of ^^^^y^^^

Vierzydig Prisma^alsi^r^g-.pjOp PlaatXXXV,
aanwyst ^ hebbende de tegenoverzyden fmaller

en breeder, en aan de enden geknotte Pun-.

ten, ieder uit twee Driehoeken en twee on*

gelykzvdige Vierhoeken of geknotte Driehoe-

ken beilaande. Somtyds zyn dé zydvlakten.

Van het Staafje , fpitfe Vierhoeken en van de

Pun'-en alteraaal Driehoeken. Dit maakt dari

langwerpige fpits gepunte Kryftallen, gelyk

Baker die van 't Witte Vitriool afbeeldt

Doch 'er is in deeze, gelyk in die der andere

Vitrioolen, een aanmerkelyk verfchil, uit dë

Vermenging met andere MetaalftofFen be-

ftaande^

O) Nuttig géndk van H Mikoshoop, R, jl, Aflj. ^4

La
III. Dbbi* iV. SWiS,
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III. ftaande , en men bekomt niet gemakkelyk

^TlL* deeze Kryftallen.

Hoofd- Bv de Duitfchers heeft dit Vitriool gedag-
STUiC*

Gebruik
naam, om dat het inzonderheid dienftig is

tegen Oog-Ontfteekingen : mids men het, in

Water met eens zo veel Kandy - Suiker ge-

fmolten » gebruike. Het kan ook dienen tot

een Braakmiddel , mids men het^ met Honig

gemengd , in zeer veel laauw Water gefmol-

ten , ingeeve. Het is deswegen , dat het door

ScoPOLi inzonderheid gepreezen wordt, om
het Vergift van de Dolle Kervel en anderen

uit de Maag te helpen (v). Voorts gebruiken

de Verwers het wel om de Kleuren vast te

maaken.

Vcrfchil. Het meefte Witte Vitriool wordt , in Duitfch-

land, door Konst gehaald uit geroofte Zwa«
velige Zink-Ertfen, of Zinkhoudende Zilver-

en LoodftofFen. Dat uit Gozlar en Hongarie

komt, bevat ook een weinigje Koper; maar

het Engelfche fchynt meest van eene Yzer-»

achtige natuur te zyn , en dit is de reden,

dat men 'er Inkt mede maaken kan , gelyk mee

het Groene of gewoone Koperrood. Ja zelfs

kan het alsdan , gelyk hetzelve, den Schoen-

maakeren dienen om het Leder, dat van fa-

mentrekkende Houtfappen doordrongen is ,

zwart te maaken : 't welk de oirfprong zal zyn

vaa

(4^) Dê Uydrargyro Tdrienji TenU LipS. 1771, p. ^
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vzn den m^m Atramemm Sutoriumy welke 'er lït

Aanmerkelyk hier van verfchillende is het^^^^^-

Haair- Vitriool (^Fitriolum Capillare^) 't welk Haair*

Halotrichum genoemd wordt, eerst befchree- Vitriool.

Vendoor den vermaarden Scopoli, onder

den naam van Fitriolum Idrtenfe' {w). Men
vindt het voornaamelyk in de Kwifczilver-My-

ncn 5 by Idria in Karinthie , op Kley en Ley*

(leen , als ook in de Tweebrugfe , by Mos.

fchellandsberg , en in de Paltzifcbe 5 by Moers-

feld, in eenige Goud- en Zilver -Mynen van

Hongarie , ^n te Rammelsberg op denHaartSé

In de Idriafche Mynen komt het of by Draa*

den, die dikwils een Vinger lang zynj, wit en

doorfchynende , of by Stalaktitifche Klompjes

en Kegeltjes 5 van omtrent een Duim grootte, mhii^T

krom en geftreept, die groenachtig zyn, tè ^^^^^

voorfchyn , en groeit , wanneer het afgeveegd

wordt , weder aan. In 't algemeen beftaat het

Haair Vitriool uit evenwydige. , eenigszins

-famenhaogende , nü regte, dan brQrnme, nu

kortere, dan langere, fyne, glanzige, wittq

of wat groenachtige Vezelen, die, daar afge-

tiomten en lang in de Lugt leggende, meer

of min geelachtig worden. In Water opgelost,

dat zy vry meer dan de andere behoeven

ea

aan gegeven wordt.
AïDEELr
Vil.

HOOFD-

(«O Ad Tentamen praediflum , utfupra»

III. Drbi» IV< Sxvs,
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jfirJniu
^^^^^^ Konst behandeld, fchicten xyKry-

VIl/ ftallen van eene Prismatieke, byna vyfeydigc,

siüK.
" beide enden fcheef geknotte figuur,

In 't Vuur gedraagt het zig volftrekt als de
Vitrioolen. Kigentlyk is het een, uit Yzer-

Vitriool en Aluin famengefteld, Zout^fomcyds

met eenige weinige deeltjes van andere Me-:

taaien , inzonderheid van Kwikzilver, gemengdi.

Het moet derhalve ^ wegens de Kleur alleen,

hier t'huis gebragt vt^orden; want Spiauter is

'er niet in te vinden. Veel overeenkomst

fchynt het te hebben met de Aluinbloemen >

voorgemeld. Te Idria, qaar het fomcyds van

Cinaber fchoon rood gekleurd voorjkomt

,

gebruikt men het als een Purgeer- en Braakt

middelt

^
Vitrfool S A t.M A s ï ü s verbeeldde zig ^ dat dit Haair-

im* Vitriool het Leukon of Witte Vitriool der

Ouden zy ; maar men heeft ten dien opzigte

even zo weinig zekerheid , als wat die doo^r

eenige andere benaamingen, bedoeld hebben.

Sommigen willen , echter 5 dat Mify by huti

Jzuivér Yzer- en Sory zuiver Koper- Vitriool;

Chakitis \iQt gewoone Koperrood, uit beideq

' 'gemengd' , tn ' Melanteria een Vitriool bete-

kende 5 *t > welk meer Koper hield dan Yzer
5^

by hun tot een Briiakmid4el in gebruik (x).

f^) H^TTï Mat. jB?i/# i>. 54?<
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Gemengde Vitrioolen.

Tot deezen Rang heeft onze Ridder zoda- Hoofd-

nige Vitrioolen betrokken , die blykhaarlyk^^"^-^

uit meer dan eenerley Mineraal gefprooten

zyn: hoewel de meelle zogenaamde Eenvou-

dige dit ook tot eenigen trap hebben , gelyk

wy zagen» Eerst volgt dan een

(4) Vitriool van Tzer en Koper , dcit hoog jy^

Wallek iüs brengt alle de gemengde ''''j;^^^^

Vitrioolen tot ééne Sodrt , waar van dit de üagtig*

eerfte Verfcheidenheid is. Men noemt het

Saltsburger Vitriool ^ en daar toe zou ook het^ : , .

Hongarifche , dat gantfch Lazuurblaauw is

,

behooren. In de Kopermynén te Fahlun , iii

Sweeden , kan men door koöken Vitriool

-

Kry(lallen bekomen , die van 't blaauwe naar

't bleek groene, in wel agt ofnegen trappen,

afwyken. Hier uit blykt dan zeker , dat iïi

dezelven eene vermenging" van Koper éh

Yzer plaats heeft ; dóch ik begryp niet , ap

wat wyze hier het enkel blaauwe, dat louter

(4) Fitrwtum Ferreo - Cupreum cyaneum. Syft, Nat.

XIL Tom. IIL Gen. 18. Sp. 4. Vitriolum Cuprum &
Ferrum continens. Cronst. Min, 1^0. Vitriolum mixtum

blaauw is*
Vitriolum

herma*
phroditim
cwn.

Ko.



ï6S De Vitrioolen eh

Til. Koper- Vitriool is , kan t'Iiuis gebragc wor-

^VJI. den: maar wel 5 dat 'er eeaige vermenging

^^K?^^ van Blaauw in het Groen moetzyn, om toc

dit Tweejlagtige te behooren ,gelyk zulks plaats

heeft in het gewoone Koperrood , tvaar van

hier voor kortelyk gefproken heb. Ik zal Vt

alleen byvoegen , dat dit Gemengde Vitriool

dikwjls aanzienlyke Stalactieten maakt , aan de

Gev/elven van onderaardfche Holen , boeda-

nigen ik van Rarpmdsberg bgzit ^ cjie zeer

fraay zyn*

- -^ (5) Vitriool r^;? Tzer 9 Spiauter en Koper
1^

Thrioium hoog hlaauw.
iriptum,

jDrieflag-»

Een weinig groenachtig blaauwe Kleur heeft

,dit Vitriool , het welke overvloedig in het

Water der Kopermynen te Fahluni als grootè

.Teerlingfe Kryftallen ^ nedervalt, en in mq-

ijigte daaruit, door uitdaroping, verkreegeij

'wordt. Hoewel eenig Koper bevattende ,

.niaakt h^t geen Kopervlak op glad Yzer ^

wanneer het da^r aan gewre'even wordt*

{6) Vi.

(5) Vüriotum Férreo - Zinceo - Cupreum cyaneum.

Ibid, Sp. 5. Vitriolum & Ferrum & Zincüm & Cuprunx

contincns. Cronst. ^^ii^* uts. Vitriolum mixtum CupfCQ*
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(6) Vitriool, dat groen is^ van Spiauter en Hl.

{7} Vitriool, dat blaatm is y van Spiauter en^^^^

Deeze beiden , waar van het eerfte bleek ^^^^^^'^

groenachtig , het andere bleek blaauwachtig

is, volgens WalleriUvS , komen in de^^^"^^^*

Raramelsberg, te Gozlar op den Haarts, op

de wyze van Yskegels of Stalaftieten voor, als

boven is gewaagd. Zy maaken ook Kryflallen,

van cene Teerlingachtige figuur, zeerfcheef-

zydig* Het eerstgemelde bevat meest Yzer,

het andere meest Koper, waar van de bynaam

en Kleur: doch in beiden is ook Spiauter ver-

vat, eh het Witte of Zink- Vitriool, dat daar

valt 5 is ook niet zonder Yzer.

Mooglyfc behooren hier insgelyks die Vi-

triooien, waar van de HeervoN Born byzon**

derlyk gewag maakt ; als dat geelachtig

witte van Pacherftolln by Schemnits, en een

roodachtig wit van Herrengrunde by Neu-

fohl, beiden in Hongarie 3 gevonden ; welken
^

hy vermoedt tot de Zinkhoudende Yzer- :

Viirioolen tebehooren. Ook fpreekt hy van

.•;rich'^9b:-ti^j r €en

(6) Vitriotum ZmcQO^ YQt^exim viride. Cronst, Mm.
Uts. Wall. ibid.

(jj Viiriotun^ Zinceo -. Capreum coertdeum, Cros^st»;

j^in* uts. Wa^l, ilid.

Vil.

Koper*

JU, DeRL lY. Stuk.
L5



170 De Vithioolen £n

aIoI%u een Vitriool uit de laatstgemelde plaats, dat

Vil- uit den Roozerooden trekt naar 't-Hemelfch-

tjl^K.^^' blaauwe,en 't welk hy meent Koper- en Zink-

houdende te zyh»

Kobalt- inde Sweedfche Kobaltmynen , te Los, in

Y^^^^^i^'^Q
Kopernickel-Erts , of in verweerde ftuk-

ken Kopernickel, vondt de Heer CRONSTErxx,

bovendien , nog een Vitriool van fchoone

hoog groene Kleur , dat Nickel inhieldt en

Yzer, wordende Nickelntriool getyteld. Ook
fchyntdat byna onoplosbaare, dan bleekroo-

de> dan groenachtige, dan bruine Kobalt -Fi-

triool
>i

't welk de Heer lb Sage befchryft.j^

tot deeze famengeftelde te behooren.

Steewige ViT'^iooLEN.

De Steenige Vitrioolen zyn zeldzaam, dewyl

demeeften tot de Pyrieten ofArfenikaaleErtfen

betrokken moeten worden. Échter vindt men
daar van de volgende.

Vin. (8) Vitriool, dat gemimrtfliteérd is^ in een
Fitriolum

hrdofck Qefieente. .

J^'^^^^- .oo.ijdöj.^ Dit

fg) Fitriöhm mineralifatum Lapide fnabili. Syst,Nat.

XIL Tom. ill Gen. 18. Sp. 8- Vitriolum Lapide im^

ihixtnm. Carth. Min 45. Vitriolum rude Minerali alio

mixtum Vqt t. ^nu, 49. Vitr. Lapide mineralifatum.

Wall. s^su Min, lU j^. z?. Laïis Atniinentarius. Vo<s.
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Dit is een zuivere en vaste Bergftof ofFi- IIL

0ioQl- Erts , genaamd Lapis Atramentanus
, ^^yri!^

dat is Inktfteen ^ om dat zy alle famentrek- Hoofd,

kende Plancfappeo zwart maakt. Men vindt-

ze overvloedig in de Rammeisberg op den

Haans, Zy heeft geene bepaalde Geftalte en

is geheel ondoorfchynende ; onder c t? Grond

hard en vast zynde , doch in de Lugt ge-

meenlyk vergruizende of van eikander val*

lende. Pe Inktfmaak op de Tong toont, dat

deeze Steen Vitrioolhoudende is , en zyne

ongemeene oplosbaarheid , inzonderheid in

vvarm Water , dat hy zeer ryk daar mede
bezwangerd moet zyn. Gemeenlyk heeft hy
zynen oirfprong van verweerde Zwavelkie-

zen.
" Zodanige Vitriool - Ercs komt IFié voor. Kleur,

die zeer week is , by Chremnics, in Neder-

Hongarie : rood , die voor de Chalcitis der

Ouden gehouden wordt , aan den Rammels-

berg ; Aschgraawv , hunne Sory , ook aldaar

en by Kreisdorf in Beijeren; Zwart
, hunne

Melanteria , en Geel , de Mify der Ouden ,

ook aan dên Rammeisberg (3?;. Ik bezit de

meeften van die Ertfen , in 't byzonder een

zeer

(y) Zodanig heeft onze Ridder die benaamingen toe-

gepast, welke ook anders begreeperi worden , gelyk iiïer

voor, bladz, 166. Men iieeft ge^n volkomen zekerheid,

wat de Ouden met die WQorden bedoeld tebbeii.

tll» Ewtt, IV» Stuk-
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III. zeer fraay geele uit Siberië , en een witte

^y^^^'VezeWge als Asbest uit Hongarie. Voorts heb
Hoofd, ik dergelyke van Saltzburg en Pyritifche in

^^^^^
Steen ^ van Zwartsburg , Saalfeld

, Hof, als

ook van Stahlberg in de Keur-Paltz» Ik iieb

een zeer ftaaije Vitriool -Pyriet van Schlosbec-

kei in 't PaUzifche, een Pyriet met natuurlyk

Vitriool van Wernigeroda aan de Haarts, en

een dergelyke Vitriool- Erts in Cinaber.Steen

van Wolfftein. Doorgaans bevatten zy , on-

der anderen 5 eenig Spiauter : dochzybehooren

tot de beste Ertfen vanhetgewooneGozIarfcbö

Koperrood.

Vitriool- Hier komen ook in aanmerking de Fitriooh
Aarde» Aarden^ die dikwils niets anders zyn dan ver»

molmde Zwavelkiezen of Ertfen , voorgemeld.

Zodanig eene vindt men in de Solfatara van 't

Napelfthe, by Viterbo in de Kerkelyke Staat

en elders^ Te Montefiascone haalt men 'er

Vitriool uit, op de volgende manier. De Aarde

in een Magazyn gebragt zynde , dat op een

Heuvel legt , wordt uitgefpreidop een Houten

Plat, en men Laat 'er, uit een Kraan , Bronwa*

ter op loopen, 'twelk het Zout 'er uitwascht,

zig ontlastende in Steenen Verlaatbakken ,

die tot zeven in getal onder malkander zyn,

om de Aarde te laaten bezinken en dus de

Loog te ,zbiyeren. Gemecnlyk duurt het

veenien Dagen , eer dezelve in den onderften

Verlaatbak is gekomen j ea mjd.delewyl is
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het zo fterk uitgedampt, dat het dikwils een ApoEEt;

versch Ey kan ophouden. Dan waafemt "^^n ,^
VII.

,de Loog, in een groote Looden Pan, nogituK!"" ;

20 lang uit , tot dat een Druppel op een

gladde Oppervlakte als Lil blyft ftaan, zetten-

de hetzelve dan in Looden Bakken ter Kry-

ftalfchietinge. De eerften zyn zeer fraay en

helder doorfchynende^wordende voor Roomfch

Vitriool verkogt ; die van de tvs^eede uitdam-

ping zyn flegter en het overblyvende Vogt

geeft 'er geene meer, wordende als onnut v^eg

geworpen ; hoe wel het den Grond op nieuws

Vitrioolifch maakt.

Ik heb een Steenachtige Kalk- Aarde uit het

Bambergfe , met Galitzen Steen , die tevens

fterk met Zwavel en Salpeter is bezwangerd.

By Schmiedeberg in Saxen komt eene zwarte

Turf- Aarde voor, welke zeer ryk is in Vitri*

ooK liy het Olyven-Kloofter, niet ver van

Dantzig, in de Kasfubifche Zandheuvelen

,

en anders hier en daar in West-Pruisfen, als

ook dikwils tusfchen de Barnfteen - Laagen ,

vindt men een dergelyke donkergraauwe

,

maar meer Zandige Aarde, welke even als die

verweert en uitflaat in de Lugt. Hoe dat hec

Vitriool in onze Kley- en AardftofFen ook dik-

wils voorkome, heb ik voorheen gemeld (s).

Van

(z) III. Deels, IL Stok , bladi?» 605,

ÏJL Dkeu IV, Stuk.
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ArBEEL. Van dergelyke natuur is de Berg -Talk ^ :^d-

yii. frenaamd . een weezenclyke Vitriool -Kley-
Hoofd- °

. :
i r»

STUK. welke groen en vettig is , aan den Ram-
Vitrioöl-melsberg fomtyds voorkomende in een vast

Geileen te^ Ook valt by Chremnits in Honga-

rie, in de Stollen, een wüd Gefteente enKIey

of Leem, welke, uitgeloogd wordende, door

kooken en kryilailizeeren insgelyks Vitriool

uitleverené

Koper- Voorts komt hier in aanmerking de zoge-

naainde Koperrook der Gozlarifche Vitriool-

ziederyën. Dezelve beftaat grootendeels uit

kleine ftukken Zwavelkies of Pyriet , Kiftsbou-

dende Leyfteen en Ertfen , welke, volgens

de Spraak der Berglieden , verftort en in den

Ouden Man gefmeeten worden. Dit maakt een

graauwe StofFej waarop het Mynwatervandeti

Rammelsberg , dat door het Vuur der Erts-

bewerkingen warm , en met veele Kiesachtige

ScofFeii bezwangerd is , vallende^ daar mede
zodanig famengroeic, dat het een harde Klomp
maakt, die met Ereekyzers en Houweelen of

ook wel door middel van Buskruid moet uit-

gebroken worden. Als deeze Koperrook dan

tot kleine brokken is vergruisd, wordt zy

door opgieten van kookend heet Water uitge*

loogd ; de Loog in verfcheide Bakken gezui-

verd, voorts door kooken en uitdampen tot

Kryftallizatie gebragt : ten welken einde men
Rieten daar in fl:eekt,om welken de Vitriool

aan^
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aanzet als Kandyfuiker* Eindelyk, volkomen
;^pdeel.

eedroosd zynJe , wordt zy in Vaten gepakt vif.

i' Hoofd*
en verzonden. stuk.

Ook by Folgeburgen in Opper -Hongarie

nuttigt men de kleine Ertsbrokjes , die in de

Mynen afkruimelen, tot Vitriool. Menloogt-

ze uit in Kasfen^tapt de Loog in twee andere

Kasfen over , om te bezakken ; daar uit leidt

menze door Pypen in een Houten Bak, waar

uit zy gepompt wordt in een Looden Pan,

die zes Voeten lang, vierdhalf Voet breed en

twee Voet diep is. In deeze Pan , die op een

Roofter ftaat , wordt de Loog gekookt, vul-

lende de Pan geftadig aan. Eindelyk zo flerk

geworden, dat zy een Stuk Vitriool, 'twelk

men 'er in legt , niet aandoet: , wordt zy over-

getapt in Bakken en te Kryftallizeeren gezet.

(9) Vitriool, dat Steenig is ^ van Spiautery IX.

Glashelder, Spaathig. l'l;^^*^
drum^

Zodanige Kryftallen komen , volgens onzen yier^yf^ig

n • 1 1 'O rr xvlfyltcli.

Ridder, m Duitlchland voor. Zy zyn een

Handbreed lang, Glasachtig helder , Spaathig

,

evenwydig , digt aan elkander , een Vinger

dik , vierzydig , van buiten overdwars fcheef

geftre^ept. Hy vergelykt derzelver figuur by

de

(9) Furiolum Lapidofum Zinci, hyalinnm Spathofum,

^tjst. Nat, Xll. Tom. HU Gen. 18. Sp. 9.
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llXi de Afbeelding 5 welke Da Cos TA van

^^j^j*'^* Kolommen des Reuzendyks in Ierland heeft

Hoofd- gegeven (a) , en dus zouden zy veel overeen*

komst hebben met de Bafalten (A^. Mooglyk

zou men hier dat Zout ^'c welkZAuscHWBR uit

bet Water van eene nieuwe Bron by Praag

haalde en Zaufchmrs' - Zout noemde, wegens

de Kryftalfiguur betrekken kunnen (c>

ik zal, ten flot , hier nog de Afbeelding be-

fchryven van een zeer aartig gegroeid groen

Vitriool - Kr yftal, in iï/;g-. 6, op PlaatXXXV{.

in zyne weezentlyke grootte vertoond. By
nader befchouwing ziet men, dat hetzelve be-

ftaat uit evenwydig geplaatfte platachtige

Kryftallen , die als van beide zyden in 't mid-

den famenloopen, en dus een zeer ongemeene

figuur maaken , welke zekerlyk haare opmer-

king verdient. )

VrL HOOFD.

Ca) Da Costa Fosfils. Tab. ad p»

r^) Zie 111. Deels 11. Stuk deezer N'at. Historie ^

\ bladz. 292.

(O 2ie Gmelin Natur m System, 11, Th» p. 34^
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VIII.

VUL HOOFDSTUK. iJ^?'''

.

Èêfchryvwg van eenige andere mi 0 del slag*
TI GE Zouten, meest van Armoniakaale

fiatuur t als ook van het gewoone Armoniak-

Zout, Kryt^Zoüc en Pekeüg Bitterzouté

Behalve de voor befchreevene zyn 'er nog
verfcheidè Zouten , die tot dezelven als

Soorten niét betrokken kunnen worden, eti

evenwel, offchoon zy juist zo bepaalde Kry-

Hallen niet maaken , meer of min in de Na*

tuur voorkomen , en dus eenige aanmerking

Verdienen^

Het Lugtzuüfy naameiyk, dat zo overvloe- Vitrioo*»

dig dient tot voortbrenging van de A^uinzoü-^^^M^

ten, Vitrioolen^ van de Salpeter en Kalkzou-Zouu

ten , als ook van Zwavels , Gipfen en derge.

lyke Stoffen 9 verbindt zig niet alleen met

vaste j maar ook met vlugge Loogzouten ^ eii

teelt dus een nieuw middelzout , dat Is, het -

'

Vitrioolfch of Glaubers Geheim ArmGntahZouté

Dit fchiet ^ in zuiver Water opgelost zynde
^,

fyne Naalden of fpitfe Kryftallen. Het is wat

fcherp van Smaak en vervloeit Hgt in de open

Lugt: verdwynt, op Kolèn geftrooid zynde,

in een witten Rook, en maakt met alle brand-

baare Stoffen een foort vaa Zwavel -Lever.

M Meö



}j8 MiDDELA CHTIOE OF

y^Jp^^j^^Men vindt het wel niet zuiver in de Natuur,

jVllL niaar graauw van Kleur, met Yzer- Vitriool

tiüiu
"
en Zwavelhoudend gemeen Armoniakzout

vermengd , en op zyn Oppervlakte met fraaija

Kryftallen van rood Rottekmid bezet, is het

door den Heer Sage in de Solfatara by Napels

gevonden* In deeze vermenging heeft het

een nafmaak als Inkt , beflaat en Imelt in de

Lugt en vervliegt in 't Vuur met een fterken

Zwavelreuk*

Zwavelig Van dit Vitrioolifch Armoniak-Zöut is het

ak^out. Zwaveligé alleen daar in verfchillende , dat het

vlugge Loogzout hier vermengd is met Zwa-

velzuur , hetwelke aan het middelzout een

grooter trap van vlugheid geeft , en zig door

andere Mineraale Zuuren uitdryven laat* Dus
komt het overvloedig iü de Kolken der bran-

dende Bergen voor , als ook in de Engelfche

Steenkolen - Mynen. Van de eerstgemelde

Groeiplaats heeft het den naam , vallende

geelachtig, zwart of ook groen van Kleur (^3-

Saipe- Somwylen vereenigt zig dat vlugge Loog*

zout met Salpeterzuur , en daar uit komt de

ontvlammende , vlugge of Armöniakaale Sal-

peter, of een ÓVï^^/m^ Armoniak- Zout voort.'

Die wordt alleenlyk door uitlooging van fom-

mige Aarde verkreegen. Het heeft verfchei-'

de

(d^ Smt ^mmoniacum in Glebas Ignfe fubterraneo eoii*

dretum. Sal AmjBOttiacttm Vwlcünorum. Wall, 5^sk
Min. 11,
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de eigeofchappen , die de Salpeterigheid a^n-^^J^^-^

toonen ; gelyk dat het met brandbaare Lig- viiL

haamen in 't Vuur poft, en, in geflooten Va-jgj-uj^""^
^

ten 5 uitgedroogd zynde, van zelf in brand

vliegt.

Maar overvlöedigst vindt men dit vlugge Gewoo»

Loogzout 5 ook in de Natuur, met het Zuur ^^Tzout*"

van gemeen of Zee- Zout vereenigd : waar

door het gewoone Armmiak • Zout geboren

wordt Qe). Dit heeft verfcheide eigenfchap-

jien met het Vitriolifche , voorgemeld , en

ibmmigen ook mèt het Zee - Zout gemeen , en

is inzonderheid bekend , doordien het, met

bymengióg van een vast Loogzout , een

fcherpen , vluggen , Loogzoutigen Geest

uitgeeft. Volkomen zuiver zynde, heeft het

eène witachtige Kleur , en vereifcht, totzyne

oplosfing 5
bykans zo veel Water als het ge-

méene Zout* Het fehiet wel Naaldvormige

,

doch door Sublimatie ook fomtyds Teerlingfe

Kryftallen> en heeft de bekwaamheid van

zwaare Lighaamen , gelyk Yzer en Koper,

mede op te heffen. Het ontbindt die beiden,

en neemt daar van een fchoone groene of

blaauwe Klèur aan. Met Salpeter in 't Vuur

gebragt, maakt het een flag en fpringt daar

tóède wegi
Dit

(O 5^ï/ Ammonmcum in Flores vel Laminas concreturtt,

SalAmmoniacum Cruftöfum. Wall. S'^si, Mhi, \ l« p. ^jp*

M 2
HL Deel. ly. Stük.
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/ïDEEi.
^'^^ ^^^^ van een zeer algemeen gebruik.

VI 11. In de Geneeski^nde wordt het voor een der

sxvK^^' befte oplosfenda 5 verdunnende , prikkelende

Middelen 5 gehouden. In zekere omftandig-

heden is het ook een voornaam Koortsmiddels

De Vlugge Geest van 't zelve ftrekt tot ver-

betering der koude , flymige , verzuurende

Vo^';ten5 in de fynfte Vaatjes van het Men*
fchelyk Lighaam. De Chymisten maaken 'er

byzonder veel werks van, zo wel als de Mi-

neralogiften , tot het onderzoek van Ertfen

en Metaalen* Ook wordt dit Zout , door de K.on-

ftenaars , tot vertinning en glad fchuuren

van Koper- en Yzerwerk, met veel voordeel

gebezigd. .^..^^^^-rjQ^^j. n^-^U^y

Hoe hefc Het grootfle deel van 't Armmiiak-Zout

gemlakt^ wordt door Konst bereid. „ Men maakc

worde. 55 het hedendaags, (zegt Boeriiaave),

5i
uit tien deelen verdikte Pis van Dieren,

35 inzonderheid van Kemels die weinig dria-

5, ken, twee deelen Zee -Zout en één deel

55 best Roet van; Hout" (f). Hy heeft ze*

kerlyk het Egyptifche bedoeld,, van welks

bereiding de vlytige Hasselqüist, een Oog-

getuige , die in 't midden deezer Eeuw

dat Land bezogt y een geheel ander berigü

geeft f^). „ De Stof (zegt hy) daar men het

5? vaa

Q) Reiff mch Palceftina, p. 5^
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„ van maakt , is Roet van gebrande Mest of UI.

Drek van allerley Viervoetige Dieren en viii.

„ zelfs van Menfchen. Best wordt de Drek H°°fD

5, gekeurd van Beeflen , die frisch Kruid ,

35 gclyk een foort van Klavergras , aldaar hun

5, gewoone Voedzel, vreeten, [en dus,gelyk

55 men hier zeggen zou , die in 't Land loo-

„ pen, niet die op Stal ftaan.] [let gemeene

Volk zoekt deezcn Drek overal op en laat

5, ze droogen , om ze dan te branden uit ge*

5, brek van Hout, dat in Egypte byfterfchaars

5, is, en het Roet van die gedroogde Drek,

leveren zy y voor Geld , aan de Zoutftoo-

3, keryën , welken 'er op 't Eiland Delca ,

35 tusfchen de Armen van den Nyl , menig-

55 vuldig zyn. Ieder Oven, van Tegels en

5, weeke Mest gebouwd , bevat vyftig Kolven

5, van Glas , die rond zyn, mee een 'korten

5, Hals, geluteerd met»Kley en verder met

Stroo bekleed. Zy voorden met Roet ge*

5, vuld en dan ftookt men den Oven, allengs,

5, met gedroogde Mest toe den hoogden trap

,

dien zy 't Helfche Vuur noemen, en drie>

Etmaal aan den gang houden. Eindelyk

3, befpeurt men , dat eenige Rook uit de Kol-.

5, ven komt en wordt een Zuurachtige Reuk
gewaar. De geftelde tyd verftrceken en de

3, Oven verkoeld zynde , breeken zy de Kol-

5, ven, als wanneer het Zout, daar in, gelyk

,j wy hec gewoonlyk bekomen , in ronde

M 3 w ftuk-

IIL DB»t. ly. SXUK.
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ÏH. ftukken, naamelyk, die aan de ééne zyde

V^lïL 99 plat , aan de andere bolrond zyn 9 gevon-

iK?""' 55 den wordu Het breeken van die Kol-

5, ven fchaadt hun weinig ; want zy heb-

5, ben altoos daar nevens een Glas - O-
ven , waar in de ftukken GJas geworpen.

5, worden , daar men op nieuws Kolven van

blaast" (k).
^

Het meest te verwonderen is, dat men zo

veel Mest in Egypte heeft , als tot dit ftooken

vereifcht wordt; doch zulks zal toe te fchryven

zyn aan de menigte van Vee, en dat zy 'er

dien Drek niet noodig hebben tot mesting der

taanden ; alzo dezelven zonder eenige moeite

gemest worden door de Oyerftrooming van

den Nyl. De Stookery gefchiec^t alleenlyk in

Voorjaar of in de Voorzomer. Ofzy nog

piet iets hy het Roet doen , zou men uit zyne

befchryving mogen vermoeden Maar Ka-

meelen-Pis, zegt hy duidelyk, heeft in die

bereiding geen plaats. Gndertusfchen hadt

onzegroote Boerhaav?, zelf ^ Armoniak-

Zout

(^^) Een Afbeelding van bet Fornuis mefc de Kol-

ven of Glazen Potten , die meli tot fuJSlinaeering van

't Armoniak - Zout aldaar gebruikt en eene omftandige

befchryving daar vsn, kan men vinden in de FhiK

Trms. Vol. LLp. 504«

(O Want hy zegt- alles^ de bereidiag

gek'uikcn, wordt hun by 't gewicht aeleverd, enz.
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Zout uit Roet alleen gehaald blykt,

dac het op zig zelve daar toe genoegzaam zy, ^l^f^^^^^

Men ftookt het hedendaags ook op eenige Hoof©*

plaatfen van Duitfchland , voornaamelyk te

Brunswyk en Tubingen ( /
).

Behalve dit door Konst verkreegen of door

Vuur geboren Armoniak - Zout , heeft men tuuriyk

ook iecs dergelyks gehaald uit de Dierlyke
"^^^^^

Vogten en uit de vSappen van fommige Plant-

gewasfen. Buitendien hebben de Ouden ge-

wag gemaakt van een Natuurlyk Jrmmiak-

Zoui^ in fommige Landen gevonden worden-

de: gelyk het ook in eene Bergachtige Land-

llreek van 't Ryk van Thibet , in Afie, groei*

jen zoude ^ alwaar veel Goud- , Zilver en

Vitriool -Ertfen voorkomen, üvcrvloedigst

vindt men het by Vuurbraakende Bergen, doch

dit komt meest met het voorgemelde Zwave-
lige overeen , en is doorgaans van Mineraalen

gekleurd. Het wordt in de Solfatara by Na-
pels, zo wel als de Aluin en Zwavel, uit ze-

kere Waterige Dampen , die uit Gaten in de

Grond opftygen , verzameld , doordien het

aan de daar opgelegde Tegels groeit. Ook
heeft men uit de witte aanflag van de

Kerels en ander Vaatwerk, door den Damp
ym

(O Simillimum hiiic ex Fuligine confeci ipfe» Cfiem, ut-

fiipra. Salvere Ammoniacus. 285»

(O GMELrN j^atur - Syjiem. 1 1 Th. 334.

M4
III. Debu IV, SWK.
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HII. "van gloeijende Turfkolen, in ons Land, ver-*

Vni^
oirzaakt wordende , een weezentlyk ArmoniakT

Hoofd- Zout bekomen {m^.

Dat het Kalmukfe Zout , van dien aart , dooi?
K^imuks.

pj^^^ ^ ^ ^ ^ befchreeven , een derger

lyken oirfprong hebbe , is uit de levendige

Zwavel , welke men fomtyds daar aan ea

dikwils midden in de Scukken vindt , niet

onwaarfchynlyk. Zo als hy hetzelve waar?»

nam , was het doorfchynend wit , en zonder

bepaalde geftalte. Geen twee ftukken kon hy

vinden > die malkander volkomen geleeken.

Het hadt de eigenfchappen van Armoniak-

Zout, doch was overladen met Aardachtige

deelen; aap eenige flukken zat van buiten

Kley of Leem, en het Landvolk verzekerde

hem , dat het aldaar aan Steenen groeide. Dc
Bucharifche en Kalmukkifche Karavaanen

voeren dit Zout in groote menigte naar Si-

berie , daar het van de Inwooners als een

Geneesmiddel en m veri;inn^n gebruikt

wordt»

Ooftia- Misfchien is ook het Armoniak-Zout, dat

difcb*
yij. Ooftindie bekomen, niet gantfchelyk

door Konst gemaakt, Wylen de beroemde

Hoogleeraar Gavbiüs, immers , heefteen

zyner Vrienden verzekerd , dat de Schuim

,

iv^lke een groot Meir omftreeks Rapal, nicc

vef

{p^ Zie 'tvoorg, 11^ Stuk, Wadz. 675»
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ver vanPattena in 't Mogols Land, aan den /indeel.

Oever opwerpt, vergaderd en gekookt zyn«
^^^^^

de, Armoniak-Zout; maar, wanneer menzesTUK,

lang in de open Lugt laat leggen , droog en

hard wordende , Borax uitlevere , en dat dc

Indiaanen weezentlyk die Schuim tot deeze

beide oogmerken gebruiken.

Zo wel als 't Vitrioolzuur , komt in de Na- Vlug

tuur ook een vlug Loogzout voov(n). Men^^°^^°"^*

vindt hetzelve in de meefte Klej^- en Aard-»

flofFen, in Tuffteenen , in Kryt , in de meefte,

inzonderheid zwarte Kalkdeenen , in Stink*»

fteenen , Leyfteenen , in veele Aardharften ,

voornatmelyk in eenige Soorten van Steen-»

kolen ; ook taamelyk blykbaar in veele Ver-

fteende Zaaken , en het ontwikkelt zig daar

uit door Deftillatie. Sommigen willen dat het

dus ook een voortbrengzel van Vuur zy, an-

deren leiden het van de rotting van Zee -Zout

af.

Dat zelfde Zuur , 't welk [met het vlugge Kalkach^

Loogzout het Armoniak-Zout maakt, bevindt^ov^r"

zig in de Natuur , voornaamelyk in 't Zee-

Water en de meefte Pekelbronnen, nog met

de eene of andere Aarde tot een byzonder flag

van Zout vereenigd , 't welk inzonderheid

voor-

(«) j^lcali votattïe nudum , Terris & Lapidibws jnhae-

fens. Wall. *S^st. J^^in. II. p, 68.

M 5
m» PEKt IV» StVK.
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AFD^ERt
^^^^^^"^^ ^° Moerloog der Zoutkeeten»

VIII.
* Het heeft veel overeenkomst met het voor-

HooFD.
j^ggjj befchreevenc Natrum of Kalkzout, moe*

tende aangemerkt worden als eene Kalk -Aar-

de 5 die met het Zout -Zuur is vermengd. Het
is niet tot KryflaUizatie te brengen , en , het

gene men daar van door uitdamping bekomt

,

heeft eene Kalkachtige gedaante, zynde zeer

geniakkelyk in Water oplosbaar; zo dat het

zelfs in de open Lugt tot eene zogenaamde

KaHc-Olie verfmelr. Men noemt het KalkacMg

Zze- Zout of Vuurbeftendig natuurlyk Armo'^

niak-Zout (o). By de gedagte Kalk- Olie of

Solutie van dit Zout, Vitriool -Olie gietende ,

ftremt zy als Melk, en brengt een waare Se-

leniet of Gips voorts

Zout van Hier toe behoort ook het zogenaamde

Zout van Kryt , 't welk de Hoogleeraar

B A L D A s s A R I , ZO wcl in eene eigeae Ver-

handeling, als in de Gedenkfchriften der At

kademie van Siéna , heeft befchreeven (p):

hoewel het eenige Eigenfchappen bezit,

welken wy in het voorgemelde Kalkachtige

Zee -Zout niet waarneemen. Hy vondt het-

zelve in het Gebied dier Stad, in een ftreek

van Krytland , welke zig van dezelve wel

twin-

(b) Snl mutrufHy Terr^ Calcarea & acido Saüs com-

pofltum. Sal Ammoniacum fixum» Wacl. Sipi^

11. p. 75-

(^p) Sat neutrum Tetr^ CretacgS cum pingui & acido

Salis, compofiium. Sal Cretae. Wall./S'^j/. I I. p»75*
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twintig en meer Italiaanfche Mylen uitftrekt, ^1^-

Ter plaatfe daar dit Kryt door ingemengde vilL^*

Aardharst zwart is en veele Steenkolen oDderj^^j^/^" ,

zig heeft , vertoont zig , inzonderheid by

droog Weder, de Oppervlakte als met Stof

bedekt en in de Spieeten als met Wol-
ligheid beflagen , terwyl de Holligheden fom-

tyds met een zeer witte Korst bekleed zyn.

Als de Eigenfchappen van dit Zout geeft

hy op ; I. Dat het een Afchgraauwe Kleur

heeft: 2. De Sublimaat wordt 'er, uit zyne

Solutie in Water, met eene bruinroode Kleur

door nedergeflooten ; 3. Het fmelt , in een

gloeijende Tegel , taay en dik: 4. Het heeft

een bitteren Smaak , die in 't zuivere Kalk-

achtige Zee -Zout niet is en ook na de gloei-

jing in dit Zout verdwynt.-j. In de Deftillatie

geeft het een Bitumineuzen Reuk. (I. Wanneer

mende Solutie in zuiver Water, filtreert , blyft

op het Papier een Vettige zelfftandigheid, wel-

ke, in 't Vuur geworpen , als Aardharst ftinkt.

Nog is 'er een Peke/ig Bitterzont , 't welk Pekellg

in veelerley Zoute Wateren gevonden wordt,

en fomtyds het gewoone Tafelzout bitter

maakt. Dit onderfcheidt zjg van het Kalk-

achtige Zee* Zout, doordien het; !• Ineen

fterk Vuur, zonder byvoeging, zyn Zoutzuur

laat vaaren: 2. een bitteren Smaak heeft, als

het voorgaande: 3, met Vitriool -Olie gedes-

tilleerd uit het overblyffel een waar Bitterzout

Ie.
ÏIL Dbsi». !¥• SiUK.
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^^1^^*^^
levert : 4, dat dé Aarde, die door het by-

VIII. gieten van Loogzout uit de Solutie nederflaat,

sTv^f^' gewasfchen en gedroogd , een waare Bitter*

zout -Aarde {Magm/ïa alba) is.

Deeze Armoniakaale Zouten , door den Heer

LiNNiEus niet befchreeven zynde , heb ik

ïioodig geacht 'er by te voegen, om de His-

torie der Zouten eenigszins volkomener te

maaken^ Thans gaa ik over tot den tweeden

Rang deezer Afdeeling, die de Zwavelachtige

Stoffen behelzen moet.

IX. HOOFDSTUK.

Algemeene Eigenfchappen der Zwavelt*
GE Lighaamen ^ anders ook Ontvlammende

ef Brandbaare Mynftoffen genaamd. Vcr^

deeling derz^elven.

' DeZwa^ T^^^ tweeden Rang, onder de Mynftoffen y

sfolen maaken de Zwavelige of Ontvlammende

lirand-
Lighaamen uit, die by verfcheide Autheuren

baan Brandbaare Mineraalen getyceld worden. Im-
mers deeze zyn de eeniglien onder de Myn-
ftoffen, die, eigentlyk gefproken, of op zig

zelre. Vlam vatten en verbrand kunnen wor*

den» Met de Hqrften der Piantgewasfen ko.

men
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nienzy, in veele opzigten,overeen» InWa- ni

ter zyn zy niec 1meltbaar , maar wel in Olie : ^jxf
ook worden eenigen door Vuurbeftendige Hooro-

Loogzouten opgelost , en door middel vande-*^^^

zeiven in Wyngeest ontbonden. In Smaak

verfchillen zy van de Zouten zeer ; de meeften

hebben naauwlyks eenige aandoening op de

Tong ; ten zy verweerd of fcherp gevvordeu

door de werkiiige der Lugt , welke hunne

Zoutige deeltjes ontwikkelt: want geene Aard-

harst is zonder dezelven; maar zy zyn daar in

door Olie zodanig bewonden ^ dat menze anders

niet dan door een Scheidkonftige Ontleding ge-

waar wordt*

De meefte Zwavelige Stoffen hebben eeni- ^ Hunne
j . , , Reuk oi

gen Reuk , doch voornaamelyk, wanneer zy stanl^.

door wryven of flampen warm gemaakt, en

nog fterker , wanneer zy op gloeijende Kolen

geworpen worden. Deeze Reuk is meeren*

deels Harftig of Zwavelig en in zeer weinigen

een Stank als van gebrand Hoorn. Alle Aard-

harften branden , a!s zy onmiddelyk raakea

aan 't open Vuur , met eene Vlamme, die ia

fommigen geelachtig, in de meeften wit of

blaauw is : maar weinigen branden
,
zonder

eenige Rook. De..Vlam der meeften geeft

een walgelyken Geur , ja van fommigen komt
een Waafem, die fcherp is en verflikkende;

gelyk dit bekend is van de Vlam van aange-

ftöken Zwavel. By eenigen is de Rook fter-

IIL Dm^. IV. Stv^
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IH* ker dan de Vlam; gelyk in de Steenkolen^De

meeften zetten Roet af, en weinigen verbran-

Hooio- t'eenemaal , zonder Afch , Slakken of
STUK» _

Vögt , över te laaten.

Zwavelige In 't algemeen moet men hier toe betrek-

Dampen, j^gij^ die Zwavelige Dampen , welke in onze

Modderige Gronden zo menigvuldig zyn , dat

zy in Bakken of diepe Kelders fomtyds de

Menfchen doen verflikken. Zelden echter

vindt men eeii zo zonderling voorbeeld van

dergelykèn Damp , als die by het böoren van

een Put, in 't jaar 1729 ^ in Vriesland, in

brand vloog , even als een volle ftroom van

Zwavel , met zig , onder een fterke Vlam ,

^ ter Put uitvoerende , én, na eenige Weeken
Vertoevens, het Werk hervat zynde, weder-

om uitbarftende; zo dat die Put eindelyk, tot

voorkoming van ongelukken,gedempt werdt($;').

Zy be- De brandbaare Grondftof iè derhalve het

voornaamfte deel deezer Zwavelige Stoffen,

2ynde in dezelven naauw verbonden met een

Zuur, dat zig in allen door de Scheidkonst

min of meer openbaart. Immers, gelyk de

Zwavel den zo bekenden fcherpen Zuuren

Geest geeft ; zo levert de Barnfteen , door

Deftillatie, een vlug Zuur Zout, en de Py-

ïieten een Vitrioolzuur* Veelen van deeze

Zwa-

Cq^ HotL MdatfcK Ferhmd. XIV. ^ XV* Deel , in

de Berichten,
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Zwavelige Stoffen , ^inzonderheid de laatftge- ut.

melde, zyn bovendien nog zeer met Mine- Afdriél.

faale, voornaamelyk met Koper of Yzerdeel- Hoofd^

tjes, bezwangerd. De Aardharften (^Bitümi-
^^^^^

jfiï) eigentlyk zo genaamd , zyn zeer bezet met

Aardachtige StolFen.

. Nog eene Eigenfchap , die aan veele van ZynE-

deeze Zwavelige Lighaamen gemeen is , beftaat

in het aantrekken van ligte Zaaken , wanneer

zy warm gewreeven zyn. Dit , dat men eerst

in de Barnfteen waargenomen 5 en EkSlnci"

teit geheten heeft ,werdt naderhand bevonden

ook pluats te hebben 3 niet alleen in allerley

Plantaartige en Aardharften; Zwavels Am-
ber en Edele Steenen, maar zelfs in Glas, ja

in alle Lighaameü^ byna , die Vaö gèeü Wa-
terig Geftel waren. Sommigen noemden het

een aanlokkende krègt^tn de méefte Proeven,

daar omtrent, wet'den metCtoen Buizen, door

wryving» genomen (r). Veel ElektiiekeStofFe

moet derhalve in zodanige Lighaamen zyn ,

welke waarfchynlyk een hoedanigheid is der

Zwavelige of Olieachtige > dat is Brandbaare

of Ontvlambaare deelen. De Afchcrekker of

TourmaUn , federt ruim twintig Jaarcn eerst

regt waargenomen , die deeze Eigenfchappen

by

(O Zie MüsscHENBROEK, Beginzelen der Namurkun»

^. XVII. Hoofdft.

lil. Desu IV. Stvk«
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AfdeÏL.
by uitneemendheid bezit ^ fchyüt ook Wat

IX- Zwavelachcigs te bevatten (j), .

sTüK^^* De Ridder geeft vyf Geflagten van ZwaveK
ftofl'en op , naamelyk

7. Jiiibra ( Amber )4 Dit brandt met ceii

Geurigen Rook.

8. Succinum (Barnfteen)* De Rook is wel-

riekende.

9. Bitumen (Aardharst). De Rook is vcf*

veelende of ftinkt.

10 Pyrites (Zwavel). Heeft een fcherpen

geelen Rook.

II. Arfinkum (Rottekruid). Het heeft een

Lookachtigen witten Rook*

De drie eerften , merkt hy aan , zyn Vettig

cn zonder; de twee laatften met Metaal be-

zwangerd of gemineralizeerd. Ik gaa nu tot

de byzondere befchryving oyerv

X. HOOFD-

(f) Zie 't róörsaaude 111. Stük , deezer Mat. HUto^

th, Hadi, 409*
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X.

Xi H O O F D S T U Ké^

Èefchryving van ^/(? Amber, gemeetj/yk Amber
grys gefiaamd ,

wegens de Kleur. Bedenkin"

gén over derzelver Qtrfprong en afkomst• Fer-

fchillendheid ^ en%*

Onder de Zwavels i$ deezeStofFe, om ge*

zegde redenen, geplaatst. Gemeenlyk

geeft men 'ér den Haam van Amhra aan of >

Amber \ maar , dewyl de Barnfteen ook aldus

phgc genoemd te worden , zo heeft menze

door de byvoeging van Gryfe of Graamvt

Amber , naar de Kleur , onderfcheiden. Hier-

om noemt menze in Engeland Amber - gree-^

of, gelyk in Vrankryk, Ambergris, De-

wyl zy , echter , ook bont en zwart valt^

zo is de benaaming van Amber ^ met de Duit»

fchers, en Ambra^ met de Italiaanen, heden-f

daags genoegzaam.

Zy is geheel ondoorfchynende, brokkelig, Èfgcïs-"

dikwils zo v^eèk als Wafch en op dergelyke ^^^^P^^^^

manier aan de Tanden kleevende. Öp koud

Water dryft zy, in heet Water fmelt zy, als

Olie; deelt haaren Geur daar aan mede, welke

aangenaam is voor demeefte Menfchen. Door
enkele wryving of verwarming in de Hand ^

N ©f
lil* dbbl. iy« sttfK*
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in. of over 't Vuur, verfpreidt zy deezen Geurj

X*
* niaar allerfterksc , wanneer zy in brand wordt

HooFi> geftooken ; als dan verbrandende met een
STUK.. ^

,

heldere Vlam en Afchgraauwen Rook, zonder

dat 'er iets van overblyft^ De Smaak is zeer

weinig èn in 't kaauwen vak zy brokkelige

In gedeftilleerde Oliën en zuivere Wyngeest
la^t zy zig gemakkelyk oplosfen , inzonder-

heid met Alkalyn Zout, door wryving in een

Mortier , of ook met eenige welriekende O-
lie vereenigd zynde: als wanneer zy een vól*

kömene Tinftuur maakt*

Gebruik. Ten opzigtder famenftellendedèelenfchynfc

zy met den Barnfteen eenige overeenkomst te,

hebben: want zy geeft, door Deftillatie,

fomtyds wat vlug Zuur Zout, even als die,

maar uit een Drachme wel derdhalf Scrupel

Olie, die de ruikende deelén bevat. Men maakt

van een weinig Amber dikwik gebruik in

Haairpoeders en Pomaden , of ook in Reuk-

doosjes ; doch de Geur, die voor fommige

Menfchen dienftig is tot Hartfterking in Ze-

nuw-Kwaaien, hindert anderen dermaace

,

dat zy daar door in Hartkloppingen , in Flaauw.

ten en Stuiptrekkingen vervallen. Veelen ,

in Italië en Turkye , maakcn 'er tot nanprik-

keling van de Minnelust gebruik van , en'^zy

is zekerlyk daar toe een der minfl: fchadelyke

Middelen; maar de duurte houdt den Gemee-

men Mail 'daar af. Evenwei is de Prys zodanig

ver-
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dat, daar meii te voorenlietLoot
^jnilx*

voor vyf Dukaaten: verkogt, thans maar half ^^x.'

/ j i> r\ Hoofd-
20 veel gegeven worde voor c ünce* sm;.

Die hooge Prys gaf wdeer, veel aanleiding Verval*»

tot vervalfching van de Amber. Men heeftze ^
^*

fiagemaakt vaq Wafch y meü Styrax en Beu*

izoin, of ook mee welriekende Olicteicen ver-

mengd: men beeft de hoeveelheid getragt te

vermeerderen , door het byvoegen van ge-

dagte GomharfLen» Een kenner, echter^ zd

z}g niet ligt daar door bedriegen laaten , en

door het branden openbaart zig klaar de ver-

valfching. Goede Amber moet, als men een

gloeijende Naald daar in fteekt , niet aan

dezelve kleeven of blyven hangen.

Dc Ambergrys worde in de Oceaan, of nog ,
Plaats

Op t vvater dryvende, of aan het Strand op- ze vindt*

geworpen , gevonden* yoornaamelyk heeft

dit plaats in de Ooftindifche Wateren , en

v«:el aan de Kusten van Madagaskar en Suma-

tra , of ook aan die van Malabar , van de,

Molukkifche Eilanden , en aan de Oostkust

van Afrika^ Somtyds , doch zeer zeldzaam ,

hecfc menze ook aan die van de Atlantifche.

Zee, in de Weftindiën, of zelfs in de Noord-
zee, en wel aan de Westelyke Kusten van

Groot - Brittannie , aangetrofFen^ Immers

,

Cambden verhaalt , dat aan de Noordelyke
Kust van Schotland eens een groot üuk Am-
ber gevonden zy. Zonderling groot was dat

Na Stuks
III. DzEu iy« SïVJU
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Avnliu ^^^^^ ' by R ü M PH I ü s afgebeeld

Hoof
^^"^^^

'
^^'^ ^^^^ Kompagnie uit Ooftindie

ttvK^^* gekreegen hadt , weegende 182 Ponden

Voorts meldt hy, dat de Koning van Tidore,

in 't jaar 1 693 , van zyne Papoefche Visfchers

een Stuk Ambergrys hadt bekomen, van 191
Ponden, waar voor hem de Kompagnie ge-

booden hadt, elfduizend Ryksdaalders* Dit

was 5 volgens K ^ m p F e r een en 't zelfde Stuk

,

door de Kompagnie gekogt , weegende net

185 Pond. Toen hy in Japan was, werdc al*

daar op 't Strand een Stuk gevonden van 13a

Ponden , waar van het vierde deel hem te

koop werdt aangeboden Dat 'er, in 't

jaar 1 555 , omtrent Kaap Kormoryn , beweflen

Ceylon, tegenover de Maldivifche Eilanden,

een Stuk gevonden zy, van drie duizend Pon-

den zwaarte, is minder geloofbaar. Evenwel

kan men daar omtrent de Natuur niet be-

paalen; aangezien het bedenkelyk is, of niet

de groote Stukken uit famenhooping van klei-

nere gevormd worden. Het grootrte Stuk ,

dat hy ooit gezien hadt, woog niet meer daa

omtrent vyftien Ponden (w).

Beden- Omtrent den Oirfprong van dit Produótzyn

hellen z^er verfchillende bedenkingen geweest. De
Uitwerp- al«
zei zy van
Visfchen?

(O R"MPH. Amb. RarUehkamer. Pl. LIILpag« s6^.

(t/) Amcsn. Exot Fase. IIL p. 634*

{w) 't Zelfde Werk, bladz, ;j6^*
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algemeenfte verbeelding • by de Ingezetenen
^l^^^^

der plaatfen daar men het meest vindt , was , ^ x.

dat het een Uitwerpzel van Walvisfchen oF^^uk!^"'

Kazilotten zoude zyn : weshalve die van de

Zuidoofter - Eilanden van Indie hetzelve Fifch-

drek noemden, ten oud Portugeefch Schry-

ver, van de Amber fpreekende , die zeer -

uitmuntende op de Maldivifche Eilanden ge-

vonden wordt , verzekert , dat dezelve de

Afgang zy van Vogelen, welke welriekende;

Kruiden eeten , en , als men aanmerkt, dac

gedroogde Koedrek dergelyken reuk heeft ,

is zulk een denkbeeld niet ongerymd: te

minder , alzo men in den Buik van groote

Visfchen , by de Japanfche Eilanden gevan*

gen 9 Amber gebonden heeft: maar hetzelve

neemt niet weg , dat deeze StoiFe ook een

anderen Oirfprong hebben kan. Zee - Vogels

kunnen zeer wel eenige Amber hebben inge-

flokt 5 en die weder uitgeworpen ; dat zelfde

uitwerpzel kan wederom, door Kazilotten of

dergelyke Visfchen verzwolgen en door hun

op nieuws geloosd zyn. Zelfs zou men zulks

nog meer mogen denken, uit de zwarte krom-

me Bekjes , fomtyds in de Amber voorkomen»

de, die denkelyk niet van Vogels , maar van

Zeekatten zyn ; welke zekerlyk van dergelyke

Visfchen in menigte verflonden worden.

Het zou ook kunnen zyn het Schot of Zaad Of der-

tan dergelyke Visfchen, welk wederom laldW-

ilL D««^ lY. SxüK.
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llj, anderen was in Lyf geraakt ; daar de Vis#

Afdeel, fchen 5 gelyk bekendis, niet vreemd van zyn.

Hoofd- De geilheid vah den Geur baart ten dien op^
«ruK,

jjjg^g bedenking. Men weet dat veele Die-^-

ren , zelfs de Krokodillen ^ by of in hunne

Teeldeelen Stoffen hebben van dergelykeri

Reuk^ In zekere Kazilot zyn zelfs in eene

Blaas, met Oranjekleurige Oüe gevu!d> ronde

Klonten gevonden , van drie tot twaalf Dui-

men dik en van anderhalf tot twintig Pondeil

zwaar; in 't eerst ftinkendej vervolgens van

een zeer aangenaamen Amber -reuk C^).

Of een Dit alles fchecn den Dierlyken Oirfprong
Gomiiarii: y^j^ deeze Stoffe te beveftigen jdoch anderen,
vanBoo-

, ,1,1,
mep? wederom , hebben geoordeeld , dat het een

Plantaartig Voortbrengzel zy. Zeker Gou-

verneur van 't Eiland Mauritius , genaamd

HüBERT HuGOj fchreef in 't jaar 1671 aan

den Gouverneur Generaal te Batavia, hoe het

hem voorkwam , dat het de vette Gom ware

van zekeren Boom, welke dezelve uit zyne

Wortelen in de Zee ontlaste; doch dit Denk-

beeld is naderhand niet bckragtigd , en derge-

lyke Gomharst zou ook waarfchynlyk niet ia

zulk eene gedaante, maar in afgeronde Brok-

Jfen^ gelyk de Barnfteen, verlchynen.

De

fx) Zie I. Deels IIL Stuk deezer NatuurlyU
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Demeeften zyn van gedagten^dat de Amber ^^^^^^^

eene Aardharst zy , uit Olie- Bronnen, in ^^^^^^^
diepte der Zee ontfpringende, gevormd^ ensTuK.

,

fommigen ftellen dit zelfs vast,

dat tot bewys daar van ftrekken de vreemde uit de
^

* dingen, welken men 'er in vindt, naarrielyk^^® •

Stecnrjes, Schulpen , Beenders van Dieren ,

Vogelbekjes en Nagelen , en wat dies meer

is (y). Ook wordt zulks van de overeenkomst,

die in eenige opzigten , inzonderheid door

Deftillatie , *tusfchen de Amber en den Ram-
iteen plaats heeft, afgeleid (2% Maar die

Gevoelen is mede niet zonder zwaarigheden,.

Omtrent den Oirfprong van den Barnfteen is

men zelfs niet volkommen zeker, en de Geflal-

te, waar in men die vindt , verfchilt te veel

,

om een volmaakte gelykheid van afkomst te

onderftellen. Hy is veelal glad en van eene

Harstachtig doorfchynende gedaante, hebben-

de geen Reuk. Van waar bekomt de Amber
haaren zonderlingen Geur, overal dezelfde,

in welk gedeelte van den Oceaan zy ook ge-

"vonden worde ? Zou het niet een foort van

Zee -Schuim kunnen zyn, gelyk dat men in

de Zwarte Zee vindt, uit dergelyke in Zee
'Vloeijende Oliën gefprooten ; 't welk door

verteering in de Buik der Walvisfchen of Ka.

zi-

f^) Geopfr de Mat Medicd. Tom. I. p. 16^,

O) Wall. Sysu Min, IL p. 120,

XIL Dkbi.. IV. Stuk.
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111. zilotten zynea Geur bekomen hadtV Imraers
Afdeel,

^^^^^ honderd Ponden Amber iQ zulk

Hoofd- een Zee - Gedrocht gevonden , en , volger^s

K^MPFER, is het omftreeks Japan gewoon,

in zekere Dieren van 't Walvisfchen-Qeflagt,

drie of op 't hoogde vier Vademen lang, Am-
bergyys te vinden, doch van de flegtfte Soort.

Dit zou wel tegen 't voorgeftelde Denkbeeld

Ichynen te ftryden ; doch men begrypt ligt

,

dat het een gfoot verfchil zy , of die StpfFe

;ildaar nog beflooten logge , dan door den

Afgang uitgeworpen voorkome : terwyl hy
zelf van de Aqiber in *c algemeen zegt, d^t

zy , verfch door de Zee aan Strand geworpen,

op 't Oog gelykt naar Koeijen- Stront, en dat

de Japoneezen die StofFe ook, in hunne ge-

woone Taal 9 Kufura m fyu , dat js Walyis-

fchen-Prek, tyteleq.

Myn Dus zou de Amber , uit eene Aardharst of

I^^^^^J^^ Aard- Olie haaren Oiifprong hebbende, tevens

torent. een fchuim der Zee , en niettemin een uitwerp-

zel van Walvisfcben ofdergelyke Zeedieren

,

kunnen zyn j gelyk ik daar van bevoorens ge^

fproken heb (^)# En dit wordt nog waar-

fchynlyker, wanneer men aanmerkt, hoever-

fchillende de Amber voorkome ; zodanig zelfs

,

dat

(^z) Amant Exot. utfiipra.

O) Zie
»f

I. Deels III. Sxük deezer Natuml^ke Bi^
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dat men, naar 'c zeggen van Ktrimpfeu, uic ui.

de hoedanigheid de plaats der afkomst 3 byna

gelyk die van den Wyn , heoordeelen kan. Hooïd-

Eenige, fchryft hy, gelykc naar zwarte Aard-

harst of Joodenpek , is digt en zwaar; een

Mdere wit, h'gt en zeer welriekende ; een ande-

re zo Spongieus , dat menze gehouden heeft

voor een Soort van Zee -Zwammen. Zonder-

ling is 't 5 dat menze niet in de Zee dryvende

vindt, terwyl zy zo veel ligter is dan Water.

Zeer aanmerkelyk is het ook, dat menze iier«

gens vindt , daar geene Zee- Dieren van 't

Walvisfchen Geflagt zyn. Het Gevoelen van

zekeren Autheur , nu ruim een Eeuw geleeden

ter baan gebragt, dat zy uit een mengzel van

Wafch en Honig , aan 't Zee - Strand door

Byën verzameld , en vervolgens door de Baa-

ren tot een Zee- Schuim geworden > beftaan

zou, maakt hy voor zeer belachelyk uit, en

gelooft niet, dat 'er ooic Honigraaten in zyn

gevonden (c).

Myn gemelde Denkbeeld wordt nog meer Soortc«4

daar door bevestigd , dat men zelfs zoge-

caamde of^rype Amber vindt , die geen Reuk

heeft, gelyk ik uit Ooftindie bekomen heb,

en andere, wel goed van Kleuren Zelfftan-

digheid , maar met weinig Reuk^ Ondertus-

fchen

,

(f) AmoM. ExoU utfupra-

Ns
HL Diu. ly. Sivs.
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Hl. fchen, dit voor een beter overgeevende, ftap

x! 'Jk daar van af , om twee Soorten van dit Ge-
ooiD- flagt^ welken Linn^eus opgegeven heefc , te

befchouvven.

L (i) Amber, die Aschgraamv is.

Ichyncnde geftolde, weeke ^zoetruikende Aard*

harst of Joodenpek. Het is de befte Soort

van Amber, gemeenïyk Amber grys genaamd,

wegens de Afchgraauwe Kleur, als gemeld is;

hoewel zy dikwüs twee- of drie kleurig bont

valt, volgens de bepaaling van Wallerïüs.

Deeze Autheur zegt 'er van: met witte»,

35 zwarte of geele , Vlakken y Streepen of

3, Stippen , is deeze Amber begaafd , en van

5, buiten bekleed met een Afchgraauwe of

5, doFikere Korst , vertoonende zig , door 't

Mikroskoop, als uit Korreltjes re beftaan.'*

Somtyds is deeze Amber als geftraald of ge-

marmerd, veel gelykende naar het Zee-Schuim,

dat men aan de Oevers der Zwarte Zee

(i) Anihra grifea* Si^^f, Nat. XIL Tom. IIT. Gen. 19.

Sp. I. RuBipii. Amh. Rar. p 262» T. 53,54. Grifea

Eleftram opacum tetiax, Sijst,- 'Nat^ X. p. iGj* N. i,

Ambra Colore grifeo optimar \Volt. Mn, 25. Ambra
grifea. Cronst. Min, p. 145. Pharm, Wurt» 73. Ambra
variegata. Wall. Min, 204. Ambra bihis vel trinis'Co-

loribus variegata. Wali*. Stjsu Min, \\* p. ng. Bitumen

folidum molle opacum fuaveojens. Carth. Min^ 49,

Amhva
Ambrofi'

Deeze noemt Cartheuser een ondoor-

vindu
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vindt. In Lighaamelyke zwaarte (laat zy tot^JJ^^'^

Water omtrent als vier tot vyf. Van de krag^
^

ten en het gebruik fprak ik hier voort sxaK?^

(2) Amber V eenkleurig is , uii den bruinen jj.

De Eenkieiirige Amber , dat is te zeggen J
die niet bont, gedraald of gemarmerd is-, heeft

dien aangenaamen Reuk niet, welken de reg*

te Ambergiys bezit , en valt ook zw^aarder.

Harstachtiger of Bitumineuzer ; dus buiten

kyf veel flegter» Men vindtze op dergelyke

plaatfen. Witachtig van Kleur komt zodanige

dikwils in groote Stukken Ambergrys voor ,

en myne voorgemelde behoort misfchien daar

toe, terwyl de Onrype geelachtig ziet. Ge»-

meenst is de Zwarte Amber , die doorgaans

zwartachtig bruin valt , en dus fomtyds in

Walvisfchen wordt gevonden ; ja dikwils is

de Ambergrys, welke men op 't Strand vindt,

daar mede omkleed. Dezelve is van buiten

niet ruuw, gelyk de andere, maar glad, en

gelykt veel naar Joodenpek of Aardharst* Ik

heb Stukjes zodanige Zwarte Amber uit de

Westindiën, die op Strand aldaar, zo men

fn) AmbrCL unicolor , fusco - nigdcRn*?. SijH, Nat. uts.

Ambra unicolor albescens citrlna , fusca f. nigra. Wall,
Min. 20^* Ambra unicolor. Wai.u Sijst^ Mm.ïL p. 119.

zwartachtig.
Ambra

vulgdtior.

Siegtö

Amber,

ver-

IIL Dbsu IY. Stuk.



fio4 De Amber of Amb^er crys^

III. verhaalt , van de Vosfen in?eflokt en weder

X * onverteerd uitgeworpen wordt ; weshalve men-
HooFD- ze Vosvifêerde Amber noemt.
TUK» *^

Deeze Soort van Amber is (legt^r en wordt

byna half zo veel waardig als de Ambergrys

gefchat, zegt Wallkrius: doch het ver-

fchil is grooter. Ik vind den Prys op twee of

drie Guldens het Once , tegen agt of twaalf

Guldens de befte , dat is maar een vierde zo

veel, gerekend, Zy komt veel uit Bengale

en van de Kust van Koromandel. In Eigen-

fchappen ftemt zy met de Ambergrys eeni-

germaate overeen ; doch fmelt langzaamer en

Iaat een Spongieuze Klomp over, welke nog-

thans ook verbrandt, in 't open Vuur.

De zwarte Amber wordt by de Oofterfche

Volkeren meest gebruikt in Reukwerken ;

terwyl de andere , van de Ouden , gebragt is

in veele Winkelbereidingen, der Apotheeken,

die tot Verfterking der Geest- en Lighaams-

kragten, tot opwekking van de Minnedriften,

tegen Stuipen en Flaauwheden, Opftygingen

Eenaauwdheden of Melancholie , ja zelfs te-

gen de Pest en Befmettelyke Ziekten, dien-

ftig geoordeeld werden ; doch in de heden-^

dnagfche Geneeskunde van Europa heeft men
'er weinig mede op»

XI. HOOFD.



De Barnsteen; 203?

Afdeel»
y T

XL H O O F D S T U K. Hoofd-
STÜK%

Befchr^vhig van den Barnsteen; zo ten op*

zjgt van de Plaats, alwaar hy wordt gevonden

y

als van zyn Oitfprong en de byzondere Gevoe^

kns dien- aangaande. Gevischte Gegraven

Barnfteen. Deszelfs Gebruik. Zout van

Bornfteen. Barnfteen - Olie. Europfche et%

Westindifche Barnfteen.

Op
de Amber volgt , niet oneigen , de j^aams-i

Barnsteen, een SrofFe die wat na- oirfprong*

der bekend fchync te zyn. Men noemtze ,

immers , in Vrankryk , Amhre jaüne^ Amber

in Engeland en -^/«Zr/i gialla'm Italië- hoewel

men daar ook *t woord Succino gebruikt, dat

van het Latynfche Sucdnum afkomftig is. Dus

is zy gemeenlyk bekend ; maar veelén gebrui-

ken het woord Carabe der Arabieren en Eleó-*

irum , van de aanlokkende kragt, welke de

Barnfteen heeft , afgeleid* De Grieken heb*

ben ze ook Bernikee of Berenikee geheten ,

waar mede de naam Bernftein der Duitfcheren

cenigsains fchynt te ftrooken ; hoewel die bui-

ten twyfel zo veel zegt , als een brandende

Steen. Deeze noemen het ook Bornjiein qxx /igu

welk laatfte , als van Achaat afkomÜig

of van Gagates , meest op den Zwarten past.

lu

XIL Dxsu IV. %vè^



2ÖÖ: Di^ Barnstêén fei>T

.lï^- in Svveeden wordt hy Raf of G!ys getyteld

^ XL De echte Barniteen wordt gevonden aan de

s^^^' Kusten der Noordelykè Landen ^ zo van Eu-

Barntteenropa als van Afle. Zy wordt opgeworpen aan

Kusten Oevers van Schotland , van Sweeden

,

van de Deenemarken en Finland, zelfs aan de Ooft-
Noord- en
Zuider kust vaD Siberië en aan de Ys • Zee. Men heeft*

vondeiu z^^olc voormaals aan onze Kusten, inzonder-»

beid aan het Eiland Urk in de 2^uiderzee, in

aangefpoelde. Veenbonken / taamelyk veel

gevonden, zynde helder geele Stukjes, doch

naar 't fchync niet groot. Een Stuk van vyf-

thalf Loot , aan 'c Groninger Zeeftrand voot

eenige Jaareiï opgeraapt , zig in 't Stadhoü-

derlyk Kabinet bevindende, muntte in deezen

uit ie). Tegenwoordig komt niet dan roode

doorfchynende Barnfteen aan onze Stranden

en by uitftek zeldzaam voor , zo de Heer

Berkhey aanmerkt, hebbende^een geelrooden

gloed van binn-en , maar eenigzins ruuw van

buiten, zynde (ƒ). Eenige Heeren, in 't laatst

van November deezes Jaars 1783, tot vermaak

een Reisje naar Schokland , 't welk beooften

Urk, digt aan de Kust van Overysfel, in de

Zuiderzee legt , gedaan hebbende , bragten

my van daar te rug twee fraaije Stukjes Barn-

fteen

(e) Naiuurl^ke Hijiorie vm Holland ^ IL DEEl,,bladz»

413* ^
(ƒ) De zelfde, bkdz* 930,
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fceen. Het eene is geelachtig en taamelyk hel- iii.

der.meteeDige onzuiverheden ^ byna een Vin- ^^^f^^'

gerh'd groot : het andere platter , breeder ^ Hooio-.

roüder, doch minder helder ; van buiten met

Vezelige indrukzels, welke mislchien de Groei-

jing of Stolling in 't Veen aanwyzen. Dit heeft

de laugte van anderhalf, de breedte vanéén,

de dikte van een vierde Duims ; zynde dus

vierkantig, meer dan een Duimlid groot.

In Europa is het Koningryk Pruisfen, in* y^^^^^^

zonderheid de Samlandfe Kust ^ beooften de raad-.

StadDantzig, tusfchen Pillau en Mernel, een af^r^^van,

Bogt van de Ooftzee uitmaakende , vol Ondiep^
Pmislf

ten of Schorren en Banken ; cle groote Voor- fche Kust

raadfchuur van den Barnfteen* By Konings-Q^^^^^^

bergen h een Streek van omtrent tien Duitfche

Mylen langs deeze Kust ^welke het allermeefte

uitlevert. Hier wordt dezelve of onder ande-

re opwerpzelen der Zee , Zand , Steenen ^

Schulpen, Wier en Zeegewasfen , door daar

toe aangeftelde Kamerdienaars en Strandkncg-

ten, v^aar van ieder zyn Distrikc op zekere

tyden des Jaars moet omgaan , opgezameld en

aan de Koninglyke Barnfteen Kamer geleverd:

of onder opzigt van zulke Kroonsbedienden

,

door de Strandboeren en Visfchers, by Stor«

mig Weer en als de Wind bedaart^ met zo»

genaamde Ketfchers , dat kleine Netjes zyn
aan lange Stokken, gevischt. Dit Volk gaat

met de grootfte hope, wanneer de Üaaren

veei
IlL D«BL. IV. StüKt



De Barnsteè]>j en

ArDEEL. ^^^^ Zee -Mos aan Strand diyven, voornaal.

XL melyk in de Inhammen der Zee, wel vyftig

«tuk!^°' honderd en meer Schreeden in 't Water, ert

houdt dart zyne Netjes tegen de Baareii ea

Brandingen, om den infpoelende Barnfteen te

ontvangen (^). Op de meefce plaatfenzyn

zy met een Westen , op anderen met een

Noorden Wind gelukkiger.

Barnfteen noemt men Zee-Barnjieeni welke ook

Grond" e-'^°^^
de geheele Zuidkust der Ooftzee, inhec

dolven. Mecklenburgfe , in Pomeren , in Kourlandj

Lyfland, ja zelfs in Lithauwen enSamogitie,

tot byna aan Petersburg toe, nu en dan gevoné

den wordt. Ook vischt men ze fomwyien in

2oete Wateren of Meiren, die 'er aan de zelf-

de Kusten hier en daar zyn, alwaar de Barn-

fteen met het Water -Mos en allerley Slibbef

te gelyk wordt opgehaald. In die zelfden

Landen komt insgelyks dezelve in het Aard*

ryk als een Delfftof voor. Men vindtze dus

meestal by grooter of kleiner ftukken, fomtyds

ook veelen in Nesten by elkander, en zeer

zeldzaam Laagswyze, wel allermeest in Zand,

voornaamelyk in Stuifzand, in Agter-Pome*

ren , by het Dorp Darkow • of in Zandige

Kley-klompen, by Dantzig , Oiiva ^ Neuc-

Jcaü

(g) Wallerius zegt , dat men zö van den bodem
der Zee iret Netten ophaalt , ter diepte van dertig of

Veertig Voeten; 't v/elk niet alleen onmooglyk fchynt^

*na«r ook tegen de befchryving ftrydt»



kan en elders in West-Pruisfcö. Door ge*
^^^l'^^

heel Pruisfen , Pomerén én ia het Branden- xl

burgfe, komt de Barnfteen hier en daar voor^^^]^^/.^'*

in Zandige ^ KIcijige Heuvels , in en onder

Zand, blaauwe Kley eti verfot Aardharftig,

Vitrioollfch Hout , dat rfien Gegraven Hout

notmt; onder cene Bitumineuze, Vitriool- en

Aluinhoüdende Houthedding , by Schmiede*

berg niet ver van Torgau in Saxen (h): in

Leem- of Potaard - Groeven voor de Hallifche

Poort te Berlyn: in de Moeras -Yzer- Ertfen,

dietusfchen Veen -Aarde en Zand leggen , iu

Voór-Pomeren en het Keur- Brandenburgfche^

alwaar men den Barnfteen op verfcheide plaatfen

Vindt ; 20 wel als in Bohemen, in de ükraine^

m het Hanoverfche 3 in 't VVurtembergfe , enzé

^ Voorts komt de Gegraven Bamjieen ook intlégravea

de Zuidelyke deelen van Europa voor* Hy^^^"^®®^^*

valt by Wisholtz, in het Swit^erfche Kan-

töil Schafhaufen^ taamelyk overvloedig

zo wel aJs in een Gebergte van Languedok^

Bucharach gentiamd ^ alwaar het Landvolk hem
m de Lampen brandt , in plaats van Olie; als

ook in de Spieeten der Rotfen in ProvenGe(^*):

zomede in Afturie, dat tot Spanje behoort^

öp .Sicilië , voornaamdlyk iby ..Gaianea , aaa

dea
(Ji) Epftem, Nat* Cur. Tom. IV. p. 313.

(O Vid, Disfertat. de Succino, J. G. Stockar db Neü^

|fORN. Lugdbv ijóo.Sandif, Thes,yd\, 1.

(/a) Hut. de PAcad, des Sciences] dè ï7Ö5* p. 5|»

O ^
IIT, Debl. ïVi Stuk»



Barnsteen en

ni. den Mond der Giaretta, in vry groote Stuk-

'XI. ken; op het Vaste Land van Italië en elders

Hoofd-
^^^^ Grond met 'Bitumineuze Stoffen ver-

vuld is. In zeker Landgoed , by Koppenha-

gen , kwam, nu ruim een Eeuw geleeden,

onder 'c ploegen een Stuk te voorfchyn, van

grootte als ^eas Menfchen Hoofd By ons

is zulks zeldzaam; echter werdt, voor wei-

nige Jaaren 3 hier te Lande, in de Beemfter^

een Stuk Barnfteen opgegraven , waar van my
i^ts. is medegedeeld-,

Hoeda- De Barnfteen valt zelden in Stukken die

* z^waarder dan een Pond zyn : des het al iets

byzonders was , dat een arme Boer in Noord-

Jutland, op het zogenaamde Netteftrand, nu
omtrent zestien Jaar geleeden, in 'tVoorjaar>

een Stuk vondt , dat elf Duim lang was, negen

Duimen breed en zes. Duimen hoog, weegen-

302 Loot, dacismeerdan negen Pond (w).

Evenwel 5:ou ook aan de Ku3C van Yslandeeu:

Snik gevonden zyn van 27 Ponden. De veel-

heid is zeer groot ; want het gene daar van

^arlyks ,te Koningsbergen alleen, aan de Ko-
ninglyke Kamer kamt i wordt gefchat op

honderd tot honderdtwintig Tonnen. VoortS:

h^eft hy zeldzaam eene bepaalde; gèflalte ;)

B^h hoe.

Cm) Hamhurg 29 Ma^ifc 1268. Haarl Courant v»a

5 Ai4iU
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hoewel men Stukken vindt, die zig als Koge-

len 5 Nooten, Raapen , Druiven, enz. ver- XT.
*

toonen, of drie, vier, vyf geregelde hoeken sJtK^^
hebben, of Takldg of als Dropfteenen ge-

vormd zyn. Zeer dikwils vindt men hem
gegroeid op Schulpen, Hout of Boomfchors,

als ook met Zeegewasfen daar op of aan de-

zelven zittende en zeer dïkwils met een rond

Gat doorboord , als of zy om Riet of Takken

gedold waren. Zelden komt de Barnfteen voor,

|>y geheel zuivere Stukken ; dewyl 'er door-

gaans eenige andere Zaaken in zyn, die de

helderheid bezwalken of ook denzelven raar-

der maaken. Hy bevat of Waterdruppen,

Zandkorrels , Kley , Mergel , Vitriool , Bladen

en Vrugten van Denne- Lorken- of Pynhoo-

rnen , Takjes , Schorfen , Wortels, Hooy,
Gras , Riet , Mos , Blaadjes; qok fomtyds ,

doch zelden , Zaadkorrels, vm Tarv7, Rog
of Gerst; maar dikwils veelerley lafektenea

deelen daarvan; naamelyk Spinnen j Mieren,

Booïnwantfen , Vliegen, Muggen, Wespen,
Vlinders , Houtkevers , Mey - Kevers ; . veel

zeldzaamer Byën , Krekels, Sprinkhaanen en

Water -Infekten.

; Ik heb voorheen , onder de Delfftoffen ,
Vliegen-

en wel onder de Verfte.eningen:.vgn Infekten ;.^Pl!^^^"'

op 't vo?tfpoor van L

i

n

n

./s ü s , vaii de^zm^-^?^^}]'

Vliegen - Barnjieeu- reeds gefproken {n) : maar

,

aan-
Qi) Zie lil. DsttLS J. Stuk , Wadz. 265.

O a
HL DsBï^ ÏV. Stm.



De Barnsteen en

Afdek
^^^S^zien ik toen geen Afbeelding daar van

XL * had medegedeeld, kwam het my piet oneigen

iiuK
voor , zulks hier te doen. Derhalve vertoon

ik, in Fig. op Plaat XXXVII , een

Stukje fraay doorfchynend geelen Barnfteen ,

waar binnen zig zeer duidelyk een gevleugeld

Infekt openbaart , dat meer naar een Hommel-
tje dan naar een Vliegje gelykt* De meeften

der Stukjes Vliegen - Barnfteen, die ik heb,

fchynen een Soort van Wespjes te bevatten,

en in een groot Stuk komen *er twee aan el-

kander, als in de Paaring, voor.

Vischje Eenige Aucheuren fpreeken ook van Kreef-

fteen^"'
9 ^^^^^^ » Haagdisfen , Kikvorfchen ,

Pj^^
Vischjes en derzelver Kuit , welke in den

XXXVIL Barnfteen ingeflooten zyn gevonden. Hoewel

*"het mooglyk is, dat dezelven 'er door Konst

,

tusfchen twee platte Stukken Barnfteen, in*

gebragt waren, is echter zulks uit het pos-

tuur doorgaans te ontdekken; te meer, de-

wyl men de famenvoeging dier Stukken ligt

kan waarneemen. In 't byzonder twyfel ik

éiet , of dat Stukje, waar van ik de Afbeel*

ding in JRg. 1,0? de gemelde Plaat, gegeven

heb, is zo wel natuurlyk als het andere» Heü

Vischje , daar in vervat , fchynt wel een klein

Platvischje tc zyn, doch heeft onder aan den

Bek zeer zonderlinge lange Baardjes. Door
die byzonderheid wordt de echtheid van dit

Voorwerp zeer bevestigdt
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Uit dit alles is taamelyk blykbaar , dat de m.
Barnfteen weleer een vloeibaare StofFe zy ge^^^^^^^^

weest , en zulks is nog waarfchynlyker, door- Hoofd-

dien men hem fomtyds geheel week en kneed-

baar heeft aangetroffen, 't welk inzonderheid P^s.'^^^^?!^

plaats heeft in de Gegraven Barnfleen, welke week,

doorgaans veel weeker is , dan die in Zee ge-

vifchi wordt; zodanig dat men den Gegrave»

Den, om hard te worden, dikwils een poos in

Zeewater legt. Men heeft voor eenige JaareO;)

in 't Poolfche , aan de Oostzee, gezien, dat

hy, by het in den Grond booren, als Gom
aan 't Yzer kleefde Ook vindt men 'er fom-
tyds indrukzels van Bladeren in. By het

maaken van nieuwe Graften te Koppenhagen

,

nu ruim een Eeuw geleeden, werden Stukken
Barnfteen gevonden van verfcheiderley groot-

te, die aan Eiken -Schors of aan zwart ge*
worden Hout vast gekleefd zaten ; doch zy
vonden dien Barnfteen niet, voor dat zy tot

de diepte gekomen waren van de Oppervlakte -

^ der Zee Voorts komt hy insgelyks iu de
Zuidelyke deelen van Europa , natuurlyk

,
gelyk in Languedok en Provence,- ja zelfs in

Spanje verfteend of gemineralizeerd
, voor.

Immers zodanigen hadt de Heer Bowl es
omtrent vyftien Voeten onder de Oppervlak-

te

(o) Barthol. ah, Hafn. 1671. p. iia

03
IIL Deel IV* Stuk.



ai4 Barnsteen en

AfdJel. Aardryks , niet ver van Alikante, in

de Rots vafl zittende, ontdekt r/>\

STUK. Dit laatite, ook . geeft veel aanleiding om
De Oir- te denken ^ dat de Barnfteen eigentlyk van

Harst van een van Boomen oirfpronglyk zy ; wel-

waar^"^" ' ' by een ^rroote Omwenteling van des

fcbyniyk. Aardkloots Oppervlakte 5 *t zy door Over-

ftrooming of anders, in haare natiiurlyke ga-

fteldbeid is bewaard gebleeven, en niet, gelyk

op veele andere plaatfen, verbrand tot Steen*

kolen. Immers , dat 'er groote Bosfchen, in

over-oi]dc3 cyden, door zulke Toevalligheden

bedolven zyn geraakt of door de Zee verflon-

den, is wereldkundig. De overblyfzelen ,

die men daar van vindt , toonen zulks {q\
Wanneer men onderftellen wilde, dat in die

NoordJyke Landen , welke hedendaags mee

Bosfchen van Dennen, Pyn en andere Harst^

draagende Boomen vervuld zyn,oudtydsgeen

dergelyke Bosfchen geweest waren : dit zou

ongerymd zyn. De overvloed van Harst

,

%velken zy in hadden , moet ergens zyn be-

land. En van de uitgebreidheid zulker Bosfchen

kan men niet oordeelen. Wie zal ons zeggen,

of niet weieerde geheele Oostzee doorecnen

gé-

Ci») Een Verhandeling, over dien Verfteenden Barn-

Heen, was, door wylen 's Konings Lyf-Artii , Don

JosEPH SuNAL, aan *t licht gegeven. Travels thraugh

Spain. p. 365.

(q^ Zie het III. Deels II. Stvk ,deezet NaL Ht/iori^,

sian 't begin.
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weMigen inbreuk van den Oceann gevormd TIL

zy , en dat dus onmeetelyke Bosfchen in der- xu^
zeiver Afgrond bedolven zyn geraakt? Dus^^^^^°'

flrydt de groote veelheid van Barnfteen , welke

in zo veel honderd Jaaren reeds in Pruisfen

ingezameld is, niet tegen dit Denkbeeld; het-

welke men dient te omhelzen, offt de inwik-

keling der gezegde Vliegende Infekten en

IVlieren in deeze StofFe te begrypen. Zulks,

immers , was , indien men den Barnfteen acht

uit eene allengs verharde Aard- Olie ^ ook zelfs

uit den bodem der Zee opwellende , geboren

te zyn , onverbeeldelyk, Ondertusfchen is

de vraag , of die Aard- Olie niet wel een

dergelyken oirfprong kan hebben? Hier by

komt, dat men hem doorgaans by zo kleine

brokjes vindt ; dat hy dikwils gekleefd zit

aan Boomfchors of Hout , of met Gaten jdie

aanwyzen , dat hy rondom Riet cf Takjes

geftold zy, en dat hy fomtyds indrukzels heeft

van Boombladen 5 als gemeld is.

De Heer L INN iï:us heeft ook dit Gevoelen Gemengd

begunftigd , wanneer hy van den Barnfteen
ha^rsu*^*^'

zegt : hy is geboren uit Pek, misfchien

35 ook uit Aardharst), door langheid des

„ tyds verhard in 't zoute Zeewater; en hier-

om is hy fomtyds vol Infekten." Te Raf-

lunda in Schónen , zelfs , werdt hem Barnfteen

vertoond , uit den Grond gegraven , welke

half uit Harst fcheen te beftaan. De Ouden

O 4 noem-

IIL Dkel, IV. Siva.
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111. noemdenze Succinum , als van een uitvloei-

"^xïr*^
jend Harftachtig Sap , en wel van Pynboomen,

HoQFQ- zo Plinius wil 5 afkomflig. Evenwel begrypt

zyn Ed,,dathy misfchicn ook een Bitumineu-

zen oirfprong hebbe, en inderdaad het is niet

onwaarfchynlyk, dat die Boomharst ^ in zoda-

nige Graden , 't zy op 't drooge of in de

Zee, zulk een reeks van Jaaren leggende,

iets daar van na zig neeme. Dit kan, in de

eerfte plaats , dan veroirzaaken die verfchil-

lendheid van Kleur, en van Zuiverheid of

ook van Doorfchynendheid , welke 'er in

voorkomt : in de tweede plaats het verfchil

,

ten opzigt van de Grondbeginzelen , in welken

de Barnfteen door de Scheidkunde wordt

ontbonden, welken hem van de Harftea

onderfcheiden. Dus kan hy zyne Bitumineufe

Olie grootendeels uit de Aarde en zyn Zout

uit bet Zeewater hebben aangenomen. Maar
wy zullen deeze StofFe in haare hoedanig*»

heden nu nader befchouwen.

Eigen- Het zyn Stukjes van allerley grootte, en
fchappen. yjjQ geene bepaalde figuur, doch dikwils aan

de eene zyde rond, aan de andere als afge-

^ broken. De Gegravene hebben doorgaans

een ruuwe , als Zandige ondoorfchynende ,

maar fomtydsook helder roodc Bast ofSchors*

Nooit vindt men *er Mineraalen in, maar by

Kisternits , in de ücker.Marck, komt hy wei

jn zwartachtige Glaskop voor* Hyis, volgens

Mus**
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MusscHENBRORK, omtrent een vyfdende ge- Hl-

deelte (r) zwaarder dan zuiver Water: we^- xi!^*

halve hy ook daar in zinkt ; doch dryft , ^^^^f"""

volgens VValleriüs, in fterke PekeK

Derhalve moet hy in Zeewater zeer ligc wor-

den opgenomen en aan den Wal gefpoeld (s)^

Op -"t gevoel is hy niet koud , en heeft ook

geen Reuk , dan wanneer hy gewreeven ,

gefmolten of in brand gedoken worde ; als

v^anneer hy een niet onaangenaamen Harftigea

Geur verfpreidt. Op 't uiterlyke aanzien

heeft hy met de Harften der Plantgewasfen

zo veel overeenkomst , dat men 'er hem
dikwils ter naauwcr nood van onderfcheiden

kan: dan alleen, door dien hy minder kle-

verig en broofcher is, glad en glanzig op

de breuk, byna als Glas, laatende zig der-

halve ook zeer fraay bewerken, flypen en

polyften,

Iq

(r) De doorfchynende Barnfteen is door dien Hoog-

Jeeraar als 1065, de vette of ondoorfchynende als 1087

tot 1000 3 ten opzigt van Regenwater, bevonden, St. dis

Neuforn. Bis/, de Succino, utfupra.

(^s) Derhalve is *t ook onmooglyk , dat hy daar in

^ Jlerk doarzinke , gelykde Heer Berkhev wil ,beweerende

daar uit, dat hy diep in de Modder gezonken kan 2yn:

terwyl ik veeleer geloof, dat zyn diepe legging toevallig

js veroirzaakt , en dat hy in tegendeel dikwils door

?yne ligtheid , by de omwoeling van den Grond door de

J!eebaaren , opgegeven worde , en dus uit de dieptQ

verfchvne.

O 5
III, Dcai. IV. SmiK.



2I8 De Barnsteen en

ÏIT. In Water gekookt , deelt de zuivere Barn-

^^Xl'^ fleen naauwlyks Reukof Smaak daaraan mede.

Hoofd- Even ZO Weinig aandoening heeft hy vaa

*^Q^*^.j^,Loogzouten . Vogt en Plantzuuren; van den

^in^ïn Salpeter- en Zout • Geest zelfs , hoe fterk

^^Wyn- ook zynde , wordt hy niet ontbonden: maar
geest. Vitriool -Olie lost hem volkomen op en

wordt daar mede een mengzel van hoog paar-

fche Kleur, dat echter niet lang helder blyft

en met geenerley Vogt zig mengen laat

,

zonder nederploffing. De allerzuiverfte Wyn-
geest, A/cökal genaamd, ontbindt den Barn-

.fteen geenszins , wordende fleg ts watrood

daar van ( / ) , indien deszelfs Pocijer niet

vooraf, met een fcherp Loogzout, wel ge-

wreeven zy ; als wanneer men 'er een vol-

maakte Tinduur van krygt(v). Welriekende

of gedeftilleerde Oliën voeren meer uit, in-

zonderheid wanneer het fynePoeijer van Barn-

fleen , met dezelven , in geflooten Flefchjes

lang gefchommeld wordt. Het gemakkelyk-

fte ontbindt hy zig in vette uitgeperfte

Oliën 5 als ook in Terbenthyn en Balfem

Copaive; wanneer men eens zo vee! daarvan

op grof geftooten Barnfteen giet , en dit

mengzel , agt Dagén lang , in een geüopte

Phi^

(O Iiï fterke Geef(en en heet gemaakte Oliën fmelt <ie

Barnfteen als Harst , doch minder fpoedig \
zegt de Heer

BerKhev , bladz. 929 ; dat niet ftrookt.

fO BoERH. Chem. Procesf, LVIII-
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Phiool of Ampulle, door een maatige Warmte
^jJ^^l.

zagtjes kookende houdt. Xi.

Door dit Middel wordt de Barnfteen vol- s^k^^'''

maakt opgelost, en deelt zeer fraaije Kleuren Kleur der

mede aan die Olieachtige Stoffen. Met Bulfem

Copaive en Terbenthyn hadc het mengzel eea

donker roode Kleur , en wierdt , verkoeld

zynde, een broofche Klomp. Met Laurier-

Olie was het uit deü paarfchen rood, en bleef

vloeibaarer dan die Olie gewoonlyk is. Met
Olie van Olyven en van Nooten wierdt het

fchoon hoog rood. Met Papaver -Olie ge-

fmolten was de Kleur uit den rooden geelach-

tig, en f^eheel geel met Raap. en Amandel-

olie: Goudgeel met Lyn-Olie. De Olie van

Rosmaryn en van Cajapoeti , op dergelyke ma*

nier behandeld , werden te vlug bevonden om
iets uit te werken Qw).

De Barnfteen , zodanig toebereid , mengt Barn-

^ig gemakkelyk mee Olie van Terbenthyn , Jf^^^

en wordt dus gemaakt tot een goed , hard

Vernis^ 't welk men zwart, rood of anders

kleurt. Men kan ook het Poeijer van Barn^

fteen , met Lyn - Olie begooten , tot een zwart

mengzel fmelten, dan opeen vogtigen Steen

uitgieten , koud geworden fyn wryven éa

wederom in kookende Lyn -Olie ontbinden.

Nog

iw) Disfert. de Succtno, utfufra, p. 2t%.

JII. Dekl. Tv^ Stifk,
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ni. Nog beter flaagt dit Vernis, als vooraF in dc

XL Lyn-Olie wat Goudglit is gefmolten, en daa

jjTCK^^^' eenige Terbenthyn Oliedaar wordt bygedaan.

Dus kan men ook Stukken Barnfteen, of en-

kei mee Lyn-OIie , wanneer men den Barn-

fteen een weinig aan het Vuur houdt , of met

een mengzel van Maftik, Lyn-Olie en Goud-
glit, famenlymen.

Onder- T^ooY een maatige Hitte fmelt de Barnfteen

xoek dooren geeft een welriekenden Damp uit, doch
^^"^^

verliest zyne Kleur, digtheid en doorfchynend-

heid , wordende een bruine of zwartachtige

* Co!opho'^pOT\gieuzQ Klomp , Doodekop van Barnfteen

^Jg
g^ï^^^^^» Poeijer van Barnfleen , met

tweemaal zo veel Salpeter wel ondereen ge-

mengd en in een gloeijende Kroes geworpen ,

detoneert geweldig. In de open Lugt aange-

flooken, brandt hymet eene taamelyk heldere

witte Vlam en weinig Rook , zeer weinig bruine

Aarde overlaatende , die meer overeenkomst

met de Keizei -Aarde dan met Kalk -Aarde

toont. In beflooten Vaten , uit een Glazen

Retort , gedeftilleerd ^ geeft de Barnfteen

eerst, door eene Hitte weinig grooter dan die

van kookend Water, een dunne heldere Olie,

dryvende op een Waterig Vogt, dat eenigszins

Zuurachtig is : vervolgens een dikkere geeJe

Olie en door vermeerdering van Vuur tevens

een witten Damp , die zig aan den Hals der

Retort aanzet als Zout. De veelheid van dit

Zout
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Zout was, uic een Pond van twaalf Oneen ^ AlrxÉEi^

ruim een Loot. Door het Vuur tot den hoog- ^
El-

ften trap te verfterken , komt 'er een zwarte stok.

dikke Olie over , naar Terbenthyn gelykende^

en daar blyft in de Retort een hard Spongieus

zwart Klompje, 't welk niet dan door een lang

aanhoudende alierfterkfte Hitte te overmee-

fleren is, laatende alsdan eene Glasachtige

Aarde met zigtbaare Yzerdeeltjes over. Van

Olie , alles ce famen genomen , heeft men
byna agt Oneen of zestien Loot bekomen, en

van den Waterigen Geest omtrent vyf Loot,

uit een Pond zuiveren geelen Barnfleen, De
flegte roode gaf byna de helft minder Zout,

doch ruim zo veel Olie en iets minder VogtCa).

Deeze StoiFen, uit den Barnfteen gehaald , Viugznur

fchynen de overeenkomst van dcDzelven n^et 1^"^^^^^^^^

de Boomharften nog nader te bevestigen ; in-

zonderheid zyn Vlugge Zuure Zout, het eenig-

fte wel van dien aart in de Natuur bekend ,

doch aangezien de Terbenthyn, die hier by-

zorider in aanmerking komt , ook veel Zuur

Vogt door Deftillatie uitgeeft , kan men \
zelve in de Barnfteen als geconcentreerd aan-

merken. Evenwel verfchilt dit Zout aanmer**^

kelyk, zo van de Plantzuuren , als van het

Zuur van Zee-Zout en van het Vitrioolifch

Zuur;

(x) Sr» DE NfiüFORN >?^*^'a«o , wtfupra.p.^jïS»

IIL Debl. 1Y, STÜÏ5,
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ïll. Zuur,- gelyk uit de Proefneemingen van dea
Afd^l.

jjegj. oNao (y ) blykt; doch zou het nieü

Hoofd- door vermenging veranderd kunnen zyn ?

Gezuiverd maakt het driehoekig Prismatieke

Kryftallen , aan de enden als fchuins afge-

fneeden. Door den kundigen Baker zyn de

Configuraiiën van dit Zout zeer fraayin Plaat

vertoond (z).

Te Barn- Wat de Barnfteen-OH^. aangaat^ deeze, van
fteen-Oiie.genige Aardachtige of Loogzoutige Stoffen

verfcheide maaien overgehaald > wordt zo

helder als Water» met een zeer aangenaamen

Kruiderigen Reuk.. Zy vereenigt zig gemak*

kelyk met gedeftilleerde Oh'ën van Plantge»

wasfen , als ook met Natuurlyke JBalfcms ;

verhit zig geweldig met den rookenden Sal-

peter- Geest, en wordt na de vermenging tot
' een Harst, welke naar Muskus ruikt: met

Loogzouten kan menze ook, door langwry-

ven I tot een Zeepachtige Stoffe brengen, en

zy wordt door Vitriool -Olie opgelost : maar

zy vereenigt zig niet met den allerzuiverften

Wyngeest 5 Alcohol genaamd , dat een aan»,

merkelyk verfchii van de Oliën der Planten

aanduidt. Hieruit willen veelen befluiten , dat

deeze Olie nader met de Steen - Olie en Naphtha^

over-

(y) ThïL TranfaEL Vol. LVII. p. 479.

(z) Nuttig Gebruik van '/ Mikroskoop, i^mllerd. 1756*

|1» V» bladz. 141.
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overeeokomftig , en dus van een Mineraalen ]n.

oirfprong zy. Zy vermengt zig , ondertus- Avv^ku

fchen , zeer geinakkelyk en volmaakt met de Hoofd-

Terbenthya- Olie j 't welk ook een groote^^"*"*

overeenftemming aanwyst. En,dewylmen
in de Kaspifche Zee , alwaar de Steen < Olie

zo overvloedig is , dat zy die Zee dikwils

verfcheide Mylen bedekt , geen Barnfteen

vindt, en dezelve in tegendeel zo overvloe-

dig is op plaatfen waar dergelyke Olie niet

voorkomt , is gezegde Oirfprong nog ?eer

twyfelbaar. Hier by komt dat de Barnfteen

zig door zyne Kleur en helderheid zo zeer

van alle de Bitumineuze Stoffen onderfcheidt.

Behalve tot Vernisfen wordt de Barnfteen, Gebruik,

als bekend is , ook gebruikt tot veelerley

Werkftukken , zo in 't klein als in 't groot*

De Oofterfche Volkeren , Chineezen , Japo-

neezen , zyn ongemeen verzot op den helde-

rjen geelen Barnfteen ^ dien zy boven Goud
en Juweelen fch^tten, tot Hoofd- en Armfie-

j^aadeo*. Zo brengt de zeldzaamheid een ding

in waarde, dat , ter plaatfe daar men 't over-

vloedig heeft 3 weinig geacht wordt. In Eu-

ropa , echter, worden Kandelaars, Rotting^

knoppen en Meshechten van Barnfteen ook;,

geenszins verfmaad ; hoewel men met Snuiste*.

i:yën van dien aart, in't byzonder Barnfteenen

Kraaien , zo veel niet op heeft als weleer.

Door famenftelling maakt men 'er keurlyke,

Kisc-



De Baj^nstëen en

Afdeïi ^^^^i^^ Kabinetjes van, welken de verfchit-

XI.
' lende Kleur der Stukken zeer verfraait. Ook

sjli^f^^ is hy veel in gebruik geweest^ tot ingelegd

Werk van Kasfen, Tafels en Kabinetten.

' Men heeft den Barnftecn van Terben-

thyn en Steen- of Aaid- Olie willen na-

maaken; waar in fommigen taamelyk zyn ge*

flaagd. Ten dien einde iaat men die Stoffen,

door- een maatrge allengs vermeerderde Hitte,

tot kookens ' jÉöè ' gebragt , onder elkander

fmelten. Anderen vérhaalen^ •dat zulks, met

Vitriool - 0'ie en Anys - Olie ondereen te

mengen, kan gefchieden. Het een zo wel als

h andere kan tot niet weinig bevestiging vait

gemelde afkomst, en uit het Planten- en uit

het Steenryk, ftrekken* ^
'

In de In de Geneeskunde is het fyne Poeijer van

kunder Barnfteen , met andere middelen gemengd ,

niet ondienftig tot verzagting van fcherphedea

in de Ingewanden , en dus ook tegen den

Buikloop. Uitwendig diént dit Poeijer tot

Geneezing van Barften , Klooven en kleine

Kwetzuuren der Huid , evën als dat van Harst.*

De TinÊtuur is nuttig in veelerley Zenuw,

kwaaien, Opftygingen, Jichtpyrien, enz. De
Olie van Barnfteen is een ongemeen oplosfeöd;^

prikkelend en Pynftillend Middel, zö in- aïs

uitwendig gebroikt. tier zo vermaarde Eatf

deLuceheth daar van zyne v'oornaamlle kragr.

Het Zout , dat ongemeen vlug , fcherp en'

door*
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doordringende is, bevordörtde Waterloozing ^p^/^^^j^^

n 1 1 1 Hoofd»
LiNNiEUs ftelt ttiaar ééne Soort van Barn-sTüK,

fteèn, in Kleur verfchillende , maar Wal- Soortena

Leriüs heeft ditbeter, fcellende in deeerfce

plaats*

ril Barnrceen . die harder is. Europisch. ^
!•

Baltkum^

Onze Ridder hadt deczen genoemd Êkktri-P^^'^'

fcht Barnfceen, wegens de aanlokkende kragtjfteen,

voorgemeld. Ik noem hem Qofterfche , als

yin de Oofczee komende, \ welk de gewoons

naam is , om hem van den Westerfcheh of

Westindifchen , die volgt , te onderfcheidem

Men heeft 'er zeer veele Verfchillendheden

van 5 zo ten opzigt van de grootte en deugd

der Stukken , als van de Helderheid en de

Kleur; daar ik nu van zal fpreeken.

Sortement nosmc men de vafce ^ heldere Verrcii!

eenkleurige Stukken , die meer dan zes Lootte.
^^^'^

vveegen en als Koopmans - Goed , zelfs naar

Turkye en Oostindie , verzonden v/orden ?

Tonnetjfteen noemt men de onzuivere Stukke:]^

diö

(i) Suceinum durfiL'? Ëcropr^^iim Wall- Syst, Min^

11. p. 108. Succinum. Linn. Sysi, Nat, XIL Tom. IIL

6en, 20. Eleftrum diaphanum folidum. Syst, Nat, 167*

l^i 2. Bitumen folidumdurumnilidiim fuaveolens* C^rth^

J^ün, 48. Succinum pCliucid'am aut opacum. Wall. Mint,

4©o, 201. Succiïium. Ckomst. Miin. Vóg* ^.'U ,

p
III. Dïsu IV. Stük.
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IIL die door een Zeef van Yzerdraad , met Gaten

^^^l^' eeu Kwadraat -Duim wyd , heen vallen. Die

Hoofd- kleiner zyn ^en door de tweede Zeef fchieten^

goed en zuiver, worden Vernis - Barnjleen ^

genoemd, en al hetflegte, onzuivere, kleine

Goed, noemt men Jfval of Zandfteen^ waar

van meest om Zout en Olie te deftilleeren ge-

bruik gemaakt wordt. Schluck^ eindelyk, hee-

ten de groote , onzuivere, donkere. Spon-

gieufe en meestal witte Stukken, welken men
voornaamelyk toe Geneesmiddel voor Paar-

den en de bonte , die mea om te verwerken

bezigt.

Verfchil Ten opzigc van de Helderheid valt de Barn-
m Helder-

^^^^ of geheel of half doorfchynende , of

Wolkig en als gewaterd, of gevlakt, hebben-

de in een doorfchynende Grond ondoorfchy-

nende Melkwitte Vlakken. Ook is hy fom-

tyds geaderd, met geele doorfchynende Stree-

pcn in een donkere
i

witte Grond. Somtyds

valt hy geheel ondoorfchynende, gelyk in-

zonderheid de Boheemfche en de meefte an-

dere Gegravece Barnfteen. Men wil dat

deeze laatfte helder gemaakt kan worden; 't

zy, door hem, in een Papier gewonden,
by de twee Etmaalen in een Water- of Zand*

bad te digereeren ; 't zy door hem twee Da-

gen lang in Raap -Oiie te kooken* Sommigen
willen, dat dit ook met Lyn-Olie, Pekel,

Vleefchnat en wat dies meer is , geluike.

Om-
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Omtrent de Kleur heeft men nieer verfcbil. atdekl.
Icndheden. Hy valt Graainv of Wit en dan

^^^^
meestal ondoorfchynende t hoewel 'er ook stuk.

een helder witte is , byna als Kryflal. De ,
Verfcku

Geele Barnfteen , die meest doorfchynende

is, heeft eene Honig, Wafch , Wyn, Zwavel,

Citroen^ of Goudkleur^ en deeze laatfte, de

allerfchoonfte, zal waarfchynlyk het Chtyfelek'-

trum zyn der Ouden. Roode Barnfteen is

doorfchynende of ondoorfchynende ; gelyk

ook de Bruine die 't allerminftc geacht V7ordU

De Zwarte , zeer zeldzaam , v/ordt dikwils

verward met den Gagates of zwart Achaatfteen.

Wy zullen daar van nader , in 't volgende

Hoofdflukj fpreeken. Somwylen, doch zeer

zeldzaam , komen Stukjes voor , die groen

of blaauwachtig zyn en ook wel uit den paar*

fchen zien, of eenen weerfchyn hebben , als

de Opaalen : maar dewyl *t bekend is , dat

dergelyke Kleuren door Konst aan den Barn»

jfleen medegedeeld kunnen worden , is 'er,

inzonderheid by zeer hooge Kleuren van dien

aart , voorzigtigheid noodig 5 om zig niet te

laaten bedotten*

Veelkleurigen Barnfteen heeft men gezien, veei-

die naar een doorgefnecden Moskaatnoot ge-H^i^J^^^
^ , « ,

^of Bonts,
leek, of die gewolkt was^ als een Achaat or

Jaspis, beiden ondoorfchynende. Hier moet

men ook de voorgemelde Gevlakte en Gea-

derde t'huis brengen ; waar van ik een fchoon

• P 2 Stukje
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Afdeev. Stukje heb, als een Hart gefatfoeneerd , dat

HooïD
^^^^8^^' Melkwitte Streepen en

STUK.
'

Vlakken. Ook valt hy Wit , Graauw en

Rood ; Graauw en Goudgeel gemarnierd; Wit

en Geel gewaterd en Geel met Graauwe

Golven ; allen ondoorfcbynende.

Voorts komt hier alles in aanmerking, dat

ik van deii Barnfteen in 't algemeen , hier voor,

gezegd heb; gaande thans over tot de andere

Soort.

IL (5) Barnflcen, die wechr uit Indisé

Suceimm
Ocddenta^ De Hccr Walleriüs merkt aan, dat

Westindi- deeze een weinig weeker is van zelfftandig-

held, laarende zig derhalve zo goed niet po-

lysten^ doch komende , voor 't overige , ia

Kleur, byzondere zwaarheid , Elektriciteit en

Reuk, met den Europifchen overeen. Men
vindt hem, zege hy, in \ Landlchap Benin

in Guinée , en dus in Afrika, in Zand be-

graven. Derhalve moet hy wel onderfcheiden

worden van de Gom Copal^ gelyk Leeiman

gedaan heeft ia) : daar niettemin zyn Ed.

hem met die Gom fchynt te verwarren, alzo

by 'er den naam aan geeft van Copal. Van
die Gom heb ik , in de befchryving van den

Boom

(2J Succinum mollius Indicum. Wall. Sijsu Min^ If,

p. iio. Succinum Africanum nomultis.

(fij F/mjs. Chjm, Schriften, p. 73



tESZÈLFs Verschillendheden. 229

Poom^die deeelve in Amerika uitlevert , reeds IV

s

gefproken (b). Zy onderfcheidc zig , door ^XL
haare taaiheid, van denzelven. ^^^'^^^^

, STUK*
Deeze Barnlteen kwam eerst m groote veel.

heid van de Kust van Afrika , voorgemeld

,

iDaar tegenwoordig vindt men hem overal in

de Westindiën. Hy is raarder en duurder dan

voorheen. Ik heb 'er fchoone groote Stuk»

Jcen van, die Goudgeel zyn van Kleur en zo

helder als Kryfcal. Hy is begaafd met Elek-

triciteit of aanlokkende Kragt , wanneer hy

raaar een weinig wordt gewreeven , doch geeft

byna geen Reuk. In fmeltbaarheid ,doordege»

dagte Oliën en Balfems, overtreft hy den ge-

woonen Barnfteen en is derhalve bekwaamer

tot het maaken van Vernisfen : maar toe be.

werken is hy zo dienftig niet, om dat hy door

zyne zagtheid den Glans te ligt kwyt raakt en

dof wordt. Door Deftillatie heeft men *er

een groote veelheid Olie uit gekreegen , zo-

danig dat een Once meer dan zes en een half

Drachmen uitleverde; terwyl de andere maar

zestien Scrupels gaf uit een Once. Ook is

hy wat kleverig op 't gevoel onder 't wryven.

Geen Zout heeft men 'er uit bekomen en de

gerefliificeerde Olie mengde zig volmaakt met

Ah

(b) ÏL Deels IL Sruis; deezer Namurlyki Miflom ,

P 3

IIL Deel. 1 V* Ssi£i
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aIdIbu
Alcohol (c'). Hier uic fcbynt te bl^^ken , dat

AI. deeze Barnlteen Plantaardiger zy , hebbende
jlooro-

^^^^^^j^yj^jyj^ Jqoj. Zeepwater de gedagte

verandering niec ondergaan.

XII. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Aardharsten en dergelyke

Bitumineuze Stoffen ; gelyk de Naphcha of
witte j geek en bruine Steen -Oh'e, het Jo*

denlym , Cerg - Vet of Blomie , Berg. Pek
Asphalt^ Pek- Turf Aardkolen, Steenko-

len. Houtkolen, Brand;. Ertfea , Gitfteena

Stinkfteen , Leverfleen, mz.

.Geiiagts- Tn dit Geflagt heeft L i n n^e u s , onder dea
'«boucj* X ijaam van Bitumen^ dat Aardharst, Berg-

pek of Jodenlym betekent, alle die Vettig-

heden des Aardryks begreepen, welke, 't zy

onder eene geheel vloeibaare Gedaante ^ als

Olie; \ zy Lighaamelyk, als Pek of Harst ,

uit hetzelve voortkomen 5 of daar in ge*

vonden worden. Zy zyn kenbaar aan hunne

braudbaarheid als Zwavel en verfchillcn van

dea

(fj St, De Neuforn. Disjert^ utfupra, 24^
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Jen Barnfteen door een onaangenaamen Reuk x ,/\ FDE RL*

of Stank , onder 't branden. Ook is de^ Xli.

Kleur der mceften zwart of donker* Zygruiu^*

geeven, gewreeven zynde, ook eenigen Geur

en trekken ligce Gruisjes aan; maar zyn veelal

ligter dan Water / zo dat zy daar op dryven.

Veelen achtenze van Vuurbraakende Bergen

afkomftig te zyn , doch veeleer ware het te

denken, dat die hunnen Oirfprong of onder-

houding hadden van dergelyke Stoffen , in

's Aardkloots boezem verborgen. Ondertus-

fchen vindt menze thans in derzelver nabuur-

fchap niet.

Tien Soorten zyn in dit Geflagt begreepen. Soorten,

waarvan de vier eerden behooren tot de Steen-

rots- of Berg -Oliën ; de zes overigen tot de

Aardharften > die rnen Bitumina noemt: als

volgt.

- - (i) Aardhars t , die vloeibaar is en witachtig, \.

Bitumen

Deeze noemt men Berg- Balfem of Berg 0//V,^a^^^fha.

doch gemeenlyk Naphtha , een woord dat

mooglyk van de Oofterfche Volkeren is ont-

leend.

(i) Bitumen flaidum albicaiis. Syst. Nat. Tom.

UI Tom. lil. Gen. 21. Sp. i* Bitumen fliüdum levisü-

xnvini. Wall. Min, 192. Syst, Min. \\. p. 89. Oleum

Montanum ignem aurahens, Wolt. Mïin, 24, Naphtha

albkans. KiEMPF. 273. Naphtha. Mem, de l'Acad*

M:^dFS Sciences^ de 1736. /8. Hyalinum,

P4
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^ leend. Men vindt ^er de voornaamfle Tjmn^

XiU nen van in Peröe , en wc! in het Landfchap

iTUK^*^'
Schirvan , oudtyds Medie , op een Schier-»

Eiland, naby de Stad Baku^aan de Westzyde

der Kaspifche Zee. Aldaar is eeaplek Gronds ^

zodanig met Olie vervuld , dat dezelve op

fommïge plaatfen uit Gaten en Scheuren

brandt , op anderen ligt aan te fteeken is
^

door middel van den Damp, dien hy uitgeeft,

inzonderheid wanneer men hoile Rieten, tot

eenige diepte , daar in plant , die dan aange-

ftooken als Fakkels branden en nimmer uit^

gaan , maakende dus het eeuwigduurende

Vuur der Perfiaanen. Die brandend Veld[

vondt K.^MPFER drie en een half Uur gxians

benoorden de Stad Baku , agtentagtig Schree-

den lang , en zesentwintig Schreeden breed.

Het Volk der omleggende plaatfen maakte

gebruik van deeze Vuurgaten, 'c zy om hun-

ne Spyze op te kooken , ^t zy om Kalk te

branden, en men vondt 'er ook die zig alleen

pet de befchouwing verlustigden, van dit hup

Heiligdom , zynde daar toe een Soort vaq

Steenen Tempels rondom dat Veld opgeregt*.

De Vlam was blaauwachtig geel en fteeg met

flil Weer wel eenige Voeten hoog* Twee-*

duizend Schreeden van daar, vondt hy de

Putten, waar ïn men de Naphtha, onophou«

delyl^ daar ia lekkende vergadert, omze ten

gcbruike te brengen. Anderen hebben gezieh|
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dat aldaar fpringendefironnen waren van deeze m.

Berg. Olie, welke van de Perfiaanen in hunne "^^"j*"'^

Schuitjes werd: gevangen , en ook dikvvUs Houid*

door den overvloed weg liep, zo dat de Zee^^^^*'

daarvan 5 verfcheide Mylen ver 3 overftroomd

werdt (d). Volgenz de oude Autheuren vondc

men weleer deeze Naphtha ook hy Bagdad ,

te vooren Babyion , by Su2;a , Ardebil en

elders in dat tiyk Qe).

Deeze witte Steen- Olie y gelyk zy van fom- Eigen-

nijgen getyteld wordt, is zeer dun, van eenen

doordringenden Reuk en ongemeen vlug, Zy
vat niet alleen 2:eer ligt Vuur , maar haare

Dampen zelfs vliegen by de aanfteeking, ia

als van verre, onmiddeiyk in brand* In deeze

Eigenfchappen komt zy grootelyks oveereen

met de zogenaamde NapJitha FitrioU, welke

door vereeniging van den allerzuiverften

Alcohol met een zeer fyn Vitrioolzuur ver*

kreegen wordt ; doch de Olie , welke meiï

door Deftiüatie uit de Naphth* haalt, heeft

doorgaans den aart niec van de Oliën uit

Plantgewasfen , en is nog ligter dan Alcohol,

en het weinige .Zuur^ d^c mea 'er van krygr,

komt

(d) Zie Baker Nuttig Gebruik

bladz. 146*

(fi) Zie nader Waarneemingen omtrent deeze NapiiK^

ha- Bronnen in de Algem. Vadert. Lttler - oefenifigm ^

voor dit Jaar 1784 > of Vyfde Deals s Stukje.

ÏII. Dbbi.. IV. Stuic



234- De Aardhars ten en

r ITT. komt meer met dat van Barndeen-Zout, dan

XII. met Mincraale Zuuren overeen. Gemeenlyk
^^^ooFD- bjyft qqJ^ van de Deftillatie der Naphtha een

zwarte, Aardige, Flarstachtige StofFe over,

en haar Vlam geeft doorgaans eenig Roet. De
natuurlyke Naphtha wordt, bovendien, door

langheid van tyd wat dik en taay, donkerer

van Kleur en verliest allengs haaren Reuk.

In Alcohol ontbindt zy zig niet, maar dryft

'er op als een Vlies. Met Olie van Vitriool

of rockende Salpeter- Geest verbit zy zig

geweldig en wordt tot een Harstachtig Lig-

haam, dat in 'c laatfte geval naar Moskeljaat

ruikt. Haalt menze in Glas op Water over,

dan word zy vee! fyner, vlugger, dunner cn

Kruideriger* Wryft menze, in een Glazen

Mortiertje , met fcherp Loogzout , dan be-

komt men cene Zeepachtige StofFe; zo wel

als met Armoniak - Geest : maar de Naphtha

fcheidt zig in korten tyd, grootendeels, we-

derom daar vim.

Zy is Li nn-*:üs befchryfc de Naphtha als wU*
doorgaans

^^^^^^.^ zynde ; doch zo vindt menze zelfs ih

Perfie zeldzaam. De Turken noemenze wel

Nafih fefiidy dat is Witte Naphtha, niet om
dat zy wit is , zegt Kmmv^EK^ maar om
ze van de zwarte, dat is van de Steen- Olie,

le onderfcheiden. Gemeenlykst is zy geel

»

zelfs wanneer zy de volkomene helderheid

van Water of Glas heèft, ^t welk onze Rid-

der
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der met de Vcrfcheidenheid van Hyalim fchynt in*

aan te duiden; hoewel de zodanige, op den xil.*

Bere: Zibio in Italië vallende, volgens Van-
DELLi Reukeloos en niet ligt Vlamvattende

ware. Geel of bruin vindt menze op verfchei-

de plaatfen in Italië, by Gabian in Vrankryk,

en in 't Lamberts-Gat in de Elfaz, uit wel-

ke laatfte de Heer Spielmann een Zuur be?

komen heeft, dat naar den Geest van Zeer

Zout zweemde (ƒ). Elders , nogthans, komt

'ly inderdaad voor, gelyk uit het volgende

blykt.

5, De Sweedfche Heer Psilakderhifxm Witte

„ heeft in Italië gezien, hoe gemakkelykj^^j^J[J^

„ men de Steen -Olie bekwam van Mon^e Cia-gQ^ondeno

,5 ro , omtrent twaalf Italiaanfe Mylen van

Plaifance. In dit Gebergte zyn Laagen van

graauwen Arduin, byca horizontaal leggen-

ji de , gemengd met Kley en een foort van

,9 Seleniet, welke Kalkachtig fchynt, Deeze

„ Steenen boort men in 't Lood door, toe dat
^

men Water vindt , en dan zypelt de Steen-

5, Olie van tusfchen die Steenlaagen , ver-

gaarende zig op het Water van de Put.

3, Wanneer 'er genoeg by elkander is, gelyk

ten einde van agt Dagen, dan fchept men

5, die in Kopere Bekkens van het Water ,

„ daar

C/):Gmeljn Natiir - Sijflem. II Th* p. 3^6.

WI. t)EW, IV. Stuk,
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9>

3)

Afde^Êl. 5' Putten goed op blyft, m
xu. , beter dan in Flesfchen , wier Kurken zy

^
Hoofd-

^Q^r]^ t, waafemendc grootendeels weg.

Dit bewyst de vlu heid van deeze Olie ,

welke helder is en wit , en buitendien uiter-

maate brandbaar. Als een Put niet meer

uitlevert, boort men een andere op een an-

dere plaats. Dewyl 'er meer valt» dan de

Apotheekers gebruiken , heeft men de proef

55 genomen , om 'er het Hout door inlegging

mede hard tp maaken; 't v^elk reeds gelukt

is metPynboomen en Dennen* Hout (g).

Oebruik. De Naphtha is niet alleen op zig zelf zeer

ligt Vuurvattende , maar zy doet ook alle

Lighaamen , die 'er mede befmeerd zyn ,

branden. Hierom maaken 'er de Vuurwerkers

veel gebruik van , inzonderheid in de Oofter»

fche Landen, waar menze ook in de Lampen
brandt. De Perfiaanen en Turken mengenze in

i)unne Vernisfen , die van Lyn-OIie met

Sandarak gekookt zyti. Zy geeft ook een hard

Vernis van voortreffelyken Glans , wanneer

menze met Lyn-OIie, die door Kalk regt wit

gemaakt is , in een warme Mortier lang te

famenwryft , en dan Barnfleen, welke door

een zagt Vuurgefmolten is , daar onder mengt:

doch deeze Vernis droogt zeer langzaam. La

't algemeen geeft zy alle geverniste Zaaken ^

die
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die men 'er mede overftrykt , wanneer zy

fchieiyk droog gemaakt worden , een zeer XlL

bevalligen Glans. Tot het kopiceren van ^^^^y^^/***

Tekeningen is de zuivere van Water overge-

haalde Naphtha zeer dienllig ; alzo hetPapier 9

daar mede beftreeken, doorfchynend en, als

dezelve vervloogen is, weder wit wordt. Uit-

wendig is zy bok, als een uitmuntend oplos-

fend i
verwarmend en verdryvend Middel ^

niet minder dienftig dan de Terbenthyn • Olie.

De Perfiaanen gebruikenze , eenige maaien

overgehaald zynde , inwendig tot één of an-

derhalf Once 9 voornaamelyk in de Jicht en

Krampige Toevallen. De Rusfen neemen
'er, wanneer zy ze bekomen kunnen, dikwils

een Teug van, als Sterken Drank.

(2) Aardharst , die eenigermaate vheihaar is IL

en uit den ros/en hruiiu
F^troUuwt^

Steen-I

Tot deeze Soort behoort de zogenaamde

Berg Olie of Steen-Olie in 't algemeen , diedea

Latynfchen naam Petroleum voert. De Ita-

li-

(^2^ Bifumm iiciuidiusculum fusco- rubescens. S^sL
Nat> Xil. Tom, 111. Gen. zi, Sp. 2. Biturp.en iluidum

erasfius, obfcurum brunneum. Wall. Min, 194. Bitu-

men fluidiirn crasiïns, Wall. Syst, Min. il p, 90 Bit.

fluïdum rpisiiusculum. CaR'ï'h- 47. Oleiim Mcrnta-

num luteum f. badium. Woï-t. Min^ 24. Petroleum»

Gronst. Min, 148.
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III. liaanen noemenze Petroko^ Oglio fanto of O*

^xll^^'S^^^ ^^^^cletto^ de Franfchen Petrole of Gö^/-

HooFD- j^ö;^ dat is Teer , naar welke zy dikwils
STUK*

gelykt; de EDgelfcheniJöc;^. 0/7, datisRots-

Oüe, om dat zy voortkomt uit Steenachtige

Bergen^ Ligt verwart menze met de voor-

gaande Soort : dewyl de Naphtha dikwils

Witte Steen-Olie als gezegdis, en deSteen-

Olie Z^varie ofbruine Naphtha geheten wordt.

Bronnen Vry gemeen is de Steen -Olie in Europa,
daarvan, gelyk in Italië, alwaar zy ia de Hertogdom-

men Parma, Plaifance en Modena, reeds drie-

honderd Jaaren lang, op verfcheide plaatfen,

by 't graaven van Putten in de Gebergten, na

eenig tyds verloop op 't Water dryvende

wordt gevonden. In 't zelfde Gebergte komt

zy fomtyds witter en fyner, fomtyds bruiner

en grover voor. K^mpfer vondt, twee Uu-

ren van de v/itte Naphtha- Bronnen, aan de

Kaspifche Zee , een Vlakte vol Putten van

zwarte Naphtha , die haare Kleur en Stank

zelfs aan de Aarde hadt medegedeeld. Die

Putten werden gezegd wel veertig Ellen diep

te zyn. De Olie fcheen uit het binnenfte van

den Caucafus derwaards op te wellen. In

Siberië komen hier en daar dergelyken Bron-

nen voor. In Languedok heeft men de ver-

maarde Bron van Gabian , alwaar jaarlyks wel

zesendertig Kwintaalen plagten vergaderd te

worden ; doch fcdert is dit yermindcrd tot

vier
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vier Kwintaalen ; gely k zy nog heden geeft (hy TTT,
"

Men hielde deeze en die van Modena alleen ^xTl^
voor regte Steen -Olie in Europa O')* maar ^'^^^ïo-

^ , .

r V y STUK.

\ is zeker, uat in ons vVcrcldsdeel ook veele

andere plaatfea zyn die dezelve uitleveren.

Dus vindt men 'er Bronnen van in Auvergne

en Gascogne, in Vrankryk ; omflreeks Bern

en eideis in Switzerland; op verfcheide plaat-

fen daar Steenkolen - Mynen zyn in Duitfch.

Jand , enz.

Zeer dik wils zweet zy Driippelswyze uit Zy komt

de Aarde of uit Steenen , en is derhalve wyze^ult*

veeltyds met gruizige deeltjes vermengd , ^^^^"^^

wanneer menze vergadert» De eerstgenielde

noemt men Aard -Olie {OUtm Terrce) de an-

dere Steen -Olie (^OJeum Petr^)* Dit heeft

plaats met de Berg » Olie by Welichenburg in

*Switzerland ; by Sulz inden Elfaz; by Boll

in 't Wurtcmbergfe ; in Beijeren by Wiezen

en Honigfen in *t Hertogdom Zelle; byFrei-

jenwalde in 't zogenaamde duiftere Gat of

Kelder ; by Edenburg in Schotland en elders.

In Dalekarlie, een Landfchap van Sweeden 3

komt zy voort uit een ruuw Afchgraauw en

ros bont Marmer, 't welk gebroken een ros*

achtige Oüe uitgeeft^ die aanftonds zwartach-

tig wordt 5 of uit Kalkfleen - Ballen in Os-

munds-

(O Hist, de la Soc^ i?, de Mont^fflUer^ Tmu l p. i2ï.
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AïDEEL.
™^ndsberg"5 of uit den Leyfteen van deü

Xll. Mosfeberg, en doorgaansby de YzerErtfen,

STUK? zege onze Ridder»

Eigen- De donkerheid en bruinrosfe ofzwartachtige
fchappen.

j^j^^^^. ^ benevens dc minder fynheid, vlugheid

en ontvlambaarheid; als ook de minder aan*

genaame Reuk, inzonderheid by 't branden?,

onderfcheiden de Aard- of Steen -Olie van de

Naphtha, voorgemeld. Zy is veel taayer en

dikker en wordt in de open Lugt langs hoe

taaijer en donkerer Van Kleur; zo dat zy

elndelyk zig als Pek vertoont. Zy verfchilt,

ruim gefproken , omtrent zo veel daar van

^Is de uitgeperfte van de gedeftilleerde Oh'ën*

ïn gezuiverde Wyngeest is de Steen -Olie zo

min als de Naphtha fmeltbaar; 't welk gele-^

genheid geeft om derzelver vervalfching met

gedeftilleerde Oliën van Planten, inzonderheid

met Terpenthyn-Olie, te ontdekken. Dew^i

zy veel voorkomt in de nabuurfchap van

Steenkolen, zo is het te denken, dat zy op

dergelyke manier , als de Teer tegenwoordig

gemaakt wordt, door natuurlyke verbranding

uit Marstachtige Boomen gefprooten , en

door bymenging van eenig Mineraal -Zuur,

even als de Barnfteen, van aart veranderd

zy.

Inzame- inzameling van de Steen- Olie is zeer

toS' eenvoudig. Zy wordt met Emmers of Bek-

kens van het Water gefchepc of afgeroomd,

en
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tn dan , het geen 'er liog by is , door een Gat
j^^lH'^^

in de bodem uitgelaten» Wanneer de Bron- xii.

nen diep zyn, zo ondervindt het Werkvolk, 5^^^^/^"

daar in nedergedaald, dikvvils Ongemakken, Sum-Oiit

wegens den benaaüwden Reuk of Stank ; zy

Jcrygen , dat zonderling is , een fteekende Pyn

in de Ooren: men wil ook, dat 'er van geftor-

ven zyn. Zo de Olie alleenlyk uit Steenen

of uit de Aarde zypelt, dan is het zeer moeie-

lyk eenige veelheid daar van tè vergaderen*

De Perfiaanen fcheppen haar fomtyds maar

met de bloote Hand van het Water daar zy

op dryft; doch uit de Bronnen wordt zy met

Emmers^ door middel van Rollen, welke van

P^iarden omgedraaid worden , even als *c Wa*
ter uit diepe Putten, opgehaald. Zy doen

de Olie flegts in Lederen Zakken , hoewel dié

best goed blyft in Flesfchen of in Potten :

Want in Houten Vaatwerk gaat veel ver-

looreti*

De Steen «Olie vereènigt zig, gemakkalyk, GebruiM.

met ailerley Oliën, Balfems, Harden, uit het

Planten -Ryk; ook met Amber, Barnfteen en

Rottekruid* Met Aluin gckalcineerd maakt

zyeen Pyrophorus {k)^ gelyk de Barnfteen.

Zy bevriest nooit, en een Druppel fpreidt zig

op 't Water uit , gelykerwys de Naphtha*

Tót

(Ji) Deeze , anders genaamd PhQ^korns Hombergii , is

eene Stoffe , die , als zy in de Lugt komt, aanftonds m
brand vliegt,

Wh DfiBt. IV. StvIs.
^
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. Tot Geneesmiddel is zy van dergelylcen dienst

xil. als die, doch op ver naa niet zo kragdg en

^
Hoofd-

^^Qj-jj-jj^gende. Eenigen maaken ^er met vrugt

gebruik van om de Lighaamsdeelen tegen de

Koude en Vorst te befchutten. Met Voor-

loop 5
Wynfteen- Olieen Yzer- Vylzel , wordt

zy dikv.'ils gebruikt, om in een lang Flefchje

boven elkander de vier Elementen te vertoo-

nen. Ook is zy , dik geworden , tot Wagenfmeer

en anders ook alsTeer , dienftig om Vaartuigen

of ander Houtwerk te beftryken en voor de

aandoening van Lugt en Water te befchut-

ten. Meest wordt zy in Tartarie gebrand in

de Lampen , waar toe menze dagelyks , in

ongelooflyke veelheid ^ van Baku uitvoert (/).

111^ (3) Aardhars 1 5 die taay is^^e^^mrt.
Eitttnien . ^ , .

jodeiilym. Men kan deeze noemen Berg -Teer of taaije

Berg-Olie, of Aard-Teer; gelyk zy in Enge-

land Barbadoes-Tar; in Vrankryk Poix Mine^

rak of Goudron ^ Meerskoi Wosk in Rusland en

gtm^Q,Xi\yk Kedria terrefiris of Malta geheten,

wordt ; doch , dewyl zy meest voorkomt

aan

(/) Ki'EMFi'' ^^m* Exot, utfupra.

(3J Binmm. Uiïrx nigtum. Syst Nat. uts. Sp- 3.

Bitumen fegne crasfum nigrum. Wai-l. Min. 195. Ke-

dria terreftris. Axungia ïerrae. Wall. Si/st. Min. 11.

p. 92. Öleum Montanum liquido - tenax. WoLt. Mm.

34, Petroleum tenax» Crons^, Min. 149.
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aan de Doode Zee, zal menze gevoeglyk //j^'g^.

"^öodenhm noemen. In China is een groot /XII.
*^ lil». HOOFD-

Meir daar van , en zy ontbreekt ook met msnjK.

de binnenfte deelen van Afie. Men vindt in

Europa insgelyks zulk Berg -Teer, dat üK^^^'^'

Steenen zweec ; gelyk in de Myn van Danne-

mora in Sw^eeden ; in Colebrooke Dal in En*

gelnnd ; by Clermont in Vrankryk ; op het

Nydelbad en in 't Leberthall in Swiczerland

;

ook op Barbados en andere Westindifche

Eilanden. In 'c Meir Baikal ^ van Siberië , komt

het gemeenlek mee den Ysgang , en hangt

deels by Druppels , deels by Ballen van een

Vuist groot , aan Ysfchotfen of Steenen. An«

ders dryft het gemeenyk op Stille Wateren,

Die Berg -Teer verfchrlt van de Steen-Olie
^^j^J^'^^^^

vQornaamelyk maar door minder vlugheid en
^^^"^^'^^^^

meerder taaiheid; zodanig dat het drkwils ais

Lym aan de Vingers kleeft. Derhalve noe-

men fommigen het ook Pisfasphahtm. Het

is altoos van eene donkere ^ brditie of zwarte

Kleur. De Reuk is doorgaans weinig , zelden

aangenaam en als het brandt altoos fïinkende

met een geele Vlam en veel' Rook. Op een

zagt Vuur wórdt bet dun en ruikt dan naar

Harst, terwyl de Aardige deelen naar den bo-

dem zakken. Door Deftillatie krygt men 'er

een Zuurachtig Water, van en eene donkere

Olie , welke door reftificatie in een dunne

geelachtige en grovere bruine Olie gefcheiden

Q 2 wordt.
IJL ÜEttL. IV. Stok.
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AïDEKL.
Het opgegooten Water neemt den

xii. Reuk en Smaak van het Berg- Teer aan, en

sTUK?*^"" fean tot zuivering dienen in Mond* en Keel-

ffoodiM' Zweeren. Zuivere Wyngeest neemt *er wel

een roode Kleur van aan^ maar, lost het niet

volkomen op ; terwyl het zig gemakkelyk

vereenigt met een agtfte deel Vitriool-OHe.

Ook verbindt het zig met Plant -Oliën, lang

in warmte daar mede gewreeven zynde, toÊ

een zeer goede Vernis. Voorts kan men heC

met gewoone Teer zeer gemakkelyk mengen ,

en met Loogzout maaken tot een foort van

Zeep.

Gebruik. De Ouden fehynen hier van gebruikgemaakt

te hebben ^ om de Lyken te balfemen ; ook is

de vraag , of zy het niet in plaats van Kalk

gebezigd hebben, om de Sieenen van het

Muurwerk famea te voegen. Mooglyk is het

dit Joodenlym, 't welk aan de Oevers der

Doüde Zee vergaderd en naar Damaskus ge-

zonden wordt, ten dienfteder Wol-verweryën,

zo Hasselquist meldt. Dy de Tarcers

wordt het in- en uitwendig, tegen Pynen en

Verftoppingen , gebruikt ; doch het is zeer

verhittende en fterk afdryvende door Water*

loozing.

„IV. (4) Aardharst, die byna wryfbaar is en Pek*

Momia. achttg. Dccze
Bergvet.

'

(4) BiHimen fubfriabile Piceum. Sifsi, Nat. uts. Sp» 4.
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Dceze Soort , die men Berg-Vet ofAard-Talk m.
kan noemen^ is op 't gevoel als Talk ofSmeer,

en dus brokkelig zonder eenigen Reuk. Van Hoofd-

dien aart was de StofFe, welke in *t jaar ^73^»

by geval, door de Boeren in Finland, in ééne
^

Klomp, ter zwaarte van drie of vier Lispon-

den , en vervolgens , in 't jaar 1740 , rog op een

andere plaats, in Sweeden, uit den Grond ge-

haald werdt. Zy was zeer ligt, tot Water

ftaande , omtrent als drie tot vier , en wit

als Kaarsfmeer, Vettig op 't gevoel. In warme

Amandel -Olie fmolt het , als ook in fterke

Wyngecst, door rniddel van Loogzout. Het

laat zig ligter in brand fteeken dan Talk , en

brandt, zonder te yloeijen, met een blaauwe

Vlam; verteert fchielyk en met veel Rook,

laatcnde een zwartb^^uine Harst over, welk^

tusfchen de Tanden zeer raay is en zig niet

oplost in Speekzel.

Daar valt aan den Berg Caucafus in Perfie ^Perfiaaii-

volgens het Berigt van den vermaarden
^jjj'o^^^^

KiEMPFER, een Berg -Vet, 't welk hy we-

gens de uitmuntendheid in 't byzonder be-

fchryft , onder den naam van Natuurlyke

Perfiaanfche Momie, genaamd Muminahi^ of

Mumia mineralis. Hasselq. Itin, 537. Mumia nativa

Perfica. K^empfer» Amcen. 516. Pharm, Wurt, up.
Sevam Minerale» AU. StoM, Vpi. Art i , 2. Vogklu

V iWm. 343.
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IIT. Belesfoon , dat is Balfem, of Kodreti^ als een
Af^ejcl.

Qgf^f^gj^]^ Gods; waar van misfchien 't woord
Hoofd- ^^^/-/^ afkomftig is. Dit zou , volgens de

BerP'Fet. gedagten van het Volk des Lands, die na»

tuuriyke wStoffe zyn , waar mede de Vorftc-

lyke Lighaamen in Egypte oudtyds gebalfemd

werden. Het is, zegt hy, een Bitumineus

Sap, uit het Sceenig Gebergte zweetende,

en in Kleur, dikte en taaiheid, naarSchoen-

maakers Pek gelykende , maar verfch een

weinig vloeibaarer dan die. Men heeft *er

doch verfchillende Soorten van. De befte,

die byna voor een Heiligdom gehouden wordt

,

komt uit een Hol in de Provincie Daraah ,

dat door een zwaaren Steen geflooten, ver*

zegeld , en maar éénmaal 's Jaars bezogt en

g(^opend wordt; als wanneer 'er een Man in

gaat 5 die geheel nsakt is en zelfs den Mond
zo laog vol Water heeft , op dat hy niets

zou kunnen verdonkeren. Het gene hy van

de Rots heeft afgefchraapt , wordt aanftonds

gefmolten en het zuivere gedaan in een Zil-

veren Doosjbedraagende omtrent vier Oneen.

Uitmun- Zulk eeue voorzigtigheid gebruikt men ten

kra«t
opzigt van deezen Eerg-Balfem, die on-

middelyk naar het Hof te Ispahan wordt ge-

zonden. Voorts vallen in dat Gebergte, zegt

hy, nog andere Soorten , die flegter zyn, of

uit de oppervlakte der Rotfen zweetende, of
als Smeer en Vet aan de fteile kanten van 't
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zelve geftold, zo dat zy fomtyds met Pylen
j^^l^^^^

daar af gefchooten wordt. Van deeze laatfte, xil-

Sehebennaad genaamd, hadc hy iets, tegen Zil- jtuk*'*""

ver opgewoogen, bekomen; terwyl de ande- ^^r^.^^/,

re, Tsjampeh geheten , wel viermaal zo hoog

gefchac wordr. Geen deezer laacften kwam
de voortreflykheid naby van de eer/Ie , genaamd

Kodreti benni ^ wier uitmuntende kragc , zo

uitwendig in 'c geneezen van Beenbreuken,

als inwendig tot een Wondmiddel , in 't ge-

neezen van Verzweeringen der Ingewanden

,

oplosfinij;e van gedold Bloed, herfteiling van

Kneuzingen , Breuken en wac dies meer is^

zeer geroemd werdt. Uy gebrek van deeze

werden de anderen gebruikt, die ook derge-

ïyke doch vee! minder kragt hadden, in zo-

danige omftandi heden. Dikwils werdt zy ,

wegens de kostbaarheid, met Honig, Wafch
of Boter gemengd, en dus opgelegd of in-

genomen.

Gedagte K M p F e r acht dit Berg - Vet of Egypte

Balfem zeer overeenkomftig met de Momie i^^/^J^^^I

der Egyptenaaren ; niet welke men heden-

daags in de Winkelen heeft, maar die kost-

baare, welke, uit de van ouds gebalfemde Ly-

ken van Koningen en Vorften afkomfli^i:, hy

fomwyien onder de Zeldzaamheden hadc ge.

zien. Van dergelyke Momie zal het misfchicn

zyn 5 dat die van Egypte hedendaags hun

Unguentum potahik maaken, gelyk Hassel-

Q 4 Q.Ü1ST
lil. Dkkl. IV. Sxux.
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IIL Q u I s T verhaalt , mengende dezelve gepulveri^.

4ywL.
^jjj^j. Botej.^ i3eze Zalve noemen zy

HoQ^D- Mantej , en neemenze in, wanneer zy een

Wonde hebben bekomen. Hem was van een

geloofwaardig Man in Alexandrie verzekerd ^

dat een Moor, die meteen Mes door de Rib-

ben was gedoken , ongevaar twee Pond van

dien Balfem ingeflokt hebbende, waar mede

men ook de Wonde gefmeerd hadt, zonder

iets anders in korten tyd genezen ware. Veel

werdt die Zalf by d^ Egyptenaars , zo in- als

uitwendig , gebruikt tot geneezing van hun

Vee, in alle zo in- als uitvyendige Ongemak-

ken, die de Kemels, Ezels, Osfen , Schaapen

trelFen : waar voor zy meer zorgen dan an-

dere Volken.

V. (5) Aardhar&t, dk broofchis en zwart.

Bitumen

^ergpekr Dit is het gene men gemeen lyk Asphaltut^^

of Bitumen Judaicum^ of eenvoudiglyk Bitu-

men noemt , in 't Hoogduitsch Bergharz
,

Bergpech j
Erdpech y Steenpech oï Judenpechj

dat is Jooden-Pek,als allermeest of allereerst

ge-

(5) Bititmen friabile nigrnm. SysU NaU uts. Sp, 5*

- Bitumen folidum fragile glabrum nitidum nigrum, Carth.

Min, 48. Bitumen folidum co^gulatum. Wall. Mitu

195. B!t« foU coag. friabile^ Aspbaltum. Wall. Syst.

Min, 11. p. 95. Pix Montana dura fragilis nitida.

Min, 25. Petroleum induratum. Cronst. Min. 150.
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-bevonden zynde in 't Joodfche Land* Des- m.

wegen worde het ook Jews-Pitch in Engeland ^xü^*'

en Asphaltö of Büume de Judée in Vrankryk Hoofïj-
, STUK.

getyteld. Sommigen geeven er, om die^^^^^^^^

zelfde reden , den naam van Carahé Sodoma ^

dat isBarnfteen vanSodom,of van de Doode

Zee, aan. Ook zyn 'er die het tot de Momie,

waar mede het veel overeenkomst heefc, be-

trekken.

Men vindt dit Berg -Pek altoos in de Vlot- Waarep

bergen aan de Oevers der Wolga , die uitj^e^vM^^

Kalkfteen en Mergel beftaan ; ook by Ka-

tharineberg aan de Noordzyde van den Cau*

cafus , in de nabuurfchap van Kalkachtige

Dropfteenen ; in Sweeden in verfcheide Ge*

bergten , als ook in de Mynen van Norberg en

Dannemora ; in Oeland tusfehen Leyfteen

,

die door Seleniet als in Cellen is verdeeld; in

Deenemarken ; in Saxen , by Saalfeld in een

Vitriool-Myn en by Freiberg : in het Paltzi-

fche by Aders en Streepen in Cinaber, Drop-

pelswyze aan kleine Kwarts of Spaath Dros-

zen ; alsook in Kley , Kalkfteen en Keizeis;

by Kircheim in ^t Nasfau - Weilburgfe Niers-

wyze in zwarte Hoornfteen*, Zeldzaamer vindt

men het in Ruitachtige Kalk -Spaath in *c

Graaffchap Mark , in Celluleuze Seleniet-

Droezen , die in een dikke Steenkolen - Bedding

verftrooid leggen , by Langenbogen in de

Saalkreits ; by Schweidnits , in Silezie 2 met

Q 5 duü-
III. D5|U IV. Sïüï&

\
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in. dunne Aders , iu het Leijige Dak der Steen-

XII.
' kolen - liedding. Het komt ook in Italië

stIk^/^* voor , cn in Switzerland in Val de Travers ,

Berg'PekA^^^^ het Zit in eene Marmerlaag met Seleoiet,

Men heeft een dergelyke StofFe, by Porto

Principe in de Ilavèna , gevonden. Aan de

Wolga is het Gerteente op fommige plaatfen

als met een zwarten Pekglansovergooten; op

anderen , met kleine en groote Druppels en

Korrels door en door ingefprengd , en hier

en daar 5 in de diepte, vindt men 'er Klompen

en Nesten van 5 die verfcheide Ponden zwaar

zyn.

Eigen- Gelyk het Joodenlym of Berg - Teer door
^^^^^^'P"^"* verdikking van de Steen-Oh'e, zo fchynt dit

Berg - Pek , op dergelyke wyze , van het Berg-

Teer afkomftig te zyn. Het is ligt, dryvende

op 't Water ; zagt en brokkelig , veel naar

Harst gelykende , maar doorgaans donker

zwart. Het Freibergfe, evenwel, is ten deele

helder bruin , ten deele van Kleur als Spie-

gelharst, en heeft een fchoonen Glans,

tusfchen dien van Gond en Robynen als

middelflagtig. In 't algemeen heeft het Berg.

Pek geen aanmerkelyken Reuk , maar fmel-

tende , dat het zeer gemakkelyk aan een

Kaars doet , ruikt het naar Barnfteen. Het

brandt niet ligt, maar geeft veel Rookjgaan^

de ook gemeenlyk, eer het verbrand is, uit.

Sommig, gelyk het Freybergfe en Amerikaan-

fche

,
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fchè, Iaat in 'c geheel geen Afch of ietsckr^ JTi;^^

gelyks over. Door Deftillatie krygt men 'er xïh

een bruinroode of bruin zwarte Olie van , welke ^^f^'^'''

zeer gelykt naar de Steen - Olie , wordende jbv^-i^i^i.

even als die met Loogzout tot een foortvan

Zeep. Zy verandert, door een tweede over-

haaling, in een zeer dunne geele vloeibaare

en in een grovere bruinachtige Olie. Alsdan

krygt men 'er ook een Zuurachtig Water van

,

en daar blyfc eene Aarde over , die dikwils

fterk ruikt naar Zwavel , fomtyds byna fmaa-

kelooze , Bladerige of Seleniet-Kryftallen

geeft , en ook wel Kalkachtig of Kleijig is ,

houdende veeltyds eenige Yzerdeeltjes.

De Heer Walleriüs; die deeze Soort Gebruik,

niet van de voorgaande onderfcheidt, merkt

aan dat de Asphalt (BUtmeii) of zuiver zy ,

waar toe dan de gedagte Momie behooren

zou; hoedanige ook valt in Sweeden, na 'c

verbranden niets overlaatende ; of onzuiver

^

gelyk de gewoone der Winkelen, van welke

een Slakkige Korst overblyft. Dit is dau

deeze laatfte Soort , welke ook wel van ge-

meene Pek en Steen -Ohe nagemaakt wordt.

Zu^ks kan zeer wel oirzaakzyn van het verfchil

in de uitwerking van het Okum Asphalti

waargenomen door den Heer de Cour-
celles, die hetzelve, in verouderde Ver-

zweeriogen of Longe-Tceringen, zeer nuttig

III. Duel. IV. Sxük,
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UI bevonden hadc (f»). De Asphalt komt in de
AFDEiit.

«pf^^j-jggj. eenige andere Winkelbereidingen,
Hoofd-

]y[gj^ gebruiktze om een glanzig zwart Vernis

,

naar dat der Chineezen gelykende
, op Yzer*

of Koperen Vaatwerk te leggen. De zui^

verfle dient , op die manier , voor Schilde-

ryen.

VI. C^^O Aardharst vau Fcen^^Aarde^
Bitumen

Pek^TurfJ 3» Deeze StofFe vcrfchilt van de Veen Aarde

3.5
flegts in trap, zegt LiNWiEus; dat zy

5, naamelyk digter en vaster is en meer met

35 Harst bezwangerd 5 voor 't overige een en

5, de 2:elfde. Zy komt in Switzerland en

35 verder door geheel Europa voor. Men ge-?

,3 bruiktze voor Steenkolen en voor Turven."

Naams- Ik heb in de befchryving der Veen -Aarde
reden, opgemerkt , dat 'er Stinkende Turven of Pek*

Turven zyn , die men raeeft io de Gebergten

vindt Deeze noemt men ook wel Berg-

Turven of Aardkolen^ en zy hebben veel over-

eenkomst rnet fommige Soorten van onze Dar'^

of

' C^O Verkmd, der Eo!L Mmffch'^ppif , VIII. IX.

en XIV. Deel.

(6) Bitumen Humi Turfae. Syfl. Nat, uts. Sp. 6» Mus,

7esf. 40. N. I. ScHREB. Lith, 49. Bitumen Terra Mine-

ralifatum folidum friabile. Terra Bituminofa. Wall. S^fi.

Min, II. p. gó. Pix Montana rudis Caespitibus intertextis,

Wqlt. Min.

(») Zie 't voorgaande IL Stük , bladz. 683.



of Bitiimineuze Aarden, aldaar ook befchrce- .

ven. Walleriüs telt 'er eenige Verfchei- xil-

denheden van op , tot welken de Jmpelites van stük?^^^

Agricola, zo zyn Ed» aanmerkt, behoort; Fek^Turf.

welke valt op Sicilië, naby den Berg Ethna,

van Bocco NE Kech genaamd , en aldaar om
de Wynllokken gelegd wordt, zo fommigen

willen 5 tot afweeriog der llupfen , die de

Knoppen afköaagen : waar van de naam ont-

leend is , welken ons^e Ridder gebruikt. An-

deren noemenze Pharmacites , dewyl zy ou^Jtyds

tot een weekmaakend en verdryvend Middel

diende (#). Mooglyk zalmyne Berg-Wierookf

van Neufchatel in Switzerland, hier toe be-

hooren ?

Dergelyke Bittmineuze Aarde vindt men , Wan<

deels by groote of kleine Bonken , deels by
^^Jj',?

geheele Vlotten , in Perfieop een Berg, welke vinde*

niet ver van de Naphtha -Bronnen is afgele*

gen; aan de Rivier Jesfer, in de Oöftelyke

deelen van Moskovie; aan het üralifche Ge-

bergte en elders in Siberië , by Bofarup in

Schonen ; by Dannemora en elders in Swecden

;

ook in Poolen , Bohemen, Hongarie
, Stiermark;

in Carinthie by Idria; op het vaste Land en de

Eilanden van Italië, in Vrankryk by Grenoble

in Dauphiné; in Switzerland, omftreeks Bera

en

(0) Bltumini fimillima eft Ampelith. Ufus ad moüien-

dum, discutiendumque. Plim, Ubr, XXXV, Gap» 56*

IlL Dfi*u IV* SruK.
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111. en Zurig; in Duitfchland op zeer veele plaat-

^xTl*** Veeltyds legt zy Laagswyzeop de Aluin-

Hoofd- Aarde, en wordt derhalve onrype Aluin -Erts

of Wilde Aluin- Aarde geheten. In het don-

kere Gat by Freienwalde verwisfelen haare

Laagen zeer dikwils met Banken van wit Zand,

gelyk aan de Wolga met Laagen Kfcy van eene

zelfde Kleur.

Hier toe behoort, buiten twyfel, die brand--

haare Aarde ^ uit het Graaffchap Nasfau^ welke

aldaar veele Mylen ver zig uitftrekt , bedekt

zynde met een dun Korftje witachtige Aarde

en een andere Laag bedekkende van donkerer

brandbaare Aarde, welke. Gegraven Hout ge-

naamd , het Dak uitmaakt van Steenkolen of

van een zeer Biiumineuze Aarde, waar onder

Zand volgt. Ik heb daar van een Stukje, 'c

welk zig graauwagtig en Bladerig vertoont.

Hoeda- Deeze Pek -Aarde valt doorgaans zwartachtig
ïiigiieid.

bi-uin of zwart, maar de Siciliaanfche donker

XXXV li* geel en gioenachtig. Zo lang zy verich en

vogtig is 5 kleeft zy gcraeenlyk als Kley te

famen ;
vervolgens , droog wordende, is zy

dikv/ils geheel los als Stof; rnaar fomwylen

Schieferig, gelyk de Kasfelie en Maagde-

burgfe , of taamelyk hard , gelyk de Tu-

biugfe, of taay als Pek , gelyk de Perfffche

Somtyds laat zy zig in Bladen fplyten, die

dun en buigzaam zyn , gelyk het Leem van

Hyblay bedekkende veifcheide Heuvelenrond-

om Mirilli , op Sicilië; waar van Boccone
fchryft
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fchryfc cn de Afbeelding geeft ). Somtyds Ui-

verdeelt zy zig in Dobbelfteenen , geiyk die '^^x^n''*

Soort, welke men in Schonen onder losfe ^^'^^o'
STUK.

Zandbanken , en aan de kanten , zo wel als pek-Tnrj

in de diepte van Moerasfen vindt , Aardmerg

genaamd» Van dien aart fchynt ook dat ftukje

te zyn , 't welk ik onder den naam van Steenko^

len van Sedan bekomen heb , in Fig. 3. op Plaat

XXXVII > voorgefteld. Want hier ziet men
dergelyke verdeeling van eeneStofFe, die naar

dezelven zweemt, tusfchen twee Kley-Laagen

zig zeer fraay vertoonende.

Raauw heeft deeze StofFe geen Reuk, maar Eigen-

in 't Vuur geworpen ftinkt zy, doorgaans ge-

weldig ; hoewel men 'er ook elders, gelyk in

Siberië by Gorodits aan de Oevers van den

Wolga vindt , die in 'c branden aangenaam is

van Reuk,. Op zig zelf alleen wil zy niet gaarn

branden* Altoos laat zy Afch over, vv^elke

fteeds Yzerdeeltjes en gemeenlyk Kley-Aarde,

zelden Aluin of Keuken -Zout, maar dikwils

Kalk - Aarde en Glimmer bevat, en in dat

geval zonder byvoegzel in 't Vuur tot Glas

fmelt. Door Deftillatie krygt men 'er Steen-

Olie uit^ wier veelheid ten micfte een derde

deel is , fómtyds wel twee derden '^^an 't geheel.

Te Pitford by Shrewsbury in Engeland valt

een

(J) Natunrh. Nafpeur. bladz. 194. PL N. 7.

11. Debl, IV» SXÜK.
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lil. een gröote menigte van dergelyke Stoffe^

^KiT^' welke van vetre zelfs een Bitumineuzen Reuk
Hoofd- verfpreidt en Oyl/ione genoemd wordt ^ om

rek^Turf,
^^'^ uitlevert , zynde brokkelig

'

Steenhard. Ook komt 'er dikwils een Zuur

Vogt van. In Siberië zyn 'er niet zelden ver-

anderde Conehyliën en Afdrukzels van Vis-

fchen in waargenomen.

Gebmik* Onder deeze Aardkolen , zogenaamd, of

Pekturven, vallen 'et in Siberië, welke toe

heetmaaking der Badftooven , en zelfs zo de

Heer Pallas van die van Gorodits verhaalt,

door de Smeden gebruikt worden* Met de

meefte Soorten , evenwel , is 't 'er ver van

daan, zulk een Gloed te geeven. Maar mee

Hout of Steenkolen gemengd, of in het Vuur

geworpen , kunnen zy zeer wel dienen om het

te verfterken en te onderhouden. Ook dient

de Bitumineuze Aarde om het Gruis van Steen-

kolen aan malkander te kneeden tot Kluiten ,

die dan gebrand worden van het gemeenc

Volk ; gelyk in Engeland veel gefchiedt. De
Dary- Bonken, die aan onze Stranden aandry-

ven , en weleer in Zeeland plagten gebrand te

worden om Zout te bekomen, fchynen van

dergelyken aart te zyn (q). Voor \ overige

is' het verfchil der StofFe , welke tot deeze

Soort

{q^ Be«khey. Nat, Jiist. van Holland. II. D, \>bAzi



Soort behoort , van Bitumineuze Kley ofLeem, UT.

tot Poeijerige Aarde en los Zand , mee Aard- xiT
*

harftfge dcelen bezwangerd (r), ongemeen

groot.

(73 Aaréham die Leyachti^ is. VIL

Lilhan-

Deeze zo zeer bekende StofFe* in Engeland
^

Coaly Sea-Coal^ Pit-Cod^ in Vrankryk C^ar- leiC

bon deTerrêj Oiarhon de Pierreo? llouiik ge-

naamd, by ons Steenkolen ^ komt door geheel

Europa voor. Men vindtze altoos Vlotsvsryzc,

dikwils in verfcheide boven elkander leggende

Beddingen; zeldzaam , gelyk in de Berg Via-

le , in Lava ingeflooten ^ en nooit in Gang^

bergen, dat is in zodanigen , die met Metaal-

Aders bezwangerd Z3m. Meest vallen zy in

Heuvels van Kleyfchiefer en Kalk , tusfchen

fchen Laagen van gemeenen Leyfteen , maar

ook tusfchen Leem, Kley , Zand, Kalkfteea^

Gips en Zandfteen. In de Noordelyke declen

van

(r) Terra Bituminora , Arenaoea aiit Sabulofa. Wajll,

Si^st^ Min. II. p. 98-

(^) Bitumen Schistofum. Syst. Nat, Xll. uts« Sp. 7.

Mus. Tesf, 42. N. 3» Bitumen Lapide fisfili Mineralifa^

turn. Wall. Min. 198. Bitumen Laj>ideum Scifto vei

aliis Terris mixtum & induratum. W^Ll. Syst, AinAX^

p, 98. Pix Montana dura rudis fragüis. Wolt. Min. 25.

Pbloglfton Argilla mixtum. Cronst. i/m. 158. L?tlr^ntr35üt,

Triew. AÜ. Stockh, 1740» &c.
' R

DsKL. IV. Sm»
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Afdeel
Engeland en in Schotland , fchynt als de

X 1 1. Stapel te zyn van deeze Kolen , die echter ook

^ml^' in veele deelen van Svweeden , Duitfchland ,

SteeMffi.VTarskïyk en Italië, ja aan den Rhyn in

de Nederlanden gebroken worden. Zelfs ko-

men zy in de Zuidelyke deelen van Rusland ,

in Siberië 5 in China, als ook in de Noorde-

lyfce deelen van Noord -Amerika, voor. Niet

zelden zynze vermengd met Zwavelkies , Y-

zerfteen, verweerde Schuipfchaalen en derge-

lyken; als ook met Loodglans, gelyk in Der-

byshire en hec Wurtembergfe* Zy leggen

veelcyds in de nabuurfchap van Koperfchie-

fers, AIuin-Ertfen, Vitriool- Ertfen en Zout-

bronnen, als ook van Medicinaale Bronnen;

zo dat , veanneer zig zodanige Bronnen in

een Voorgebergte bevinden , op Steenkolen

goede verwagting zy. Niet zelden komen 'er

'afdrukzels van Kruiden en Conchyliën in

voor.

Loop de/ Wat -de Beddingen aangaat, die hebben

f^^^^^' doorgaans in een zelfde Gebergte eenerley

rigting of loopen aan elkander evenwydig ;

maar haare Valling of fchuinte verfchilt zeer.

Eenigen maalcen met den Horizont een hoek

vanvyf, anderen van tien, vyftien , twintig,

dertig en meer Graaden. De eerften noemt

men Zweevencldi de laatften //^/^^^//^^ Vlotten

of Beddingen; terv^yl die nog grooter hoek,

van zestig , tot tagtig en negentig Graadea

mat-'



maaken, SsaarL^^' F/oaen geheten vioxden» Of- IIIj.

fchoon deeze laatften gernakkeiyker te bouwen ^^^J-^^

zyn, vallen zy nogthans kostbaaret^ wegens ^^^^^^^^

't Water, eh leveren minder uit: weshalve steenUUm

mén de genen , die eeoe Valling van dertig

Graaden hebben, boven allen verkiest. Echter

zyn de mcefle Steenkolen -Myilen in Schot-

land van den laatscgemelden aart; daicis, fteil

nederdaalcnde. Doch die rigting der Beddin-

gen is niet befLendig* Sonityds niaaken zy

een Eogt en ryzen of daalen aanmerkelyk ea

dikivils op een tegen flrydige wyze. Somtyds

zetten zig de Leddingen, met een flerke Val-

ling, in de diepte en buigen zigom^loopendé

Vervolgens met een Zwecvende rigting voort

:

fomtyds fpringen ook de Beddingeit v^n êén,

en verdeelen zig , de ééne Laag opvraards

gaande, de andere nederwaards; of zy worden

door andere Steenfoorteo , Zandfreenj Gips ,

Keizeis of te famen gehoopce Rotsfteenen ^ of

door Kobak-, Yzer , Lood. Ertfen » geheel

afgebroken, Gemeenlyk wordea zy ^ in h

laatfte geval, kort te voorën, Paauwenfiaart.

kleurig en flegter , of ook geheel onbruik-

baar, en loopen dan dikwils geheel te niet ^

of verflegten zodanig , dat bewerkea

niet meer waardig zyn. /- n
De nuttigheid der Steenkclen , en het voor-* ij^x ^^^^

deel dat zy aanbrengen , heeft veel aanleiding

gegeven tot het opdoeken derzelven, of iiet ki^i^n/^

III. Disii- IV* Stu«,
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in* uitvinden van de plaats, daar zy leggen mo*

"^^xn^*
gen» De toeftand van een Gebergte, dat uit

Hoofd- Vlotswyze Laagen beftaat, van Kalk en Ley-
sTüK.

fleen; de nabuurfchap van Aluin- en Vitriool-

Ertfen^van Zout- of Mmeraale Bronnen , gee-

vengroote hope dat 'er zig vStcenkolen- Bed-

dingen bevinden; maar allermeest, wanneer

zy zig daar in aan de kanten van Beeken ofholle

Wegen of in de fteilte reeds geopenbaard heb-

ben» Op Velden of Heijen , daar men dezelven

Dogniet gezien heeft, is haare tegenwoordig-

heid dikwilsblykbaar ^aan een murwen, zwar-

ten of graauwenLeyfteen, die verweerd is, of

naar Aardharst ruikt, wanneer men hem op

gloeijende Kolen werpt : want de zodanige is

veeltyds het Dak van eene Kolenbedding.

Ook neemt men waar, dat op zulke plaatfen

geen Daauw valt , dat 'er de Sneeuw het

eerfte fmelt, en de Bladen vroeg van het Ge-

boomte vallen. Indien het Water der Bron-

nen , die uit ^Eulk een Gebergte voortkomen,

na het uitdampen een zwartachtig bruine StofFe

. overlaat , welke op gloeijend Vuur geftrooid

naar Aardharst {Bitumen) ruikt, dan wordt de

hope nog llerker. Eindelyk verzekert men
zig daar van door den Aardboor , waar mede
men, in een Driehoek en op honderd Roe-

den afftands van elkander. Gaten boort, of»

zo de Steenlaagen in het Gebergte zeer vlak

leggen, dan kan men zig door ingraavingen,

een
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een weinig fchuins gedaan, van de t^gen-
^^^^^^'^^^

woordigheid der Kolen -Beddingen genoeg- Xli.
*

zaain overtuigen (xj. stuk.

Dus een Steenkolen - Bedding gevonden Het be-

hebbende , dan konii het 'er op aan , of zy^erzefven.

goed en de kosten van het bewerken waardig

zy« De Kolen moeten een helderen flerken

Gloed geeven , brandende meer met een Har-

ftigen dan Zwaveh'gen Reuk , en niet veel

vreemde deelen in zig hebben. De Bedding

moet ook dik genoeg zyn en niet te veel be-

lemmerd met Water , of zo, dat men 't zelve

bekwaamelyk door dat zekere Water*

loopen zyn, kan afleiden. Ook moet 'er goe.

de gelegenheid zyn om de Kolen te vervoeren

en geen gebrek aan Werkvolk. Men moet

ook bedagt zyn , om verfrisfching van Lugt,

in plaats van de kwaade vergiftige Dampen j

die dikwüs in de Kolenmynen plaats hebben ,

te kunnen bezorgen. Hier toe worden in

Engeland of Schotland veelal Windmolen tjes,

in Duitfchland dikwils fVindfchutten gebruikt 5

maar beter bedient men zig van den Togt van

't vallende Water 5 door middel van zekere

Buizen, fFater-TrompeMn ^euzamd. Hetbear^

Dus komt veel aan op de gelegenheid en op
IJ^^"]^^^^^^^^

den

(x) Zie verder , het gene dit ftuk betreft , uitvoerig

aangetoond en door Afbeeldingen opgelv iderd , in een

Vertoog over het tiauorfcheH m uitvinden der Stes ikolen^

door den Heer J. »e Stehlin, Holl, MaatfcL XIV.
Deel* bladz. 67*

R3



tiêi De AardharISteh e n

lïl. den loop der Beddingen 5 nicc dan door ga-

^xli.^^* oefenden, en door vee! enderzeek, waarnee*
Hoofdt rnelv^. Wat verder de bearbeid!n.<y zelve be«

STUK*
^^^^^^^^/^^trefc.die hangt van zo veele Omftandiglieden

af, dat menze niet coc algeineene regels kan

brengen. Wanneer 'er twee Beddingen bo-?

ven elkander zyn , door Steenlaagen van

elkander gefcheiden, dan worde de onderfte,

indien het wegens 'tWater kan gefchieden^ cersc

gebouwd. Onder 't graaven laat men op ze-

kere afftanden Pylaaren ftaan, om het Dak te

onderftutten. Want de bewerking gefchicdt

door een loodregt nedergaande Put, die men
^chaciU noemt, tot op de Bedding daalende,

en tot het ophaalen der Kolen dienende : ter-?

wyl men van derzei ver bodem af den Grond

naar alle kanten ondermynr. Hier om wordt

ook fomtyds wel het Water, dat men anders

jDietkwyc kan worden, met Raderwerken op-

gemalen. Somtyds is de Kolen -Bedding af-

gebroken door een Sceenen Muur, de Klink

of ü^^genaamdjdien men in zekere gevallen

gaat doorbreeken. 't Gebeurt ook wel, dat

een Steenholen -Myn in brand geraakt, als

v/anneer men dikwüs van het verdere bewer-

ken af moet zien, en dezelve zo veel moóg-

lyk to^iloppen 5 ter bev^'aaringe van het

Land,

Samenr Hoe Zeer ook de uitkomften der Proeven

,

deeien^^^^ veele Scheidkundigen op de Steenko-
Steeako- Ipn
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len in 't werk gefield hebben , van elkander TIL

verfchillen 5 Hemmen die nogthans in het vol - ^^xH.**

gende overeen. Door Deftillatie, naamelyk, Hoofd.
ö

X7
STUK.

krygt men 'er eerst wat Waterig Vogt van , stunkoUn.

fomtyds met eenig vlug Loogzout bezwangerd;

vervolgens een bruingeele en eindelyk een

taaije fterk brandende Olie ; welke beiden,

zig, door nog eens overhaalen op Water,

in Naphtha en Berg - Oüe Jaaten fcheiden.

Sommigen hebben 'er ook een vlug zuur'Zout

uit gekreegen , dat zy vergelyken by het Zout

van Barnfteen. In de Retort blyft een zwart-

achtig Lighaam over,'t welk fomiyds gruizig,

fomtyds Spongieus is als Puimftcen of Lava,

en, wanneer de Kolen goed zyn
, gemeenlyk

tweederden bedraagt. Die overblyfzel glimt

op Kolen met een Harfligen Reuk, en wordt

op 't laatst tot eene vooze, witte 5 groauwe 9

groenachtige, bruine of roodachtige Aarde

^

of tot eene Siakke, die witachtig graauw of

bruinachtig is van Kleur, waar in blykbaare

Yzerdeekjes en Aluin -Aarde; ook wel Kalk-

Aarde, vervat zyn. Gemeenlyk, na dat het

Vuur daar alles uitgehaald heeft , wat het uit-

haaien kan , verfmek dezelve, met Loogzout,

tot een geel, bruin of groenachtig Glas. In

goede Steenkolen maakt de Aarde , na dat zy

geheel uitgegloeid is , ongevaar een vierde

uit, van 't geheel

R 4 ,
Be.
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Behalve deeze weezéntlyke famenftellendè

xih deelen , van alle zuivere frisfche en uit het

s^vK^'"'
ï^ï'^den der Bedding gehaalde Steenkolen ,

Vreemde viodt men in zeer veelen Zwavelkies; in an-

Stoffel^ deren , gelyk by Rovergue , tusfchen Sivrac

vervat, en Milo , niet ver van 't Bisdom Rodez ,

groen Yzer- Vitriool : in verfcheidene Aluin,

dat 'er zigdikv^ils als een bcflag op toont: in

eenïge Rottekruid; in anderer. , voornaamelyk

in de nabuurfchap van Zoutbronnen , Pekel-

zout ; irj eenige Hesüfche en Zwickaufche

Zilver en Koper. Hier van komt het, dat

veele Scheidkundigen , buiten de gezegde

deelen 5 ook Zwavel en Zwaveigeest, door

Deflillatie , uit de Steenkolen bekomen heb-

ben. Somtyds, gelyk in het Venetiaanfche ,

vindt men Verfteeningen, en, gelyk by voor-

beeld in 't Gebergte Viale , afdrukzels van

Visfchen daar in; enz»

Echie De echte Steenkolen hebben doorgaans
Steenko- ^^^^ zwarte Kleur. Men vindt 'er echter die
|6I1«

' boEt zyn, met Zwavel aangevloog^n en zeer

fraay Paauwenftaartkleurig , hoedauigen ik

heb van Tutv\reiler in het Trierfe* Haar aart

' en zelfflandigheid is Leyachtig : zy zyn broofch

• en laaten zig niet bewerken : zy branden in 'c

Vuur met een zwarten Damp , die zeer be-

naauwd !s in fommige Vertrekken. Echter

vallen zy op de eene plaats veel harder en

vafter dan op de öQdere. Die men tot be*

war-
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werking gebruikt en poiyften kan, zyn ande- III.

ren, behoorende tot de volgende Soort. AI* ^fj^

geest , maar doeze neemt 'er een hoog geele

Kleur van aan. In vette Oliën worden zy

gemakkelyk opgelost en geeven dan goede

Vernisfen.

Steenkolen, die Arfenikaale deeltjes of veel AfzwMve.

Zwavelkies bevatten, kunnen niet zonder
^^^i^^^^'*

hinder en gevaar, wegens den Stank, om te

llooken gebruikt worden , en derhalve worden

zy , even als de Houtskolen , 't zy by hoopen

in de open Lu z , 't zy in daar toe gefchifcte

Ovens , uitgebrand» Doch hier in is veel

voorzigtigheid noodig ^ om ze niet geheel tc

bederven ; dewyl ook veel van haare Bicumi-

neuze deelen daar door te leur gaan. Men
heeftin Duitfchland berekend, dat van zulke

afgezwavelde Kolen de he'ft meer tot ftooken

jioodig zyn, dan van de ruuwe Kolen. Hier«

om is het dikwils beter, wanneer de Steenko.

len niet al te Zwavelig zyn, dezelven fiegts

tot groven arbeid te gebruiken en zig voor

den Damp te hoeden : doch van de genen ,

die Arfenikaale Stoffen bevatten , i$ het gebruik

zeer onveilig.

Men kan hier uit begrypen , wat de reden Nadec-iig«

zy, dat veele der oude Geneesheercn het^"^^^^

gebruik der Steenkolen , in Kachels en op

R 5 Haard-

fIL D«Et, IV. Stuk,
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,
ï^^- Haardfleden, afgeraden hebben. Immers zy

Xll/ bevatten dikwils nog dien fchadelykf^n üamp

,

Hoofd- ^^jj-^ jj^ MyncH by wylen zo verflikkende
STUK» ^

StmiMen\^ 9 en de K^ars of Lamp doet uitgaan. Even-

wel komt in de Veen -Turven of derzelver

Kolen, ook een niet minder nadeelige Damp
voor, gelyk ilc apgemerkt heb (/;: des het

niet te verwonderen is , dat de Steenkolen

hedendaags veelal zonder hinder gebruikt

worden , inzonderheid op plaatfen daar men

geen overvloed van andere Brandfiof heeft

;

gelyk in fingeland en eenige deelen van

Duitfchland. Anders is het branden van Hout,

inzonderheid van Eiken en Harftige Boomen,

gelyk in de Noordelyke Landen en in Vrank-

ryk doorgaans gefchiedt, veel beter voor de

Gezondheid. Want, onder 't branden, komt
daar een fyn Zuur uit voort , 't welk het

noodige Voedzel ter Aclemhaalinge , thans

PhlogiJIon genaamd , aan de Lugt verfchaft.

Ook heeft men opgemerkt , dat in Londen ,

de grootfte Stad, ver uit, van Europa,

daar men naauwlyks iets dan Steenkolen

ftookt; veel meer Menfchen aan Borstkwaalen

en Longe-Tceringen derven, dan elders.

Nuttig Oneindig , niettemin , is de nuttigheid en
gebruik, dienst, welke men van de Steenkolen in Eu-

ropa heeft» Zy kunnen zo wei als Turf, ja

on-

(O In 'c ilL Deels U. Stuk, Wadz. 675.
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onder dezelve, in Sterk - Vv^ater Brandei^ën,

Jenever - Stookeryën^ Zeepziederyën ^ Zout- ^^^^-
^

Jceeten, Vitriool-, Aluin - Fabrieken^ Vcrvv'eryën srui^^"""

en wat dies meer is, gebruikt worden, imds Steenkolen}

men of Yzeren Ketels en Pannen hebbe, of

de Kopereu van onderen met Yzeren Plaaten

belchuite voer den invreecenden Damp. Toe

G.bs- Ovens, toe het rooften der Metaalen

of fmelten derzelven , tot Yzerfraeederyen ,

het Kalkbranden en in Steen ^ Ovens , ja in

alle Werk, waar toe een fterke Hitteen Gloed

vercifcht worde, zyn zy dikwils onontbeeflyk.

Immers de noodzaake doet , in verfcljeide Land-

ftreeken, het Gruis der Steenkolen , of den

afval derzelven, -/T/'g-^/^?^* genaamd, zorgvuldig

opzoeken , en met Kley of Leem famenknee-

den tot een foort van Kloeten, Broodeia of

Turven , welken het Gemeene Volk, zo in

Vrankryk als in Engeland , gretig brandt*

Dat de Afch der Steenkolen niet minder De Asch

dienftig zy, dan de Turf - Asfche, tot bemes-^"^'

ting van fommige Landen ^ is zeer geloofbaar*

Wanneer dezeive ligtvloeijend is 5 dan kan zy

^eer bekwaamelyk toe zwart Glas , doch

zwaarvloeijend zynde tot Vermen gebruikt

v7orden in de Porfelein- Fabrieken, Zy geeft

een vast verbindend en het Water kragtig

tegenftaand Sement^ v^anneer men één deel

daar van vermengt met vyf deelen van het

gewoone mengzel van Kalk en Zand. Me'n

krygt
III. mzu IV. Stuk.
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^j^^Jp^j^
krygt ook, door het branden der Steenkolen

^XII. rnet Kalk , een goeden Pleiftér. Wy zagen

»tük!^°" hier voor, dat zy tot Vernisfen gebruikt kun-

nen worden. In 't Saarbruckfe dcflilleert

men 'er een Olie van , welke verkogt wordt

voor Steen - Olie , en de taaije Olie dient tot be-

fmeering van Houtwerk , als Teer. Het

overblyvendc wordt in de Yzerhutten ^op den

hoogen Haard , gebezigd en het Roet, welk

'er van komt ^ ffcrekt tot Zwartzel.

Verfcbei-
Steenkolen komen aanmerkelyke

•ienheden. Verfcheidenheden voor; gelyk uit de uitvoe-

rige befchryvingen daar van b!ykbaar is (v).

Ik zal hier daar van , zo veel myn beflek toe-

laat, cenig Bericht mededeelen.

In de eerde plaats moeten wy opmerken »

dat onder de beUe Steenkolen, die men in

Vrankryk HouiUe grasfe y in Engeland Fatcoal ,

dat is Vette Kolen , en ook deswegen Glans-

Kolen^ Pek' Kolen y Harst- Kolen noemt, eenig

verfchil plaats heeft. Behalve het gene ik

voorheen van (iit Echte Steenkolen gezegd heb

,

zyn ze ook de zwaarften, weegende de Ku-

biek- Voet, daar van, vyf- en-zestig tot ze-

ventig Pond» Hier toe behooren.

I- De

{v) Zie Tkiewald vofz Sier?ikokUM , in do Sweedfche

Verhand, van 1740 , enz. Biienling, i^^ fubttrranea.

Hall. 1693. duodec, ïilly Exploration du Charbon^

Par. i758<' Als ook Verh, der IIqIL Mmtfchappy, XIV.

DecU bladz. 88.
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1. De Brok - Kokf? ofStuk - Kolen , gemeenlyk a? ok^l

harde Steenkolen genaamd. Deeze zyn taame-
. ; HocïD-

lyk hard, en laaten zig deswegen by grootesruK.

Stukken deiven» Zy verweeren ook lang- Hnrfie

zaamst , indien zy met Zwavelig zyn : zyKolan,

laaten zig niet zo gemakkelyk aanfteeken ,

blaazen zig op , en zetten , onder 't branden,

boven een Korst aan ; breekende zelden in

eene Vlam uit, maar geevende, naar onderen,

een fterke aanhoudende Hitte* Zy vertee-

ren niet fchielykjen laaten, na 't verbranden,

gemeenlyk maar weinige vooze Slakken of

Asfche over. Men heeft ze van een zeer

digt en glad Gev^^eefzel , gelyk de meefte

Engelfche en Schotfche zyn : of van een Ve-

zelachtige zelffl:andigheid,met een geftreepte

Oppervlakte , uit f^e Dorothea - Myn by

Lobegun in Saxen ; of zodanigen , die in

Teerlingachtige ftukken breeken, by Luttich

in 't Graaffchap Mark: of die bykans als een

Bafalt gegroeid en geftreept zyn , in Siberië.

2. De Gnüskolen^ Deeze zyn veel weeker j^^^*"'^^"

en broofcher , geevcnde daarom zo groote

Brokken niet , verv^eerende fchielyker in de

Lugt , en, hoewel zy fneller Vuur vatten,

geeven zy zo veel Hitte niet en verteeren

fpoediger. Zy bakken in \ Vuur aan mal-

]cander en laaten meer Asch dan Slakken

over»

In

IIL Desl. IV. Stuk,
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IIT; In de derde plaats komen de Magere of

'^Xlï^^
Zi?3;-Z^?/^;?, in Vrank^yk genaamd Houille mah

Hoofd- gre. Deeze vercoonen zig Leyachtiger dan de

Glans* Kolen 5 zynde als Bladerig en fuuw op
Magere ^ ^ ^

of Ley- de breuk, veel bleeker van Kleur, ook w^eek

en brokkelig» Zy vcrweeren zeer ligt en

breeken tot Gruis. Zy branden fterk en

fpoedig, maar geeven weinig Hitte en ver-

teeren fchielyk, laatendc veel Asfche, of een

grove zwaarvloeijende Slakke , over. V^eelal

niaaken zy het bovenfte der Bedding uit

,

weshalve nienze Dak-' Kolsn noemt Dit

is de brandbaare Leyfleen, in 't Hoogduitfch

Brandfchiefer genaamd, welke uiterlyk zig als

Ley 5 van zwaruchdge Kleur , vertoonté

Zwavel- Voorts heeft men Zwavel- Kolen j in Enge-
Kolen.

{gj^j Crawcoat of Colmcoal^ in Sweeden Kolm^

en Clute of Clutin by Luttich en Aken ge-

naamd. Men vindtze by Alftonmoor en Whi*
tehaven in Engeland , by Billingen in Swee-

den 5 by Giebichftein , Luttich en Aken ^ als

ook by Lay in de Provincie van Beaujolois in

Vrankryk. In 't uiterlyke aanzien zyn zy moeie-

iyk van de overige Steenkolen te onderfcbei*

den , dan door meerder dofheid op de breuk.

Zy bevatten veel minder Steen -Olie, en in

tegendeel meer Vitriool - Zuur en Aarde :

wes*

<V) Schiftus nigei' Carbonarlus. Zie 't voorg. liJ,

Stuk, bladz. 43.
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weshalve zy ook met eene heldere Vlam en
^^^jj*^

niet zelden met eenen fterken !Zwavel-Reuk xii*

branden. Anderszins zou menze zeer wel tot

verwarming der Vertrekken en in de Keuken

gebruiken kunnen ; devvyl zy het Vuur taa«

tnelyk lang behouden , laatende een Slakke

over, die zo groot als de ongebrande Kole

is. Tot hec Kalkbrandea zyn zy dienftiger

dan in de Smeederyën.

Eindelyk heeft men ook zogenaamde HouU'^oEq of

Kolen ^ Boisfosfile in Vrankryk en Bovey. Coal in len!^

"

Engeland genaamd. Men nocmtze ook Dofc

Kolen ,
Gegraven of onderaardfch Biumuneus

Hout. Dit vindt men , zo wel als de Stecnko-

len , altoos in Vlotbergen ^ fomtyds by enkelde

Stukken of Stammen , fomtyds by geheele

Beddingen , waar van ook wel verfcheidene

op elkander leggen; op Ysland, in Rusland
<i

in verfcheide deelen van Groot Brittannie; in

't Meir Loughneah van Ierland; in Franchc

Comté , tot Vrankryk behoorende ; by Spo-

ieto in de Kerkelyke Staat en op verfcheide

plaatfen van Toskanen; in Switzerland 5 voor-

naamelyk by Zurich, met Zwavelkie's , Lood,
Koper en Zilver; in 't Wurtembergfe , Nas-

fau-Dillenburgfe 5 Dietze , Hadamarfe en in

andere Landfchappen aan den Neder-Rhyn :

ook in het Hanoverfe, in Santen, Bohemen^
in 'c Brandenburgfe en andere deelen vaa

Duitfch-

in. DasL. IV. Stuk.

I
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AïDEEL^Duitfchland : zelfs ook in onze Nederlan*

Jïi- den.

«WK. Van dit Gegraven Hout heb ik reeds voor-

K^k^^^
heen, onder de DelfftofFen

, gefproken (a:)

en aangemerkt , dat het fomtyds weinig ver-

andêfd, fomtyds met Aardharst doordrongen,

ja ook wel als in Steenkolen overgegaan ,

voorkomt. Dit maakt de gefteldheid van

deeze StofFe zo verfchillende , dat men ze

naauwlyksin 't algemeen befchryven kan. Hec

eerftgemelde, dat men meest in onze Veengron-

den vindt, is flegts aan te zien voor een

kragteloos , half verrot , vermolmd Hout

,

dat byna niets brandbaars heeft behouden en

hetwelke men als tusfchen de Vingers kan ver-

bryzelen. Zodanig valt ook iri andere Lan-

den ; gelykik daar van uit het Nasfaufche, van

HanaUjKoburgen elders, heb* Maar men vindt

ander, dat glanzig bruin is en zelfs zwartach-

tig; ook dat binnen een Houtige Schors

Aders heeft van Aardharst , vertoonende

voorts een Houtachtig Gevveefzel Hier uit

krygt men , door Deftülatie
, dergelyke OJiën

,

als 'uit de echte Steenkolen, rhaar in minder

veelheid , en het geeft meer Asfche. In 't

graaven van hetzelve is veel minder gevaar

van Verflikkende Dampen , doch het geeft

ook

(x) Zie 't Hl. DsELS IL Stuk, black. 6,



cok zeer weihi,^ Hitte en ftinkt in tegendeel Afdeel.

jgeweldig ; zo dat tiiea 'er zekerlyk weinig ^f^j^^

öiensc van heeft. «tuk.

Dat de gezegde Boomftammen , die men
^^/bf®,.^

énkeld vindt, weezentlyk Hout zyn, zo wel Hoiusko-

als dergelyke Brokken, in de Veengronden zentlyk^" .

.

toorkomende 5 kan wel niemand in twyfél ^^"^^-^^t

trekken; doch meer daifterh'eid is 'er, omtrent

de Houtskolen of het zogenaamde Gegraven

Hout 5 dat by vérbaazende Beddingen , in hoogè

Gebergten , op fommige plaatfen gevonden

\yordt. Van dien aart zyn de Steenkolen i

welken men iü het Sweedfche Landfchap

Schönen, ter diepte van verfcheide Vademen^,'

ónder een dikke Kalkfteen-Laag uitgraaft

»

waar onder voorkomen ^ die duidelyk de Soort

vain Hout aanwyzeö. In 't Hertogdom Gru-

benhagen , in de nabuurfchap van Munden 9

m het Hanoverfe, is een Berg , alwaar zulke

Houtskolen ter dieptg van twintig Voeten

reeds uitgegraven waren, en bevonden wer-

den , met den Bergboor, nog wel dertig Voeten

dieper te leggen. By Aüendorf in Hesfen-

kasfel is een Berg, doorgaans den top met

Sneeuw bedekt hebbende , wel byna tweedui-

zend Voeten hoog , die byna gevuld fchynÉ

te zyn met Aardharst en delfbaar Hout, van

elkander afgezonderd- Niettegenftaande dit

Hout zo vast is van zelfftandigheid , dat 'er

zelfs goede Houtskolen van gebrand kunnen

S WOF"
ITI. Debl. IV. Stuk*
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lil' worden Ci')^ verbeeldt zig de Heer Mil»

XII.
* L li s 5 dat hetzelve, zo min als de Bovey-Coal

4oüFD-
f Stinkkc len , welken men, in een Valey van

UK- ' ^

Iloui. Devonshire in Engeland, ter diepte van ze-

okfi. ventig Voeten 5 graaft, voor weezemlyk Hout

kan gehouden worden. Zy leggen tot die

diepte by Laagen , met Beddingen van Kley

daar tusfchen ^ en onder deeze Laagen komt

zelfs eene voor 3 welke men de Planken - Laag

noemt; om dat *er als Planken uit gegraven

worden . fomtyds KofFy kleurig , fomtyds glim»

mend zwart , tot drie of vier Voeten lang.

Maar die zogenaamde Planken fchynen meer

overeenkomst te hebben met de Ley- Kolen

of zelfs met de Bladerige Aardharst , waar

van hier voor gefproken is. Zy hebben de
Vezeligheid geenszins van Hout en breeken

gelyk af, zonder Splinters. Men gebruikt,

voor 't overige, die Kolen alleen'yk tot eene

Aardewerk- Fabriek , aldaar aange'egd en in

de Kalk" BranderySn; welke onder den Wind
wel een Uur gaans ver ftinken. Ook zyn zy

zo brandbaar niet , als Hout , 't welk benevens

de ongemeene veelheid dezelven veeleer voor

Aardkolen , van Mineraalen oirfprong , zou

doen houden (2). De

(y) Montium quoruadam prsealtorum
, magni Ligial

Fosfilis copia quafi infarftorum , brevisdescriptio , S. Chr»
HoLMANNi Phil. Prof. Gotting. Phil. Trans. Vol. LI;

p. 506,

(z) Remarks ori the Bovey-Coal, by Jër, Millïs.
Fhii. Trans. Vol. LI. p. 534«
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i)e zogenaamde Surtarhrand , op Ysland
^^^^^^

Voorkomende 5 is al te blykbaar vaii Hout af- xji.
*

Ivomftig i dan dat men daar aan zou küD"nen Jtjk?*^°^

twyfelen. De Vezelachtigheid,deTakki,»heid , De Sur-

de Knoppen en Bladeren , toonen zulks ten ^^yg^^^^^

overvloede. Onderrusfchen is her onbegrype-

Itk, hoe dezelve de Grondflag kan geworden

syn van zo zwaare Küppeh en Gebergten , dat

nienze gewoonly k , ter hoogte van vyfencwin*

tig Vademen boven de Oppervlakte der Zee^

door hetgeheele Eiland, aantreft. Men vindè

^er ook wel hooger of langer Beddingen van ^

èn in fommige Klippen ^ die uit verbrande

Stofren beftaan , is alles met brokken Steen ea

Lava en andere door malkander gemengd. Ook
is het iets byzonders , dat in die Surtarbrand

geen ronde Boomftammen , maar wel dikke

Planken voorkomen , even als in de gemelde

Engelfche Stinkkoien.

In 't algemeen is het eeü :^warte. Hoorei-

achtige StofFe , die ten deele zig polyften laac^^

doch in de Lugt geen ftand houdt en op zig

zelve niet gemakkelyk brandt, maar met ligter

BrandftofFe gemengd een fterke Hicte geeft ^

laatende, uitgebrand zynde, een SaiFratankleu-

rige Asfche over

De
t

(«) Olafs. and Poveï/j. Reize durcia Ishnd $, 580^

enz,

S a

lil. Dksu IV. Stoju
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AfcIèl.
veelheid van dergelyke StofFc op fommt.

Xil. ge pkacfen, kan hier omtrent geen twyfeling

stük/°' verwekken; daar de Steenkolen in 't alge»

De Oir- meen 5 by fommigen ^ als van een Plantaar*

Senio- tigen oirfprong worden aangemerkt. Immers

f oord^^'
dat dezelven door gedeeltelyke verbtanding.

* en daar op gevolgde ukdooving, byna gelyk:

men de Goudfmids - Kolen maakt, ontftaan

zyn, fchynt ontwyfelbaar. Zekerlyk heeft

zig , onder het verbranden , een meer of

mindere veelheid van Bitumineuze, Zoutige,

Mecallifche , Zwavelige, Aardige StofFe daar

onder gemengd, en met dezelve zyn de Hon«

tige Lighaamen verandert tot Klompen van

meer of minder digtheid en famenhang. Dit

fehynt het maakzel in fommige Steenkolen

zeer duidelyk aan te wyzen. Dit fchynt het

voorgemelde Gegraven Hout , dat van die

verbranding moet vry geloopen zyn, te be*

veftigen. Doch hier uit volgt niet, dat 'er

geene Steenkolen zyn» die geheel beftaaa

uit Bitumiaeuze en andere Stoffen, zonder

dat 'er het Hout eenig deel aan heeft. De
verfchillendheid der Natuurlyke voortbreng-

zelen is oneindig.

Brand- Dit bekragtigen nader, zekere MynftofFen,
Euien. welken men Steenkolen -Ertfen of Brand-Ertjen

noemt, om dat zy als de Steenkolefi brandbaar

zynj welken de kundige Heer von Born
wereldkundig gemaakt heeft , befchryvende

daar
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daar van een Yzer-, Koper- Zilver- en Kwik^ IM.

zilver- Brand -Erts, als volgt. ^x\u^'
De Tzer- Brand' Erts {Minera Ferri phlogifti" Hoofd.

STUK4
ca) kan men , op 't uiterlyk aanzien , naauwlyks yzer-

van Steenkolea onderfcheiden , dan dat zy ^^^^
barder is (^)., D^ar is een Vlugge Brand- Erts

van dien aart, welke ineen fterk Vuur , gelyk

tot het roolten der Ertfen vereifcht wordt ,

t'eencmaal vervliegt , maar weinig Asfche

overlaare;nde , io welke de Yzerdeelen vervat

zyn. Dus vindt menze in Sweeden , Noor-

wegen en SüXen. Een Vuurbejiendige ontvhmt

wel fehielykj doch verbrandt weinig, behcu-

dende bykans haare Lighaamelyke zwaarte*

Deeze heeft ruim dertig Ponden Yzer in het

Ccntper, Gemeenlyk is zy zwart, doch vak

ook bruin in de Lausnits. Somtyds is zy digt

en glad op de breuk; fomtyds murw en voos,

j^omende ook voor in Hongarie ep Sweeden»

De Koper- Brand' Erts (Minera Cuj)ri /)h/o* Koper*

gifiuca) vindt men voornaamelyk in Swce
^J^"^*

den (O* Het is eigentlyk een Steenkool met

Koper bezwangerd , die taarpelyjc lang Vuqr

houdt , een Koperhoudende Asfche over-

laatende, waar in ook vyel een weinig Zilver

is vervat.
'

.
^ De

(y Minera Ferri Carbonaria. Wall. Si/st, Mm, ] l \\25u

CO Minera Cupri Carbonaria. Wall. S^5i. Mm, U,

s 3
ui. Dbbl. IV. Stvk.
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^/dIkl
Zilver -Brand -Erts komt voor, by II-

xiL * mcnau in Saxen , als ook in de Hongarifche

s^fK.^"" Mynen , die negen Loot in 't Centner houdt,

Zilver- Deeze is zvv\art en broolch , korrelig en ruuw

En"^"
van Oppervlakte-, Hier fchynt de Zilver-

Pek -Erts, die mooalyk maar een Zilverhou?

dende Pek-lilende is, als ook de zogenaam-

de Stangen -Ciiaupen te behooreR.^

Kwik- 13e Kwikzilver- Brand - Erts , die men ook

irind^ Pek -Erts noemt, brandt aan \ Vuur met een

fcts, dikken Dampen onaargenaamen Reuk. Zy is

broofch en komt anders mee de overige Ci*

paber- Ertfen overeen ^zynde zeer ryk; door-

gaans zwartachtig ^ maar ook wel rood- of

geelaclnig, by Idria vallende. Van deeze en

de voorgemelde Brand -Errfen zal ik in de

bcfchryving der Metaal -Ertfen nader fpree-

ken,

VTTT. (SJ Aardharst , die vast is van zdfjimdig^

Cnfgr^'^^^^
zuiver^ dryvende.

Gemeenlyk noemt men deeze StolFe Zwam
Barn/Ieen^ in Engeland Cunnel'- Coal ^ in Vrank-

ryk

(g) Bitumen Solidum purum natf^ns. Syst. Nat, XII.

Tom. II!. Gen. zi. Sp. 8. Bit, dHrisfimum Lapidewm

pumm. Wall. ^m. 1(9- Bit. dm-isfimum purum , jpoli-

turam adaiittens , Aquis innataiis. Wai-1'« ^yst* Min^

II p. loó. Vegetabile Lignenm , Lithantrace imprsegRa-

tiim. Cronst. 3]if€, 285- Pix Montana , dura (&c. WolT.
Min, 25, Gagas. Voa, Min, 327.
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ryk Jais of J^y^^ waar voor men in 't Hol- ïH.

landlch Git zegt ; des ik ze Ghfleen tyteL Het xil.
*

is de Gaga^ of Gagates der Ouden, van welke

DioscoRiDEs aanmerkt , dat de focrt , die Gttfi$en. ^

fchielyk vlamt en een Bitumineuzen Reuk

geeft 5 de befte zy. Hy befchryftze als door*

gaans zwart van Kleur , onefFen , breed en

plat, en zeer ligt zynde. Plinius merkc

aan, datzy veel naar Hout gelykr en Gale-
nos noemt het een Zwpte- Sreen ^ die , in 'fc

Vuur gedaan, als Aardharst ftinkt (^), Men
houdt 'er den Ohjidiaanfchen Steen ook voor ^ die

van anderen onder de Marmers gc.teld is ge*

wecst en dikwils met het zwart. Yslanclv Achaat

verward wordt ; doch de ligtheid , alzo zy

op 'c Water dryfc , maakt genoegzaame on-

derfcheiding,

Deeze Git wordt, even als de Steenkolen , Pla»ts«

byLaagen, doch fomtyds ook by Nesten ge-

vonden aan de Zwarte Zee , en in de Ooftely-

ke deelen van Rusland, in Sweeden , Noorwe*
gen, op Ysland , in vSchoiland en Engeland;

in Spanje en Vrankryk , op Sicilië en in 't

Wurtembergfe, als ook in Silezie. Het zyn

die zogenaamde Steenkolen, waar mede men
de Kerk van Litchfield, in *t Engelfche Land-

fchap Stafford&hire , zodanig glad bevloerd

heeft 5

id) ^hïl. TmnJaB^ Voi. p. 542.

CO Zie 't voorg. UI. Stuk, bladz, 56.

S 4HL Deel IV* Stuk,
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^iDEEi
heeft, dat het zig als zwart Marmer vertoonq,

XlL ' Ook worden aidaar van die StofFe zeer fraaij^

$TüK?'^ Stukken Huisraad en allerley Snuifteryën ,

' GiiM^.gdyk Knoopen, Tabaksdoozen enz. gemaakt

want zy laat zig zeer wel bewerken en poJy-

ften. De Kleur is donker zwart, fonityds wie

geaderd. Op de breuk valt zy glad en glanzig

als Glas 5 eh is in 't algeméén digt , Vast en

hard, maar zo ligt , dat zy op 't Water dryft

;

terwyl de andere Steenkolen daar ia zinken.

Zy is aanlokkende door wryving, gelyk de

Barnfteen, maar geeft dan een onaangcnaamen

Reuk en ftinkt by *t branden geweldig, laa-

iende, verbrand zynde , een Afchgraauwe

Yzerhoudende Asfche over, die ligt tot Gla^i

fmelt.

Eigen- Jn Alcohol 3S deeze StofFe doorgaans nief

'

ƒ
'^.f^?"' oplosbaar , maar zo wel als de Barnfteen in

nitgeperfte Oliën , waar mede zy een goed

Vernis maakt. In 't Vuur zwelt zy,flerk op

,

en door Deftillatie krygt men 'er , behalve een

zuur en bitteragtig Water , en een Spongieuze

StofFe , die overblyft , veel dikke
5,

taaije j

zwartachtig bruine en ftinkende Olie vanj^

welke zig doorgaans niet met Wyngeest, maar

met fcherp Loogzout ligt tot een Zeepachtig

Lig haam vereenigt* Deeze Olie, welke eenige

Geneeskundigen als een oplosfend Middel

aanpryzen , komt zeer met die der Steenkolen

overeen.

Men



Bitumineuze Stoffen. 281

Men kan den Gitfteen naauwlyks voor hef - ^^^r

pvcrblyfzel van Barniteen houden, die door Xli.

onderaardfch Vuur van zyne Olie beroofd zou stuk?^^"

zyn,"alzo hy van denDoodekopdesBarndeens Afkomst,

yry veel verfchilt , en zelf ook Olie inhoudt,

pat hy van Hout afkomftig zou zyn , is , dewyl

men 'er *t geweefzel niet in waarneemt , ook

onwaarfchynlyko Maar hy zou insgelyks uit

eene Harst , die door branding zwart gewor-

den ware, (zonder door Zeewater veranderd

te zyn
^
dewyl hy geen vlug Zout geeft,)

kunnen zyn gefprooten. Van de Verfteende

Houten en van het Yslandfcb Achaac , naar

welken hy uicerlyk vee! gelykt, kan men hem
door deligtheiden mindere hardheid, alsook

door zyne brandbaarheid, gemakkelyk onder-

fcheiden. Ik heb een fchoon ftuk van deezen
Gitfteen brokkelig in Kalk-Spaaih gegroeid,

met ingefprengde Vaal- Erts en Fletz, van

Camesdorf in Saxen.

('9) Aardharst , die Marmerachtig is en flin» ix

is:
In Stink-

(9) Bitumen Marmoreum foetidam* Sijsu NaU uts. Sp,

9. Mus, Tesf, 42. N. 4. Schistus fusco - cinereus, L^pis

Suillus diftus. Dacost. Fosf. 172. Schistus fuscus fiagiÜs

,

Lapis Felinus. Gron. SupelU 10. N. 7 , 8. Terra Calca-

ria phJogifto fimplici raixta. Cronst. Min, 23. Spathum

friftione foetiduir^ Wall. Mjn. J, p, 148. Lapis Suillus,

VcG. Min, 107.

s 5
IIL Desl. IV. Stvk*
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\\l In hoe verre deeze Stinhfleen , die ook

^^^^^^^ Zw'^nenfteen ^f^xïo^m^ worJc, en in Vrankryk
HooFc- Pierre of Pierre puante heet , van de Stin-

SiMleen
^^'G^de Spaath verfchille, is bevoorens aange.

* Bladz. ^^^^ ''*y maakt dikwils zwaare Beddingen,

50. en komt byna altoos in Vlotbergen , zeld/.aatB

bylosfe ^tukken,op de Veelden voor, Het is

eigentlyk een onzuivere KaikÜeen gemeenlyk

donker van Kleur, welke, aan een ard Lig»

haam gewreeven , of in 'c Vuur gefmeeten ,

byna als Katten ^Pis ftinkt; knappende, in 't

laatfte geval p en zyne Kleur verliezende
,

doordien hy wit brandt. Men noernt hem,
derhalve , ook Lapis Felinusy dat is Katte-Steen.

Onder de Aardharllen ishy om deeze reden

geplaatst, doordien zekerlyk gedagte Stank

van iets zodanigs , daar in gemengd , zyne

afkomst heeft. Men gebruikt hem, niettemin,

met veel voordeel tot Kalkbranden, en boven-

dien is hy in de Yzerhutten , tot de laatde

fmeltinge des Yzers,van grooten dienst^ alzo

hy hetzelve fmeediger maakt. Hy wordt op

verfchülende plaatfen in verfchiiiende gedaante

gevonden.

Digte, Zo is de dtgt gefJooten Sttnkfleen , welke dik-

wils by zwaare Beddingen voorkomt in Der»

byshire, in Jemteland , in Vlaanderen, in

Graaffchap Mansfeld , by Eisleben en op

veele andere plaatfen in Duitfchland , Bohe-

mcn, Siiezie, eoz. Daar toe behooren veele

der
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der zwarte Marmers , zwarte en graauwe Kalk- ^
^

fteenen, welKe, gewrcevcn, dien haatelyken xii.

Reuk uitgeeven, daar ik van gefproken heb. J^^^^^*
Dikwils vindt men hem onmiddelyk onder de SHntjieen,

boven Aarde , fomtyds tusfchen Zandfteen ,

Kleyfchicfer en AmandelfLeen : in dc Saai-

kreits geeft hy een zeker Kenteken van daar

onder leggende Koperfchiefer en op andere

plaatfen van Sceenzoüt in de diepte , ofAluin*

Ertfen: fomtyds komen 'er verfcheide Bed-

dingen van voor , in een zelfde Gebergte*

Gemeenlyk is hy zwart of zwartachtig, fom-

tyds graauw, bruin of geel, en dikwils van

gemeenen Kalkfteen in de eerfte opflag niet

te onderfcheiden. Men vindt 'er overvloedig

Verfteende Zaaken in. Gebrand zynde , geeft

hy zeer goede Kalk.

Een Korrelige Stinkfleen , ook dikwils vol Korrelige,

Verfteeningen , kómt in Swxcden voor: een ge^^eia-

Schubbige aldaar, zo wel ah op het Deenfche

Eiland Bornholm: een Bladerige ^ ook Stink-

fpaath genaamd , overvloedig in het Dak der

Beddingen van Koper - Leijen , in het Mans*

feldfc, "'Is ook in verfcheide Sweedfche Ge-

bergten. Meest vallen deeze allen zwart of

bruin, doch de laatfle ook geel- of groen**

achtig.

Een andere, die men Stink -Schiefer noemt, Stink

is eigent iyk een zwarte Stinkende Leyfleen ^

daar

III. Deel. IV. Stok*
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TTT

^ïdeÊl. difcwils de Steenkolen -Beddingen mede

Hoofd
8^^^^^ ^y*'^* ^^^^ kooic dezelve by Schlogell

I5TUK. in 'c Graaffchap Glaitz ^ als ook by Gorters-

Stinkfleen. bg^g en Altwasfer in 'c Silezifch Vorftendom

Schweidniiz voor. IJy is zwartachtig of bruin >

gelyk die Kattefleen , waar van men in de Ver-

zameling van den ouden Gronovjus ge-^

waagd vindt, welke rnec Yzer gewreeven naar

Kattepis (lonk , gelyk ook Brückmann daajr

van j^ewaagc (ƒ ). Gewreeven , nogthans

geefc dezelve zo veel Stank niet ^ als wanneer hy

gebrand wordt, en levert alsdan een graauwe

Kalk, die niet deugt. Naast fchynt hy aan

de Br^ndfchiefer te komen en ook veel aan-

fpraak te lïjaalcen op de volgende Soort,

De Heer Wallerius heeft een Gefiraaldett

|ieen. en een Kkotronden Stinkfteen , beiden in S wee -

XXXVII.^^^ vallende, w?ar by ik voegen zal den i^ry-

^i- 4- ftallyneti van Linn^eüs, die daar in alleen

van de Stinkende Spaath 5 voorheen befchree-

Biadz
verfchik, dat de Spaachige Kryftallen

50.
' aan elkander gegroeid zyn. Een fraay Stuk

hier van bezittende, d^c uit Sweeden afkoni-

ftig is, Afchgraauw van Kleur, geef ik dajir

van in Fig. 4, pp PL XXXVII , 4e Afbeel-

ding,

(10) Aard-

(f) Episf. Mn. Cent, II. Ep 1-3 & 31*



BiTüMiNEüZE Stoffen, afis

(lo) Aardharst, die Cipsachtig isyfiinkende^ IIL

zonder figuur. ^XIL
*"

HOOFD-

Ik heb bevoorens van cenen Leverjleen ,

wegens de Kleur dus genoemd wordende 5 Bitumen

gefproken (^); doch dceze voert dien naam

om dat hy , gewreeven , naar Zwavel - Lever Lever-

Hinkt, Het fchynt my thans toe dat de Ley*

achtige weeke Schiefer s daar ik ook onder

dien naam melding van maakte {h) , niet veel

daar van verfchille. Deeze , immers , bruifcht

ook met Zuuren niet , cn dit onderfcheidt

hem, zo onze Ridder aanmerkt , voornaamelyk

van den gedagten Stinkfteen. Ook geeft

hy,tot Bouwen 5 geen goede Kalk, maar Wel

tot Mesting der Landeryën. Ëvenwel is hj
van een foort van Mergel , die men ook wef

Leveffleen , wegens de Kleur , noemt 3 zeer

verfchillende. Met de Omier ^ die fomtyds

Aardharftig is (f), zou hy misfchien nader

ftrooken, Mooglyk kan men de Lever-Kies^

die in 't Wurtembergfe tot verbetering vaü

den Grond in dc Wynbergen gebruikt , en op

ver»

Cïo) Bitumen Gypfèum foetidum amorphum. Syst.Nai.

uts. Sp. io« Terra Calcarea phlogifto & acido Vitrioli

niixta. Cronst. Min, p. 31.

ig) In 't voorg. iil. Stuk, bladz. 538'

Qï) In 't zelfde , bladz. 24,

(t) Zie *t voorg. II. Stük, bladz. 6010

ilL DiBu IY« Stuk.



ni. verfcheide plaacfen in Duicfchland gevorïdcH

^XIl' ^^^^^ 9 oo'^ ^'1^^^^ brengen. Dit zyn
Hoofd- de voornaamfle Verfcheidenheden vandeezen

Verfchei-* ^'S^ ^^'^ Burgömer in het Mans-
denhsden.feldfe, daar hy een Bedding maakt van meer

dan zes Vademen dikteé Hy bevat glanzige

Schubbetjes , doch is vader van zelfftandig-

heid dan Alabafter en laat zjg fchooner po-

lyften» Kleinfchemerig en Zwart heeft rqea

hem Nierswyze in de Aluingroeven te An-

drarum in Schonen : Groffchubbig en geel-i

achtig by Konsbergen in Noorwegen: Blade-^

tig als Spaath , gemecnlyk zwart en Kogel-

vormig , by Andrarum in Swcedcn, als bo-

ven.

Ik heb thans een brok Steen ^ die Püm
d'^Asphahe genoemd wordt , en met eenige

zwarte Bitumineuze deeltjes fchyntingefprengd

te zyn 3 uit Auvergne in Vrankryk bekomen.

Afgefchraapt, ftinkt echter dezelve niet ,zyn-

de een Leyachtige Flets, Aschgraauw, be-

groeid met Knobbeltjes die naar Chalcedoon

gelyken*

XIII. HOOFD^



ZWAVEtrACHTIGE StOFFEI^. iiÜJ

IIL

^ Xlll.

XIII. HOOFDSTUK.
Êefchryving van de Zwavel s en Zwavel,

achn'ge Stoffen , gelyk de Pyrieten , uit

welken Zwavel en Vitriool , ah ook Aiuin ,

gewonnen wordt: ie Markazieten en Kiezen,

Pyriet- Kogels 5 Yzer- ^ Koper- en Water-

Kies,

Van de Eigenfchappen der Zwavelige Lig-

haamen heb ik reeds in het begin der

befchryvinge van deezen R ang der MynftoiFen ^

welken de beroemde LiNWiEUs met den

naam van Zwavels gedoopt heeft, omfïan-

dig gefproken (^). Thans komen wy tot de

byzondere befchouwingderzelven , en wel zo

van de eigentiyke of loutere Zwavel^ als van

die Stoffen , welken grootendeels uit Zwavel

beftaan, gelyk de -AT/V^, Markafieten^ Pyrieten:

als volgt.

Cl 3 Zwavel, die bloot is ^ doorfchynende*

Onder ^^^''^^
nanvus,

(^) 2ie *t TX. Hoofdstuk ,bladz« 1 88. hier voor.
2vva\e.»

(i) Ptjrites nudus diaphanus. Syst. Nat. Xll. Tom. III.

Gen. 22. Sp. !• Siilphur nativum. Cronst. Min. p. 164,

Sulpb.nat. puruïii. flavum, Wall. Min. 205. Syst, Min IL

p. 123. Sulphurnativum vivum* Dals» Fhatm. 25. Sulphuf

virum. Voa. Min, 307.
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Onder den naam van Pyrites^ die eigendyk

^^xni ^^^^^^^ ^^S^ ^'^^^ vattendè StofFe betekent.

Hoofd- begrypt oDze Ridder bier niet oneigen de al-
STUK

^ ^
gemeenlyk beleende Zwavel^ gedeegen of na-

^^^^'tuurlyke Zwavel by veelen getyteld, om zc

van die Stoffen, welken ook Zwavel irihoudei

cn uitleveren, te onderfcheiden. Dus noemt

menze Soufre natifït\ Vranltryk,in Italië Solfo^

in Engelaö'd Bfimftènè^ in X^\X\x.{z^diXi^Schwefel^

en in de Scheidkunde wordt zy dikwils Sul^

phur vivum geheten dat is Levendige Zwa-
vel.

Men vindt den Zwavel taamëlyk zuiver,

ten minften van Metanynè deeltjes vry , maar^

dewyl hy dikwils met Aardachtige of Steenigd

Stoften is befmet , wordt hy, op eene zeer

gemakkelyke manier, door Sublimatie, iri

Éékere Potten, Aludeh genaamd, gezuiverd^

Waren 'er Arfenikaale deeltjes in , zo zouden'

die zig inmiddels aan den Stank openbaaren.

Het opgeheevene , in de Helmen of Dek-

ftukken deezer Potten , voert den naam van

Blosm van ZwaveU

Eigen- Zuivere Zwavel heeft naauwlyks eenige aan-
fchaFpen.

^j^^^.^g van de Lugt , van gedeftilleerdc

Geeften , Zuuren of Water : hy maakt in

dezelven geene verandering van den tirap

van Hitte of Koude. Geeft van Salpéter en

Zout maakcn hem doorzigtig, wanneer zy'

'er mede gekookt worden en zeer fterk ge»

zui-



iuiverde Vitriool • Olie doet den Zwavel, als llt.

ky 'er ecnige maaien op overgehaald wordt, ^xffu^
Veranderen in een graauw onkénbaar Poeijer, Hoofd*

dat niet meer brandt, en na het Uitbranden
^^^l^j^.

ëen bruine Glasachtige Aarde overlaat. Aller-

ligtst wordt hy in Oliën i van welken aart ook

zynde, zelfs in Steen-Olie, in eenigen moeie-

lyker dan in anderen, ontbonden^ en maakt

daar mede den ZwaveLBalfcm *, die altoos ee- Bai^

ne donker roöde Kleur heeft , en zekere taay- /^^/^^^^-^

heid. Neemt men, tot deeze óplosfingen^

meer Zwavel dan de Olie ontbinden kan , zo

zakt, wanneer het mengzel bekoelt, eene

roode doorfchynende klomp neder, welke

Zwavel" Robyn g^h^un wordt. De Vuurbeften-

dige Loogzouten insgelyks, 't zy doör Wa-
ter of door Viiur in een vloeibaaren ftaat ge*

bragt zynde,losfen den Zwavel volkomen op^

èn vormen daar mede , wel als met de on-

gebluschte Kalk, de zögenaamde Zmvel'Le'^

ver Deeze is bruinrood van Kleur, wordt ^ Hepar

vogtig in de Lugt, ftinkt naar rottige gije.

ren; laat zig in Water en Wyngeesc vólko-

men ontbinden; wei'pt, dp 't bygieten van

Zuur, den Zwavel weder weg en lost

Metallynfe Lighaamen, (de Platina en Spiautef

moeijelyker dan dè anderen 5) zo fterk öp, dae

men ze bezwaarlyk, en niet zonder aanmerk

Jrelyk verlies , weder bekomen kan. Va!n heê

Vlugge Loogzout, zelf» wordt hy aangegree-

T pen

/
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Afderl ' ^-^anneer hy door middel van ongebluscli*

XUU te Kalk is toebereid , en maakt daar mede deii

STUK?^^" zogenaamden Beguinfchen Geest y of de vlugge

Zwavel Zwavel -Tinkt'uur^

Des Zwa- Zwavel maakt zig ligt meefter van alle

^f^^^erj^ Ivletaalen , behalve Goud en Platina; weshal-

Metaaien. ve men dezelven, reeds in de fchoot der Na-

tuur, zo menigvuldig gemineralizeerd vindt.

Hy lost alle Metallyne StojfFen , zelfs wanneer

zy verkalkt zyn , op. By de Spiauter gaat

deeze oplosfing moeielyker, en gebeurt niet^

dan wanneer dezelve Yzerdeeltjes bevat, of

dat de Zwavel 'er dikwils op afgebrand wor-

dan krygt men een foort van bruine Blen-

de : maar deeze Proef met Zink -Kalk doende,

dan bekomt men een Yzer- Glimmer, welke

hier en daar geelachtig Violette Itreepen heeft,

en met zulk eene Vlamme brandt. Met Kwik-

zilver maakt hy den Cinnaber, wfens Kleur zo

veel hooger is, hoe minder Zwavel hy bevat-

te: het Rottekruid maakt hy geel, of, als 'er

meer Zwavel m gedaan wordt , rood : met

Tinkalk vormt hy een Lighaam, dat als Goud
glanst; met Spiesglas -Koning raauw Spies^

glas ; rbet Lood of Loodkalk kleinfpyzige

Loodglans; met Koper -Kalk een Vaal -Erts;

met Zilver- of Zilver-Kalk Glas-Erts. Worde
de Zwavel met Yzer gecementeerd, dan geeft

hy een foort van Yzer -Saffraan: wryft men
hem met even veel Yzervylzel zo lang onder

mal-
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imalkander> tot een Zoutige Reuk ontftaat,
j^^^JJ^^

en maakt dan met Water een dikke bry daar xiil/

van, zo verhit die zig geweldig, geeft Dam
pen uit met een fterken Reuk, en^ in do Zwaveh

Grond begraven zynde , Vuurvlammen* On*

der alle Metaalen heeft hy de meefte werking

op Yzer. Raauwe Kalk - Aarde en vette Kley-

Aarde wordt 'er niet door aangedaan maar,

langzaam over de eerfle of over magere Kley,

afgebrand zynde, kan men, in 't eerfte ge-

vah, uit het overblyfzel een Seleniet, in het ,

laatfte Aluin uitIoogen#

Dit laatfte geeft reeds een blyk van de te*- Vitriool»

genwoordighéid des Fitrioolzuurs in de Zwa-

vel. Detoneert menze met Salpeter , zo blyft vervat»

een Polychrest -Zout over , het welke, in alle

Proeven, zig als een met Loogzout tot een

Onzydig Zoutverbonden Vitriool -Zuur ver-

toont. De Dampen, zelfs maar, van bran-

dende Zwavel vergaderende , heeft men reeds

dit Zuur, dat wel in alle Zwavel niet even
overvloedig is, maar in ieder zo zeer aanmer-

kelyk, dat het, door naauwkeurige Proeven,
van Homberg bevonden is, omtrent een

iiende deel te bedraagen (/). Het overige

gedeelte brandbaare Stoffe, in de Zwavel,
beneemt aan 't gedagte Zuur allezyne fcherp-

heid

(O Mem. de i'Acad. R, des Sciences da 1'Au 1703.

T 2
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tiT. heid, en toaakt den Zwavel tot een Ligliaam,

^xm^ ^^S^ brand vliegt, een zo heldere

HooïD- Vlamme geeft en een zo fterken flag maakt
STUK

ZwavtU Salpeter. Ook kan men door Konst, ü?t

Vitriool-Olie met Olie vaiiTerbentyn, Zwavel
voortbrengen (f;^}*

Hoe verflikkende ook de Dampen van bran-

dende Zwavel 2yn, die het gedagte Zuur uit-

leveren, zo verfrisfchende, in tegendeel, is

de Waafem van raauwe Zwavel, op een hoop

gelegd.

Hy fmelt door eenzagt Vuur, eü wordt dan

,

van geel, food en döorfchynende , doch neemt,

ftremmende, zyn eigen Kleur weder aan, hoe-

wel hy alsdan dikwils Kryftallen fchiet, wor-

dende fpcngieus, en knappende, als liien hem'

in de warme Hand houdt. Maar zonder fmel-

ten , in zekere Ovens , daar toe gefchikt , wordt

hy, doot eené zagte Hitte, in Bloemen opge-

heven, als gezegd is.

Gebruik Deeze laatften zyn , in de Geneeskunde,

?eis^^^*
voornaamelvk inwendig in gebruik, om de In*

gewanden te zuiveren, en het Lighaam te ont-

lasten van fcherpe Stoffen, die, van eene AI-

kalifche natuur zynde, veelerley Verzweerin-

gen maaken in de Opperhuid. Verfcheide be*

leidingen van Zwavel, 't zy onder den naam

V2n Balfem of Syroop, worden tegen Borst*

kwaa-^

Qfi) BoBRH* Ckmi, Vol 11. p* 434»
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kwaaien aangepreezen. Uitwendig is hy , in
^^^^^^^

Zalven, een voornaam middel tegen Schurfti- xiiL

se Huidkwaaien. Het Zwavel -Zuur is üUot^^^^^^'^

aangenaamst en nuttigst in verkoelende Dran- Znme/.

ken en wederflaat de verrottiog ongemeen.

Ook dient het zeer, om Sappen van Vrugten>

die men bewaaren wil, de verandering en bet

Geftcn, te beletten; gelyk ook om zulks in

de Wynen te ftremmen. In de Huishouding

is de Zwavel 3 tot het ontfleeken yan Licht,

onontbeerlyk. - Men maakt 'er ook gebruik

van in eenige Fabrieken 5 en deScheidkundigen

kunnen hem zo min misfen als de Metaalbe*

reiders , hoewel by hun veel in de Ertfe^i

kwelt, die door Roofting veelal moeten ge-

zuiverd worden van Zwavelige Stoffen. Maar

van 't allermeefte gebruik is hy töt het rnaa-

leen van Buskruid,

De Zwavel is zwaarder dan Water, en be- Verfciiei-

zit een fterke Eleélriciteit, komende hier iQ^^^^'ö^^^*

mee den Barnfleen overeen ; des hy ook in

veele Proeveji dient. Hy heeft een byzondere

geele Kleur 3 welke men Zwavelgeel noemt,

eenigszins naar 't grcene trekkende in de ge-

woone Zwavel , welke aUemaal door Koost

gehaald wordt uit de Pyrieten of Zwavel» Vuur.

fteenen , ftraks te befchryvt^n. Dus komt hy

geheel ondoorfcbynende voor, by dikke Sta,a«

ven , en grootelyks verfchiilende van den na-

tuurlyk gegroeixJen of Ieve^digen Zwavel, zo.

T 3
ilL Dbeb. IV. Stuk,
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^ïll-^^ genaamd ; waar V^n wederom aanmerkelyke

Xlii. VerfcheideDheden zyu, als volgt,

stfk!^ Doorfchynende heldere Zwavel, die men

Maagde-ook Maagds ^ Zwavel ^ noemt ^ iu 't Fransch

ï'^Su^l^J^oufre de Quittau^ Soufre de Guadaloupe^ komt

J^irgineum^Xtoos Nestwyze of by brokken , zy op zig

Xx^YJL^^^^^o^^^ ^^^^^^^^ "^ö^^- Ik heb een aan-

-^'^^ 5' zienlyke Klomp daar van, wel een Vuist

groot, van 't Eiland Snmatra afkomftig. die

ongemeen fchoonis van Kleur en byna door-

fchynende. Voorts valt dezelve, niet minder

fchoon, in de Zwavelberg, op *t Eiland Gua^

daloupe, als ook op andere Eilanden en op 't

Vaste Land van Amerika 5 in de Gebergten

van Senegal, op de Liparifche Eilanden, Sici-

lië en in 't Napelfche, in 't Hertogdom Flo-

rence, in de Kerkelyke Staat en andere deelen

van Italië; ook in Switzerland, ook in \ Ha-

noverfche, in Polen , Hongarie, Siberië en in-

zonderheid op Ysland. Somtyds is het Ge-^

fteente als van Zwavel doordrongen, zo dat

'ér dezelve Druppelswyze uit zweet, en dit

zal de oirfprong zyn van zodanige Korrelige

Zwavelklompjes 3 als ik in Fig. 5, op Pr. a at
XXXVII, uit myne Verzameling, vertoon;

die wel zuiver, doch niet doorfchynende zyn.

Somtyds is de Steen als met Zwavel -Aderen

doortoogen* Zeer dikwils vindt men Kies,

Steenzout, Zoutbronnen en Mineraale Wate-^

ren , of ook warme en koude Baden 5 in de na-

buurfchap. Niet
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Niet zelden komt deeze foort van Zwavel hT;

in de brandende Bergen voor, die waarfchy- ^j^f^
nelyk tot hunne BrandflofFe niets anders heb-^^HooFo-

ben dan Aardharften en Pyrieten , weike^door oirfprong

broeijing aangeftoken 5 als door Sublimatie
^^^^^^^^J^^"

Zwavel uitleveren. Zodanig is de gefleldheid Bergen,

in *t gedagte Gebergte op Guadaloupe, daar

inen Zwavel by Scheepslaadingen uit zou kun-

nen haaien. Aan de zyden der Windgaten van

den Vuurkolk, vindt menze tot Koeken fa*

mengebakken, helder Goudkleurig; maar op

den Grond en in Kloven, die ^er wat %^an af

zyn, komen brokjes voor van Zwavel, zo

fchoon en helder als de zuiverfte geele I5arn-

fteen ^ doch een weinig groenachtig van

Kleur

Hier toe behoort de Roode Zwavel uit
^'^^"•2wa^ef"

garie, welken men Göud<' Zwatel* noemt, ge* * SuijJmr

meenlyk bekend , van welken ik fchoone Huk-

ken heb ; als ook die zogenaamde Zonne • Ziva^-

vel uit Peru, waar van men met Wynfteen-

Zout een Tinctuur vervaardigt, welke dient

om Metaalen, inzonderheid Zilver, te ver-

gulden (0). Nogthans is deeze Roode Zwavel

doorgaans met eenig Rottekruid gemengd; zo

dat menze niet als zuiver kan gebruiken. Hy
komt

r

(n) PhïL TranfaEi. Vol. XLIX- p. 57^.

(0) Fhit, Tranfaü. utf.

T 4
I!L D££L. ly, SxvK.
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jjl^ komt zo wel ondoorfchynende als doorfchy-

^iT/^*"^^^^
voor, zynde dus uit China aangebiagt

,

Hoofd- volgens Wallerius
STUK. rp^j.

zuiverfte natuurlyke Zwavel behoo^?

lyniaZwa-ren de Zwavel - Kryflallen of Kryflallyne Zrva^_

vel i^'), die ook in de nieeftp brandende Ber-

gen en Zwavel - Kolken, en ongemeen fchoon

in het Hertogdom Ürbino, dat tot den Ker-

kelyken Staat behoort, met Kalkfpaath-Kry-

SXXVn.^^^^^^ in graauwe Kalkfleen voorkomen. Van

f^^* ^' den zelfden aart is die Groep van fraaije Zwa-
vel • Kryflallen , welke driekantig gepunt zyn

,

tusfchen zeer fpitze Spaath- Kryftalleq , van

Hardales in Andalufle, ee>n Landfchap van

Spanje afkomftig , in Fig. 6 , op Plaacrï

XXXVII, vertoond. Zy zyn tot zekeren trap|.

doorfchynende , doch zien zo groenachtig

niet, als dat zeer heldere Aluinvorrnige Kry-*,

^ ftal uit Icalie, in Fig. 7 afgebeeld. En, dat

zy ook zeer fraay , doch ondoorfchynend val-

len, blykt uit dat Zvyavel - Kryftal van Surna^.

Fig,%. tra, in Fig. 8; 't welk zekerlyk wel onder de

grootften geteld mag worden, alzo ik, als iets

byzonders, aangemerkt vind, dat in de Ker-

kelyke Staat Zwavel • Kryftallqn voorkomen

vaa

(p) Sulpbut nativum Arfenicale rubrum» Syft. Min* IL

(g) Sulphur vivum flavum Oryflallifatum. Wall. ufef»



Zwavelachtige Sxoffew. 297

van een half Duim dikte. Het hier.afgebeelde ^JJ^^^
ivs in de natiiurlyke grootte voorgefleld. De xiii/

ICryftallen zyn ook wel vierzydig geknot (r)

,

s^^k"^^°"

en fommigen hebben een Staafje als de Schirl^

gelyk die uit Urbino en van 't Katharine-Bad,

in 't Rusfisch Gebied, aan d^ Noordzyde van

Caucafus- Gebergte.

Behalve ceo StalaBitifdie Zwavel, öatu^rIyk^^^^^a^;^j^^

voorkomende in het Nubner-Dal in Honga-en Bad^

rie, is 'er ook een Hmir- Zwavel ^ wegens de^'^*'''^^*

fynheid dus genaamd {s )y welke voornaame-

lyk gevonden wordt aan de Monden der Vuur-

bergen en in de Zwavelkolkcn ; al$ ook by

Bevieux in Switzerland, alwaar die ^an alle

Spaathrotaen uitflaat. Hy heeft fomtyds eea

Vezelige ,
fomtyds een Poeijerige gedaante

,

en deezen laatften noemt men ook wel Bad-^

Zmve/o^ catuurlykeZwavelbloemen (t). Dee-

ze komen voor op alle Zwavelbronnen en op

de Wateren van veele warme Baden , voorqaa-

melyk by Aken, by Baden in Switzerland,

ook in Siberië en elders. Hy zet zig fom-

tyds in de Bakken en Bulzen van zodanige

Wa.

(r) Fyr^tes Gryftallhius octaëdrus Aluminiformis, Py-

ramidibus transverfe abbreviatis. Linn*

(jj Sulphur vivim flavum Capillare. Wall. utH

C^) Pyrites pulvereus Linn. Sulphur Thermarum Cry*

ftallinum. Vandell Therm. 97. wSulphur vivum tlavum

pulvemlentum , Aquis efflorefcens, Wall. utf,

T5
lïl^ D«BL. IV. Stuk,
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IIL Wateren aan. Gemeenlyk heeft hy geen be-

XIII. paalde geftalte, doch Vandelli gewaagt

sI^k7^" zulk een Zwavel die Kryllallisch zy. Men
kan hem mede onder de zuiverften tellen. Ik

heb een Kryftallyne Zwavel^ die door roo-

fling uit de Pyriet gefmolten is, by Freybcrg

in Saxen , zeer fyn en zuiver.i

Onzuivere meefte natuurlyke Zwavel komt onzuiver

Iwlvci"
'^^^^'^'^ de Monden 5 Spieeten en Kloven, van

brandende of uitgedoofde Vuurbergen enZwa-

velkolken (u\ Meest is hy met Aardachtige

of Steenige Stoffe gemengd , waar van hy dan

een andere Kleur heeft en niet zo ligt Vuur

wil vatten» Dus is *ereen Witte Zwavel-Aarde ^

in welke KalkJCr^t ofMergel , den baas fpeelt,

hoedanige gevonden wordt in Engeland, Swit-

zerland, by Mansfeld en inzonderheid in de

Solfatara van Napelfche, uit welke aldaar

zo wel Zwavel als Aluin gehaald wordt. Van

dien aart zal ook de Zwavelige Aarde zyn

,

van den Berg Gede bezuiden Batavia, op Java,

daar ik van heb bekomen (r). Hie toe behoort

de

(«) PyritGS ïmpurus. Linn. Siilpliiu* nativum , mix-

tione peregrina colorrttum. Sulphur mixtum. Terra SuU
phurea. Sulphur Minera! ifatum nonnullorunti. Wall. utf.

(v^ Hoe veele brandende of Zwavelbergen 'er op dat

Eiland zyn ; als ook aangaande het inftorten derzelven ,

vindt men een Bericlit, in de Verhandeltngm der Hollmd'^

Jike Maatfchajppije, te Haarlem. XIY. D^lj ,op't«nd.
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de Tarmwitzer Zwavel- Aarde uit Silezie, wit- iii

achtig graauw van Kleun Daar is ook een
xil!''*

Geele Zwavel - Aarde , die met een helder Hoofd-

blaauwe Viamme brandt, vallende by Tortor'*^^^^^^

na in Piemont, waar uit men, door Sublima-

tie, goede Zwavel Icrygt. Een Groene ^ die

fomtyds eenige doorfchynendheid heeft , wordt

op 't Eiland Milo en aan den Vefuviiis gevon-

den. Een Bruine y eiiidelyk, die dikwils by-

na zwart is, en ook wel uic den graauwen

ziet, geeft door Sublimatie een menigte van

Zwavelbloemen, Zy brandt gelyk de Geele

CU fchynt door Aardharftige StolFen gekleurd

te zyn. Men vindtze in Italië als ook in Ys-

land. Hier toe behaort een Aard -Zwavel,

myner Verzameling, waar van ik bevoorens

fprak en denkelykook de zogenaamde P<2:^r^^;^'^

Zwavel (:w^)5 die blaauwachtig is van Kieur,

hoewel élleenlyk het onzuivere overblyfzel

:5ynde der herbaalde Deftillatie in de Retor*

ten, zo W AJLüErR^i us wil.

Dat de Zwavel, door middel van Loog- Zwavel*

zout, ontbonden wordt tot eene StotFe, die

men Zwavel ^ Lever no^mx.,^ is Wereldkundig,

en hier voor gemeld. Zo wel , nu , als dopr

Konst, komt ook een Natuurlyke Zwavel-Lje.

ver voor, met den daar aan eigea Stank» Hier

toe

(«O Sulphur Caballinum* Wall* p. 143*

HL DaEt, IV. Stuks /



300 Dê Zwavels bn

toe behooren de meeüe Zwavelbronnen of Zwa«

\ xin. valige Mineraale Wateren, inzonderheid die

t^K?^*" naar rottige Eijeren ftinken, welken Reuk zy

£wave!. Tvel een Uur gaans ver verfpreiden. In Italië

heeft men verfchelde zulke Wateren, als ook

in Duitschland» Het Altenburger- Bad in Oos-

tenryk , het Zwavelbad by Toplitz in Bohe-

men, dé Landeckcr Baden in Graaffchap

Glatz, de Baden by Aken, zyn van dien aart.

In Siberië komen zelfs Meiren voor, van der-

gelyke natuur. Op eenige der nieuwlings ont-

dekte Eilanden , in de Zuidzee, zyn ook zulke

Bronnen waargenomen Cjc).

Deeze Wateren zyn fomtyds zeer helder,

fomtyds troebel en wit; veelen warm en de

meeften fomwylen zo heet , dat men 'er Vleesch

en Eijeren in gaar kan kooken: eenigen ook

koud, doch nooit digt vriezende in de Wrn«
ter. De meeften leggen een wit of geel Zet-

zei op den bodem af. Zilver daar in gelegd,

of in de Damp gehouden, wordt zwart, en

een Solutie van Lood maaktze donker. Giet

. men *er Azyn of eenig ander Zuur in, dan

zakt de Zwavel daar in neder, met een af-^

fchuwelyken ftank. Dat zy tot Geneezing

van veele Kwaaien dienen , is ontwyfelbaar.

Aan

(x) Fokster Voyage round tke World, hondk* 77. VoU
1. p»59:^,&IL p. 117.
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Aan de Bakken of Kommen, in de Buizen
jjf^

of Kanaalen , op den bodem en aan de Oevers ^ïDEKt..

van dergelyke Wateren : ja zelfs aan de daar Hoosd.

in groeijende Planten, zet zig de Z'^avel-Le-^'^^"'''

ver als een Siym. Dus bebomt men dezelveL^'^r^^^^"'

droogden wel of j^/V,gclyk in de Bronnen by

Sernionetta en Viterbo, als ook in de Zwa*
velkolken van Tanna een der nieuw ontdekte

Zuidzee-Eilanden: geel in Kogeltjes, aan

'c Bauntifche Meir, in Siberië: of groenachtig

of graauw ^ welke beide foorten, de laatfte

wel de gemeende 5 op den Berg Vefuvius ge-

vonden zyn. De Tarnowitfe Zwavel* Aarde

voorgemeld > die raauw naar een mengzel van

Terbentyn- en Vitriool - Olie ruikt , geeft mee

Zeepzieders Loog een Zwavel -Lever.

(2) Zwavel, dieiJoot is en geel, mt vergui*

de Blaadjes.

Van het Latynfche vfooxdi Auripigmentum^ Ij/

dat eene Verwftof betekent die Goudkleur^^f^^^

geeft, zyn de basterd -woorden Oprement en^n^ntum.

(2) Pyrites nudusflavus micis Auratis» Sysi. Nai, utf.

Arfenicum Sulphuxe, Lapide Spathofo & Micaceo

mineralifatum, Mineri flavefcente. Wall. 226. Ar-

ién. nativum , Sulphure mixtuiji , planis mieans » flavum.

Wall. Syst, Min, II. p. 163. Arfen. luteum Lamellatum

Micaceum. Wolt. Min, 28» Calx Arfenici Sulphure miK-

ta. Cronst. Min* 239. p. 251. . /

ÏIL Di«t. ly. Stuk.
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^^Jdeel ^^'P^^^^^ afgeleid , waar mede dezelve by ön^

XïII. en elders bedoeld wordt. Eenige Autheuren

•i?tS°^°' noemen het ook Arfmicum chrinumy om
STUK»

Qr^iment.ézt de Kteur in 't fchilderen meer naar Ci-

troengeel trekt en 5 dewyl het een StofFeis,

die veel Rottekruid in heeft ^ hebben fommi-

gen het tot het Gefiagt van Arfênkum betrok-

ken. Wallerius, die eerst hetzelve zo-

danig voorgefteld hadt , als door Zwavel in

een Spaathig Glimmerig Gefteente geelachtig

gemineralizeerd zynde; noemt het thans 5, Ge-

,5 deegen Rottekruid 5 met Zwavel gemengd,

3^ Glimmerig op het platte, geel/' Wol**
TEKSDORF heeft het Geel Glimmerig Plaatig

Rottekruid geheten, enCRowsTFDT een

Kalk van Rottekruid met Zwavel gemengd

:

maar deeze betrekt ook het Roode hier tpe>

dat men noemt, het welke de Ridder

in het volgende Geflagt heeft geplaatst.

Pi., ï^en vindt de Oprement in Natolie en an-

y^^'dere Oofterrche Landen , doch öok by Neu-
'

fohl in Hongarie. Het behoort tot de Zwa-

vel -Ertfen zekerlyk, dewyl het met eene

blaauwachtige Vlamme brandt, geevende te-

vens een Rook, naar Knoflook flinkende. De
Kleur is geel , fomtyds naar 't Groene , doch

meermaals naar 't Roode trekkende, evenwel

op ver naazo rood niet als het Rusgeel, Real-

gar genaamd , zo even gemeld, 't Is altoos

Bladerig en Glimmerig op de Oppervlakte;

ge*



ZwAVEtACHTlCE StOFFEN. 3Q3

gelyk dat fraaije Stuk, in Fig. 9, op PI. ArmEc.

XXXVil, UIL rayne Verzameling aan *t licht
^^Hl^

gebragt; hetweike in 't Oranjekleurige fpeeIt,sTOK.

met vergulde Blaadjes of Plaatjes, 't Kan zyn , ^r^^'^^^'*

dat men het dus uit Oostindie bekomen heb-

be, geiyk Walleriüs fchryfc; doch 't is

zeker , dat het myne zyn afkomst heeft uic

Hongarie. Ik heb een ftuk Arfenikaale Kies^

begroeid en doorloopen van rood- en geel Or-

piment, gemengd jnet dergelyke Goudglimmi-

ge Blaadjes ; van Nagyay in Sebenburgea.

Zelden komt het in gedaante van Kryftallen,

doch gemeenlyk by Schubbige brokjes voor;

als wanneer het gemalen zal zyn of gebroken.

Men kan het van wit Rottekruid met Zwavel

namaaken j doch dan mist het den Glans en

de Glimmerige deeltjes: des in het natuurlyke

nog iets anders moet gemengd zyn. Met even

veel bytende Sublimaat gefublimeerd, komt
'er een zeer fchoone Cinnaber van»

De Schilders maaken van het Orpiment veelGebrnlk.

gebruik, en deSandarach der Ouden zou niets

anders geweest hebben, dan rood gebrande

Orpiment» De Turken en andere Oofterfche

Volkeren, bereiden daarvan, met ongeblusch-

te Kalk, met fterke Loog en Spyk.Olie , hun

Rusma of Lusma^ waar van zy zig bedienen

om het Haair, dat hun overtollig fchyot
, weg

te byten* Door de Chymisten worde 'er van
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ilT. gemaakt het Probeer- Vogt, om te ontdekkëti

^Ul'^ of de Wyn ook vervalscht zy met Lood en of

Hoofd- zjg ook Lood in het W^ter bevinde. Ten

dr^imêfit
^^^^ einde Iaat men vier Oneen Orpiment en

*
drie Oneen ongebluschte Kalk, beiden wel

fyn gewreeven3 agt Minuuten lang kookefi

met vierentwintig Oneen Water. Door by-

gieting van een weinig van dit Vogt wordt

Wyn of Water, wanneer 'er Lood in is, aan-

ftonds troebel of zelfs zwart. Men noemt
het ook Sympatkeii/che Inkt ^ waar mede men
onzigtbaar gefchreeven Letters, zelfs door

den Damp alleen , eensklaps zwart en leesbaar

kan doen verfchynen.

Veelen houden het Orpiment voor onfclia-

delyk, en fommigen pryzen het zelfs als een

Zweetmiddel aan. Men heeft, inderdaad,

'er Proeven mede genomen, waar uit blykt,

dat het aan Konynec, Katten en Hondeö,

wien men het tot een Vierde Loots ingegeven

hadt, geen nadeel toegebragt hebbe. Billyk

bragt dan onze Ridder deeze StofFe tot dè

Zwavéls t'huis^door welker veelheid de kragt

van 't Rottekruid dermaate verftompt is iri

dezelve. Niettemin, al2o 'er altoos nög iéts

in overblyft, dat gevaarlyk is en kwaade Toe-

vallen kan verwekken , zo zal men beter

doen 5 zig van het inwendig gebruik daar vaö

te onthouden»

(3) Zwa^
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C3) Zwavel 5 gemineralizeerd js en ge^ \M,

kryflallizeerd. ^xilh
Hoofd»

Tot deeze Soort behooren alïe de Kies*^^'^^^

Kr^ftalkn ^ die men gemeenlyk Markajieten p^}J^^

jooemt, volgens den Franfchen m^m Marca
l^jf^^^^^'^

fit^^ terwyl menze in Engeland Brap of Bafi Mjka-

heet en Juan Blanco in Spanje. De zo be-^^^^'

rugte Pkclra d'Inccis of Koninglyke Steen der

"Peruviaanen, behoort hier toe. Het Latynfche

woord Marchafita is by de Alchymiscen voor

allerley Kies in gebruik geweest* Men wil

,

dat het van Arabifehen oirfprong zy. In de

Apotheeken voert de Bismuth dien naam.

Door Kies^ in 't Engelfch Mundic ^ verftaat Wal
• Kies 2Vb

men alle Stoffen , in welken de Zwavel met

Yzer , Koper en andere Metaalen of half-

Metaalen, tot eene zelfftandigheid verbondea

is, waar inde Zwavel geheel onkenbaar ver-

borgen legt j doch waar uit dezelve niettemin

gemakkelyk te voorfchyn is te brengen. Dus
heeft men een Tzer- en Koper-Kies^ vervolgens te

befchryven. Hiertoe behooren ook de Pyrïe-

/^/^ of Zwavel - Vuurfteenen , welken eigent*

lyk dus genoemd worden ^ wanneer zy eene

Ko.

(i) Pijriiês Minemlifatns Cryftallifattis. aSV^^- ^at, utf,

Sp. 3» Sulphuï Ferro MiiieïaliüUum formi Cryftallin^,

Wall. Mw. 2iu Sht. Mtn. IL 131. Sülphur Ferrd

fatiuatum Cryftallifatum. Cronst. Min^ i^^, 4»

V
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1^^* Kogelronde , roodachtige of andere gedaante

xin. hebben, die met Ki7fi:alhfch is. Deeze maa-

s^u?c?^°"
volgende Soort uit. Tot de tegen-

i3E/^r/^>/. woordige behooren alleenlyk de Kiezen van

Kryftallyne figuur.

Hoe Over den gantfchen Aardbodem is niets ge-

vinde/^ meener dan dit flag van Zwavel-Ertfen. Men
vindtze in aüerley Gebergten en zelfs op hec

vlakke Land , boven en onder den Grond ,

op de toppen der Bergen en in eene aan-

merkelyke diepte. Zy komen Aderswyze 9

Laagswyze en by Nesten 5 voor. Somtyds

zynze de Gangftof of Moeder, waar in ede^

Ie Metaalen breeken ; fomtyds maaken zy

den Saaiband uit en ftrekken tot bedekking

of bekleeding derzelven. Zy zitten zelf byna

in allerley Soort van Steenen^ behalve Glim-

mer en Bafalt, zelfs in Granieten. Overvloe-

digst vindt menze in Kalkfteen , Kalkfinter,

Kalkfpaath , die 'er dikwils geheel mede
overtoogen is ; in Gips , Kiey , Leyfteen ,

Steenkolen, Aluin- en Vitriool -Ertfen : zeld-

zaamst in Yzergangen en Kalmey- Vlottqn.

Somtyds zynze maar Stipswyze of als Zand

ingefprengd; fomtyds leggenze geheel los en

vry, op Velden en Bergen.

Kies-Kry- Alle de Plaatfen op te noemen, daar menze
fuiieu.

vindt, is overtollig. Ik zal hier alleenlyk aan-

merken , dat de eene ryker in Zwavel is , daa

de andere , en dat , hoewel zy allen dien be-

vat-
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vatten en uitleveren kunnen , nogthans de
^^-^^J*^

Yzer-Kies of Pyriet voornaamelyk daar toe XIII.

gebruikt worde, gelyk wy zullen zien , en dan jj^^k7°*

ook fpreeken van de Zouten , v^relken daar in Markctjieu

vervat zyn en tot verertfing ftrekken der

Metaalen , daar in begreepen. Dus bepaalen wy
ons thans tot de Kies-Kryftallen of Markafie-

ten, voorgemeld.

Deeze koruen of enkeld, of troepsvvyze by piaaesr,

elkander, of los, of in andere Sceenen en

Mineraalen , vooröaamelyk in Leyfleen , en dus

in 't WurtemUergfe , by Gozlar ^ als ook in

Siberië ; voorts in Kley, Tuf en Kalkfteen ;

ja op het Eiland Elba in Yzer-Erts ^ voor.

Gemeeülyk vi^orden zy ook onder de Produc-

ten van den Vefuvius en Ethna vertoond, doch

men twyfeltzeer, of zy v\rel ooit uit de Vuur*

kolken dier Bergen gekomen zyn.

Aan 't Sraalflag geeven ^y niet zo fterk Eigen-

Vuur als de twee naastvolgende Soorten

;

maar zy verweeren af vergruizen ook zo

fchielyk niet in de Lugt ; hoewel zy hunnen
geelen Glans dikwils daar in verliezen , en eene

Roestkleur aanneemen. Anderszins laaten zy
zig zeer wel flypen en polyften, als wanneer

zy byna zo glanzig zyn als Staal , en dan

,

aan het Lyf gedragen, zouden zy de onge-

zondheid van de Perfoon , door hün beflag

,

ontdekken* Zelden zynze zonder Koper en

hebben doorgaans de Kleur van geel Koper ;

V ^ zo
HL DKBL lVt Stuk,
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- zo dat menze daar voor zouannzien. Somtyds
Afdeel. ^

xiil. zyn ze zo klein als Speldekoppen, zo dat mea

sTüK?*'^' naauwlyks de Geftalte kan befchouwen ; fom-

Markafift. tyds vallenze van aanmerkelyke grootte, en

hebben fpiegelende Zydcn, op de breuk Sters-

wyze gedraald zynde.

Vcrfchii- Ik zal nu de verfchillende Geflalten, waar

UndeGe-in zv volsens LiNNiEüs voorkomen 5 in

vergelyking met zyn Ed, Afbeeldingen, op

Plaat XXXV, voordraagen.

1. Fierzydige Markaziet , van vier Driehoe-

ken.

De zelfde met alle de kanten zeshoekig

afgefneeden. Fig. 37.

2. Zeszydige van zes Vierhoeken, Teerlings.

Fig. ig. Dikwils komen deeze in Kalk-

fleen voor , en zyn de gemeenften. Gesn.

Figur. 13. 1; 2. Mus. Tesf. 42. N. 4.

3. Agtzydige , van Driehoeken bepaald. Fig.

23. In Talk niet in Kalkfteen,

4. Tienzydige^ van twee Vierhoekige en agt

fmalle Zyden. Mus. Tesf. 44. N. 6. T.

2. f. 2*

5. Tienzydige , van vier Driehoeken en zes

fmalle Zyden. Fig. 27* Mus. TesJ. 44. 7.

6. Tjr^^/;^^'^^/;^^, van twee Vyfhoeken en tien

fcheeve Vierhoeken. Fig. 2(j.Mus. Tesf.

T. 2. Fig. 3.

7. Twaalfzydige , van twaalf gelyke Vyfhoe-

ken. Fig. 30, 8.
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8. Veertienzydige , van zes Vierhoeken en IH-

agt Driehoeken. Fig. 21. ^mf^"
9. Jlgttienzydige , van zes Vierhoeken en

twaalf fmalie Zeshoeken. Fig. 33. MarLfiet^

10. Agttienzydige , van zes Vierhoeken en

tv/aalf Zeshoeken. J/^. 35.

Deeze laatfte, is met de getUIte van^/'3>*

flaUyne Kobalt overeenkomftig.

Dus heb ik de verfchillende Kryflal- figuur

der Markafieten of Kies - Kryftallen , volgens

den beroemden Ridder ^ voorge field. Ik zal nu

dezelven ietsduidelykertragten te befchryven.

Men kanze onderfcheiden in

Teerlingachtige Markafieten.

Deeze , die men in Italië Piedra Quadrata leerymg^e

noemt 5 Pyricu/ia by Hill getyteld, hebben

een volmaakte TeerlinRfe • dat is Cubifche of Pl.
XX X V III'

Dobbelfteenige Geftalte, en dikwils een zeer

fchoonen Glans ; hoewel zy ook wel byna ge-

heel met Yzer- Roest bezet voorkomen. Zy
zyn onder alle Kies -Kryftallen degemeenften.

Men vindtze fomtyds van drie Duim dikte en

daar boven, glad en van digte zelfftandigheid

,

los of in Gefteente zittende of in Ertfen ,

ook wel Droesachtig fameogehooptj in ver-

fcheide deelen van Europa en de Indien. In

verfchillende Schiefers of Leyfteen heb ik ze

klein; gelyk uit eene Koper -My^n by Stok^

V 3 holm
ÏII. DasL. IV. Stuju
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j,^'^^. holm in Sweeden , en by Newcastle in Enge-

Xiil.' land 5 in zwartachtige , van elders in blaauw-

stük!"^" achtige en in witachtige Leyfteen , omtrent

Marhaftet.e^n half Duim dik 5 allen volmaakt Teerlings

als Dobbelfteenen en zeer glanzig; uit Hon-

garie in een Schieferachtige Gefteente, dat

afgefleepen is en waar in zig een menigte zo-

danige Teerlingjes , van meer en minder

grootte, vertoonen, gelykini^;^-. i jop Plaat

XXXVIII. Voorts heb ik ze van Freyburg

in Brisgau, zeer fraayjin Kalkfteen,- van Dik-

kemark in Noorwegen in Kwarts ; in Spaath

van Wernigeroda aan den Haarts, en in Yzer-

fteen van Saalfeld in Thuringen. Van Java

in Ooftindie heb ik ze in blaauwe Kalk - Flets

of dergelyke StofFe, die zeer fraay zyn; gelyk

ook van Ceylon en van Sumatra , op welk

laatfte Eiland een blaauwe Steengrond, gelyk

Arduin , tien Vademen diep in het Gebergte

,

ter dikte van een Vadem den Goud -Ader dek-

kende , met zulke kleine Teerlingfe Marka-

fietjes, in myn Stukje zeer zigtbaar, rykelyk

is bezwangerd. Aan Rio de Berbice , in Zuid-

Amerika, vallen dergelyke rykelyk in zulke

blaauwe Flets, die men deswegen voor een

Zilverfteen heeft aangezien.

Teedin- Zo komen ook losfe Kies- Kryftallen voor,'

^^Pl.
volmaakte Teerlingen zyn ; hoedanigen-

XXXVHl. ik niet Mleen kleinere van Cheribon in Oost-

indie , die witachtig zyn en fraay geele vaq

cl-
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elders; maar zelfs een zeer groote , van ni
rykelyk een Duim dikte heb , uit Mexiko of

^jf,*'
Nieuvs^ Spanje, en eene, byna van dezelfde Hoofd-

grootte, die als uit veele kleinere Dobbelfteen-
^^^^^^^

tjes famengefteld is , van de Pyrencefche

Üergen. Deeze beiden zyn als met eene

Yzer-lloeftige Korst geheel beflagen , en ver-

toonen zig dus als Yzer ; hoewel zy van bin-

nen gantfch geel Koperachtig zyn, gelyk de

anderen^ Van de laatstgemelde geef ik, in

Fig, 2, de Afbeelding 9 waar uit blykt, dat

de Oppervlakte hier geftreept is , gelyk deeze

Teerlingen meer voorkomen , en dat eigenclyk

dit Stuk uit veele Dobbelfteenen beftaat, die

verwardelyk famengegroeid zyn. Een derge-

lyke Klomp, veel grooter en onregelmaatiger,

heb ik van Andriesberg aan den Haarts. Mea
vindtze ook met twee Zyden breeder, dat

een platte Teerling maakt, of met gelcnotte

Hoeken en dus veertienzydig , gelyk Flg. 20,

SI, op Plaat XXXV, dergelyke Geftalten

voorftellen. Voorts heeft menze twaalf- en

agttienzydig
, gelyk boven gemeld isf, mef

fcheeve Zyden en met gedubbelde Teerlingen,

die als een Maltheezer Kruis vormen ; waar

door het Kryftal twee- en -zeventig Zydvlak*

ten heeft .v maar de zodanige zyn zeer zeld-

zaam , en niet gemeeaer de Prismatieke Mar*

kafieten , hier volgende.

V 4 Pm*
5n.DfiEL, IV. Stuk.
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III. Prismatteke Maxkafieten.

XIII.
Hoorn* Deeze moet men begrypen eenigszins Staaf-

S^taafach-^^'^^^S
^yn op de wyze van de Borax*

tigeMar- Kryftallen. Henckel befchryft 'er met drie ^

^^BgTi zes en agt Zyden. Men zou mogen denken

om de zeldzaame inmenging van Zouten , die

dergelyke Kryftal - figuur hebben ; te meer

alzo de gemeenften zeer overeenkomen mef;

die vaii Zee -Zout. Veelen , inderdaad , ge-

lyken naar die der Vitrioolen eenigszins en

de volgende naar die van den Aluin. Het

fchoone Stuk , dat ik onder den naam van

Maas Ourong van Ternate , uit Ooftindie ont-.

vangen heb, zeer fraay Koperglanzig en aaa

de eene Zyde Schirlachtig geftreept , in Fig^

3 , afgebeeld , fchynt daar toe te bchoQren,

Pieramiedaak Markajieten*

pierami- Veelerley, hoewel zeldzaam^ komen deez»
aaaie. voor. Men vindt 'er^agtzydige van volmaakt

te Diamantfiguur , als boven op N. 3 , gemeld

;

welke men als dubbelde kan aanmerken , en

enkelde met drie of vier Zyden van gelyke

Driehoeken : ook met zes Zyden , hoedanigen

de Heer von BoRNby Kapnik in Sebenbur-

gen waarnam. Somtyds zyn de Zydvlakte^i

ongelyk en de Hoeken meer of min gekcot,

welk dan een menigte verfchillende Geftal-

ten
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ten maakt. Men vindt ^er ook Vyfhoekigen m.
met twaalf Zydvlakten ; hoedanig een Kryftal Afdeei.

van Kalkzoitt Fig. 29, op ?u XXXV, voor- Hoofd*

fielt. Wie zal twyfelen, of zulke Geftal- ^"^"^^^

ten veroirzaakt^ zyn door Zouten van dien'^'^^*^^"^^^*

aart? Zodanigen als déeze laatften komen zei*

^en en meest Droeswyze, in deSaxifche My-
nen voor. Ik hebze zeer fraay groen geel

Paauwenkleurig , op Kalkfleen en Schiefer

,

uit het Zwartsburgfe. Ook bezit ik een Arfe-

nikaale Pyriet, van dergelyken aart, met fynd

Kwarts -Kryftallen 5 op Kieshoudend Gefteen-

te, uit de Koefchagt by Freiberg, als ook een

Zwavel -Pyriet met zwaare Spaath uit de na^

buurfchap van die Plaats. Nog heeft men

VeeJhdekige M^rkapetcn^

Deeze vallen meest met twintig Zyden ^ Veelhoe-

altemaal gelykzydige Driehoeken zynde 5 en

hebben doorgaans een aanmerkelyken Glans.

Men vindtze niet dan klein ,
gelyk nog geen

vierde Duims dik in de Pacher- Stollen , by

Schemnits in Hongarie:; enkeld; maar Droes-

wyze famengehoopt aan de Korpathifche Ber-

gen ; wanneer menze Markafiet - Broezen noemt

,

en deeze befïaan meest uit nog kleiner Kry-

ftalletjes. Ik heb een dergelyk Klompje, dat

wylen de Heer Doólor Schlosser eigen-

hxandig in Cornwal! en op Sheppey heeft ge-

V 5 von-

IH, D«aL. IV. S^yn.
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* vonden: alsook van Timor inOostindie;doch

xiiL van de figuur der Kryftalletjes ben ik niet

$tuk!*°' verzekerd. De zodanigen zyn naauwlyks dan

Markafiet.met een Vergrootglas of Mikroskoop waarnee*

melyk.

Stekelige, Voorts zyn 'er Stekelige Markafieten , die

^f^^kte^^door een vergaaring van Pieramiedjes , in 't

«nzj, ronde geplaatst, als het Rad van een Uurwerk

voorftellen» Daar toe behoort de Stiermarkfe

Champignon' Kies , bevoorens door my in Af-

beelding gebragt (3; ) : als ook misfchien de

Kies 'Sinter^ aldaar befchreeven (s) , van wel-

ke ik fraaije Stukken heb. Meest komt deeze

by Boll in 't Wurtembergfe voor. Veel zweemt

'erna, de Getoornde ^ daar de Kryftalletjes als

op elkander geftapeld zyn. Een Takkige of

Getakte Markafiet , voornaamelyk by Groot

Kamesdorf in Saxen te vinden , beftaat uit

agtzydige Kryftallen , die als op elkander ge-

ënt zyn 5 en door hunne famenvoeging als

Takken van Boomen vormen : weshalve von

BoRN ze Pyrites Dendroides tytelt. De Kam^'

vormige eindelyk , Pyrite en' Creie du Coq ge-

naamd, in *t Engelfche Graaffchap Derby

voorkomende, fchynt uit onvolmaakte agtzy-

dige Kryftallen te beflaan , welken , door

hunne verbinding met elkander, eene Geftalte

vor-

'^iy) In 't voorg. 11. Stuk , PI. XXTII. Fig. 5*

QtJ In 't zelfde Stuk, bladz. zSz.
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vormen , die eenigszins naar een Haanekam ^^-^j^^

ë^^y^'' Hooi.'
STUK.

(4) Zwavel, die gmineralizeerd is en p ^
famengmijing gefigureerd. . gunms.

Pyiiet.

Tot deeze Soort betrekt LiN n^eus aller-

ley famengroeijingen van Kies in eene bepaal-

de Geftalte , die dan gemeenlyk den naam

voeren van telen of Zwavelkogels ; ook wel

van Kies^Balleni hoewel de Figuur altyd niet

Kogelvormig is. Men vindtze zeer dikwils

los , fomwylen, gelyk by voorbeeld aan den

Odef 5 in Kley-Laagen of in Leyfteen , als

wanneer het Bergvolk in Duitfchland 'er veel-

al den naam aan geeft van Hieke : of ook,

gelyk by Zehdenik in 't Brandenbm-gfe, in

Yzer-Ertfen ,en fomtydsis 'er ander Gefteen-

te , voornaamelyk Chalcedoon , ingeflooten.

Zy zyn Yzerhoudende , en minder met Ko-

per bezwangerd , dan de voorgaande en vol-

gende Soort {a). Ten

(4) Pyritess mineralifatus aggregatus figuratns. Syft^

NaL uts. Sp. 4. Sulphur Miiieraiifatum Minera Globofa-

Wall. Wm. 2g8. Sulphur Ferro Mineraliratvini , Miaera

Globofa. Wall. Stjfi. Min, II. p, 129.

(^a) Kiezen , die ïn 't geheel geen Koper houdön , zegfc

Vogel , zyn altemaal rond ; die maar wat Koper gee-

ven, ten minften agtzydig; doch die vyk van Koper zyn

gejcneenlyk tien, twaalf en meerzydig. De ronde Kie-

zen zyn ook zuiver van Rottekruid» fiHn-, p. 311. 0£
dit zo volftrekt doorgaa j zou men mogen twyfelen»

lü. DiBL. IV. Stuk,
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AvdIÊï.
opzigt van de zelfftandigheid komen

Xlll. ' zy fomtyds geheel digt en vast voor, in En-

«TUK?*"""
geland ; maar gemeenlyk zyn deeze Zwavel-

Pyriet, kogels van binnen Straalig, 't welk zig, wan-

Van bin- neer menze breekt , nan de Vezelen vertoont,
iienStraa^

^.^ ^^^^ het middelpunt naar den omtrek loe-

XXJCViii * zodanigen noemt men StraaJen-

ng. ^/fteen. Fig. 4> op Plaat XXXVIII, geeft van

zulk een Kogeh'onde Pyriet de Afbeelding»

Deeze zyn zeer Vitrioolifch , zo dat zy ligt

verweeren in de Lugc , en houden dikwils in

't Centner twaalf Pond Yzer. Dus vallen zy

veel op den Pacher -Stollen ^by Schemnits in

Hongarie 5 en elders.

Van bui- Van binnen zien deeze Pyrieten Koperach-

reiigf tig y van buiten geheel Yzerachtig en hebben
•^-^.5^6. Je Oppervlakte hobbeh'g of als met Korreltjes

bezet 5 bïuinrood , geel- of groenachtig van

Kleur. Ik hebze van dien aart, van de Kust

van Normandie , meer dan een Vuist groot en

ook kleiner 5 byna Kogelrond , fommigen aan

malkander gegroeid , golyk in Fig. welke

zulk een dubbelden Pyriet -Kogel voorftelt uit

Normandie: van waar ook die groote famen-

gefielde gantfch Yzerachtige Pyriet -Kogels-

Klomp, vanF/^.6, afkomflig is. Deeze gee*

ven aan *t Staalflag geen Vuur, dat de Goud-

of Koperkleurigen van Hongarie al doen ,

welke meer Zwavel houden. Bleek graauw

en glanzig vallen zy in Engeland , en zwart-

achtig
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achtig van buiten in 't Hesfifche , doch van IIT.

binnen zo geel, dat menze voor Goudhouden-

^

xÏIl
de heeft aangezien. Roestachtig bruin zyn in HooifD*

Duitfchland wel de meeften.
piftiet.

Voorts vindt men Kiesballcn die niet ge-SchaaJig^

ftraald, maar als uit Schaalen of Rokken fa^^"};-^^^^

mengeftciM zyn , by Joachimsthall in Bohe-
men, en uit eene vergaaring van Kies-Kryftal-

len beftaande , veelal in het Wurtembergfe ,

maar de zulken behooren tot de Stekelige

MarkaGeten, Inwendig vertoont zig de zelf-

flandigheid gelyk i^//^. 7 , in een doorgezaagde

gefleepene Kogelronde Pyriet ^ van aanmcr-

kelyke grootte , uit Saxen , voordek.

Onze Ridder merkt aan 5 dat 'er^ behalve Kies-

de Kogel- of Klootronde, ook half-KlootrondeJ^^^^^^^

zyn, uit Teerlingfe of twaalfzydige deeltjes

famengefteld zynde. Zodanigen, een loutere

Verfcheideuheid van groeijing » komen op de

zelfde plaatfen en by de anderen vpor. Men
kan hier toe die platachtige betrekken , of

zogenaamde Kies - Koeken , welken men ia

Sweeden vindt, of DmvelS' Penningen y by Ra-

dicofani in Toskanen. Ik wil hier niet byzon^

der fpreeken van de Kies • Nieren^ Zwammen

y

Frugten Berg'-Eijeren^ vyier naamen uit de

gedaante ligt te raaden zyn en zeer wille-

keurig. In de Kwikzilver 'Mynen van Alma^

den in Spanje, komen in de Rotzige Korst

^

die de Aders dekt , uit Leyfleen beftaande ,

ron-
III. Dbeï,, IV. STy3&»
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111. ronde of platte Fyrieten voor, geel en Zwa-

^x\^Ü* velig, van ontzaglyke grootte, die , als menze
Hoofd- aan ftukken flaat 5 met Cinnaber doorzaaidzyn.

Fi^riet.
^^^^^ ' zestig Ponden zwaar,

in Konings Verzameling gebragt Q). Veelen

zou men tot de Tuffteenen kunnen betrekken,

gelyk ik heb aangemerkt (c). Inzonderheid

heeft zulks ten opzigt van de Mergelnooten

plaats, welke Walleriüs hier ook t'huis

brengt. t'Is zeker , dat men zulke Pyrietbal-

letjes , van grootte als Hazelnooten en ook

wel grooter, fomtyds in de Mergel vindt {d].

Pypachti- derde plaats ftelt LiNNiEUs de

s^- Pypachtige Pyrieten (e) , hocdanigen 'er fom-

tyds voorkomen , die naar het Beenbreuk of

Beenlym {PfteocoJla) gelyken , en van welke

Kiesachtige Pypjes ik reeds melding heb ge-

maakt (ƒ)• Daar toe behooren de Rol-achtige

Pyrieten , hoedanige men dikwils in Hesfen-

land 5 by Frankenberg , als ook in 't Raven-

bergfe en in de Krytgroeven van Engeland

vindt. Al wederom zal ik van de Kiesdrniven^

, Kieskegels ^ Kies- Dropfteenen y Pyp- en Haair*

Kielden 3 als meer of min daar toe betrckkelyk,

niec

Travals ihrough Spain. Loud. 1780. p. 1^36.

CO In 't voorg. II. Stuk, bladz. 328-

(V) Zie een Vertoog , de Nucibus Margaceis et aliis

Pijritce fpeciebus^ met Afbeeldingen, Aif. PhyS. Med»

ïom. VL
(e) Pyrites Fiftulofus. Linn.

(ƒ) Zie't zelfde II, Sxük, bla^Zi 349.
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niet omftandig fpreeken ; dewyl de Kies , als
^jJeel.

een Proteus^ in allerley Gefiialten fpeelt. xiii/

Maar nog een kort woord verdient de Plaa- s-Juk?^^'

iige of Bladerige Kies C^), welke gemeenlyk Plaatise»

op andere Steenen zit , en beftaat uit Blaad-

jes, die zig op veelerley manieren famenvoe-

gen, Dezelven zyn grooter , kleiner 5 dikker

pf dunner, dikwils drie- of vier, ook wel zes-

en meerzydig en fomtyds Cirkelrond , in Se-

benburgen of in Hongarie en ook wel van on-

bepaalde Geftalte , by Johan George Stadt in

Saxen voorkomende* Mooglyk zal hier toe

die zuivere Zwavel -Pyriet, uit wejke een ge-

heel Gebergte by de Wolga in Moskovie be-

ftaat, behooren {h).

Ik zal hier nog de Celachtige of CelMeuze CelJuleiwi

Kies (/) afzonderen , welke Linn^ï^us tot^^^^*

de Plaatige betrokken hadt. Men vindt deeze

by Kapnik in Sebenburgen , op de Pacher*

ftollen by Schemnits in Hongarie, by Joa-

chims-Thall in Bohemen,in jonge Thurmhof
by Freiberg en elders in Saxen, Zy beftaac

gemeenlyk uit overend gezette Blaadjes ,

welke zo tegen elkander gekeerd zyn, dat

zy zeszydige Holletjes of Celletjes vormen.
Somtyds zyn als Verdiepingen , die naar een

Dob.

(^g) Pyrites Laminofus. Link.

Zie FhiU Trans. Vol. LVII. p. 318.

(O Pyrites Cellulofus vel Cellularis Boiinïi.

III. DSSL. IV« SlFUK.
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Atoeel. Dobbelfteen zweemen , in de Oppervlakte

Hoofd-
^'^g^^*"^^^* Die Celiulcuze Yzer-Ercs van Na*

STUK. men , waar van ik de Afbeelding heb gegeven.
Pyriet, komc in Geitalte met deeze Pyrieten over*

een (k).

V. (5) Zwavel, die gemineralizeerd isy niet gefi*

rlrrt^^^
^^r^^r^-i vonkende.

Yzer-
Kies. Dit is de eigentlyke Kies 3 die men ook

Tzerhoudende Kies noemt en Zn^avel-Kies^ hy

Walleriüs Pyrües Sulphureus gecyteld.

Sommigen noemen haar, ook wel, wegens

het vonken aan 't Staalflag, Fuurfieen, en by

de Ouden is zy Pyromachas genoemd geweest.

Men zoüdze te regt Zwavel- Vuurfteen kunnen

heeten : want, hoewel alle Pyrieten Zwavel in

hebben , wordt die inzonderheid uit deeze

gehaald.

Plaats* Men vindt deeze Kies zeer overvloedig ;

dikwils alleen ingefprengd, zeldzaamer aange-

vloogen , in Hongarie Plachmann genaamd >

by Schemnits in Aardpek, aan de Wolga in

Steen-

es) Ia 't gemelde Stuk, PI. XXllI. Vtg- 3-

(5) Pyyites Mineralifatos , amorphus, fcintilJans. ^ijst.
'

Nat, uts. Sp. 5. Pyrites Ferro mixtum informe pondero-

fum &c. Carth. Min. 51. Sulphur Ferro mineraJifatum

,

Minera difformi ,
pallide flava , nitente* Wall. Min, ^07,

SijH^ AiiK II. p. 126. Sulpliur Marte faturatum. Cronst.

§ 152. Ferrum pallide luteum fplendens polymorphum.

WoLT. Min, 31.
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Steenkolen^ in 't Wurtcmbergfe^ Halberftad- ^fH^.
fe;, by Plettenberg, Altena en op anciere plaat-

^J^^r.

ten van ^t Graaffchap Mark, in dé Sasilkreits, ^tuk!*^

in Engeland en elders in Houtkolen; by Al* Tzsr-^

tenwedding , in het Maagdeburgfe en Mans-
^

feldf i in Leyfteeti ; in groene Talk met roode

Schirl aan dén Sneeknop in Silezie, als öok in

éndere Stccnen en Ertlen op verfcheide plaat-

fen in Hongarie; ook in Saxen en andere dee-

lén vün Duitfchlarid; by Fahlun in Sweedea i

voorts in Spanje en Zuid- Amerika.

Gerneenlyk is dezelve Kopergeel of als Klok- GedaM-^'

fpys; doch in ^t Vuur verliest zy deeze Kleur

èn i^^ordt dönker of bruin roodi Ook vindt

men Staalgraauwé Kies met geele Bloemen^

Doorgaans is zy to hard , dat zy aan 't Staal

Voöken geèft , die naar Zwavel ruikèn : zf
fpringt in \ Vuur aan (lukken , brandt mee

éene blaauwê Vlam, en met een verftikkenden

Öanip Van Zwavël. Zy heeft geene bepaalde

Geftalte en men maakt 'er voornaamelyk toÊ

het bereiden van Zwavel en Vitriool gebruik

van , dewyl zy het meefté geeft. Ik zal

derhalve van dJe bereiding alhier fpreeken^

Men bekomt den Zwavel uit de Kies door Ëw^vël

etkèle Deftillatie
; wanneer, naamelyk, dezelve

^^^^
fyn gewreeven 5 tnet driemaal zo veel s^tiiver tüMe*

Rivieï-Zand uit een Aarden Kromhals wordt

overgehaald, welke zodanig in deu Oven ge-

légd moet worden , dat de Zwavel ^ die in de

X Hals
ÏIL Dm&u IV* Stuh.
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^y^j^Kp^ Hals flollen zou , kan afloopen, en, wanneer

^o^FD
^^^^^ ^^^^ overkomt ^

zo Iaat men den Krom'-

sTijK. hals koud worden, flaat hem aan ftukken, en

^ r;j^. neemt 'er den Zwavel uit , die nog eens ge-

fublimeerd moet worden. Deeze manier , ia

klein , is dienflig om te weeten , hoe veel

Zwavel uit zekere veelheid Kies te bekomen

zy : doch tot den arbeid in 't groot wordt eea

andere manier vereifcht.

Manier in 35 In Sweeden i te Dylta in Nerike , gefchiedt
Sweeden. de Deftiüatie in Yzeren Potten, welke ge-

vuld zyn met geftampte Zwavel -Kies , op

5, welken andere kleinere Yzeren Potten ^

j, buiten het Fornuis , met eenc kleevende

Stoffe vast gemaakt zyn. In die Potte^.

ó vergadert zig de uitgefmolten ZwaveJ^WQU

^, ke door een zagt Vuur wederom gefnioltea

wordt, op dat het Vuil naar den Grond zak-

ke ; terwyl men 't zuivere in Vormen uit-

giet. Het Aardachtige Yzerige, dat in de

3, Retorten overblyft , zes Jaaren lang bloot.

,9 gefteld zynde geweest aan de Lugt , op

3, dat het Zuur verdund worde , geeft door

uitlooging Groen Fiiriool , en , na deeze

,j uitlooging, komt van het overblyfzel, met

„ Loog van Aslche gemengd en gekookt,

J

3, Aluin. Hedendaags , echter , de Aluinkoo?»

3, king nalaatende 3 wordt van het dunne Y-

,3 zerachtigc, dat door vvasfchen is afgefchei-

den, of onder de Kryftallizatie der Vitriool

51 op
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öp den Grond gezakt ^ door fterke Calcina-
^^^5^^.^

55 tie een roode Aardkleur bereid, welke is die XilU

roode dunne Tzer - Oker , daar men de Huizen ^^^^^

3, mede gewoon is te fchilderen; maar door ^ztr^

uitdrooging in de Zon een gee/e Aardkleur ^^^^^^

5, zynde de geele Yzer-Oker, welke men

5, ook tot fchilderen en tot verwen van Leder

55 gebruikt*' (O*
Deeze befchryving van den Heer Walle-

RiuSi> hoewel in eenige opzigten duifter, heb

ik 5 ten opzigt van deSweedfche manier, ver-

koozen by te brengen* Boerhaave zelf ié

duifter in dat opzigt. Hy zegt eerst dat de

raauwe Kies, door Vuur gepynigd^ geen

5, Zwavel, maar een zuur Vogc, naar Vitriool-

Olie gelykende , uitvvaafemt: doch dat de-

5, zelve vooraf door Konst bereid moet wor-

„ den, 't welk gefchiedt , door dezelve met

een fterk langduurig Vuur te branden tot dat

„ zy van elkander fpringe, dan geeft zy ZwaveU

^, Of, zo menigmaal de Zwavel gereed in die

„ Matrix voorkomt , dan laat de gefmolten

5, Kies den Zwavel vloeijende ^ uit laagè

„ Kroezen , in de onder geplaatfte Ontvangers

„ overloopen (vt). Hier voege hy by , dat de

„ Ader der Matrix van Zwavel en van Vitri*

,3, ooi dezelfde zy : maar zy komen dikwils uit

^cene zelfde Matrix of Moeder- StofFe voort.

ff) Wall. Syst. Min. II. p. 143*

(k) Chm. Vol. I. p. 47.

X 2
tlL Cfiftii. lY* StiJK«
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Afdeel* ondertusfchen zeker, dat de eene Kies

^XIIL den Zwavel veel gereeder dan de andere en

ÉTVBL
°' ook veel zuiverer heeft: des in deezen op het

Door onderfcheid in Duitfchland zeer gelet wordt,

op d^n ^ alwaar menze dikwils door Deftillatie , in zekere
Haarts. daar toe gemaakte Ovens y door Pypcn van

Kiey y die byna twee Ellen lang cn zeer wyd
zyn, uit de raauwe Kies deftilleert: maar op

den Haarts wordt eerst de Kies door een ge*

weldige Roofling voorbereid» Dezelve ge*

fchiedt in de open Lugt, alwaar een Perk, van

omtrent dertig Voeten lang en breed met Hout
belegd wordt , ter hoogte van anderhalf oftwee

Voeten , in midden een open Vak haten-

de, waar in men een Vat Steenkolen fmyt.

Dit wordt een Haard genoemd, waar op men
de fyn gemaakte Kies ftrooit, vervolgens we-

der Hout; zodanig dat dezelve^ fchuins op-

loopende ongevaar agttien Voeten hoog is

en van boven twaalf Voeten in 't vierkant

breed* Eindelyk, een bekwaame gelegenheid

waarneemende , fmy t men 'er gloeijende Slak-

ken op van Ertfen, zo dat alles in den brand

vliegt. In drie Dagen is hec Hout verteerd»

de Kies wordt gloeijend en bakt famen , met

Scheuren en Gaten , die met nieuwe Kies wor*

den toegeftopt. Men laat het dan dus leggen

en bekoelen tot dat 5 na omtrent veertien Dagen
verloops, de Oppervlakte geheel vet worde*

Alsdan ftoot men met een rond ftuk gegooten

Loodj dat aan een Yzeren Staaf is, van twin*

cig
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tig tot vyfentwintig Gaten boven in den ut.

Haard, en, van onderen wat Lugt geevende, ^xm^
vergadert zig de Zwirvel in die Gaten , waar Hoor»-

uit zy dagelyks driemaal in Iloiiten Emmers

daar v^at Water in is , gefchepc worde Kies.

Dit noemt men Raauwe Zwavel^ waar van^Raauwe
. ^, , • • • i-1 en Drop-

uit éénen Haard , van tien tot twmtig Cent-zwaveU

ïiers, dat is van duizend toe tweeduizend

Ponden, kan gehaald worden: des ook dezelve

fomtyds wel een Vierendeel Jaars leggen blyft.

Somtyds wordt de Haard aan de Zyden fmee-

rig, dan ftopt rnenze van boven met een be-

flag van fyne Kies en Vitrioolgruis wel toe, en

maakt Openingen aan de Zyden , daar men

Planken voor zet. Aldaar loopt ibmtyd», in-

zonderheid als het Weer niet te koud, noch

te warm, noch te vogtig is, en de Ooftewind'

niet te fterk waait, de Zwavel by lange Ke-

gels, op de wyze van Drupfteenen , die men
's morgens en 's avonds afbreekt , en onder

den naam van Dropzwavel bev/aart. Wil dit

Gat niet meer geeven , dan breekt men een

ander open, en uit veele Kiezen kan men, by
't tweede en derde Roolien , bog wel eenige

Zwavel bekomen : maar het hangt veel af van

Saizoen 5 dewyl lang nat Weer en zwaare

Regens alles bederven kunnen , en zwaare

Droogte of Hitte ook hinderlyk is» Best ge-

fchiedt het in 'c Voorjaar en den Herfst.

X 3 De
IIL Dekl. IV. SïüK* /
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i^loEEt
Raauwe Zwavel vereifcht eene Loutermg^

XIIL ' welke in 't Zwavelhuis gefchiedt. Men heeft

s^^K^/^' d^^^ Ovaale Pannen van zwaar gegootenYzer,

Loutering
"^^^^ Voeten lang , twee Voeten breed en één

van den Voet diep. Hier fmelt menden raauwen Zwa-*

l^wa^r vel in, welke zyne Vuiligheden op den bodem
laat zakken, en dan, in een Koperen Ketel over-

gefchept zynde 5 ook bezakkende, helderen

klaar wordt, wanneer menze in Houten Vor-

men giet. Op zulk een wyze worden de

Rollen Zwavel vervaardigd, die men te koop
vindt in de Winkelen. Den onzuiveren graau-.

wen Zwavel , die overblyft , ook Paarden*

Zwavel genaamd , deftillecrt men uit Yzeren

Kolven , waar van 'er agt in een Oven leggen,

welke zes Centners bevatten kunnen, en krygi

du9 daar van nog zeer goeden Zwavel, eveq

als uit de raauwe Kies , voorgemeld,

fwavei- Behalve deeze twee Manieren, door Deftil-

^Q^!"^' latie naamelyk en door Roofting , waar van

de eerfte meest in Sweeden, de andere op den

Haarts plaats heeft , is in Rusland aan de

ünfcha, by Jaroslow en elders in Bohemen ,

als ook in fommige deelen van Saxen , nog eea

andere in gebruik. Men heeft aldaar Zwaveh

Bryf' Ovens of Zwavel- Brand-Ovens ^ zo ge^

naamd , van zestien Voeten lang , zev^ndhalf

Voet breed , byna drie Voeten diep in de

Aarde gelegd. Zulk een Oven is van dikite

M^^yten gemetzeld eii heeft een zwaar Dekzel
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met veele Gaten , waar in Pypen komen van ii!.

Kley en op 'c midden is een zeer kleine Ope. xTn^
Ding voor de Vlam. De Fypen zyn naar binnen Hoofd-

toe meer dan een half Voet , aan 'c end maar

een Duim wyd, cn leggen byna horizontaal ^f^i^s.

elf aan een Oven , buiten uitfteekende* Zy
worden gevuld met Kies, die tot brokjes als

Hazelnooten of Walnooten vergruisd is , en

. dan 5 het Vuur op den Haard aangefloken zynde,

wordt de Zwavel uitgedreeven: men haalt 'er

de uitgebrande Kies met Yzers uit, doet 'er

nieuwe in , en gaat dus voort. De Zwavel ,

dien men dus bekomt, is ook onzuiver en moet

insgelyks nog gelouterd worden ; 't welk door

Deflillatie in Yzeren Retorten gefchiedt : wor-

dende dezelve alsdan tot Rollen, of tot Koe-

ken of Brooden gegooten ; welke laatflen , om
dat zy langzaamer verkoelen , de voorkeur

hebben tot het maaken van Buskruid.

Veele Kiezen verweeren in de Lugt en ver-

gruizen of t'eenemaal , of beflaan van buiten ^^p'^^oX
ot^ Koper-

met Vitriool , in gedaante van Wol of Schim- rood uit

mei. Dit heeft voornaamelyk in de Hesfifche

en Saxifche plaats, als ook in de gene, welke

by Deptford in Engeland gevonden wordt.

Men gebruikt zodanige Kie^.en tothec bereiden

van 't gewoone Tzer - Vitriool^ dat Koperrood

genoemd wordt , en zy heeten , deswegen ,

VitrmU Kiezen Maar ook anderen, die in de

Lugt niet verweeren , kunnen tot het zelfde

X 4 oog-
IIL Deel* IV. Stuk,
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™* oogmerk gebezigd worden , wanneer zy ge-?
i^FDE^'L. ril 1

xiu. roost en argezwaveld zyn , en vervolgen^

Svk!°" eenigen tyd in de Lugt gelegen hebben. Du^

Tzer- gewint men op verfcheide p^aatfen in Bohemens
Hesfenland , Saxen , al§ ooi? by Deptford iq

Engeland en elders, het gewoone groene Vi*

triool. Gedagte Kies wordt , in Houten Kis-

ten, op verfcheiderley manieren, door 't op?

gieten van Water uitgeloogd, dat men ver-

volgens in Looden Pannen laat uitdampen, ea

dan wederom in Houten Kiften Kryllalfchie-.

ten.

^^Ook Eenige, inzonderheid Boheemfche en Twee-
brugfe Zwavel -Kiezen van Srahlberg, geeven,

na dat rnen reeds Zwavel en Vitriool daaruit

gewonnen heeft, door verdere uitlooging nog;

Aluin , en worden ook daar toe gebezigd. De
Moeder -Loog, naamelyK, die op de Vitriool

ftaat, met een byvoegzel van Zeepzieders-

Loog heet gemaakt zynde, word? Jn een vier-

kante Houten Kist gegootcn , en dan zes of

zeven üuren lang onophoudelyk omgeroerd.

Men laatze vervolgens ftil ftaan, en dan valt

^en Aluin - Meel op den Grond, 't welk, wede?

opgelost en uitgedampt , goeden Aluin laat

a2(nfchieten. Het zonderlingfte is, dat die

uitgeloogde StofFe, even als van andere Aluin»

Ertfen, op een hoop gefmeeten , inde open

Lugt , na eenige Jaaren verloops weder tot

Aluinmaaken genuttigd jkan worden.
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De voornaamfte nuttigheid der Zwatel- TIL

ï^iezen , echter , is tol de eerfte bewerking ^x'fTu*

der Ürtfen , (inzonderheid die,behalven het Hooy»,

Yzer , ook wat Koper , en Zilver of Goud
^^J^^-^.^

houden 5) de Raauw - Arbeid gmdi^mdi. Want , beid der

aan den eenen kant, bevordert de Zwavel de b^'^ferking

vloeijing der Ertfen en de verflakking derdoo^

ve Bergiloffen; aan den anderen kant verhin-

dert het Yzer de al te fchielyke verbranding

van de Zwavel , flokt het Rottekruid en den

Zwavel der Ertfen op , en maakt , inzonder-^

heid als 'er wat Vloeifpaath en Slakken byge-

daan zyn , met dezelven een dunne Slakke

,

die door haare ligtheid zig gemakkelyk van de

zwaardere MetaalflofFe fcheidc. Om hier in

wel te flaagen , moet 'er weinig Rottekruid ia

de Kiezen zyn. De bepaaling der hoeveelheid,

ten opzigt van de Ertfen , hangt van veele

omftandigheden af, en men kan zig zeldzaam

op de verflakkende kragt der Kiezen alleen

^ verlaaten. Zo dienen zy fomtyds ook, om^

uit Lood -Slakken nog een goede veelheid

Lood te bekomen , en de Raauwjieen • die van

alle deeze bewerkingen met Zwavelkiezen

komt, dient om Goud- en Zilverdeeltjes, die

fomtyds zeer fyn ingefprengd zyn in de Ert-

fen, door gloeijing te doen famenloopen.

Dus ziet men de groote nuttigheid van eene Verrchil

wegens den inhoud zo geringe Erts: doch de- Kiezen,

sselve komt niet overal eveneens voor. Sommi-

X 5 ge
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Aj-mlx
geheel glad , gelyk en effen van zclf-

xiii/ ftandigheid, welke gen -emd wordt FafleKiesj

w^J^ CQ daar toe zou, volgens fommigenjde Piedra

Yzf del Inca van de Peruviaanen, behooren. Men
Kies. vindt dezelve in Sweeden en Hongarie. Hy

geeft fterk Vuur aan 't Staalflag, en is onge-

twyfeld de Vuurfleen (Pyrites) der Ouden. Hier

toe behoort de Staaldigte , zogenaamd , vaü

Johangeorgeftadt in Saxen. Andere is Korrelige

welke by Schemnits in Hongarie en by Dog-

natska in 't Bannaat van Temeswar va!t. Men
vindtze ook geheel wryfbaar , by Fahlun in

Sweederi en op andere plaatfen^ en eene ge-

heele losfe of verweerde Kies in Finland. Som-

mige is ^geheel onzuiver ^ met Aarde of Steen

vermengd, enz*

VI. (fi) Zwavel, die gemineralizeerd iSy niet gefi*

€uprL gureerdy niet vonkende.

Koper-
Kies.

Deeze wordt door onzen Ridder onderfchei-

den , tcrwyl zy, behalven *t Yzer, ook een

aanmerkelyk gedeelte Koper houdt. Om die

reden wordt zy dikwils geteld onder de Koper-

Ert-

fë) Pijritss mineralifatus , amorplius , !3on fcintillansi

Syfl. Nat. utf. Sp# 6. Pyrites Ferreo- Cupreus. Sy/LNdh

VIII p* 169. N. 5*6,7. Pyrites Cupri flavo - viridescens*

Cronst, 5. 196. Cuprum Sulphure & Ferro minera-

lifatum , Minera ex flavo viridescente Wall* S^sL Mm
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Ertfen, gelyk W alleri us doet, dezelve
^^^^^^^^

noemende Groenachtige Koper ^ Erts ^ hoewel Xill.

zyn Ed» bekent , dat ze maar tien of twaalf^gx-uj^/'^''

gelden meer Ponden Koper, uit honderd Pon- Aoper*

den Erts, uitlevere ; terwyl het overige Yzer^'^'^'

is met Zwavel en een zeer klein gedeelte llot-

tekruid.

Men vindtze byna in alle Koper -Mynen, Hoeda-

byzonderlyk in die van Sweeden en Bohemen.^^^^^^^'

Van de Yzerkiezen onderfcheidt zy zig door

een fterker geele Kleur ; doch in 't algemeen

»

hoe meer dezelve naar 't groene trekke , hoe

doffer van buiten en hoe digter zy zig op de

breuk vertoone, hoe ryker zy is in Koper.

Giet men
,
op het gene van de afzwaveling znU

ker Kiezen overblyft, Geeft vari Armoniak-

Zout, dan wordt dezelve hoog Hemelsblaauw,

Probeert menze op Vitriool en fteekt in de

Vitriool- Loog een gepolyst ofdigt Stuk Yzer,

zo wordt het bykans in een oogenblik Koper,

rood.

Deeze Kies is zelden zo hard , als de meefte Zy levert

andere Kiezen : zy vonkt naauwlyks aan 'ty-'^r^Q^lf"

Staalflag en bevat, behalven 't Koper, altoos

een aanmerkelyke veelheid Yzer. Men kan

'er, door uitlooging na deRoofting, rsiet al-

leen Zwavel 5 maar ook Vitriool uit haaien ,

en het gemeene , dat Koperig en Yzerig ge-

mengd is , komt van zodanige Kiezen. Men
giet 'er alsdan kookend heet Water op , dat

men
III. Dkicl. IV. Stuk.
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IIT. men 'er een of twee Etmaalen op laat ftaaa

-'^HL^'en verdubbelt, indien de Loog niet fterk ge-
HooFD- noeg is , door dezelve op verfche Kies te

^^^Keper-
8^"^^^* ^^^^ overige wordt 'er mede te

Kies. werk gegaan , als met de Yzer- Vitriool , en

men legt Stokjes of Splinters in de Bakken ,

waar zy aanfchiet. Hoe ryker de Kies ia

Koper is j hoe fraaijer de Vitriool gekleurd

worde» Alsdan kan men uit deeze Kies ook

Koper haaien ; 't zy, wanneer men 'er , gelyk

te Agorth , in 't Bellunifche deel van 't Ve-

netiaanfche , overlangs Yzer in werpe, en

dus Cementkoper daar uit gewinne : of da^

men, op de gewoone manier, Koper daar uit

fmelte. Dit laatfte flaagt best met zulke Ko-

per-Kiezen, die zo veel Zwavel honden, dat

'er het ingemengde Yzer door verbrand wór-

de. In 't algemeen kanmenze, by het ver-

fmelten van Zwavelachtige Koper -Ertfen, als

een goede toeflag met voordeel gebruiken.

V(»rrchu- Aanmerkelyke Verfchillendheden komen ook
hndheden. deeze Kiezen voor. Naar de Matrix, die

foms onkenbaar is , wordenze in Sweeden Blot*

malm geheten; als dezelve Glasachtig is Hard*

inalm en Glimmerig zynde , Segmalm^ zo LI^7.

Niïüs aantekent. De zelfftandigheid is of digt

en glanzig 5 of Scaalachtig en dof op de breuk:

grofkorrelig of bladerig en.dikwils als geheel

doorvreten , in Sweeden Maskjlunget Malm

,

die zeer ryk is in Koper* Volgens de Kleur

heefc



teeft menze aldaar Goudgeel, GuUmalm ge-* hl

naamd, of bleek Geel, hlekt-Malm, diefom-

fxrHs in 't Cencner meer dan twintig Ponden Hoofd-
^-y"^ ^

, . , T STUK.

Koper houdt : groenachtig , gronlmalm en Le-
^^^^^^

verkleurig bruin , Lefwerjlag genaamd 3 welke Ktes.

ook wel den naam voerc van Lever •Erts of

bruine Koper- Erts, en voornaamelyk byFah-

lun valt. Deeze levert van twintig tot vyftig

Pond Koper in 't Centner uit. Onze Ridder

wil, dat 'er ook Spiauter in vervat zy. Naar

de vermenging met Gefteente, komt 'er, vol-

gens zyn Ed., ook een Glimmerige , Talkige,

KafRge, Spaath-, Kwarts- en Zandfteenige

Koperkies voor.

(7) Zwavel , die gmineralizeerd is en hUaU'M* Vlf,

achtig bruin van Kleur. Aquofus,

Wegens de Kleur ^ die doorgaans vk den ^^^^"^

rosfen naar hec Leverkleurige trekt , worde

deeze ook wel Lever/lagvm 't Sweedlche Berg-

volk geheten* Men vindtze, hoewel niet zo

rykelyk als de voorgaande Soorten , niet al-

leen in Sweeden,maar ook in de Saxifche Ko-

permynen. Zy heeft een 2;eer doften Glans

en

(7) FjfTi^^ nwneralii>tus Uvidus. S^fi, Na&, uts. Sp. 7.

Pyrites colore rubescente. Cronst. Mtn. §. 153. Sulphur

Ferro mineralifatum. Minera fusca, f. Hepaüca. W^hl..

Min, aio. Si^sU Min. !!• i33»
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in. en vertoont zig geenszins zo Metaalachtig uh

^XiiL andere Kiezen. Zy houdt zeer veel Yzer j

.Hoofd- in geheel geen Koper, zelden Rottekruid eü

JFater- weinig Zwavel; weshalve zy niet 20 dienffig

is tot de Zwavel -Fabriek en het bereiden der

Ertfen. De Kleur valt fomtyds wat helderer ^

fomtyds wat donkerer en volgens de zelfftan-

digheid kan men 'er deeze Verfcheidenheden

in opmerken.

Verfchei- Digt komt zy voor, en glanzig, of dof, op
denh^en.^^

breuk, en ook wel Korrelig in Sweeden.

Bladerig heeft menze en Schaalig in 't Bannaat

vanTemeswar, byMoldawa; fomtyds als met
groote Oogftippen. DeGeftalte is onbepaald;

gelyk menze dus vindt by Gieshotte in Saxen,

en by Lorch in 't Wurtembergfe : Kogelach-

tig of Druiftrosfig of Niervormig by Schem-

nits in Hongarie ; alwaar zy ook fomtyds voor-

komt in geregelde Kryftallen , die of driezy.

dige Pieramieden of enkele Teerlingen zyn.

Onder deeze Water- Kies behoort ook nog

de Magneetifche Tzer-Kies , welke volkomen

Yzer werkelyk aantrekt. Derzelvèr Kleur is

tusfchen Klokfpys en rood Koper : op de Breuk

valt zy Korrelig of Staaldigt. Men vindtze

in Atridaberg, in Sweedfch Oostgothland , by

Geyer als ook by Rofcher in Saxen»

XIV.HOOFD^
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Ui.

XIV.
r Hooio«

Befihryving vanhetRoTTEKRuiD ^ zogenaamch

of Arfenicum , in deszelfs verfchillende Soor»

ten: '^yaar toe de Scherben- Kobalt , Vlie*

genfteen, het Realgar of Rusgeel, ook Sau-

évdk genaamd; de Gifckies^ Mispickel,

behoren.

Men moet hier , door den hoofdnaam van

dit Geflagt ,
geenszins het gewoone

Arfenicum of Rottekruid, dat men in de Win*
kelen heeft, verftaan- Hetzelve, naanielyk ^

h een konftig Voortbrengzel uit Kobalt , wan-

ceer die tot Blaauwzel wordt gefmolten, als

wa neer het zig boven aan de Vaten zet , als eea

zogenaamde Bloem. De Riddei' neemt hier

ten onderwerp het Natuurlyke Ar/èmcum^dB,t

in verfcheide gedaanten valt, en tot heiwelke

zyn Ed. ook eenige dergelyke Stoffen betrok*

ken heeft.

De meefte Mineralogisten tellen hetzelve Het is

ander de Halfmetaalen
, S^^Y^ ^^^^^^^^^if^^^l^^zout

die het op 't Kwikzilver volgen Iaat: terwylo^i^wayei.

zyn Ed. zelf bekent dat het een Metallyn

ZóUt zy, en dus zou hec veeleer, gelyk de
Vitriool , by de Zoutea pasfen* Niemand

heeft
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IIj^ heeft zulk kragtiger beweezen dan de Befg<3

A^J'^^-raad Lehm {m). Het is in zyne zuivel
HooFo* heid KryftallyD, laat zig ten deele in kookend

Water ontbiöden en geeft e^nigen Sriiaak op
de Tongé Maar h©t is een vlug Zout, dat

op Kolen geworpen als KnoÖook ftinkt. Hcd
weinig voegt het dan by de Kwik, die van
öuds de Moeder of Grondfteun der Metaa*
taaien geacht worde; daar het Arfenicum, in

tegendeel, een Roover is der edele Metaalen.

Ook vindt men geen Metaal of Halfrnetaal

dat dergelyken Stank geeft onder \ branden ,

met een geweldigen witten Rook , of dat
fmeltbaar zy in warm Water en andere Vog,
ten. Hierom is het als een middelflag tusfcheö
de Zouten, Zwavelt en, dewyl 'er een Ko-
ningje uit fmelt, ook tüsfchen dezelven en de
Metaaien. Maar, dewyl het brandt, foófet,
een Reuk verfprefdt, de Metaalen nimerali-
zeert enz. heeft onze Ridder het , zeer ver-
ftandig , als een MetaUyne Zwavel aanga*
toerkt C^) , en gebruikt als tot een overgang'
van de Zwavels tot de Halfmetaalen , die in de
Volgende Rang geplaatst zyn.

In de eerflé plaats dèn fielt zyn Ed. vy£
Soorten van bloote Jrfenkum en dan vier va

ö'

gemineralizearde Stoffen ^daar toe betrekkelyk

(m) Entwurf slmr Mineraiogie $. 46.

(«) Arfenicum Sulphuri potius quam alüs acceden«*
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(i) Rbttékniid, dat hkot is^ m Kryjïa/kn^ m
zuiver.

^XiV.^*

In Kryftailei) komt het Rottekruid zeldzaam ""^^

voor. Men vindt het echter zodanig by Jo- Arfenimm

achimsthall in Bohemen , alwaar dezelven ^^^zllver'

mengevoegd zyn , maar los vallen zy fomv/y- Rottetoa

len by Andriesbe^-g op den Haarts , als ook

by Ehrenfriedrichs - Dorf en Marienberg in

Saxeo-. De Kryftaüen zyn langwerpig, veef-

zydig , onregelmaatig ^ fomtyds Pieramidaat

geknot, fomtyds fpits en Spiesgewyze^ fom-

tyds Ruitachtig. Zy gelyken veel naar de Gips.

Kryftallen , en maaken Scerswyze Droezen §

zynde öf zo helder als Gla^ , óf witachtig

graauw van Kleur.

Veelal komt bet zuivere Rottekruid Na* Als ©eh
wit 'Vl6^«

tuurlykj en zonder een^'g behulp der Konst,

voor, als een wit Meel, inz;onderheid in My*
nen, daar veel . Arfenikaale Ertfeh breekcn ,

zittende aldaar ^an de Wanden en op de Ert-

feïl , fomtyds als Schimmel , fomtyds als een

zagtèn weekPoeijer. Wanneer men Arfenikaale

Ertfen, óp een hoop geworpen, door warm
Water nüen danbefprengende, vogtig houdt^

zo groeit het aan derzelver Oppervlakte als

Meel en ook wel in Kryftallen* Dus gelykt

htÊ

(j,') Atfemcum nudum Cryftallinuiji. Si^sL Naf. Xllt
ïora '^lllé Gen. 23, Sp* i.^arth. Min, 57.

ilLDESL, IV. Stvn.
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Afdeel, ^et byzönder naar dat gene, 't welk de Srael*

aiv. ter in de Gifthutte uit de Scherben- Kobalt^
Hoofd- ^

STUK* of by het rooften van Arfenikaale Ertfen aau
Bfittikttiid^Q Dekzels en in de %Schoorfteenen verga-

dert , onder den Dviam van wit Rottekruid,

Die Schoorfteenen leggen horizontaal , met
verfcheide bogten , ter langte van wel twee*

of driehonderd Voeten. Op beiderley manie-

ren is het volkomen zuiver 3 zonder eenige

bymenging van MetalhTche of Aardachtige

Lighaamen of Zwavel. Echter wordt het eerst

gefublimeerd , om het te brengen tot een

vastere zelfflandigheid, ter verkoopinge be*

kwaam i^J,

Smelt- Het Rottekruid vereifcht, om in Water ge-

van 't Rot- ^^olten te worden , ten minfte vyfcienmaai

^^^^«20 veel gewichts van kookend Water, als

het zwaar is, en zakt dan 6og , verkoelende,

weder ten deele op den bodem, Deeze So-

lutie laat zig van geen middelflagtig Zout

neerflaan, maar zelf ftootzy veele Metaalen

,

Goud, Zilver, Lood, Tin, en, wanneer *er

veel bygegooten wordt, ook Bismuth, zelfs

Koper en Kwikzilver uit Sterk Water, en

Spiauter uit Vitriool •Zuur neder. Laat men-

zé, in eene zagte Hitte, wat uitdampen, zo

legt zykleine geelachtige Kryftallen af, die,

wanneer menze fyn wryfc ,
zig, gelyk het

witte

(ni) ScopoLi Frim. Min, Prag. 1772. p. 162.
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Vfkic RottekruW, weder in Water oplosfen :
^p^ggj^^

kookt iTienze nog fterker, dan wordt zy geel, Xi v/

en laat een Smaakelooze Kalk vallen, die in STUK.

Water niet meer oplosbaar is, doch met Me- Rottskrnid

taaien vloeit en met Borax tot GJas fmelt*

Dus lost men hetzelve ook zo wel in vlugge

als in fmeerige OliÖn op , wanneer die fterk

daar mede gekookt wotden , als oDk in eea

zeer groote veelheid van Azyn of Wyngeest^

warm daar op gegooten ; maar het grootfte

deel zakt, by verkoeling, weder op den bo^

dem» Onder de Mineraale Zuuren laat zig het

Rottekruid, door Geest van Zout of Konings-

water, best ontbinden; maar niet dan door

Hitte en in eene veelheid wel twintig of vyf-

cntwintigmaaj deszelfs Gewigt overtreffende:

doch van 't Konings * Water, waar mede het

een Arfenik- Boter wordt, is maar zesmaal zo

veel noodig. Met Vitriool -Olie en Salpeter-

Geest maakt men , door Konst , daar van eea

zeer taaije StofFe , Arfemk - Gom genaamd :

anders fchiet het , by verkoeling , van beiden

' Vierzydige Kryftallen,

In beflooten Vaten , op 't Vuur gebragt , Sireie-

verfmelt het Rottekruid tot een foort van ^^^^^^'^^^^^^

Glas , hetwelke zig in Water en alle Vogtig- Vuur-

heden , zo goed als het raauwe, oplost; in

:de Lugt zyne doorfchynendheid verliest, en

niettemin nog vyfmaal zwaarder is dan Wa-»

ter. Poor een fterker Vuur wordt het als

X 3 witte

III. Dehjl. IY Stwk.



340 Het Rottekrüïd en

witte Bloemen gefublimeerd , welke , met een

xiv! tiende deel Zwavel gefmolten^ hetgee/e, met

een vyfde deel, het roode Rottekruid uitleve-

Ronekr^i^XQV. Voorzigtig tot vloeijing gebragt met den

Zwêtrten Vloed (^F/uxus nigery^ daar men ook

wat Borax en Yzer- of Koper- Vylzel by kan

doen; of met gelyke declen van Potafch en

Zeep , en de vloeijende Stoffe in een Gietkroes

gegooten zynde; of gefublimeerd, mee eene

Smeerige Olie , daar men het te vooren tot

éen Bry mede gemengd hebbe , of met even-

veel Zwarten Vloed , Smeer of Zeep gefmoN

ten ,
geeft het Rottekruid zyn Koningje {Re*

gulus) af, in 't laatfte Geval dikwils in de ge*

daante van agtzydige Kryftallen.

Zuur- Het Rottekruid heeft
, gelyk bekend is , eene

Zoutige 2.eer bytende fcherpheid 5 welke het tot een

heid?^" der fterkfte en fpoedigfte Vergiften maakt. Dit

bewys't 5
' zekerlyk deszelfs Zoutige Natuur ,

gelyk wy gezien hebben , dat het een Metal*

lyn Zout zy , of een Zout met Metaal bezwan*

gerd. Maar van welken aart is dit Zout? Dat

het Rottekruid met Loogzouten niet opbrui-

fche en het Violen - Sap groen maake, zou om
eene Loogzoutige natuur doen denken: maar

dewyl het met alierley Loogzouten zig tot

een middelzout verbindt , zo blykt, dat het

veeleer van eene Zuurachtige natuur zy. Dit

Zuur fchynt fterker te zyn dan eenig ander

Mineraal Zuur , alzo het zig door geen der*

' zei-
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zeiven uit zyn verband laat rukken , en ^ in ,
^^ï*

tegendeel , alle overige middelzouten los maakt ; :< j v.

ook zig niet met de Bytende Sublimaat ver-

eenigt*

Mooglyk is dit fcherpe Zuur wel de oirzaak Vergiftig*

van gedagte Vergiftigheid, waar van men de

Omftandigheden elders befchreeven kan vin-

den By aanmerkelyke veelheid ingeno-

men, verwekt het witte Rottekruid groote

benaauwdheden, geweldig braaken, fterken

Buikloop, een fneüen > ongeregelden , zwak-

ken, beevende Polsflag, een wi'd, betrokken

Gezigt, eene drooge Tong met onverzade*

Jyken Dorst, kleine zwarte Vlakjes op de

Tong, brandende Pyn in 't Onderlyf, flin-

kcnd, gemeenlyk Yskoud Zweet, ophouding

van Wateren en Vlaagcn van Uitzinnigheid.

Komt men, in den aanvang deezer Toevallen,

den Lyder niet fchielyk met laauwe Melk

,

vette Oliën , ongezouten Boter, warm Wa-
ter, met of zonder Honig , in groote veelheid

gedronken , tot dat hy aan 't overgeeven ge-

raake (c?), en tevens met Klyfteeren, Baa:

din-

f«) Zie BuiER Nattig Cehvuik van H Mèkrosfioofj

,

blad2. 132: Ete ook Holt, Maatfchappy VerhamlelU/gen

,

VIII. Deel, bladz. 394; en X» Deel. 2, Stuk. bladz

454.

(O My is van iemand verhariJd, dat by Rotte-

kruid vindende leggen in een Pai^iertje en meenende dat

Y ,
IIL Deel IV» Stuk.
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aSeel
hulp, zo maakt in 't kort de

Xiv.' Dood een end van zyn Elende; ten ware hy,

j-JüK?^"" ^^or de weinige veelheid , daar van ingenomen ,

Eottekruidnog een geruimen tyd , met Maag- en Darm-

pynen en andere Ongemakken geworfteld

.

hebbende , eindelyk door Uitteering fi:erve%

Na de Dood , inzonderheid als de Patiënt

fchielyk is geftorven, vindt menOntfteeking ,

Gaten , Brandvlakken , en zelfs dikwils nog

overblyfzel van het Gift, in de Maag en hee

Gedarmte : bet Lyk rot zeer fchielyk met

een ondraaglyken Stank 5 zwarte Ringen om
de Oogen » bruine Vlakken hier en daar ;

terwyl eenige Lighaamsdeelen zwart worden,

de Magels blaauw, vallende fomtyds zelfs den

volgenden Dag met het Haair des Hoofds af.

Zelfs van de Arfenikaale Dampen in de My- ^

nen, als ook in de Stook- Hutten en van de

Roost* Haarden, kunnen de Arbeiders leelyke

Vlakken aan de bloote Lighaamsdeelen, en

inwendige Kwaaien der Ingewanden bekomen ;
'

waar tegen ay zig door het eeten van vette

Spyzen , veel Spek en Melk te gebruiken,

best beveiligen»

Het

het Poeijer van Kreefts- Oogen ware, hetzelve, zeer on-

voorzigtig , met eenig Water innam ; maar aan de Smaak
?ianftonds zyn misflag bemerkende , en gelukkig by de
Pomp zynde, op 't oogenblik zo veel Water dronk, dat

liy dus het Gift zonder letzel kwyt raal^te en 'crfedcrt

gpen hinder vJin gehad hebbe»
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Het bytend Sublimaat jOndertusfchen , isnog Hl.

fchielyker en gevaarlyker in zyne Doodelyke xTv!
*

werkingen, en gelyk men van hetzelve,
J^^^!^"'

zeer kleine veelheid, tot Geneezing van hard- In kleine

nekkige , inzonderheid Venus • Kwaaien ^ ge"
^^e^^'^-fh^t

bruik maakt, zo hebben fommigen die met gevaarlyk,

Rottekruid ook wülea doen , inzonderheid

tegen fommige lang aanhoudende Kooiifen cn

de Kaüker : manr het past een Geneesheer

niet. Middelen te ;^ebruiken , van wier veilig-

hcia men niet volkomen is verzekerd. Willen

Kv 'ikzaiv-rs en dergelykrn , onbevoegd, de

ïv^h nrciien op die manier ter toets ftellen, zy

kurnea bet voor hunne verantwoording nee*

men. Wil men 't de üeeften ingeeven, ge-

lyk fommige Paarden- of Koeijen • Dokters

doen, wel aan, die zyn 'er aan gewaagde

Voor 't overige is de dienst, dien men van

't Rottekruid in de bewerking der Miiiernalcn,

inzonderheid der Koper* Enfen, heeft, dcwyl

het Yzer daar door weggevreten wordt, aan-

merkelyk. In Glas- Fabrieken , Verweryën,
als ookby de Hoedemaakers,is het in gebruik.

Inde Huishouding dient het, als bekend is,

om het Ongediert , van Rotten en Muizen ,

te vernielen; maar de voorzigtigheid is hier

ten uiterfte noodig , op dat geen Kinderen ,

of Huizelyke Dieren , van veel waarde, daar

door om 't Leven raaken (p). (2)

Co) Een myner Vrienden , Rottekruid met Boter 0£

Y 4 Spek
ili. Bmkl. IV. Sioir»
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Afdeel
Rottekruid, dat bloot is, en met verheve-n^

XiV. en holronde » witachtige brokken.

II
voornaamfte en rykfte Matrix van

Arfenicum\^Qi Rottektuid ondcr de^ Kobalten^ wordende

SchTrviV^ geheten om dat in de ge-

daante van Potfcherven breekt. In Vrankryk

noemt mQXize Arfenic natif oï natuurlyk en by

Wallerius thans fchervlg Rottekruid, of

jpatuurlyfc in eenq IVletaalachLige gedaante \

daar hy het te voorin met Tzer gemineralizeercl

Rottekriiid hadt getyceld.

Men vindt het by Konsberg^ in Noorwegen,

in Witte Spaath,by JoachimsthaU in Bohemen,

dikwils pp de Kobalt- Aders en by de Zilver-!

Ertfen met Rusgeel ; in Amethyst- Vloed by

Marienberg, by Freyberg in Saxen, en inde

Zwartfenberger Berg - Rivier : als ook inGips-

Spaath» Veldfpaath, Loodglans op verfcheidu

plaatfen in Saxen, eain V^eldfpaath by Nagiay

ia

Spek gemengd in een Kamer s^legd hebbende, en die

Kamer vergeten zynde digt te doen /»iïig zyn zeer fraaijQ

Spaanfche Hond dit opvreeten, en ftierf 'er aan.

(2) Arfenicum niïdum , Fr?igmentis convexis concavis-

que albidis. Sijst, Nat. nis, Sp. i. Arfen. nativupi , partic.

impalpabilibus Teftaceum. ptoNST. Min, §, 239. A. Ars.

Ferro Mineralifatum, Teftaceum» Wall, Min-> 217, Ars.

nativum, fonna Metallica, Teftaceum. Wall. A^ys^ ^z^-

31. p. 162. Cobaltum Teftaceum. Voq. Min, zH* Schot''

^en-Cob:|It. Just. Min. igo.
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in S^becburgen. Aldaar vindt men 'er dikwils wi
Kusgeel op ; by Stanitza in Sebenburgen ge- ^x\Y^'
deenen en vermomd Goud ; op den Haarts , Hoofd»

STÜK
gedeegen Zilver en Rood Gulden ; te Mar-^^^^^*^^^^^

Icirch in den Elfaz ook Wie • Gulden - Erts ^0^^//.

daar in , erz.

Het is ongemeen zv^raar , klinkende* u'an% .^^^s^""

neer men het vallen laat , of met een hard

Lighaam daar op klopt ; doch U tevens zo zagt

,

dat men het als eene Lood ^ Erts kan fnyden.

Ook heeft het, op de Breuk, eene Loodkleur^

en beflaat Ugt in de Lugt, in 't eerst geel v/or-

dende , byna als geel Koper , vervolgens zwart*

Somtyds is de gedaante Nicrvormig , doch in

*t algemeen befftaat het uit Schilferachrige (luk-

ken , aan de eene zyde hol- aan de andere ver-^

hevenrond, als de rokken van een üijen. Dit

vertoont zig by my zeer^luidelyk in een ftuk

ryk Zilverhoudende, van .^c Andriesberg op

den Haans. In 't Vuur brandt het met een

zeer flaauwe Vlam en geeft dan een Rook ais

Rottekruid. Zeldzaam houdt het zo veel Ko-
balt, dat men het met voordeel tot Blaauw-

zelmaaken kan gebruiken : fomtyds een wei-

nigje Bismuth of Zilver; meest verdwynt het

geheel in Rook, die het v^itte Rottekruid nan

den Helm of Schoorfleen aanzet, zonder dat

'er iets op den bodem overbly ve»

Y 5
lU. Db»i, IV. Stwx.

(3)
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AfdeIcl.
R-Ottekruid , dat bloot isy met GHmme'

XIV, rige brokken.
HOOFD-

*^TlL
^'^^

' Winam , niet ver van Kongsberg
Arfenicnm'm Nooi'wegen voorkomende, verfchilt naauw-
^qtiam-

Scherben - Kobalt, dan iii gedaan-
Schubbig, te 5 dewyl het Giimmerige Schubbetjes heeft

op de breuk,

« -^T' (4) Rottekruïd , dat bloot is • met Gathe

Gatig. glanzis;e brokken.

Dit is de tweede Soort van Arfenicumhyóen

fleer Wallerius, welke zyn Ed. Na-
iiiurlyk zwart Rottekruid tytelt* Men noemt

het, in Duitfchland , VUegenfteen Vliegen*

Poeijer ^ dewyl op veele plaatfen het Water,

dat 'cr eenigen tyd opgedaan heeft tot het

dooden der Vliegen gebruikt wordt. Het

wordt by Joachimsthall , inBohemen, gevon-

den. Met de Scherben - Kobalt komt dit ook

zeerovereen, inzonderheid wat de Kleur, d«

Breuk , de houding in 't Vuur en de Lugt be-

treft ; maar is gantfch Gatig en fomtyds zo

broofch

(3) Arfenicum nudum , Fragmentis Micaceis. Si^si.

Nat, uts. Sp. 2. Cronst* Min, §. 239. B.

(4) Arfenicum nudum , Fragmentis porofis nitentibus.

Syst, Nat. uts* Sp. 3* Cronst. Min, $. 239. C Arfeni*

cum Bituminofutn , Cadmia Bituminofa. Agric. Arf. nati-

vum;, forma Mctallica nigrum. Wall. Sysu Min. Ih p.

i6l.
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broofchen los van famenhang, dat men het iii.

tusfchen de Vingeren fyn wryven kan* Som-^^jV?
tyd& heeft het fpiegelende Vlakten , en wordt Hoofl»

daarom ook wel Spiegel - Kobalt geheten. Dus
vindt men het in Saxen, Bohemen, en in een

Schubbige geele Jilende by Nagiay in Seben-

burgen. Niet ver van Tabor in Bohemen , en

by Markirch in de Elfaz , vindt men in een

Kalkachtig Gellcente Rottekruid, dat glanzig

en Vezelig is op de Breuk.

Cs) Rottekruid, dat bloot is^ rood van Kleur. . y-,

Sandata^

Dit wordt gemeenlyk genoemd, of^j^^^^^

Rifigallum , in Duitfchland Raufckgelb^ en by

ODS Rusgeel: ook Sandrak of rood Rottekruid,

Het is meer Oranjekleurig «dan rood of geel ;

waar door het inzonderheid van 't Orpiment,

dat Zwavelgeel is of Citroengeel verfchilt. ^ zie

Anders beflaathet insgelyks uit Rottekruid met ^^^^^-soa-

Zwavel gemengd , zo dat het naby aan 't Or-

piment kome; des ook Walleri üs dit op
hetzelve, in zyn Geflagt van Arfenkum^ vol-

gen laat.

Men vindt het Natuurlyk by Rodendal in

Swee-

("5) Arfenkuxn nudum rubrum. Syst^ Nat. urs. Sp. 4.

Arfenicam nativiim purum Sulphiire mixtum rubrum.

Wall. Min, 224. Szjst, Min, 11. 163. Arfenicum ru-

brum. WoLT. Min, 23. Calx i^rfenrci Suiphure mixtaru*

bra. Cronst, Min^ $.241.

ÏIL Dml. IV. Stvk.
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iiFDKE
*^ Saxifche Ertsgebergte, by Ar>»

XI v^. driesberg op den Haarts,iö de Tweebrugfche

«Ti^/*^ Myn den Aarts-Engel; in Italië komt het aan

Rtfsgeei.den Vefuvius en indeSolfatara,dikwi!s in La-

va, voor; als ook in Ilongarie en Sebenbur-

gen; overvloedigst in JoaGhitnsthalI van Bo-

hème , en 5 volgens fommige berigten , ook

in het Turkfche Land. Gewoonlykst zit het

op Scherben- Kobalt en op Gips-Spaath, ge-

lyk in Bohemen ; maar in Hongarie insgelyks

op Orpiment, Blende en Loodglans, in Kwarts»

en Vloeyfpaath-Kry (lallen, in Kley, ingraau*

v^^e Zandfteen, of met Goud - Erts vermengd.

Eigen- Het Realgar of Rusgeel is niet zeer zwaar

^^'^^"'en fpringt, vergruisd wordende 5 in onbepaald

hoekige Stukken. In 't open Vuur brandn het

met eene bleekblaauwe Vlam, en eenen wit*

ten Damp , die ten deele naar Zwavel, ten

deele naar Rottekruid flinkt. Het verbrandt

t'eeöemaal , en in beflooten Vaten ftygt het

'öok, door eene maatige Hitte, gantfcb^in de

hoogte. Blykbaar beftaat het uit Kalk van

Rottekruid , met Zwavel gemengd. Dikwils

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

gers fyn kan wryven, en ondoorfchyncnde;

waar van men, in de Oofterfche Landen, Kop-
pen maakt.

Koode Hier toe behoort eenigszins de Roode Berg»

Zwavel,
^^^^^^y "^^^^^ dikwils zo helder is als een

Rohyn , doch in Kleur fomtyds ook wat naar

III. DuL. IV, Stuk.
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•t geele of Oranjekleurige trekt. Deeze komt
^^J^Eit.

fomtyds in geregelde Kryftallen voor , gelylc XIV.

aan den Berg Vefuvius in Italië. By Nagyay in j^^^^^*

Hongarie beftaan die Kryftallen uit zeszydige Rmgeêi,

Staafjes die gemeenlyk overend ftaan, zynde

of doorfchynende of ondoorfchynende. Maar
deeze roode of Goud -Zwavel, als maat wei*

nig Rottekruid bevattende, kan men met meer

regt tot de Zwavels betrekken ; gelyk ik daar

van ook reeds gefproken heb (r)^

(6) ^oiiekxxndi^ dat ^emineralizeerd is ^ Afch^ ^ Vlr

graauw blaauwachttg ^ Ghmmeng^ Sui^bura^
tam.

Een Arfenikaale Kies, van witachtige Kleur,
^^^''^^^

deswegen Rottekruid • Steen of Gift - Kies ook

wel Witte Kies genaamd , komt hier voor. Zy
valt op de meefte plaatfen , die Rottekruid

uitleveren, inzonderheid in Sweeden, Bohe-»

men eö Saxen, bevattende fomtyds Zilver. In

Cornwall breekt zy met Tingraupen en Ko»

perkies;by Zinnwald,in Bohemen, in Kwarts

en Glimmer.

Deeze

(^) Zie bladzyde 295 , hier voor.

(6) Arfsnkmn Mineralifatum , einereo * coerulescens ,

micans. Si^st, Nat. uts. Sp. 5» ArH Ferro Sulphurato

Mineralifatum. Cronst. $. 243. Sulphure <& Ferro

mineralifatum , Minersl djfformi , Granulis cincreo-coeru-

lescentibus micante. Wal^. Syst^ Min, U, i6j. Fyt'ms

fi^bus , mnnuUoruv\%

llh DaEt., IVo Sfis.
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A-TDRPL.
Deeze Kies is zo hard, dat zy aan *t Staal-

xw. flag Vonken geeft , die naar Rottekruid tui-

stük'Ï^^^' ken 5- op de breuk glanzig en onelFen. In

GiMüs.KleuY gelykt zy naar de Kobalt -Ertfen,- de-

wyl zy uic het Afchgraauwe in 't blaauwach*

tige fpeelt. Het Rottekruid is hier met Zwa-

vel en Yzer te gelyk verbonden, en daarvan

geeft deeze Giftkies, zonder byvoegzel , van

zeliF- by het roosten, Rusgeel , 't welk in de

hoogte ftygt en het Vuurbeftendige Yzcr leg-

gen laat.

.

vxv

VII. (7) Rottekruid , dat gemineraïizeerd is^ met

éi^lanT^ ƒ/a//^ glanzige brokken.

Dit, iosgélyks Witte 'Kks ^ Aóc\\ gemeen-

lyk Mispickel genaamd , en Spize in Bohe*

men 5 onderfcheidt zig van de voorgaande ,

doordien het met Yzer gemineraïizeerd is ^

zonder Zwavel. Men vindtze in Bohemen mee

Kobalthoudende Loodglans en wat Koper, by
Konigfaal in verharde Kley, in de Tinmynby

Platte in glimmerige Kwarts, ook inhetFur-

ftenbergfe, aan den Vefuvius met ingeflooten

Schirl-

(7) Arfenicum mineralifatwm , Fragmentis planis nïti-

dis. Sijsu Nat. uts. Sp« 6. Arfen. Ferro Mmeralïfatum

,

JMinera albescente, Granulis et planjs micante. Wall.

Sysu Min. II. p, 165. Arfen. Metalliforme Ferro mixtum*

Cronst. Min, 5* 243. N.3. Arf. aibicans fplendens.Wow,
Min* aS. Mispickel. Jüst. Min, \%u
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Schirlftraalen ; by Johangeorgeftadt met Zil-
^y]^^\;

ver- Glas --Êrts; by Schneeberg met Bismüth XIV.

Der.dricifch in Kalkfpaath; by Geyer in Saxen ^^1,^°^^'

mee Tinzwitter; als ook op vcifcheide plaat- 4fw;///VUV

fen in Sweeden.

In 'c vonken aan "t Staalilag komt de Mis-

pickel met dc Gift -Kies overeen, maar heeft

veel helderer Glans ^ naar dien van Zilver of

Tin gelykende , en behoudt dien Glans ook

in de open Lugt* Men kan 'er dikwils tot

dertig Pond Rottekruid uit het Centner van

bekomen- Deeze is alleenlykwic: zy levert

geen Rusgeel uit. Behalve die uit platte glan-

zige brokken beftaande, komt zy ook voor

,

als uit Korreltjes famengefteldé

(8) Rottekruid , dat ^emweralizeerd is , ^e- Vïlï.

kryftalltzeera i agtzydig zwartachttg. Cry/ialU-^

Kryftal-

(ö) Rottekruid , dat gemineralizeerd is
,
ge- ^y"-

kryjta/lizeerd, Teerlingachtig. cJkum.
Teerling*

Dit achtig»i

C8) Arfenmtm Mineralifatum , Cryftalllfatum , oftaë-

dricum nigricans. Syst, Nat. Sp. 7. Ars. Fèrro Miijera!»-

fatum, Miner2l^ albescente, Cryftallifatum. Wall. StjfU

Min, IL 166-

Cq^ Arfenkum mmt^m^nxsi, CryHalüiatum , Cubi-
cum. Syst. UaU Sp. 8. Wall. uts. Ars. Metallic^ for-

xna, Ferro mfetum Cryilallifatum. Cronst. Min. 5.
B f 3.

in. p«Eï.. xiv^. Dwï..
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jjY.
Dit zya de twee Verfcheidenhedcn van dë

Afdeel Mispickel ^ Welken W all e R i ü s , niet tcii

Hoofd- onrechtc 5 tot ééne Soort betrokken heeft ^

hoewel zy in verfchilleDde Kryüallen voorko-

'^^^^'^^'^'men. De eerstgemelden vallen in Bohemen ^

Saxen en Sweeden. Men vindt 'er Agtzydigen

onder die byna volmaakt de figuur der Aluin»

Kryftallen, PI. XXXV, 33, hebbenden
ook met vierzydige Lighaanen- fcheef, aan

de enden ftomp, dat dezelven wederom Agt*

zydig maakte naar die van 't Kalkzout eenigs-

zins gelykende. Deeze komen in Sweeden

voor , gemeenlyk klein zynde > als ook in Saxen,

alwaar menze van elkander afgezonderd, of*

ook digt te famen gegroeid , fomtyds Straals*

wyze heeft, in allerley rigtingen* Ook vinda

menze veelzydig in Comwall , in Kalkfpaath ,

en Wigvormig in Stiermark, tnet vermoiiid Zil-

ver daar in* Deeze hebben eene Tin- of ZiU

verkleur, die dikwiJs uit deft bruinen ziet of

zwartachtig; maar de Teerlmgfe*, veel naar de

Kryftallen van Pekelzout, Fig. 22, gelyken^

de, hebben doorgaans een Glans, die uit het

helder Zilverkleurige in \ donker Loodblaau-

we fpeelt. Deeze komen, hoewel zeldzaam ,

in de Koefchacht, by Freiberg in Saxen , in

groenachtige Steenmerg voor.

Rotte- Behalve de gémelden huisvest het Rotte-

veeieErt"
^'^'^^^ ookrykelyk in veele Metaal -Értfen , die

fen. niettemin , om dat zy den Bergman veel

waar-
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V^aardiger zyn op Metaal te bewerken, naar AïuteEié

hetzelve niet genoemd worden. Alle Tin- en
j^^q^^

byna alle Kobalt- Ertfen , roode Spiesglas-stuK.

Erts, witte en vaale Koper -Erts, veele ZiU^^'^i'^'^^^^»

ver-Ertfen, gelyk Wit, Rood en Zwart Gul-

den, houden altoos Rottekruid, en de Lood-

fï)aath fomwylen t ook komt het dikwils in

vermenging met Koper- en Yzer - Ertfen , voor.

Daar valt Aarde, met Rottekruid bezwangerd,

niet ver van Dresden , veelal tot verdryvihg

van 't Ongediert in gebruik, en daarom

hengift genaamd , van H E n c k e L befchree-

ven. Deeze was blaauwachtig graauw van

Kleur en toonde, óp 't Vuur geworpen , haa*

ren aart door den Knoflook -Stank; waar aau

men altoos de tegenwoordigheid vaii dit Gift

kan ontdekken. Onder de Metaalhoudende

Aarden is ook van verfcheidene , die Rotte**

kruid in hebben ^ gefproken (x}.

XV. HOOFD-

Zie 't voors- II. Stuk , blacte. 378 y 387 , eaz,

ÏII. Dbii.. IY. StöK,
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'xv?*" XV. H O O F D S T U K.
HooïD-

sfiiK. AJgemeene befchryving der Metaal-Ert-
s K w , inzonderheid ten ofzigi van de plaatfett

wciar menze vindt en de Manier op welke zy

gewonnen worden. Optelling der Bergwerken

in Europa en andere Wereldsdeelen. Rang-

fchikking der Metaaien.

Over de Algemeene Eigenfchappen en ön*
derfcheiding der Mineraalen of Delf*

ftoiiea fpreekende, heb ik reecjs van de ErtS'

Bergen en derzelver verfchil van de Vlotber-

gen 5 gewag gemaakt (t). Ik heb ook opge-

merkt , dat men de Aders , met welken de

Metaal' Ert/èn door die Bergen loopen, Gan^

gen noemt , en de Bergen , in welken zy zig^

bevinden , den naam geeft van Ganghergeni

een zeer eigene benaaming ; aangezien zoda-

nigen , waar boven op dikwils de zwaarfte

Bosfchen , de heerlykfte Weiden en Koorn-

Landen zig bevinden , bewerkt wordende alsJ

met een menigte van Loopgraaven zyn onder-1

mynd (y)^ Thans blyft nog over, dat ik fpree-

ke van den byzonderen aart deezer Gangen

en van de Bergwerken , tot welken zy gele*

genheid en grond geeven.

Verfchil De Gangen worden, naar hunnen Loop door
der Gan-
gen,

(t) Zie *t IIT. Deels I. SxüK deeser NaU Hijiorii^

fjladz. 63*
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het Gebergte , onderfc^ieiden in Middags- of
y^l^^g^^

ftaande Gangen ; in Morgen en ^r^?;^J ^ Gan- XV.

gen; als ook in Middernagts ^ of vlakke Gan-j^^j^

gen. Als de Gang langs den koers van het

Gebergte loopt 3 dan zegt men 5 dat hy met

het Gebergte firykt. Wanneer dezelve een

zelfden Koers behoudt , dan zegt men ^ dat de

Gang in zyn Uur hlyft: om dat men gewoon is

den loop der Gangen naar een Uurwyzer , van

twaalf Üuren in 't ronde, te bepaalen. Doethy

dit nietten maakt een Bogt^dan zegt men 5 dat

de Gang een Buik werpt i^^^och een Hoek maaken*

cTe j hy werpt een Hak. Men noemt een Gang
zweevende ^ als de hoek, welken hy met den

Horizont maakt , niet grooter dan 15 Graaden

is : vlakvallendé y van 15 tot 45 Graaden : Kky-

ieg^y wanneer de hoek van 45 is tot 75 Graa-* i>an!ég

den en een .^^^rf^of een byna ftaande Gang, f Seiger

wanneer die nog nader aan de Loodlyn komt.

De edelfte , gelyk die der Zilverwerken by Frei-

berg in Saxen 5 zyn doorgaans van deezen aart^

De Bergwerken , die tot eene aanmerkelyke Verfctiü

diepte in den Grond dringen , beftaan meest ^erkenr
uit de laatstgemelde Gangen 5 en worden daii

genoemd Zyger - Worken \. ^ in toepasfing op Seigcr^

de afzyginge des Waters. De genen, die byna ^^^^^

Oppervlakkig voortgaan , met zweevende of

^lak vallende Gangen , noemt men ^ tot onder-

fcheiding, Bag- Bergwerken of £)agwerken%:^ § Tagë^

dewyl zy nader blyven aan het Daglicht* Hier
~

,^
Z 2 toe

* IlL Dbrl. IV. Stuk»
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. toe behoofén de F/otmrken ^ die met uit AderS

XV. maar uit vlakke Laagen van Erts beftaan, dik-

jïooFD.
^jj^ eenige Vademen breed. Zyn die Laagen

dun, dan noemt menze Gejchmten. Buiten-

dien zyn 'er Stockwerken , beftaande eigentlyk

uit eenige Klompen Erts , welke ongeregeld

famengehoopt zyn ; zo dat men 'er geen Dak

noch Vloer, geen Hangende noch Leggende,

geen Kyzen of Vallen in waarneemen kan»

Deeze worden gezegd xntGefchieben tebeftaan,

dat is uit Brokken en Steenen , welke onmid-

delyk onder de Teel Aarde, en fomtyds ook

wel geheel bloot in de Lugt, dat men am Ta»

noemt, gelegen zyn. Men noemtze «S'/oer^-

fnyder, wanneer zy tusfchen Saalbanden zyn

« vervat. De Wafch- ofSpoelt Werken'^ zyn zo-
^^^^^ ' danigen , daar het Metaal met jAarde of Zand

- en Steenen als famengehoopt is, waar uit het

door fpoelen of wasfchen met Water bekomen
wordt. Veele Tin-Mynen in Saxen en Corn-.

wall, als ook in Oostindie, en veele Goud-

myneU
ji
zyn van deezen aart.

EenBerg- Een Bergwerk is dan zodanig een Toeftel

,

ifchreevem^^^^
men den Grond opgewroet hebbende om

. Metaal -Ertfen te vinden, 't welk met Hou*
weelen, als ook met Bytels, Wiggen en Ha*

mers ,dikwils door een groote diepte van Steen,

gefchiedende, S'^T/^^/r/i^ genoemd wordt; voorts

een Ader vindende van Metaal -Erts> naar de-

zelve Schachten^ als Putten, nederwaards delfts

CD

\
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en van den bodem derzelven op zyde wederom
^^J^^;^

Stollen^ dat eigentlyk Watêrloopen en Lugc- xw
gaten zyu , uitbrengt, aan den kant van het^]^^^^®*

Gebergte. Uit zulke Mynen beftaan de Berg*

werken 9 met oneindige veranderingen, naar

den loop van de Aders of Gangen , die de Me-

taal-Erts in het Gebergte maakt, en naar de

gelegenheid der plaats.

Zodanige Bergwerken , nu , vindt men in
^
Verrchii-

de Bergachtige Landen, inzonderheid aan uq^.

kanten van de zogenaamde Berg- Rivieren^ dat

langwerpige Valeijen zyn , tusfchen evenwy*

dige Gebergten. Want in 't midden van een

Gebergte, daar men geen gelegenheid had om
het Water te ontlasten of Lucht te geeven ,

]s zulks met diepe Mynen ondoenlyk. Som-»

migen leveren meest eenerley Soort van Me-
taal - Erts ; anderen verfcheiderley uit , en

deeze worden dikwils maar om de edelfle Soort

gebouwd. Immers het bewerken der Mynen 9

daar een Bergwerk uit beftaat
,
wordt, even

als de Landbouw , een Bergbouw geheten. Ik

zal hier eenige Byzonderheden daar van aan-

voeren.

Op den Haarts is het eerfte Bergwerk, in 't Op èm
jaar 968, in fland gebragt. Hedendaags feo-^^^^*^^*

men te St. Andriesberg ^ aldaar 5 goede Mynen
voor, van Lood, waar in gedeegen Zilver en

Rood Gulden Erts, het Centner van tagtigtot

honderd Mark Zilver houdende, gebroken

Z 3 wordt.
ilL DxEu ly. Stuk.
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ITL wordt. Aan 't Weisfenwater en de Sieber ^

^^XY^' graaft men verfcheide Soorten van Zilver^ en

HoQFP- Lood-Ertfen , ook Markafitifchè Zwavel en
«TüK.

Vitriool -Kiezen. Het zelfde heeft re ZeUer-t

By Gos'feld en Clausthall plaats, enz. By Goslarhh^t

Keur Hanoverfche en Brunswykfe gemeen-
fchaplyke Bergwerk Rammehberg , dat in \
jaar 972 ontdekt werdt, waar men Lood-, Ko-
per- en eeeige Zilver^Ertfen, alsook Vitriool-

en Zwavel - Kiezen breekt. In 't Meisnitfe

sdfche^^'
E^^^' Gebergte van Saxen ^ zyn omtrent het jaar

Erts -Ge- II 69 de Mynen aangelegd. Want een Zout»

Voerman vön Goslar daar ömftreeks epn ryke

Zilver. Stof op den Weg gevonden hebbende,

kwam eenig Bergvolk van Zellerfeldderwaards

en ontdekte den onderaardfchen Schat ter

Zilvéf- plaatfe daar thans de Stad Freyberg ftaat. Ver*

^^^^^jJ^Jl
volgens heeft men, in dat Ertsgebergte, nog

'veele andere Bergwerken aangelegd : zo dac

^er thans , behalve Freyberg , alwaar gedee-

gen Zilver, Rood en Wit Gulden, Vaal-Ert-

fen, Kiezen , Koper -Ertfen en Tin-Zwittep

gevonden worden , nog andere voornaame

^eSt.An-Bergfteden zyn; als St. Annaherg\ alwaar bo-
Uitberg, vendien veele Verw-Kobalten breeken. De

eerfte Uitdeeling is hier in 't jaar I49^gefchiedj^

en bedroeg in de vier eerfte Jaaren, aan zuivere

}e Sclinee-winsc , 1 2483B Guldens. Ook Sehneeberg^ alwaaf
t>erg>

jjj voorige tyden zo ryke Zilver -Ertfen zyn

geweest , dat ineq 'er ^ in h jaar 1477, een

ge-
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gedeegen Zilver -StofFe gevonden heeft,
j^JJ^^

> Vadem breed en twee Vadem hoog , waar op xv.

'

een Keurvorst , als van een Tafel, gegeten jgtuK.

cn vervolgens daar uit vierhonderd Centners

'Zilver bekomen hebbe. Diestyds was aldaar

het Zilver zo overvloedig , dat men het Werk-

volk betaalde met brokken Zilvers, in plaats

van Geld. Men heeft 'er een Baar gegootea

Zilver gezien, die vierentwintigduizend Gul-

dens goldt. Hedendaags worden 'er Zilver-,

Lood- en Koper- Ertfen , als ook Bismuth ,

gegraven. Tot die Bergftedèn behooren ookst. Geor-

St. George.Stad en Schwartzenberg ^ ^^^^^^'>Tch^^xi^
buiten de gemelden. Zwavel en Vitriool- K ie- ^enberg,

zen en Markafiet ^ voorkomen, en in het daar

nevens ftroomende Zwartwater worde Goud-
zand gevonden. ïe Marienberg werden de Marièn-

Zilver-Mynen in 'c jaar 1521 geopend en in

't jaar 1 540, voor een Vierendeel - Jaars , 1 1 32CÓ
Guldens Uitdeeling gegeven.

By alle gemelde Bergfleden worden ook Tin- Tin-Ert-

Ertfen en Yzerfteen, en de eerfte in de groot- fenberg^^'

ile menigte , by Altenherg^ Eibenjiock^ Schei^^^^^^

henherg , IVokkenflein en Ehrenfriederichsdorf ^

gebroken. Men vindt insgelyks aldaar Ge-
fieenten ; naamelyk Topaazen , Diamanten ,

Amethyften , Smaragden , Karnioien , Jaspis

en dergelyken. De Zilver -vScofFen zyn , in

dit Erts -gebergte, het fcheiden, niet waardig.

Nogthans hebben , ia voorigen tyd, de Rivie-

Z 4 ren
III. Deei. IV. Stuk.
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AïdIel.
^'^^ ^° Beeken, daar omftreeks, dit gebrek

H^oFD
Wasch - Goud, dat zy uit-^

°'
leverden. Keurvorst Jan Fredrik heeft een

Ketting gehad, van vyftien en een half Mark
zwaar , gemaakt van Goud , dat by Torgau ifl

de Elve was vergaderd. By Belgern^ in de
Koper- Keur-Kreits , zyn Aluin - Werken, In het Ilme^

nen te II- mufche is een over- oud groot Bergwerk ^in t

menau, ^^Ike veel Zilver - Erts en Koperryke Leyfteea

breekt. In 't Saalfehïfe zyn veele Koperwerken,

als ook eenige Zilvermynen, maar de Kobalt

bederft de Erts in 't fmelten. Ook vallen daar

veele Koper -Schiefers, Markafieten , Kiezen

en Kobalten. In het Mansfeldfe zyn veele

Bergwerken van Leyfteen 5 die ten deele Lood

en Zilver , doch meest Koper houden , in

jaar II99 ontgonnen. In 't Vorftendom Anhah

zyn, in 't laatst der Vyftiende Eeuw, Zilver-,

Koper- en Yzermynen in goede trein geweest,

die men tegen 't end der Zeventiende weder

In Hes- bewerkt , doeh naderhand verlaten heeft. In
fenland. fjesfenland vindt men, by Frankenberg y veel

Koper- Bergwerken , by Riegersdorfm Leyfteen,

en by Smalkalden worden de Yzer- en Staal-

Mynen fterk bearbeid. Ook zou men in de

zogenaamde Kohlherg Diamanten vinden , welke

de Boheamfchen in glans en hardheid evenaa-

luhet ren. In het Keulfche wordt by Arendsberg
ïLeulfche. Yzerfteen gegraven, waar in gedeegen Goud

^s. In \ Hertogdom Bergen, naqr Siegen toe,

is
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is het overoude Zilver- Koper- cii Lood -Berg-
^J^^-

werk, Wildberg genaamd* In Tyrol zyn xvf
veele Zilver-, Koper en Lood - Bergwerken

doch de Erts breekt daar niet by Aders, maar Tiroi.

meest Nest- of Nierenwyze. Eqh menigte

Yzerfteen wordt aldaar gegraven, In Swüzer- Swit-

/Wbreeken hier endaar Koper -Ertfen, waar

van het Centner zeventig Ponden houdt. Veel

Goud-Markafiet en Kies wordt by Bafel ge-

vonden. Ook zyn ^er Goudwasfcheryën aan

de Rivieren, inzonderheid inde Ryn. In de

Schnabelberg,by Zurig, braken oudtyds veele

Zilver- Ertfen, By Markirch in de Elfaz wor- Elfaz.

den zy tegenwoordig gegraven, in Graauw-

bunderland komen zy nog, zo wel als Koper-

en Lood-Ertfen, voor, by de Stad I!antz,als

ook Zwavel- en Vitriool -Kiezen. Men vindt

zodanigen ook in de hoogfren der Alpifche

Bergen. In 't Wallifer - Land ^ om de Stad

Sitten, valt Goudhoudende Koper-Erts, ook
Lood en Zilver. Voorts ontbreekt het insgelyks

Sparjje Tiiot aan Yzer- en Kwikzilver- Mynen
^ Spanje

in de Gebergten. In de 2;uide!yke deelen van

Frarjkryk ^ zo Languedok als Provence, zya

Goud- cn Zilver -Mynen. Icalie levgrtjin het

Zuidelyklie , veel Vitriool , Aluin ^n Zwavel

uit. Ook vallen in 't Piemonteerche
, op de

hoogde Bergen, goede Koper- Ertfen , en in

het Milaneefche wordt Kies gegraven , die

Goud uitlevert. Wy fpreekei) hier niet van
Z 5 de

IIL Dkbl» IV. Stltk.1
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IIT,' de voornaame Kwikzilver-Myneri te Idria in

^xv^^ Karin thie. In Dalmatie, niet ver van de Stad

Hoofd- Apollonia, aan de Zee , is voorheen een Berg^
STUK*

Paimatie.^^^^
geweest 5 daar de Erts, uitgehouwen

zynde, weder a:angroeide. Ook zyn *er veelc

Goud - VVasfcheryën in Wallachie , en ver-

fcheide Mynen in Tartarie en Siberië.

In de Ooftelyke deelen van Europa zyn zeer

Berg- ryke Bergwerken. In Hongarie zyn die be-

in^^lon- 1'oemde Bergfleden, ChremnitSy Schemnits ^ Alt-^

garie^ en Neufohl , alwaar, behalve *t Goud, ook

Zilver- , Koper- en andere Ertfen gegraven

worden. Otn Caschau en Eperies \s oudryds

veel gedeegen Zilver gevonden , en tegen*

woordig heeft men daar nog ryke Bergwer-

Bohemen.ken* Bohemen is wegens zyne Ertfen niet

minder vermaard. Omftreeks de Stad Eger is

een goed Koper- Bergwerk, dat ook Gouden
Zilver uitlevert* Op fommige plaatfen vindt

men 'er, in de Rivieren en Beeken, Goud,

benevens Gracaaten en Robynen. By Schlac-

kenwalde worden veele Tin - Ertfen gewon-

nen ; by Hattenberg breeken veelerley Zilvèi^-

CS Koperryke Mineraaleu: te St, Joachimsthal

worden nog taamelyfc ryke Zilver- als ook

Koper -Ertfen en Kobalt gegraven : doch de

Tin-Zwitter en Yzerfteen doen 'er het mee-

Silezic.fte. In Silezie zyn ook oudcyds zeer ryke

Zilver- en Goud-Mynen geweest : inzonder-

heid waren de Steden Goldherg en Rekhflein

ieswegen beroemd ; by welke laatfte het

Goud*
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Goud - Bergwerk was , de Gulden Ezel ge- m.
Daamd, Nog hedendaags worden, niet ver

^xv'^*
van Breslau

, ryke Goud Zilver* , Koper- en Hoofd-

Lood-Ertfen gegraven; als ook op verfcheide"^^'

plaatfen allerley Gefteenten , Robynen , Ame-^

thyften en Smaragden , gevonden.

De Noordelyke deelen van Europa leveren
Y^^"*^^^^

ook veelerley Ertfen uit. Ia Sweeden is in
'

Smaland een ryk Zilver -Bergwerk, doch 'c
'

welk, in 't fmelten, wegens de menigte van

Kobalt- Spyze, die zig daar in bevindt , nog

niet tot ftand heeft gebragt kunnen worden.

Aan dea Stolberg, alwaar de Zilver-Erts zuiver

breekt, zyn ryke Mynen en Smelthutten, By
de Maler - Zee komen verfcheide Yzer- en Ko^

perwerken voor. By Krokek is een Yzerbreuk,

waar uit Kanonftukken gegooten worden» In

het Dahler -Gebergte breekt zeer veel van de

befte Koper -Erts: daar wordt ook een menigte

van Yzer en allerley Kiezen gegraven. In

Noorwegen zyn de Zilver -Mynen van Kongs-

berg, omftreeks Chriftiaanftad, beroemd, die Noowe»
veel gedeegen Zilver , als ook eenig Goud, uit-^^"*-

leveren. In \ jaar 1710 heeft de Kroon eenige

Eergkundigen uit Meisfen dervv^aards ontboo-

den, die het Bergwerk in ftand gebragt heb-

ben. In Engeland^ inzonderheid in Cornwall,

2;yn zeer ryke Tin -Bergwerken , waar nevens Engeland,

men ook Lood- en Koper -Ertfen vindt. Op

|JL DsBL, IV. Stuk.
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. ^^^v Op 't Eiland Wight worde Zilver, Koper en

XV. Lood, gegraven. Aan de Zeekust, by Bri-

BTuitf^' ftoll, zyn goede Lood- en Kopermynen,doch

die, wegens gebrek van Hout, weinig bearbeid

Ierland,worden* In Ierland vin^t men 'er inzonderheid

benoorden Kingfale. Deeze breeken in een

vast Gefteente, en hebben of een witte ofeen

geele Mohn tot Saaiband. Het zyn meeften-

deels Zilver -Ertfen, waar van eenigen dertig

Mark en daar boven houden. Daar komen

insgelyks Kop^r-Ertfen en Zwavel- Kiezen

voor. Van de Yzer-Ertfen, diQ in fornmigq

Holland, deelen van onze Provinciën, ook zelfs in Hol-

land vallen, fpreek ik elders nader. En van,

het Goud, dat z\g in 't Zand onzer Duinea

bevinden zou^^ heb ik reeds gewag gemaakt (/),

Tn Ame- Van de ryke Bergwerken in Amerika getui-;

gen de Schatten , die Jaarlyks door de zoge-»

naamde Zilver- Vloot ^ voor den Koning van

Spanje , va;n daar worden overgebragt. De ge-

nen, die aldaar Mynen ontdekken , zyn 'er

Eigenaars van, doch moeten het vyfde deel
^~

der Inkomftcn afftaan aan de Kroon. Heden-

daags zyn in P^^ru nog ryke Goud- en Zilver*

Mynen, Ook wordt 'er wel Goud by Klontea

of brokjes gevonden in de Rivieren ; waar van

ik bezit, die :^cer fraay zyn. Men vind: 'er

ook

(j) Zie 't Deels I. Stüh , defzer NaiuutUjke

mjlorie, b'adz. 476, 449.
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ook Kwikzilvef en Paarlen^ inzonderheid op Til.

E land Margaretha , dat daar van den naam

heeft. Wel twee Eeuwen lang, hebben de Koofd-

Mynen van Guancavelica , in Peru , genoegzaam

Kwikzilver , tot bev^^erking der Zilver- Ert*

fan 5 uitgeleverd. De Bezittingen van den

Koning van Portugal , aan de Oostzyde van

dat Wereldsdeel , Brafil naamelyk, hebben

Goud- en Diamant - Mynen. In Mexiko of

Nieuw Spanje komt Goud , Zilver en Edele

Steenen voor. Zo vindt men ook Goud in an-

dere deelen der Westindiën. Noord - Amerika

is insgelyks van Mineraalen geenszins ont-

bloot.

Wat Oostindie aangaat, is *t ontwyfelbaar . Ia Oos^

dat men op het Eiland Sumatra Goudmynen^"^^^*

heeft, die boven alle verbeelding ryk zyn en,

zo wel als in Malacca, zeer goede Tinmynen.
In Cüina en Japan vallen zekerlyk veele

Koper- en Yzer - Ertfen ; als ook Zilver

,

Goud en andere Metaalen. Op het Vaste

Land van Indie ontbreeken zy ook niet; maar

aan de Kusten van Afrika ^zov^éi als binnens- Afrika*

lands, zyn onuitputbaare Schatten van Goud, zo
aan de Oostzyde, by Mozambique en elders,

als in 't byzonder aan de Westzyde, op de

Kust van Guinée, van ouds deswegen de Go^id'

kust genaamd.

De Oppervlakte des Aardkloots, dus y ten op- Manier

aigc van de legging der Mineraalen ten ruuw-^g^j^^*;

IIL IV, Stuk.
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Ui- fte doorloopen hebbende, zal ik alleen op-

• xvf^*merken, dat de Manier van Bewerking on*

eindig verfchilt , Daar de hoedanigheid der

Stoffen. Indien zy , naamelyk ^gedeegen voor-

komen , by Korrels of Klompen , gelyk het

Zilver en Goud , van welke beiden men ont-

zaglyke brokken gevonden heeft, dan is dik-

wils een enkele Smelting genoegzaam , om
fmeedbaar Metaal te hebben* Zitten zy zo-

danig in Spaath, Kwarts of ander Gefteente,

dan worden zy met hetzelve gemalen of an-

ders fyn gemaakt eii door middel van was*

fchinge, of met Kwikzilver, daar uit gefchei-

den. Dus bekomt men het Tin ook door en-

kele Smelting, na de Wasjching^ uit de Zand-

Ertfen. Maar tot de ver-ertjie Metaalen, in-

zonderheid tot het Koper en Yzer , is veel

meer en fomtyds een verbaazende moeite efi

veel overlegs noodig , eer men die [zuivef

hebbe. Hier van zal ik vervolgens nader

fpreeken, en bepaalen my thans tot de

Rangschikking der Metaal-
Ertsen*

Halfmetaakn.

12, Hydrargyrüm (Kwikzilver)* Dit

is vloeibaar en droog.

13. Mo LYBDiï^N uil (Potlood ). Ditisbcl'

i}nettende ^ niet fmeltbaar.

J4*
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14. S T I B I u M (Spiesglas). Dit is Vezelig III.

en wryfbaar- ^^i^!^

15, Z f w c ü M (Spiauter). Dit Iaat zig breu- Hooïd.

kig hameren.

i6p Vismuth um (Bisrauth). Dit laat zig

naauwlyks fmeeden.

17, CoBALTüM (Kobalt). Dit is hard en

broofch.

iS. Platina (Wit Goud). Dit is zwaar

cn korrelig.

MetaaJen*

19. Stannüm (Tin). Zeer wit, dof van

klank.

öo. P I- ü M B ü M (Lood). Blaauwachtig , dof

van klank.

Qi. Ferrum (Yzer). Bruinachtig helder

klinkende.

aa. CupRUM (Koper). Ros, helder klin*

kende.

03. Argentum (Zilver). Zeer wit ,

klinkende.

£4, AüRüM cGoud).Geel5 dof van geluid.

Thans gaa ik tot de byzondere befchryving-

over.

XVL HOOFD*
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III. ^^^^^^^^^^
Afdeel»
XVI.
Hoofd- xVI. HOOFDSTUK.

STUK.

BefchfyAng van de K w 1 k z I L V E R - E R T-

SEN. Leevende Kwik ^ vermomde, gefi-

:Keerde', Kryftallyoe. Ferfcheidenheden der

CiNNABERs: Gckryftallizeerde 5 Nierach-

tige, Knappende. Eigenfchappen in V alge-

vieen en in '/ byzondefé

Naams- Halfmetaaletl^ ook wel onvolkomene
r«den. xJ Metaalen genaamd , worden daar door

onderfcheiden , dat zy niet volftrekt fmeèd^

haar zyn. In dit opzigt behoort dan het

Kwi Kz iLVE R tot dezelven, fchoon het van

veelen onder de Metaalen is geteld geweest*

Men noemt het , naar den Latynfchen naam

Mercurius ^ in \ Franfch Mèrcure of Vif Ar-

genty in *t Engelfch Mercury of Quichjilver ^ in

't Hoogduitfch Quechfilher. De Griekfche

naam is Hydrargyron ofHydrargyros ^ om dac het

vloeibaar is als Water met een glans van Zil-

ver 5 en dewyl het zig 20 vlug verfpreidt, dat

men 't naauwlyks zonder beweeging kan hou-

den, wordt het Argentum vivum geheten, waar

van ook de gedagte naam , Kwikzilver, afliom-

üig is,

Vioed- Onder de Ouden hebben veelen hetzelve,
Usüclieid* i^egens die Vloeibaarheid , niet als een Me-

taal
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t^al willen a^ininerken. Zy hielden het flegts
^^^^^^^^

voor de aigemeene GrondRoffe der Metaalen , x VU

uil welke, door Zwavel vast gemaakt , dezel-sTUK^^

ven beftaan zouden. Anderen gaven voor, Kwik*

dat het bihöenfte des Kwikzilvers louter Goud
ware; des men \ zelve door zekere Handgree-

pen daar uit bekomen kon. Hier in beftondt

de voorgewende Konst der Alchymiften groo-

tendeelszdaar toezyn veele Sehaccen verfpild*

Ondertusfchcn, terwyl uit de Proefneemingen

gebleeken is, dat het Kwikzilver , door Natuur-

lyke zo wel als door Konftige Koude ^ tot

ftremming gebragt en een vast Lighaarn kaci

worden, dat fmeedbaar is (^^j j moet men bui^

ten twyfel hetzelve onder de Metaalen ^ ten

minde onder de Halfmetaaleri , een plaats

vergunnen. -

De Vloeibaarheid van hét Kwikzilver maakt Eigen*

hetzelve nogthans niet nat : dat is , het hécht ^^^^^^^

ilg niet aan de Lighaaoien > welken het aan*

raakt,

(i/) Zie Uiigezogte V^eriiandetingèn, YI. DiïEt., bl^dz,

.

%2 , enz. Dus vind ik , dat het nog den 3 January 1780,

te Witegra aan het Meir Önega in de Noordelyke dea-

len van Rusland , door dö Natuurlyke Koüdè flyf als

Lood is geworden» Die Koude was toen aldaar geweest

224 Graaden op de Schaal van Dslisle , dat is 57 onder

O, volgens die van Fahrsisheit- Het ontdooide weuer

pp 209. dat is 39 onder 0. Juist omtrent dien zelfden

Graad bevriest de Geest van Salpeter. Zie Uitgszogtê

' erhandetmgen. \. Deel, PJ.XXXIV, blad», x^p!^

Aa
m. desl. ly. stwk-
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AkdIbu
fchynt 'er zelfs eenigen afkeer van

XVI. te hebben; dewyl het altoos eene rondachtige

«ïüK^^" Oppervlakte heeft. Zonderling is ook deszelfs

deelbaarheid , door de minfte kragt, in zeer

kleine Bolletjes , die wederom van zelf famen-

loopen , en door de onzigtbaare openingen

van Zeemleder zig met gemak drukken laaten.

Ondertusfchen bly ft de Glans , in groot en

klein, even de zelfde. In 't Luchtledige geeft

de Kwik 5 door fchudding , een fterk Licht

van zig. Hoe koud ook op 't Gevoel, wordt

zy door eenen kleinen trap van Warmte 9 zelfs

maar van kookend Water , opgeheven en ver*

dwynt in Dampen» De betrekkelyke zwaarte

is, na die van 't Gouden de Platina , de groot-

fte van eenig Lighaam in de Wereld bekend ;

omtrent veertienmaal zo zwaar als 't Water.

Oplos- Door fchudding of wryving, met of zonder

Safpeter
^^^^^^^ ' verandert het Kwikzilver , gedeeltelyk.

Zuur oi in een graauw of zwartachtig Poeijer, zonder

fj^^^'^^'eenigen Glans, 't welk, in beflooten Vaten in

't Vuur behandeld , wederom leevende Kwik

wordt. Van Water , Oliën ,
Geeften, Loog-

zouten , Fiantzuuren en Zouczuuren , worde

het in zyn Metaliyne ftaatniet aangegreepen

;

doch in het Water gaat, door lang kooken^

iets daar van over , en door middel van een

Plantaartig Slym kan men zelfs het Kwikzilver

eenigermaate ontbinden. Het volkomenfte

Middel tot deszelfs oplosfing is een zuiver

Sal-
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Salpeter- Zuur , waar in het , voornaamelyk met ItL

behulp van eene zagte Warmte, zonder Kleur xvi.;

ontbonden wordt; maakende het Aqua divina^^^^^^'

Fernelii^ anders ook Eau de Bellojïe genaamd.

Verzadigt men het Zuur > met Kwikzilver ^

Volkomen , waar toe omtrent half zo veel in

gewigt noodig is ; dan , de Solutie uitdampende^

bekomt men fchoone glanzig witte Spiesachti-

ge KryllaÜen, welke, in een llerk Vuur ge*

fmolten , eerst geel en vervolgens hoogrood

worden , leverende diis de Roode Prcecipitaat

uit* Verdunt men die Solutie mee even zo veel

fchoon Water, of bewaart dezelve Jaaren lang,

dan zakt *er niets uit neder , maar gepolyftö

Stukken Yzer , Koper of Spiauter, daar iii

leggende , beflaat derzelver Oppervlakte als

Zilver, en het grootfle deel des Kwikzilvers

valt op den grond. Giet men *er een Vuur-
beftendig Loogzout , of Bora:s in Water ont.

bonden , of Kalkwater by , zo bezakt een
geele Kalk , die, hoe langer het Vogt 'er op
ftaan blyft, hoe bruiner wordt. Even 't zelfde

met een vlug Loogzout doende, valt de Kalk
zwartachtig neder- Dit maakt de Geele, Brui-

ne of Zwarte TurbitU, Dit Loogzout door
Kalk gefcherpc en met eenige Zwavel bezv/an.

gerd zynde , zo vale het Kwikzilver als een
Roode Kalk neder ; door verfche gezonde Pis

Roozenrood, en wordt de Rofa MinsraUs ge-^

Aa a he-
in. Deel* IV. BtvuL.
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« heten. DoorBIoedloog daar in te doen 3 komt
Afdeel»

iXVL een biaauwe , van Zwavel» Lever en de VVur-

i-ruK^^^' tenibergfe Wynproef een zwarte , van x^'cohol

Kwik- of Vitriool - Zuur een geele , en van de Koper-
zi^er,

S()imie een groene Praicipitaat , welke laatfte

Lacerta viridts wordt geiyteld. Giet men. Zoiit'

Zuur 5 of de verzadigde oplosilng van een Zour,

*t welk dit bevat , daar in, zo valt het Kwik-

zilver grootendeels als een witte Kalk neder ,

WJue Frcscipaaaf genoemd wordt* Byalie

dqezevermomrningen,naar 't uiterlyk aanzien,

blyfc het Kwikzilver in zyne natuur onveran-

derd, herftelleude zig, zodra het met Koper-

of Yzer-Vylzel ,Kaik ofLoogzout vermengd,

in 't Vuur gebragt wordt , in zyne voorige

gedaante.

Werking Ook andere Zuuren werken op het Kwik-
van ande-

i i rx. . 7 ^ , ,

re Zuuren Zilver; gelyk VttrioöUOhe ^ waar niede het,
daar op. g^kookc zynde , een witte Zoutachtige Klomp

wordt, die, in Water geworpen, het geele,

Turbith Minerml voortbrengt. Door den Geest

van Zee- Zout wordt hec Kwikzilver onmidde-

lyk niet opgelosc ; maar, wanneer hèc eerfl

door Sterk Water is ontbonden, en tot eqne

witte Klomp uitgedampt , welke, met fyn ge-

wreeven Zout en Vitriool gemengd zynde ,

door Vuur opgeheven, het bytend Sublimaat

uitlevert , dat eigentlyk bedaat uit Kwik cn

Zout -Geest. In eenig Zuur ofjgelost zynde ,

worde hec door een vSolutie van Loogzout 5

wan»
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wanneer men 'er die in groote veelheid bygiet^^^^^^j^

wederom ontbonden , en zelfs van 't Vuurbe- a viv*

ftendig Loogzout, door Kalk gefcherpt^ wordt J^^"^^'^'

het ook aangegreepen ,als men het daar mede, Kwik^

X)p 't Vuur 5 toe fmelting brengt. De Zwavel-

Lever
,
ook, lost *er iets van op, 't zy door

Vuur of door Water vloeibaar gemaakt zynde*

De Zuuren van Vloey- Spaath en de Plantzuu-

ren werken niet op *t Kwikzilver, dan wan-

neer he^ zig in de hoedanigheid van Kalk be-

vindt, welke het ook aanneemt , wanneer het

lang met of zonder Water is gewreeven , waar

door het zwartachtig graauw wordt, of in be»

flooten Vaten door eene lang aanhoudende ,

op 't laatst verflerkte Hitte, gepynigd, welke

hetzelve tot een rood Foeijer maakt, dat door

enkel open Vuur , door by voeging van Zuure

Geeften, Loogzout of Olie, weder leevendê

Kwik wordt, of, volgens Ge o ff u oy , in 'c

Brandpunt van een grooten Brandfpiege! m
Glas veranderen kan.

Door middel van Terbenthyn wordt het Vereenï-

Kwikzilver gemakkelyk met Smeer en V^et ^"f^^^^l
van Dieren vereenigd, die het tot een blaauwe tigeStof-

Zalve maakt. Door enkele Wryving rnetve?sen^"

Suiker, Kryt , Kreefts- Oogen en dcrgelyke

Aardachtige Stoffen , wordt het met dezelven

tot een graauw Poeijer , en met Bloem van

Zwavel donker zware, dat men jEthiops i¥/-

veralis tytelt. Vereenigtmen den Zwavel, door

Aa 3 Su-



374 De Kwikzilver 'Ertsen

11 1. Sublimatie, nog nader daar mede, zo bekomt

^XVx' men Cimaher^ die naar de Natuurlyke veel ge*

Hoofd* lykc 5 doch Vezeliger is , en uit die verbinding

]aat zig het Kwikzilver wederom gemakkelyk

fcheiden. Zeer ligt vereenigt zig hetzelve

met fommige Metaalen , wanneer het daar

mede gewreeven , of by de in 't Vuur ge*

fmoltene gegooten wordt, tot een Zilverwit

Lighaam , dat men Amalgama noemt. Met
Koper, Yzer en Spiesglas -Koning , valt die

vereeniging moeielyk ; met Rottekruid- Ko-

ning, Kobalt. Koper -Nickel en Platina, heeft

menze nog niet kunnen doen flaagen. Werpt
men Kwik in de oplosfing van Zilver in Saipe*

ter-Geest, zo fmakt zy hetzelve neder, zon-

der zig te ontbinden, en vereenigt zig daar

mede tot eene StolFe , die aartig als Mos of

kleine Boompjes opfchiet en da^r van den naam.

van Zilver, Koper- of Yzer - Boompjes, bcko-*

men heeft (w).

Verval- Het Kwikzilver wordt dikwils, voornaame*

t^n^k-'y^ met Lood, vervalftht en dit bedrog fbm-

ken, tyds, door middel van Eismuth , zo flim ge-

fpeeld , dat men 'er op 't Oog niets van kan

ontdekken. Door uitdamping over 't Vuur,

in een Yzeren Lepel , nogthans , wordt men

het , aan 'c gene overblyft , gewaar. Giet

men

(tv) zie Baker, Nuttig gehrmh van H Mtkroskoop^

^hiz. 200.
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men Azyn op zulk Kwikzilver, of wry ft het

daar mede, of laat dien, in een zagte Warm- xvi -

*

te , eenigen tyd daar op ftaan , dan wordt de- ^Ju^^^^'

zelve zoet. Smelt men het met Loogzout in

een digte Kroes , zo vindt men Loodglas op

den bodem : deftilleert men het mee of zonder

Kalk, zo blyft het Lood in zyn waare gedaan-

te over» Dit is ook de zekerde manier , om
het van zulke Metallifche onzuiverheden te

reinigen. Zyn dez'^lven van eene Srneerige

of Aardachtige natuur , dan kan men her Joor

Boomwol , die in de Pyp van een ïrectiter

gedoken is, laaten loopen , of door Zeemleer

persfen, of door een zagte, niet te langduu-

rige, wryving met Azyn, daar men nog eenig

Zoutbydoet, fchoon maaken.

De Arbeiders in de Kwikzilver •Mynen zyn. Kwaaien

20 wel al5 deKonffenaars ofHandwerkslieden , xwik^ii-

die 'er veel mede omgaan , en hetzelve door

den Damp inademen , aan Borstkwaalen , bee*

ving en verlamming der Ledemaaten, onder-

hevig en fterven dikwils vroegtydig aan Be-

roerte. Het befte Middel daar tegen is het

gebruik van vette Spyzen en zagte Afgang-

maakende middelen , door welken het Metaal

weder uitgang gegeven wordt. Wanneer het

reeds door 't Lighaam geflagea is , dan laat

menze veel verdunnende Dranken en Zweet*

middelen gebruiken. Kamfer, Moskeljaat en

de Elektrifche flag , hebben in dit geval ,fom-

Aa 4 tyds ,
ÏII. Dkel, XI7. SXÜK.
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ÏH. tyds, door de Zenuwen te verftetken, dienst

^^xVh gedaan. Dergelyke ODgemakken zyn de ge-

silm
"^"^ nen onderhevig , die veel Kwikzilver tegen

Kwih^ Venuskwaalen ingenomen hebben.
t^Uver. Verwonderlyk is deszelfs doordringbaarheid

,

daar de Lugt niet door kan, zelfs gedrukt door

de Gaatjes van een Blaas. Zyn dus deszelfs

Deeltjes fyner dan die der Lugt? Welk een

overeenkomst in Lighaamen , die zo afgryze-

lyk verfchillen in zwaarte ! Onder kwylen

door Kunk , hefiaat het Goud , dat men aan

*t Lighaam of by zlg heeft en wordt wit. De
berooking , alleen , doet het in 't Lighaam

dringen , en verfcheide Perfoonen ie gelyk,

in een Gasthuis, de Bl'vvylkuur ondergaande,

worden de genen , daar de Kwyling reeds

over was , door de üitwaafeming van ande-

ren, die men 'er mede fmeert, weder aange-

daan.

Gebruik Onder de Arabieren fchreef Avicenna
^^ggglu^!' reeds, dat de Damp van 't Kwikzilver bee-

4e, ving, lammigheid en de Kramp, veroirzaakte.

3, Het doodt, zegt hy^de Rotten en Muizen,

en door den Rook worden Slangen en an-

5, dere Venynige Dieren verjaagd." Uitwen-

dig, merkt hy aan, was het een Middel tegen

Ongedierte, Schurft en vuile Zweeren. t>och

het werdt eerst in 't voorst der Zestiende Eeuw

,

toen de Venus- Ziekte in Europa doorfloeg ,

in inwendig gebruik gebragt, door den ver-

inaar
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maarden P a r a c e l s u s , die inzonderheid
^yJJJ|

de Kalk van Kwik, Turbith genaamd, fchync xvi.

gebruikt te hebben. Sedert \$ het Kwikzilver J^^^^^'

op allerley manieren daar toe gebezigd, en Kwik-

in werking altoos gelyk bevonden; dewyl het^^^^^'''

door langduurig gebruik zelden mist een

Kwylrng verwekken , en dus het Lighaam

zuivert. By zeer kleine veelheid op eene on-

zigtbaare manier werkende , zyn 'er zo wei

deeze als andere hardnekkige Kwaaien , by

wylen^door geneezen> In groote veelheid heeft

men het raauwe Kwikzilver weleer voor een

Vergift gehouden , doch i^aderhand , als by

toeval , bevonden , dat het dan mindqr fcha-

delykzy. Een Dienstmaagd, die, in 't don*

ker, een Pond Kwikzilver, meenende dat het

Water v/as , inzwelg, heeft hetzelve zonder

hinder geloosd. By fommigen is 't in En-

geland onlangs de gewoonte geweest, twee

Oneen in te flokken , zonder nadeel. Men
heeft het een Jaar lang^ dagelyks, ter veel-

heid van een Once , met goed fucces , in

een geweldige, en erfelyke Engborlligbeid ,

ingegeven Ook is dat Middel in hard-

nekkige Verüoppingen van het Gedaimtejals

een uiterfte hulp, om het Leven te behou-

den» niet te verzuimen. Immers, in grooie

veelheid ingenomen, verwekt liCt de Kwyiing

zeldzaam.
In

(x) RüTTY Mat. M^d. p. 35.

Aa 5
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Afdeel
verfcheide opzigten dient het Kwikzil-

XVI. ver, of deszelfs liereidzelen, den Heelkimdi-

sTUK?^^' gen uitwendig; maar het heeft ruim zo alge-

Gebruik meen gebruik in verfcheide Konllige Hand-

werken^' werken ; gelyk tot Verfoliezel der Spiegelen,

«nz* toü vergulden in Vuur , tot het fchiften der

Edele van de onedele Metaalen ; om dezelven

uit Stof en Vuiligheden als op te lekken y

enz. Daar voomaame Goud- en Zilver -My-
nen zyn ^ gelyk in de Spaanfche Westindiën

en Hongarie , is het tot Metaalfcheiding on-

ontbeerlyk» Men zendt ten dien einde , uit

de Mynen van Almaden in Spanje, naar Me*
xiko, jaarlyks tusfchen de vyf of zesduizend

Kwintaalen (j).

Wy zullen thans de byzóndere Manieren 5

op welken het in Rerum natura gevonden

wordt 5 volgens de Soortverdeeling van onzen

Ridder, befchouwen,

ï. (i) Kwikzilver , dat bloot is^ vloeibaar.

Hydrat"

Firgi' De Ouden hebben zig verbeeld , dat alle

Leevénde vloeibaare Kwik uit andere StofFen , waar in

Kwik. de-

(y) Travels tkrough Spain. Lond. 1780. p. 24^.

(^i) Hydrargyrum nudum fluidum. Syst, Nat, XIT^

Gen 24. Sp I. Hydrarg. nudum nativum, Wolt. HJin^

s6. Hydrarg nativum. Wa u Min. 218. Mercurius Vir-

gineuF Wall. Syst* Min. II. p. 148. Merc. nativus

Virgineus. Cronst Min. ^17. Argentum vivum in Ga-

kna« U^s. 1720. P. 3' 55»
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dezelve vererts t was , door Vuur uitgedreeven iii

wrare ,• maar wy zyn thans van het tegendeel ^xvï.^*

verzekerd. Het Kwikzilver . hier voor be- Hoofo-

fchreeven , komt in de natuurlyke itaat op

i^eelerley plaatfen voor, en wordt dan Leevm^

de Kwik y Gedeegen , Maagde • Kn^ik , in 't Latyn

Mercurius Virgineus ^ in 't Franfch Mercure

Viërgey geheten» Dus vindt men 't zelve, niet

zeer zeldzaam , in Kalk- Aarde ofook in Kalk*

fpaathjby Idria inKarinthierin gemeeneKley,

zo wel aldaar, als by Florence op 't Gebergte

Santé Fiora en :n hetTweebrugfe:inLeyfteen

by Idria , by Pirglits en Besferits in Bohemen:

in Kwarts by Levigliano, in 't Groothertog-

dom Florence; in geelachti^^e Kies by Idria en

in de Paltz by Nak te Carlsgluck: in bla ierige

Cinnaber by Idria en Meursfeld in de Paltz; in

geele of witte Yzer - Oker op de gemelde

plaatfen in Bohemen ; als ook by Moschel-

landsberg in het Tweebrugfe : in Yzerfteen

by Horforits , Comarow en Swata in Bohemen

;

als ook met Oker en Kopergroen by Werbach

in 't Graaffchap Spanheim : fomtyds in holle

Kogels van een Celluleuzen Yzerfteen inge-

flooten , in de Gottesgave van het Twee-

brugfe; ook wel in flukken van het Hout der

Mynwerken, te Idria voorgemeld. Walle-
iUüs bragt ook Glimmer en groffpyzige Lood^

glans; Henckel Mispickel, en Scopoli
Steenkolen, onder de Moeders van gedeegen

Kwikzilver te berde. Dik*
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jïï. Dikwils valt gedeegen Kwikzilver in Cin-

^^^^;Y^
naber-StofFen ; gelyk in hec Tweebrugfe, als

HoofD- ook by Airnaden in Spanje. Alsdan is het
STUK.

L d
^'^^"^^'^ teken dat de Myn verarmt. Op

kivik,
^ fommige plaatfen vloeit het ook wel uit de

Spleetcn der Rotfen en Gebergten, of fpringt

uit Sceenen^ die men aan Hukken flaat» Het

is dan ongemeen zuiver en fchoon van Glans

,

kunnende anders ook , wanneer men het wat

bezwalkt , met Aardige, Kalkige of Smeerige

deelen befmet vindt, op de voorgemelde ma-

pieren daar van gezuiverd en volkomen fchoou

gemaakt worden.

Vermc»md Zonder Merallyne Glans komt ook het
Kwikzh-

jg^^yjj^^ijvgy^Vjy in Karinthie, menigvuldig

voor , \ welk men dan Vermomd of Steenig

* Hij- Kwikzilver*, met den vermaarden Scopoli,
drargtj^ kan noemen. Die Plaats lest in een Valevrum Laf" r t

vatumvei tusfchen barre Rctfcn, welke byna niets dan
Pmofum

gjj^^j^ ^ andere droogfappige Plant-

gewasfcn voortbrengen. Een weinig vrugt-

baare Aarde bedekt een Laag van roode Y-

zerachtige, waar onder Kalkf^een - Beddingen

met Leyfleen doormengd, die zwart en wryf-

baar is, en di^ar aan volgen de Aders van dit

Metaab Zo overvloedig valt hetzelve in de

rnidJelfte Heuvel van. den Fogeiherg^ bcooflen

Idria, dat men 'er jaarlyks meer dan driemaal

honderdduizend Ponden Kwikzilvers uirpuurr.

Met vierhondcrt zeventien Steenen Trsppen

gaat
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gaat meo) vrV fteil, in de Myn neder, alwaar y^™*^^,^

de Ader legt , die Ibmtj^ds een Voet,fomtyds xyi.
*

twee Schrceden breed is , tot de langte van^J^u^^^^"*, ,

vceru^ Schreeden ontdekt. Haar Daken Vloer Fennomdê

hcRaat doorgaans uit een Kaikfteen , welke *

vereenigd is met eene Kleijige, Bitumineuze

zwarte Aarde. Tusfchen decze Strooken zyn

de ingewanden van 't Gebergte vervuld met

Kwikzilver , dat 'er ten deele vloeibaar uitzy-

pelc, ten deele met Geileen te bekleed en als

in hetzelve Fermomd ^ gegraven wordt (x).

Dit is't, daar ik hier van fpreek 5 wordende

in veelerley Soorten van Kley- x)f Mergel-

Schiefer, van Leverkleur, ook rood ofzwart.

Zilver of Loodkleurige" welk laatfie regt gcdee-

gen Erts heet, gevonden. Deeze leveren tot

yyftig ja tot vyfenzeventig Ponden Maagde-
Kwik uit de honderd Ponden Erts. Men
bekomtze daar uit door enkele Deftillatie ,

zonder eenig byvoegzel* Vermoedelyk be-

hoort hier toe ook het Kwikzilver- Zand, dat

men .> volgens 't Berigt van den lieer Bow-
L E S j

(O ScopoLi de tiijdrargyro ïdrienfi. Jen, Lips.

1771. p. 12. Men kan dan naauwlyks met Walls-
Rius zeggen , dat het Kwikzilver ónder alle Metaafen
en Halfmetaalen allerzeldzaamst in de Myn*^n gevonden
worde: p. 152. Gedeegen of vloeibaar eu glanzig zal hy
2ekerlyk meenen: waar van wy hier het tegendeel zien .

en o^k daar van veeierley Stoffen bezitten , 20 van Moers-
feld en Milbach in de PaUz, als van Wolfltein in Twee-
brugge , enz.

iii. DSBL> iV. SiMZ.
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lil jLes, by Alikante in Spanje vindt ^ houdendé

*XYi^''* fonityds wel twee en -twintig Loot ineen

5i^m^°"
Pond. Het is niet anders dan Zand^ of eené

jandere magere Aardfoort , met welke het K wik**

zilver, in een graauw Poeijer veranderd, (ge-

lyk zulks door eokelewryving gefchiedcn kan ,)

zig inwendig vereenigd heeft* Men kan het

ook, door enkele Destillatie in eene Retort,,

daar uit bekomen*
\

Gefixeerd In de voorgaande Eeuw , reeds , is by Sahl-
Kwikzil-

{5^j.g ^ Westmanland van Sweeden , een Kwik
gevonden , die natuurlyk met Zilver gealga-

meerd ware* Zy wordt in de Verhandelingen

der Geleerden Sociëteit van üpfal, op 't jaar

1720, befchreeven* Niet lange Jaaren gelee-

den heeft men dergelyke inde Karolina-Myn^

by Mofchellandsberg , als ook in den Aarts*

Engel by Stahlberg in het Tweebrugfe, gevon-

den en voor gefixeerde Knik uitgevent; waar

van ik^ onder dien naam, oofe heb bekomen.

Aanmerkelyk is *t, dat dit Mineraal niet dan

op een verbaazende diepte , in de Myn té

Stahlerg >in het Baljuwfchap Meicienheim, ge-

vonden worde, 't Is zeker, dat het een -rf-

malgama zy, van Kwik met Zilver (ö). Im-

mers dit blykt, doordien het, aan een Gouden

Ring geftreeken , denzeiven wit maakt, en in 't

Vuur blyft , na de uitdamping , fyn Zilver

over

{<0 Vi^* Acad. Palatince* Vol. ! p. 5s6*
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over. Gemeenlyk heeft het den Glans van

Zilver en is hard, maar zo broofch, dat men ^xvh*
het aan een ftukje Papier fyn kan wryven. Hoofd»

Men heeft het ook wel, doch zeldzaam, half

vloeibaar, halfverhard gevonden. Nog zeld-

zaamer breekt het Aderswyze in donker -roode

Cinaber, maar in Kwarts valt het vry gemeen.

Ik heb het van Stahlberg in een Okerachtig

Gefteente. Doorgaans is het van onbepaalde

Geftalte , doch vertoont zig fomwylen ia

kleine langwerpige veelhoekige Kryftalletjes ,

die ongevaar de grootte hebben van Peper-

korrels en uiterlyk zeer naar de vcelzydige

Kobalt gelyken. Dus komt het voornaamelyk

by Moschellandsberg voor, gelyk zig in my*

ne Stukken zeer fraay vertoont.

(2) Kwikzilver dat gekry/lal/izeerd is , van

Teer/wgfe figuur.
Hydrat^

CrijftallU

Hier zoude men mooglyk het laatstgemelde^^^-

kunnen t'huis brengen ; maar LiKNiEüslyn.
heeft 'er mede bedoeld een paarfchkleurig

doorfchynend Kwikzilver , dat zeldzaam is ,

en in het Tweebrugfe valt, naar de Cinnaber

trekkende. Ik heb zeer fraaije Kryftalletjes

van dien aart , welke van Almada in Spanje

af.

(a) Hydrargyrum Cryftallifatum Cubicum. Syst. Nah
.XIL Gen. 24, Sp* 2,

Dbx]. IV# Stuk«
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ni* afkömftig zyn , doch tot de Gekrydallizeefdö

^xvi!^' Cinnaber behooren , zo wel als die uit het
HooFP- Tweebrugfe, welken ikr daar van in Gefteente

bezit.

Hoorn- Tot decze SooTt moet betrokken worden

Kwiêil-
Hoornachtige of Hoorn Kwikzilver^ 't welk

ver. in de Tweebrugfe Kwikzilver - Mynen by

Moschellöndsberg 5 daar het lang alseennut^

telooze doove Spaath op den Steenhoop ge»

fmeetenen veronachtzaamd is geweest, meest-

al in een zelfde Gelieente met Ciooaber en

gedeegen Kwikzilver gevorden wordt. Het

beftaat uit veele fyne , zeer kleine, en ge-

woonlyk Dobbelfteenige Kryflallen, uit wel-^

ken met veel moeite, gelyk de Heer Woülf'
gedaan heeft, door fyn wryven, kalciïaeeren

,

uitloogen en uitdampen , ten deele platte

Teerlingfe Kryftallen voortkomen , die volko-

men den aart hebben van het Sylviaanfche

Koorts verdryveqd Zout ; ten deele bruice

-1;:. agtzydige Kryflèllen , welke met den Vitrioo-

lifchen Wynftéen ftrooken. Men vindt hee

meest wit Bladerig , toet eénen taamelyken

Spiegdglans '(fe)v zêlden geel en nog zeldzaa-
*

zaara^r zwart. Het fchync êepige overeen-

komst te hebben niet hn Èytende Sublimaat,

een der fdherpfïe Vergiften , dat echter m
kleine veelheid en op zyn pas , met een be-

hoor-

en») Vid. AB, Acad, Falat. Vol. I. p. 507.
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hcorlykeh Levensregel gebruikt. , tot Ge-
^^J^JJ;^

Bcezirg van hardnekkige, inzonderheid Ve X\U
nus-Ktraalen , dient. Dit heeft men bevonden^J!^^^^*

dat, door zig met Yzerdeelen te mengen 5 min-

jder fchadelyk en in grooter veelheid gebruik-

baar wóide*

Cs) Kwikzilver, dal venrtst ismtt Zwaveh llt,

gyrumCin^

Dit ?/yn de gewoöne Cimabers^rocd ofrood-
^q^^^^^^^^

tchüg van Kleur , en altemaal verertst Kwik*

iilver bevattende. In de meefte Taaien van

Europa ftrookt derzelver benaaming met den

Latynfcheh Cimabaris^ die van ouds met de

Menie verward werdt , gelyk uitPLiNius
blykt. DioscoRiDEs hadt dit denkbeeld

beiheèden, en aangemerkt, dat de Cinnaber

öngelyk fraaijer Kleur gaf; maar zeer zeldzaam

\vas, uit Afrika aangebragt wordende. Som-
migen meenden ^ zegt hy, dat het Draaken*
bloed ware. Evenwel kan men niet twyfelen

j^

óf de te;^enwoordige Cinnaber , die men ia

Vrankryk eü Engeland Cinabre of Cirmabn ^

ifli

Cs) liijdrafgymm Suipbure Mineralifaturiï. Syst. NaK
XII* Tom. 3. Gen. 24. Sp. 3. Hvdrarg. Mineralif. Pyriti-

cofumfibrofum. Wall,, Min. 119, Hydrarg. rubrum purpü-

reum Tinaorium. Wolt. Min, 26* Mercur. Mineralifetus

ftriatüs rüber 5ic, Carth. Min. 62. Cinnabayis natiVR*

'pAL. Fhartn, 35. Phavm, IFuvt. lo,

Bb
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f11; in Sweeden Gnnober , en in Duitfchland Zifi^i

^yT^ ^^^^ noemt , is den Ouden bekend geweesu
Hoofd- Immers hy zegt , dat men het Kwikzilver be-

^^Ch^naher
^^^^ Menie, Welke verkeerdelyk Kinnaba^

'

ris genoemd werdt, en wyst tevens de manier

zeer duidelyk aan«

Op de meefte plaatfen, voorgemeld 5 daar

men de leevende Kwik vindt, valt ook Cin-

naber en zy is 'er dikwils de Matrix of Moeder

van. Geen Gefteente byna of Aardfoort is

'er i waar in raenze niet t'eeniger tyd gevon-

den hebbe of nog dagelyks vinde. Somtyds is

'er Zwavelkies ingefprengd of 'er mede ver-

'bonden ; fomv/ylen komen 'er geheele Ade-

ren en Streepen van Aardharst of Bergpek in

voor. Ik hebze met Pyriet verertst als ook

met Markafiet van Moersfcld in dePaltz; met

Loodglans van Obermufclen in Tweebrugge;

met Bismuth van Wolfllein ; met Glaskop van

Moersfcld ; met Yzerglans van Brokeburg aan

fden Haarts;met Vaal -Erts van Koper ;als ook

met aangegroeid Zilver in Kalkfteen , van

Stahlberg in Tweebrugge ; met Zilver in

Spaath uit Peru; met zwart gemineralizeerd

Goud uit Hongarie en Bohemen : met gedee-

gen Goud in Kwarts uit Mexiko of Zuid-

Amerika.

Eigen- Alle de Cinnaber -Ertfen zyn zonder Smaak
fchappen. fcherpheid; gemeenlyk in Water niet op-

losbaar* Zy branden in Vuur met eene

blaauw*
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blaauwachtige Vlam , geeveö aan Hout, Pa-
^^^^^^^

pier öf dergelyke zaaken, een roode ftreek, xvi.

wanneer menze daar aan wryfc , en kunnen stukT*^

gemalfkelyk tot Poeijer gewreeven worden. Cinnahef-^

Zy zyn ongemeen zwaar, als grootendeels uic

Kwikzilver beftaande , dat alleenlyk verertst

is door Zwavel. Dit blykt uit de groote veel-

heid van dat* Metaal, welke men door Deftil-

latie uic dezelven bekomt, fomtyds wel veer-

tien Loot op 't half Pond bedraagende*Schraa»

Ie Citinaber-Ertfen, in Kalkfteen , hebben geeü

byvoegzel noodig ; maar de ryke vereifchen

dat men Kalk, of eenige andere StofFe, on-

der het Poeijer of Gruis derzelven mènge. Den
Toeftel 5 ten dien einde gebruikelyk, zal ik

niet befchryven. Voorts blykt het uit de Kon-
ftige bereiding van Cinnaber 5 waar toe de

Kwik eerst maar met Zwavel tot een Ethiops

gemengd , vervolgens door een fterk Vuur

gebrand en opgeheven wordt. Deeze verfchilt^

zo BoERHAAVE aanmerkt
, weinig van de

Natuurlyke Cinnaber (ƒ).

Kookt men deeze laatfte met de oplosfing Pï-oeveö

van een Vuurbefïendlg Loogzout in Water , ^H^^^
dan fcheidt zig het Kwikzilver grootendeels Scheid*

.als glanzige Bolletjes op den bodem af, en de
""^^^"^

J-oog wordt eene vloeibaare Zwavel - Lever.

5q Brengt

fƒ) Chem, Tom. 11. Proc 202.

Bb ^

• lïL Deal. iV. Stvk*
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UI. Brengt menze alleen, in beflooten Vaten , m
Amm-ggj^ fterk V^'uur, dan ryst zy , zonder fchei-

Hqofd- ding , naar boven; maarniet Yzer-Vylzel

^Imaber
^"'^^ doende , zo gaat het Kwikzilver over

'

* en op den bodem blyfc een Zwavelig Saffraan

van Yzer. Dit zelfde kan gefchieden met Ko-

per -Vylzel of met Kalk, als boven is gezegd.

Mineraale Zuuren grypen hem niet aan 5 be-

halve het Koniögs- Water , wanneer het lang

daar op in een zagte Hitte ftaat , en eindelyk

gekookt wordt. Dit zelfde doet ook de Spi^

ritus Mindereri endoor 't bekende Eau de Luce

wordt zy byna volkomen opgelost , zo wel

als door 01. Ca/cis , Terehimk'm en Spir. Nitri

du/cis. Tot een fyn Poeijer gewreeven of ge-

malen 5 dat loratyds met Pis , met Brandewyn

of met Olie gefchiedt , levert zy die fraaije

Verwftof uit 3 Fermiljoen genaamd, welke by

de Schilders , 't zy in Water^ of in Olie»

Verwen, als ook om Wafch of Zegel -Lajc te

kleuren , in zo veel gebruik is*

Verval- Wegens de kostbaarheid wordt de Cinnaber,

^vS"^^ dit geval, dikwils met Menie vervalfchc

;

joen. maar het bedrog openbaart zig ligt aan een

kundig Oog , door de enkele dofheid en don-

kerheid van Kleur. Giet men Azyn op zoda-

nig Vermiljoen , en laat men dien 'er eenigen

tyd op (laan, dan wordt hy verzoet. Werpt
V men het op gloeijende Kolen , zo blyft 'er

altoos iets van over , dat zig als een waare

Loodr
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Loodkalk vertoont. Smelt men zulk Vermil- Afoeiïl.

joen in een befloocen Kroes met Zwarten Vloed, j^ofd-

door een fterk Vuur , dan blyft 'er Lood op ^^ur.

den bodem. De Vlam van deeze vervalfchte

Cinnaber is ook zo blaauwachtig niet 5 trek-

kende meer naar 't roode* Nog gemakkelyker

is de vervalfching met de Gom , die men

Draakenbloed noemt, te ontdekken-

By de Ouden was de Cinnaber, inzonderheid C-ebruik,

tegen de Vallende Ziekte en andere Zenuw-

kwaaien , in veel achting. Hierom wordt zy,

door fommige Hedendaagfchen, in dergelyke

Gevallen ook nog wel voorgefciireeven ; doch

vinen meent te weeten, dat zy van de Dierlyke

Vogten , zo min als van Water 5 Azyn of

Wyngeest , ontbonden worde. Het voor-

naamfte dan is, dat zy de Poeijers, waar on-

der zy gewreeven wordt 5 een bevallige rood'

heid geeft. De Kalmukken beftrooijen 'er,

daarom, hunnen Rook -Tabak mede; doch op

die manier kan zy eene Kwyling verwekken. '

In Pomade mengt menze tot een Bjanketzel.

De Cinnaber is niet alleen in helderer of Verfciie^

donkerer roodheid , die fomtyds fchitterend ^^^i^edeu

hoog, fomtyds Roozekleurig is, fomtyds naar

't paarfche trekt , verfchillende ; maar komt
ook wel door aangevloogen Kopergroen of
blaauw , gelyk in 't Tweebrugfe

, zodanig

voor , dat menze den naam van groene uf
blaauwe Kwik2;ilver «Erts heeft gegeven. Bo-

IIL Dmu IV. Stük.
^
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HL vendien verfchilt zy naar de manier , op welke

^xvl^ gevonden wordt, naar de doorfchynendheid

Hoofd- en vastheid , naar de inwendige zelfftandig-

Chtmber. ^^^^ ^ ^^^^ oppervlakte en naar de uiterlyke

gedaante.

In voor- Somtyds komt zy fiegts aangevloogen voor

;

«^Qoiing.-fomtyds in eene Steenfoore ingeflooten , welke

. zy Aderswyze doordringt ; fcmtyds maar in-

gefprengd. lu dit laatfte geval vindt menze

of flegts by flippen, by ftreepen of banden,

by groote breede Vlakken , of DendriciTch

,

als Boompjes. Dit maakt eene Verfcheiden-

heid van Cinnaber -Ertfen uit. Somtyds is 'er

de gebecle Bergftof mede door en door ge-

kleurd: maar de allerbeste is de Lighaamely-

ke Cinnaber 3 daar men zelfs Plaaten van kan

flypen , gelyk ik ze dus donker -rood van

Moersfeld heb, en in helder roode brokjes uit

HoDgarie. Dit wordt genoemd derhe$ of zui.

vere Cinnaber.

ïn door- De meefte Cinnaber is ondoorfchynende ;

|^^3^|*^"^"doch men vindtze fomcyds , gely^ in Prins

Fredriks Grondmyn by Mofchellandsberg

,

half doorfchynende, of ook geheel doorfchy-

nende^ als Robynen, by Moersfeld, Katzen-

bach en andere plaatfen ; als wanneer menze

naanwlyks van Rood Gulden kan onderfchei-

den , dan doordien zy een roode ftreek geeft.

Invasfe- Veel verfchik ook deeze StofFc in vastheid^^

^^^^^ Ï4cn vindtce geheel als Poeijer aan 't Gefteen«

te



EN Verscheiderley Cic^nabers. 391

te zittende , by Wolfftein , ongemeen hoog ^[^^'^^^^

van Kleur; murw, zo dat menze tusfchen de xvi.

Vingers kan wryven , Cinnaber - M?/;;^ genaamd , stuk^^"**

zo wel in het Tweebrugfe en Paltzifche , als cmnabej^

in Hongarie en Spanje; dikwils ii^ zwaare of

in Gips-Spaath: of volkomen vast en hard,

gemeenlyk met geelachtige gedeegen Zwavel

in verharde Kley, by Idria; pok wel in vette

Kwarts en anders op verfcheide plaatfen. By

Alikante in Spanje vondt B9iw1.Es in d^

fpleet van een Rots een fchoon rood Zand

,

in figuur volkomen naar ?ee-Zand gelyr

kende, 't welk hy bevondt tot elf Oneen

Kwikzilver te houden in 't Pond (^). Dus

vindt men ook te Munfter - Appel , by

het Tweebrugfe 5 een roode Zandige Kwikzil«»

ver- Erts 5 die zelfs aan 't Staalflag vonkt,

beftaande uit Zand , dat door Cinnaber en

geele Oker is famengelymd, geevende de helft

van haar Gewigt aan Kwikzilver C/>
Volgens de innerlyke zelfftandigheid is de In zelf-

Cinnaber Staaldigt ^ gelyk menze vindt by^^jSf'^"

Idria en Neumarktel, als ook by Wolfftein in
^^^{y^

het Tweebrugfe en aan den Stahlberg, en el* FigX
ders : Korrelig by Moersfeld en in Hongarie :

Een fchoon Stukj dat zeer ryk is, heb ik zo-

danig van Wolfftein. Schubbig op veelerley

plaat-

Ce) Travets through Spain. p. 364.

(ƒ) Att. Acad. Fdlat. Vol. L p, 534»

Bb 4
llh Deel. IV. Stük,
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^'^^•gj^^plaatfeo, waar door zy zig als Gümmerig veN
XV'I. toont, gelykze veel valt by Idria in masfieve

»TüK^^*' Klompen : Bladeng of als u*t Plaatjes famen*

Cénnabfr. gefteld , hoedanige ik heb van Chnsrgluk ia

de Paltz; Fezelig of geftreept , als famenge-*-

fteld uit evenwydige Vezelen. Deeze is zeld^

zaam. Straalig of met fpreidende Streepen,

omtrent gelyk de Pyrietkogelen, w^aar mede

zy dan dikw^üs vermengd voorkomt, en van

deeze , die echter gantfch niet de gemeenfte

is, heeft onze Ridder de bepaaling deezer

Soort ontleend. Men vindtze ook C^lMeus

by Wolf/lein, van welke hier, in tig. f , op

Plaat XXXIX , de Afbeelding is gegeven,

Vcrfchil De Opftetvlakte is glad of ruuw, geflreepc

d^t^^^'
ef als geweven. De uiterlyke Geftahe fom-»

tyds onbepaald, fomtyds als uit kleine Pypjes

famengefteld , fomtyds Niervormig gelyk de

Japanfche, of Kogelachtig gelyk de Wolfftein-^

fche dikwils voorkomt ; ma^r wel de alier^^

meefle opmerking verdient de Kryftal/yne of

Gekryftallizeerde Cinnaber. Zodanig zyn de

Cinmber^ Krjfialkn , die eigentlyk tot de voor-

gaande Soort behooron , of da^r mede voJkof»

men overeenkomftig zyn ; hoewel zodani-r

ge Cinnaber ook Klompswyze valt , zonder

dat' men dp Kryftalfiguur onderfcheiden km.

Dus heb ik ze gekryftallizeerd met leevende

flwik a van Mcinertshagen en van andere plaat-

15 De
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„ De laatfle Soort van Cinnaber, die ik ge- ^iLUi-

^,
kryftallizeerd noem , zegt de vermaarde Sco- ^>^^VL

^

POLI, 'beftaac uit zittende Kryftaüen, vansruK.

Robynkleur, naar het Jrcanrim chipHcatum Q^V^xy-

59
gelykende , vergaard, niasüet, coorlchy-dQ cmna-

nende. Veele zodanigen , door 't Mikros-^er.

5! koop befchouwd ,
fchynen of vierhoekige

Pieramieden , of vierzydige Prismaas te

zyn, doch meest van eene onregehiiaatig

5^ veelzydige figuur en ongelyk. Door de

Kleur en grootte, bykans alleen , verfchillen

^\ zyvande RuitachtigedoorrchyriendeSpaath-

Kryftallen. Zy beïlaan uit Steenige een-

55 foortige deeltjes, in het oirfpronglyk Zuur

3, ontbonden t door Water verdund, door het

3, aantreffen van een ontvlambaare Vettigheid

3', daar uit neergeftooten , en door geduurig

„ bykomen van SteenigezelfHiandigheid allengs

vergroot en verdikt ; wier Roodheid flegts

5, veroirzaakt wordt door Zwavelige en an-

3, dere Uitwaafemingen; even als het Berg-

3, Kryftal , van Rottekruid- en Spiesglas-

3, Dampen doordrongen , een roode Kleur

33 aanneemt. Even de zelfde is de oir-

5, fprong der Kleuren in de Edele Steenen,

3, die niet zeldzaam uit het binnenüe des

33 Aardryks worden gegraven. Veel komen

deeze Kryftalten voor op de diepfte plaatfen

^, onzer Myneo te Idria , alwaar men heden-

P b 5 « da^gs

I!I. DiBL. IV. Stuk.
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Afdeki
daags de beste Efts bekomt, ter diepte van

XVl/ 3, meer dan honderd Vademen. Deeze plaat-

8^[k?^°* 5, fen met een oplettend Oog befchouwende,

Cinnah^y. 35 zag ik de fpleeten van de Erts en eenige

5, ledige Kloven , aan alle zydeglinfterende

3, door zodanige Kryfl:allen"(^),

CinnaWr- De gewoonlvkfte Cinnaber Ertfen , tel-
Erts^ïïïet

^ bevatten , behalve de Zwavel , waar

mede het Kwikzilver verertvSt is, ook Yzer,

en deeze zyn zeer ryk , houdende dikwils

meer dan vyfenzeventig Pond in 'c Centner,

en hierom vallen zy ook zeer zwaarwigtig. Zy
geeven een groot deel van haar Kwikïiilver

door Deftillatie , zonder byvoegzel , zuiver

van zig, een gedeelte fuMimeert zig met de

Zwavel als Cinnaber , en op den bodem der

Retort blyft een droog zwart Stof over , dat

met Vitrioolzuur hevig opbruischt. Men vindt

zodanige Ertfen ook by Kircheim in

Nasfaufche, by Wolfftein en by Katzenbach.

Gemeenlyk zynze mee een geele of bruine

Yzer-Oker, en ook wel met Kopergroen of

Koperblaauw bekleed. Meest zyn ze murw en

Vezelig op de breuk, zelden Korrelig, fom-

tyds van onbepaalde geftalte, fomtyds piera-

midaal of Kogelachtig. De Kleur is rood of

blaauwachtig , bruin of graauw en ook wel

zwart 5 dikwils vermengd met Glimmerige

Schub-

{g) Be Hijdrarg^ro Idrienfi. pag, co»
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Schubbetjes , of Selenitifch Spiegelende, ge- Tf\

lyk ik dus een fchoon Stuk van Almaden in ^xv^^*

Spanje heb , doormengd met zwartachtige ,

in Schiefer. Immers daar vindt men fomtyds cinuaher.

Stukken Erts, in welken Yzer, Kwikzilver en

Zwavel 5 volkomen ondereen gemengd zyn.

Gemeenlyk , echter , komt 'er de Cmnaber

in Zandfteen voor (A)*

De meefte Cinnaber - Ertfen van deezen aart, cinnaber

aan den Rhyn , ook veelen by Idria, hreeken |*gg^7'

in Kleijige Aarde of in Verharde Kley^enook

wel in Leyfteen , welke graauw is of zwart.

By Idria valt de allerrykfte gemeenlyk in zulk

een weeke Schiefer ; want de harde, die men
SpiegeUSchiefernoemu bevat doorgaans een mur-

we, bladerige en glanzige Erts, die ten hoog*

fte zesendertig Pond in^t Centner houdt. E-

venwel heb ik van daar een Spiegel Merkuriaal

Erts, die zeer ryk is. De Koraalen-Erts ^

beftaande uit ronde roode Kogeltjes, komt

meest in Mergel voor. Maar in Eifcnram

breekt aldaar een Erts, die uit de honderd

?even- en -zeventig Ponden Kwikzilver geeft,

(4) Kwikzilver , dat verensf is"met Zwavel^ Ar» IV,

De QlcinduU)^

fum.
(ff) Travels tTQugh Spain , p, 236. Klieraeh-

(4) Hydrargyrzim Salphure mineralifatum, -ArfeniGale.^^l^^^J""^

MihL Hydrarg. mineralis. Arfenicale ibiidum. Syst, Nat.

XII. Gen. 24. Sp. 4. Hydrarg. rabrum Arfenïcale. Sijsu

III. DKRt% lY. Stvk.
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AfPEEw Nierachtige Japanfe Cinnaber wordt

XVK door LiNNiÊUS, om dat zy dikwils ook

STVK.
^'

Rottekruid bevat , tot een byzondcre Soort

Cinnaber, gemaakt. Dit blykt inzonderheid uit den Knof-

look -Stank, dien zy, op 't Vuur geworpen

,

uitgeeft. Anders is zy tot Schilderen uitmun-

tende 5 wegens haare fchoone hoogroode

Kleur. Zy houdt zeer veel Kv^ikzilver en is

daarom ook zeer zwa3r. Ik heb Japanfe Kry-

ftaliynemet Arfenikaale Kies daar aan gehecht.

By Moersfeld breekt , nevens de Cinnaber ,

Ibmwylen gedeegen Rottekruid.

V, (5) Kwikzilver , dat met Zwavel is venrtst en

gfrum^'
Koperhöudendex '

erepitans*

pendeT ^^^^^ ^^^^ ^öc maar in het

Tweebrugfe, by Mofchellandsberg en Stahl-

berg, gevonden hebben; alwaar zy, volgens

onzen Ridder , in Leyüeen, ïaik. Kwarts

ofLood, breekt, Eenige Autheuren ,nogthans,

zouden een dergelyke van Sumatra hebben

jgezien. Ik heb van Kirchen-^Polandeen fchooa

ftuk zwarte Steenkolen • Cinnaber 5 die k»apt

m

Nat. 1714 Merc. mineralifatus > continuos,ruber fplendens.

CArth. Min, 63,

(s') Hydrargijrum Siilphure mineralifatum , Cupn'fe-

rum. Mikt, Hydrargyr. Petrofiim. Sysi- Nai» XII. Gen*

24. Sp. 5. Mercurius Sulph, &Cwpro mineralifatus , M1-

nigresceiite. Walu Sysi. Min. IL p. 151.
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in 't Vuur. CoLiNi vondtze in weeke en

verharde met K^es doorftreepte Kley, Van XVI.

buiten is zy graauw of fpeelt in 'c zwarte en^rvn!,
°*

geeft ook een «:eer donkere Streek: maarfom* Cinnaber.

xyds is zy rood , groen en blaauw , uitgeflagen

,

en heeft ook wel brokjes van gemeene hoog.

roode Cinnaber ingeflooten: anders is zy zeer

breukig en op de breuk als Glas. In *t Vuur

knapt zy fterk en fmelt hgt in de Vlam van

een Kaars.. Als alle Zwavel , en Kwikzilver

weggedampt is, en men fmelt het overblyfzel

met Borax , zo töont zig de roode Kleur des

Kopers. Gebruikt men een flerk, lang aan-

houdend Vuur en doet 'er wat meer Borax by,

zokrygt men een helder Smaragd - groen Glas,

XVII. H O O F D S T U K.

Befchr^Ying i^an hef P o t L o ö D , B R ü i N-
s T E E N en W O L F RAM, drie Stofeft , welke

in één Geflagt fmengevoegd zyn ^ hoewel zy

minig betrekking hebben tot elkander.

Onze Ridder heeft hier , gelyk hy zeJf be-

kend , drie duiftere ScofFen, uit enkele

Verkiezing en tot nader Ontdekking , in één

Geflagt famengevoegd oiider den naam van

Mol'ybdiMnum ^ dat eigeatlyk Püthod betekent.

IIL DiMM^. ly. Stuk.
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.«I. Wal LÉRiüs heeftze allen tot het Yzer bé-
/iPDBEL*
xvir, trokken gehad , gelyk veele Mineralogisten

nvA-f*' doèri , dat ook zyne zwaarigheid in heeft ;hoe-
^' Wel zy rrioöglyk naast daaraan komen. Even-

V5^eV hebben zy eenige Eigenfchappen gemeen,

uaamelyk.

Zy :zyn ddör^gaaiis, zonder byvoegzel, in

¥uiir niet fmeltbaar en geeven meestendeels^

inet Frit gefmolten , een Roestkleurig of Y-

ierachtig Glas* Zy brfineeten allen, meer o£

miri, iri 't aanraaken, ftryken of wryven , en

de gewoènlykfte Kleur is donkerachtig graauw

'of blaaüwachtig» : Aiiüdcu

mJybdce
^tlo&è^ d^t gewtècvèn bkauwachttg ziet

Flumhago. Deez:)-Stoffe
I
by -ons onder dea naam van

Potlood.
Pq^Jqq^ 20 bekend , en gemeenlyk Blacklead

in Engeland geheten , heeft in andere Taaien

veelerley naamen. In Vrankryk noemt menze

.Plomb Mer , Mine de Plomh noire , dat is

Zwarte Lood -Erts ; Crayon noir , Plombagine^

Molybdene.^ Pf twee laatfte naamqn > ziet men

,

zyn

fi) Motijhdanutn tritura coerulescente. StjsU Nat. XIT*

Tom. IIÏ. Gèn. 25. Sp. I. Molybdaena. A£f. Smk%
Ï754. p. 189* Ziiicum fusco inquinans» Mus. Tesf*

Ferrum nigricatisJ fplendens unftuofum inquinansr Wolt.
Min, 31. Sulphur Ferro & Stanno faturatum. Cronst.

Miu, 154. Mica Pié^ria nigra manus inquLaans. Wall.
Miftn 126. Ferrum eorrofum Volatile mineraliratum. &c#

Wai.l. Syst. Min. II. p. 2494
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zyn van de genen afkomftig, waar mede zy iiT.

in 't Latyn betekend wordt, die onze Ridder xvTl^*
tot een Soortnaam famengevoegd heeft. tVas^^ Hoofd*

ferbky Loschbley ^ keisfbk'y^ Schreifbleyj Top-^'^^^^^^^^^^

ferhley en Bky-Erts of Schwarts Bley Erts;

zyn altemaal Hoogduitfche benaamingen, van

Lood ontleend , daar het echter naauwlyks

iets gemeen mede heeft, dan de Kleur. Nog.

thans noemt men *t in Duitfchland ook Ts^r-

zwart j Zwart ^Kryt ^ Oker ^ Blende^ enz.

Het komt voor, byCazellain Spanje , aan Hoeda*

den Berg St. Flora in Italië , in ronde Nieren

;

by Hafnerzell in gemeene Kley , en by Pfaf-

fenmuth in glimmerige verharde Kley; in 't

Bisdom Pasfau , by Regensburg ; by Platte ^

in Bohemen , in Rotsfteen 5 en by Schlacken-

walde in Zwavelkfes : in Saxen by Altenburg

met Wolfram, alsook by Ehrenfriedrichftorf

en op andere plaatfenrin verfcheide Hesfifche

Bergwerken in witte Kwarts en by Nagyay in

Sebenburgen niet Kies verertst : ook in \
Graaffchap Glatz , in verfcheide Provinciën

van Sweeden en in de Noordelyke deelen van

Engeland , in Cumberland , enz. Het valt

zeer fraay op Geylon in Oostindie, van waar

ik aanzienlyke en zuivere Stukken daar van be-

komen heb, als ook in Bengale.

In 't algemeen vindt men 'tof m^t Laagen of

met Nesten , voornaamelyk by Tin* en Yzer-

Gan-
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AfdÊei-.Gangen. Op 't gevoel is het Smeerig en kleuri

XVII. zonder eenige bereiding, als bekend is^ met

stü^?^^" Loodkleurige ftreepen, af. Het laat zig met

jPö/W.eeii Mes gemakkelyk fchaayeo en Ihyden^

doch is tevens broolch en gantfch niet zwaar*

Van Zuuren wordt het naauwlyks aangetast ^

dan dat zy 'er geelachtig door kleuren en op

het bygieten van een Loogzoutig Vogt een

waare Yzer - Oker vallen laacen. Met Zwavel

geroost, wordt het byna geheel van den Zeil-

fteen aangetrokken. Smelt men het Potlood

met drie deelen Loogzout , en lost dan de

Klomp op,, in Water, zo blyft een graauv/

Poeijer overj dat met Zuuren opbruifcht, en

ten deele zig als Glasachtige Aarde vertoonté

De oplosfing heeft eeöe biaauwachtig groene

Kleur , en geeft , wanneer daar Zuuren op

gegooten worden , een flegt B^rlyns BlaauWé

Sublimeert men het met Sal Arnfioniak , zo krygt

men geele Bloemen. Smelt men het met vier

deelen Zwarten Vloed , zo wordt de Vloed

groenachtig ; doet men nog twee deelen Wit-

ten Vloed en één deel Pek daar by, zo krygt

men een Olyfkleurige Slakke. Brengt men het

met drie deelen Zand en drie deelen Potasch

in 't Vuur, zo krygt men een groenachtig wic

Glas. Met even veel Borax fmelt het niet ,

maar met viermaal zo veel wordt het een

groenachtig cn met agt deelen een donker

groen Glas. Met viêrmaal zo veel Zwavel

vloeit
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vloeit het zo dun, dat men 't in Vormen gie- lil.

ten kan. In geen deeze Proeven levert het xviL
*

een Komngje uit , danr toe behoorende. In^^^^FO-

een hevige Vlam brandt het rood, tvordt ruuw jPo/Li.

en fcherp als Zand ; maar roost men het dan

op nieuws tusfchen Kolen , zo neemt het zyn

eerfte Eigenfchappen weder aan: ten zekeren

bewyze, dat deeze vaneen brandbaareGrond-

flof afhanglyk zyn.

De Ouden hielden het Potlood voor eeü Veifcbei*

waare Lood - Erts , doch in geene Proeven
^"^^

vertoont zig daar van eenig het minde fpoor.

Anderen hebben het voor een Spiauter-Erts

gehouden a wegens zyne ongemeene vlugheid

iü 't Vuur. Eenigen hebben het, met Cron-
STEDT , als Tinhoudende aangemerkt, maar

in de Akenburgfe 5 Glatszifche, Regensburgfe

en Finlandfe Stoffen , openbaart zig niets daar

van. Die Mineralogist heeft het aangemerkt

als een Zwavel^ welke met Tzer en Tin verza*

digd en daar door als gemineralizeerd is ; doch

hoe kan men de beftendigheid in een beflooten

en gemeen Vuur daar mede overeenbrengen ,

terwyl de Zwavel van \ yuur zo ligt aandoe*

ning heeft ? En aan de veelheid van Metaal

kan men 't niet toefchryven : want door een

geweldig Vuur heeft men bevonden, dat van

het Sweedfche meer dan drie vierde deelen ver*

vliegen , en het overblyfzel omtrent een vyf*

de deel Yzer geeft. Andere Soorten verliezen

Cc ved
III. Dbel. IV. Stuk.
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IlI* veel minder in het Vuur, en in beflooten Va-

XVII. ten blyfc het onveranderd. Het is derhalve
Hoofd- Geftalce en hoedanigheid veeleer te

Fotiobd, denken , dat het jbehalven Yzer en eene brand-

baarezelfftandigheid, niet dan Aardachtige dee»

len bevatte, en dus veeleer tot de Talk of

Glimmer behoore; gelyk Jus Tl het ook Mi-

ca Pictofia genoemd had t, en hierin, zo dooi;

LlwiN^Eüs als door Wallerius, was

nagevolgd gev^eest. Thans noemt de laatfte

hetzelve : .Tzer^ dat geknaagd is ^ vlug^ getnim*

raUzeerd^ met een zwartachtige Schubbige Erts ,

i^at Tekenen- dienjllg , tïaar den Zeiljïeen niet ////>

fierende.

Welk Van het Potlood , nu , zyn aanmerkelyke

hef^zy. Verfcheidenhedeu. Men heefc h^t geheel los

te famen hangende, In het Wurtembergfe , in

Bohemen en Hongarie. Dit is best tot Kroe-

zen, als ook om glad te maaken; wat vaster,

Korrehg in Sweeden, Schubbig in Italië, Bla-

derig en glanzig, met regce Blaadjes , zonder

bepaalde Geltalte , in Sweeden , Saxen en

Groenland ; met Dobbelfteenige Blaadjes, P<?^f

Jood"Steentjes genaamd , voornaamelyk in üp?
landen met Golfachtige Blaadjes, by Alten-

burg in Saxen, digt op de breuk: Stahlderb^ by
Keswig in Engeland; hier van worden, door

zaagen ^ de beste Potlood Pennen gemaakt ^

welke jdewy! 'er geen Zwavel med-e gefmolteiji

is, aan 't Vuur nkt ontvlammen: glanzig ia

^ de
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de Kwartsgang by Schlackenwald in Bohe- y^^^^*^

men. Zodanig heb ik het ook, in Kwarts xvil.

gegroeid , van Bitsberg in Sweeden en met t^^^J^*

Wolfram van Altenburg in Saxen. Het Cey- Pothoê;

lon/è is doffer en veelal befmet met geele

Yzer-Oker.

Tot Schryfpennen wordt het Potlood voor- Gebruik,

naamelyk in Engeland , te Neurenburg ea

JBerlyn, verarbeid. De flegte Soorten worden

ten dien einde, na dat zy fyn gemalen zyn ,

met Zwavel gemengd, en gefmolten zyndeia

Yzeren vormen gegooten; waarna men het

,

verkoeld zynde , in bekwaame flukjes tot Pot*

lood -Pennen zaagt , die in Hout gezet wor-

den en vastgelymd. Wegens zynen Vuur-

beftendigen aart mengt men het, in verfchei*

de plaatfen van Duitfchland, onder de Kley,

van welke Smeltkroezen en dergelyk Tuig

gemaakt voorden , die tot fmelten van Me-
taaien verfcheide maaien gebruikbaar ,zyn >

maar het Loodglas en de Zouten niet genoegd
wederftaan. Zo wordt het Potlood ook van
de Pottebakkers dikwils gebruikt ^ om de
Vaten , die zy bakken , eenen Yzerglans te

geeven» lo Reuzel gemengd dient het om
Yzerwerk tegen Roest te bewaaren, mids dat

hetzelve heet daar mede beftreeken worde»

Tot gladmaaking van allerley Houtwerk, ja

zelfs van Yzer , dat ergens tegen aan fchuurt

of in malkander draait ^ is het beftryken mee

C c 2 cft«

UI. DfLRU. IV. SlVJK.
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ÏIL enkel Potlood zeer dienftig. Ook doopen de

"xfiv Paruikemaakers het Haair^ dat zy inden O-

Hoofd- yeil bakken willen, eer zy hetzelve in 't Deeg

"^^'fm.^ocü , in Water met Potlood gemengd , om
het geel worden voor te komen.

n. (2) Potlood, door uryvirig zwart wordende^
Magnefia,

aeenï^^^' Hier komt die StofFe voor , welke gemeen*'

lyk Magnefia of Magnejia Fitrtariorum , in

Vrankryk Magnefia of Manganaife^ in Enge-*

land Mangamfe geheten wordt. De oirfprong

van dien naam is duifter. Zou het wegens dé

zuivering van 't Glas zyn , dat 2y hélderer en

fchooner maakt en deswegen ook genoemd

wordt Sapo Vitri ^ dat is Zeep van Glas; of

wegens eenige gelykenis naar den Magneet 5

in dien opzigte ? Pliniüs Ichryft van een

Magneet , die van *t Eiland Magnejia afkom-

ftig vvas: m^ar als een Erts vind ik by hem
niets van dien naam. Daar is een Magnejia ,

voortkomende uit het Kalkachtig overblyf-

2tl der Onzydige Zouten , die men Witu

noemt;

' fi) Mohjb^cemim trtura toa« Syjï. Nat. XII. Tom.
IIL Gen. 25. Sp. 2. Magnefia parum Martialis* Cronst.
Min, 116. Ma-gnefia Vitriariorum. Baum. Min, L p.269.
Ferrum intraftabife füscum inquinans &c. Sysv Nau 176.

N. 8. Ferrum nigricans fplendens e Centro radiatum. WoltJ
Min, 31. Ferrum Minera iiratum <kz, Wall, Min, 269.
Magnefia Fuliginoüt, Particuiis acerofis nitens, fragilis,'

üfUnvi.s iüiiuiwans. Wali,. Syst,Min, L p»342.
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noemt (g); niaar deeze , geheel daar van^J^^;'^.

verfchillende, voert te teregt den naam van xvil.

Zwarte 9 en wordt in Duitfchland Braunfiein

dat is Bruinftee<n , getyteld.

Deeze StofFe komt in Sweedfch Oostgoth- Plaats,

land in onzuivere roode Kwarts en Veld-Kei-^

zeis voor: in Engeland, in Vrankryk en by

Schneeberg in Duitfchland, vindt men ze in

doorfchynende Kwarts ; by Osnabrugge in

Westphalen, in Okerige Kalkfteen ; by Ilme-

nau in Gips-Spaath; in Saxen en Hongarie

in Kalkfpaath en Melkwitte Kwarts; voorts

op verfcheide plaatfèn in Itaüe en Duitfch»

land. Zy valt in Gangbergen in Piemont en

by Ilefeld op den Haarts, als ook in Silezie:

in Vlotbergen , aldaar by Goldberg, enz. Men
treft 'er zelfs blyken van aan, in de Aschvan

verfcheide Planigewasfen*

Gelyk meer Stoffen van een duifleren aart,Mineraafe

70 heeft deeze inzonderheid groote verplaat-^^^'^^^^s »

zingen ondergaan in de Stelzelen der Minera*

iogiften.. Allen , byna , hadden zy dezelve

Voorheen onder de YzerflofFen gefchikt en

W A L L E R I ü s noemde ze zelfs , Geminerali*

zeerd Tzer , me^ eene hefmetUnde Roetachtige

Erts en verjpreide famenloopende Streepen: maar

naderhand heeft hyze onder de Steenen, en

wel

(^) Magnefia alba Oifidiiarum. Zie hier voor , bladz, 65.

Cc 3

III. Deel. IV. Stuk,
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lil. wel tusfchen deBafaltenen Leyfteen geplaatst

^vu!^ maakende met de Witte Kalkachtige, en roo.

Hoofd- de, die men Wolfram noemt, benevens den

Brnm^ Steen van Perigord , daar van een Gellagt ,

fiem» onder den tytel van Lapides Mangamfifes^ die

hy meest uit Kalkachtige Aarde oordeek te

beftaan, welke door eenige Zwavelige StofFe

meer of min gekleurd zou zyn. Immers ,

hoewel fommige Bruinfleen Yzer geeft, zyn

'er doch anderen , die niets daar van bevat*

ten \^h). De Franfche Mineialogisten hebben

ze voor een Spiauter • Krts gehouden, hoewel

de Duitfcbe en Sweedfche 'er geen het min^

lle fpoor van dat Metaal in vonden. Sommi-

gen kreegen 'er Aluin- Aarde, meteen weinig

Yzer, anderen Kalk* Aarde en wat Koper juit.

Of 'er ook een Bruinfleen zy, die eenigLood

bevatte^ gelyk fommigen willen, is nog niet

' ^eker. Maar dat 'er Ontvlambaare deelen in

zyn, blykt uit het poiïen met Salpeter, en dat

hy de Vitrioolzuuren , die men *er van over»

haalt, vlug maakt , als ook de Kalk van Bis-*

muth , daar mede gefmolten wordende , tot

volkomene Bismuth herftelt» Hy is, met dat

alles, een Lighaam van eene gantfch byzon-

dere natuur ; maar voor een byzonder Metaal

kan men het geenszins houden.

Eigene Wat de eigentlyke hoedanigheid aanbe-»

ïchappen^ langt,

(A) Zie Verfuch uher den Brmnjlein. Stockholms. Vcf»

band» for 1765. XXVIL Band. p. ^s^*



EN Wolfram, of Yzer * Elenbe. 407

langt, is de Bruinfteen gemeenlyk broofch en IM.

wel ruuw op 't aantasten, maar niet hard. Hy'^^^yYl
kleurt ook doorgaans af en zuigt dikwils het Hoofd»

Water , dat men 'er opgiet , fterk in. Hy'
^^^^.^^^

ontbindt zig, meest zonder opbruifchen,doch//i?<'«.

zelden t'eenemaal , in MineraaleZuuren. In

deeze oplosfingen vcrh'est hy zyne Kleur: uit

allen laat hy zig door penieen Vuurbeftendig

Loogzout, als een wit of geelachtig, maar

door Bloedloog als een blaauw Poeijer zakken-

Door uitdamping krygt men uit de oplosfing

in Vitrioolzuur wat Bitterzout^ en uit die in

Zoutzuur roode Kryftallen. Krengt men hem
in een llerk Vuur, dan verliest hy zyne brand-

baarheid of wordt verkalkt, en krygt , al wa-

re hy wit of bleek, eene zwartachtige Kleur,

doch, met een brandbaare zelfitandigheid op

nieuws verzadigd , verliest hy wederom de

zwarte Kleur. Brengt men hem in een fterk

lang aanhoudend Vuur, zo fmek hy tot eene

zwarte Slakke. Met Zee* Zout of Salpeter ,

in beflooten Vaten , over 't Vuur gebragt

,

dryft hy de Zuure Geeften daar uit. Smelt

men hem met Salpeter in 't Vuur, dan komt

^er een Loogzoutig mengzel van , 't welk in

Waier oplosfende , zo heeft de Solutie eerst

eene groene, vervolgens een roode Kleur : na

eenige Dagen ontkleurt zy zig en laat bruine

Vlokken op den Grond vallen ; maar dat meng-

zei, zouder ontbinding in Water , in de open

Cc 4 Lugt
HL Deel IV* Siuifc
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Mll. Lugt blyvende leggen, krygt een roodachtig

XVil^ beflag, byna gelyk Kobalt.

Hoofd- Den Bruinfteen met efven veet vast Loog-

*^Kleur-
^^^^^ fmeltende, zo krygt men een groe.naeh»

verande- tig Glas, dat zig met eene Amethystkleur m
Glasr^ Water oplost. Door fmelting met Pis- Zout

of met Loodglans ontdaan andere Kleuren,

naar 't roode trekkende. Maar in kleine veel-

heid by de Glasfpyzen gedaan , maakt hy de

grootde Kleurverandering. Immers door an-

derhalve Grein Bruinfteen by een f.oot Frit

te doen, wordt groen Glas wit. Neemt meti

twee of drie Greinen Bruinfteen, zo krygt

het Glas een fchoone Amethystkleur, die nog

Iraaijer wordt , wanneer men tot de Glas -Frit

,

in plaats vmPotafch, Mineraal Loogzout, en
'

ip plaats van gemeenen Bruinfteen den genen

Beemt , die met Salpeter gefmoltenis: doet

men *er meer Bruinfteen by , dan wordt hec

Glas zwart. Rottekruid en Tinkalk, weder-

om, verflinden alle Kleur, welke de Bruinfteen

aan de Glas-Fritten mededeelt. Ook worde

hy tot Verglaazing van *t Aardewerk menig-,

vuldig by de Pottebakkers gebezigd,

Verfchei- De Bruinfteen komt in zeer veele Verfchei-
deoheden.

j^^j^^j^^ voor. Ten opzigt van de Kleur

valt hy , doch zeer zeldzaam , wu. Dus zoir

men hem by Kongsberg in Noorwegen, als

ook in Vrankryk en Hongarie , aantreffen.

Deeze bruifcht met Sterk Water op , hy brandt

in
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jn 't Vuur roodachtig bruin , en verwt
^^nyi^pj^Ki,,

JBorax , daar mede gefmolten wordende , xvii.

hoogrood. Hy is zo zagc, dac meu hem rnets^^^^^'

een Mes kan affchaaven en beftaac gemeenlyk BrtêiH*

uit kleine Kogeltjes , die van binnen geheel^'^^*^'

Straalig xyn. Geelachtige byna als Yzer-Oker,

van de zelfde hoedanigheid, komt in Piemont

en by Laon in Vrankryk voor ; zo ook een

Roode liruinfteen in Piemont en eene rood-

achtige in Hongarie. Gemeenlyk is hy van

cene donkere Kleur , of StaaJgraaiiw met eenen

Mctallynen Glans; altoos Yzer en dikwils tot

tien Ponden in het Centner bevattende, ook

altyd afkleurende of befmettende.

Dus vindt menze zeer hard, in Vrankryk Steen

Tierre de Perigueux ofPerigord genaamd^ naar g^^^^

een Landfchap van dien naam , welks Hoofd-

ftad is Perigueux, in Guijenne, ten Noord*

ooften van Bourdeaux. Devvyl dit Landfchap

oudtyds door de Peirccorii bewoond werdt,

noemen fommigen hem Lapis Petrocorius. Men
zegt dat hy eerst in dat Landfchap gevonden

zy. B O MARE wil, dat men *er dikwils van

de Moeras - Yzer - Erts , welke aldaar zo wel

als elders en in ons Land gevonden wordt

,

voor verflyt. Anders is het een zwaare digte

Steen, die men met een Mes km affchaaven,

glinfterende, doch weinig afkleurende. Op
de breuk is hy geftreept en glanzig, wordt in

't Vjiur roodachtig en hard , fmek niet ligt op

Cc 5 yjg
II L Dkbl. IV. JStük.
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jix. zig zelve , ontbindt zjg naauwlyks in Sterft

^xl^vt ^^^^ g^^^^ "^^^ Borax een Glas van

Hoofd- een hoogroode Kleur; weshalve men hem ge-

bruikt in het Brandfchilderen.

Gewoone De gewoonfte Biuinlleen is zeer broofch,

leeiü'
menze byna niet aan kan raaken, zon-

der dat hy afmortele , en deeze komt zeld^

zaam zonder Yzer voor ; hoewel hy , noch

raauvv, noch gebrand, van den Zeilfteen aan-

getrokken wordt. Doorgaans is hy zwart als

Roet, maar heeft fomtyds een rood nf Oker-

bruin beflagj dat men Bruinfleen y^arde Doemt ^

voorheen befchreeven (/}• Hy komt of Smhl-

derh voor, zogenaamd , die graauwachtig is,

gelyk men ze in Sweeden vindt , of digt en

glanzig op de breuk, als Glas of Slakken ^ by

Platte in Bohemen- Deeze valt donkerer dan

de Stahlderbe. Zo wel in Silezie als in Bo*

heme en in Siberië , komt hy Schubbig voor,

als uit Blaadjes beftaande, die fomtyds fcheef

vierhoekig zyn , glanzig ; 'c zy vlak , zy

rondachtig. Op die zelfde plaatfen valt de

Bruinfteen ook Cellig , Cylindrisch of Staaf-

en Dropfteenachtig. In Sweeden en in Saxen

vindt men ze die zeer gelykt naar Glaskop , ^

als meest beftaande uit famengegroeide Kogel-

tjes^

Fraaist

(O Zifi nit D. II'. Stuk , tóadz. 39-»
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Fraaist komt de Bruinfteen g^kryftalIizeerd^^^JJ^^

voor , en wel of Dobbeifleenig , gclyk men- XVIL

ze, by Goldberg in Silczie, op andere Soor-jlu^^''^*

ten zittende, aantreft, of in zeer kleine onge- Gekr>is-

regelde Kryftalletjes famengegroeid, by Ilme-^g^''^^"^^"

nau in Thuringen,mct Spaach; of Staafachtig^

hoedanige dikwils zo fyn is als Baair , gelyk

menze vindt in de Kalkdecn * Groeven , by

Lieska en Morl , in de Saalkreits , fpeelende

fomtyds in 't blaauwe. Zo heb ik ze van Sain*

Akkirchen, met zeer kleine fyne Spiesjes,

gb'nfterende, op donkerblaauwm Bruinfteen ,

in Spaarh. Maar fomtyds zyn deeze Staafjes

SchirJachtiggeftreept, leggen nevens elkander

en maaken dus een Vezeligen Bruinfteen, ge-

lyk by Felfobanya in Opper « Hongarie. Grof-

vczelig valt hy voornaamelyk ia Derbyshireiq

Engeland, als ook by Ilmer au.

De alleraartigfte is de Ceflraalde Bruinfteen ^Geftraal-

waar van ik een fchoon Stuk bezit, dat van^^^'p^^

Elrich aan den Haarts afkomftJg is, hier, in^XXiX.

Fig. 2 , op Pl/^at XXXIX , afgebeeld. Eeni-^'"'^'

gen van deeze Straalen loopen evenwydig
,

maar de meeften fpreiden als uit zekere Pun-

ten, en door 'c Vergrootglas blykt, dat het

veelzydige of geftreepte Staafjes zyn, anders

veel naar die van 't ruuwe Spiesglas gelyken-

de , en fierlyk uitmonfterendein de witte Spaath.

Dus vindt men den Bruinfteen ook in Sweeden,

by Eibenftock en elders in Saxen , by Gras-

Htz
lïL Dm. IV. Sruic»
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AfotJl
^^^^ Bohemen , als ook in de Berg Sivelina

xvil. op *c Eiland Skio in de Archipel, zittende ge-

sTüK^^"'
ï^ee^'y^ Nierswyze in Holen en Kloven van

Bruin' andere Sceenen, Ook heb ik een Stukje Yzer-
fteen. graauwe Gedendrifeerde Magnejia^ op een geel

glimmerig Gelleente met Kopergroen , uit het

Wurtembergfe, in Fig. $ vertoond.

mi. (3) Potlood, door wryving rood.
Mohjh'

Splml Deeze Soort, in 'c Latyn Spuma Lupi gety-

if/i'^ teld, in 't Franfch Ecume de Loup , in Italië
Wolfram. ' -t^./-,, 1,

Lkafro\ voert in Duitichland den naam van Wolfm

ram of Wolfart^ dien wy ook gebruiken. Het'

is een StofFedie voornaamelyk gevonden wordt

op Tin gangen en fomtyds ook op Yzergangen,

en wel Aders- of Nestwyze , 't zy alleen of

met andere Ertfen. Somtyds maakt zy den

Saaiband van een Ader uit. Zy komt veel in

Engeland , by de Tinmynen, voor, als ook

in Saxen, b Zinnwalde , in doorfchynende

vette Kwarts ; by Qrpe , niet ver van Pres-

brug, in Schubbige met Granaaten vermengde

KIey;by Graqpen enindeKruismyn bySchÖn-.

feld,

(3) Motybdctmm tritnra rubr!l. Syst. Nat, uts, Sp. 3.

Magnefia parva proportione Martis & Jovis mixta. Cronst.

Miu, 117. Ferrum intradabile &:c Syst. Nat, 175. N* 4.

Ferrum nigrum radiatum Jovem adulterans. Wojlt. Mm.
31, Ferrum Arfenico mineralifatum Wall. Min, 268.

Magnefia Cryftallin^ nigra, fusca velrubra. intrinfece

ftriata , attritu rubens. Wall. Syst, Min. I. 344, Spu-

ma ï-upi. VoGi Aiin, 178,
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feld, niet ver van SchlackenwaldinBohemen, UI-

in Kalkfpaath; by Altenburg met Potlood; by xviL
Johangeorgeftad in Glimmerige Schiefer - Kley

J^^^'^^f'"'

en by Geijer in Saxen in witte ondoorfchynen- woi/ram.

de Kwarts. In Bingenfchacht^ by Schlacken*

walde 5 breeken Tingraupen 5 en by Kathari-

neberg , in Bohemen , Koperkies daar in.

De Wolfram komt wel, in 't uiterlyk aan- Hoeda^

zien , in de houding tegen Zuuren , en in
"^s^eid.

Vuur, ais ook ten opzigt van de Kleuring van

'£ Glas , den Bruinfteen zeer naby , maar is

door andere Eigenfchappen wederom zeer

verfchillende. Zy houdt altoos en wel een

aanmerkelyke veelheid , fomtyds de helft Y-

zer ; buitendien ook eenig Tin en fomtyds

wat Lood» Zy is veel zwaarder dan de Bruin-

üeen en geeft fomtyds aan *tStaalflag Vonken,

doch mortelt fchielyk v/eg. De Kleur is wel

roodachtig, doch meest donkerbruin ofbruin-

achtig zwart en zy geeft altoos eene donker-

loode Streek. In beflooten Vaten dryfc zy

noch uit de Salpeter, noch uit het Zee -Zout,

de Zuure Geefcen ; ontbindt zig ook niet 20

volkomen in Salpeter- en Vitriool -Zuur, en

geeft met Zoutgeest fchoone roode Kryftal-

len , welke zo fyn als een Haairtie zyn. In 't

gewoone Vuur verliest zy zeer weinig van haar

gewigt , ^en de Kalk , uit haare oplosfiugen

door Loogzouten met bygieten van een Zuur
ontftaande, is geel of geelachtig, welke Kleur
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AvDhh Zouten , Glas en Borax , mede*

STUK. De Wolfram wordt van fommigen met de
^er^hd-^-c/^/^/ verward, aan welke, zoCronstedt

'aanmerkt, ook weide naam van Wolfram worde
gegeven. Vogel fpreekt van Wolfram of

Schirl , onder den naam van Spuma LupL

Ook Iaat Walleriüs de Wolfram en an-

dere Magnefiaas, volgen op de Bafakifche

Steenen , v;elken hy tot de Zeolithen t'huis

brengt Zy verfchilt 'er, inderdaad , meer

van in hoedanigheden , dan in uiterlyke ge-

daante, inzonderheid de gemeenfte Wolfram,

die Grofftraalig is, wordende te Altenburg in

Saxen dikwils voor Spiesglas- Erts uitgevent.

Fynftraalig breekt zy, met de Zwitters, in de

Tingangen by Platte in Bohemen. De roode

afkleuring moet het voornaamfce Kenmerk zyn,

öm de gene, die digt, en glanzig op de breuk

is, zo wel als de gene dic^ Korrelig en Bla-

derig valt , van de Tingraupen, dat Groepen

van Tin - Kryftallen zyn , te onderfcheiden.

Yzer- Voorts i$ 'er een Teerlingfc of Dobbelfcee-
Biende.

^^jg^ Wolfram, welke Gakna Ferri Yzet*

Blende geheten wordt (/5r). Deeze valt meest

by Joangeorgeftad in Saxen , als ook in de

Sweedfche Parochie Westanfars, in Westmann-

land.

(m) Zie 't voorg.III. Deels III. Stuk , bladz. 383.

(«) Spuma LupiCubica. Wali- Sf/sf, Min. J. p, 345.
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land. HaaraDobbelfteentjes zyn op de breuk

geftieept cc worden dikwijs voor Tingraupen xviï"

gehouden 5 maar zyn in lang zo zwaar niet. g^^^?*
Voorts zien zy ook Yzeragtig, waarvan de

naam , en vallen Ibmtyds half doorfchyneride»

Men heeft nog geen byzonder gebruik van ^^^^^^^

de Wolfram gemaakt , dan , wanneer zy zo\voi£ram,

ryk van Yzer was, dac het de moeite en kos-

ten waardig fcheen , hetzelve daar uit te

fmelten. In tegendeel heeft haare bymenging

zeer dikwils het fmelten der Metaalen uithun-

ne Ertfen » voornaamelyk die van het Tin uic

den Tinfteen, zeer moeielyk gemaakt, dewyi

zy 'er, wegens de zwaarte, door pochen ,

dat is vergruizen, of wasfchen,niet van afge-

fcheiden kan worden , qn by het Tinfmekea

het Tin ten deele broosch maakt en bederft»

Zonder twyfel zou men ze tot Verglaazing van

Aardewerk en in de Glasblaazerycn zo wel

g^ebiuikee kunnen, als den Bruinfteen.

nl?

XVJIL HOOFD-

lil V^^&L. lY* Sxm
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III.

XVIII.
HooiD-
^"'^ XVIIL HOOFDSTUK.

Befchryving van het Spies OLAS, en deszelfs

verfcheiderley Staaldigte , Schubbige , Veze-

lige of Gedraalde Ertfen. Zuivere Kryftallj^

ne^geftneptey roode Antimonie.

Naam. T%ie StofFe, welke men volgens den Griek-
•L/ fchen nfiam Stimmi ^ ook Stjhium , en

volgens den iLatynfchen Antimonium , in 'c

Franfch Antimoine , in 't Engelfch Antimony

noemt , voert by ons gemeenlyk den naam van

Spiesglas 5 wegens de glanzigheid en gcftalte

haarer deeltjes. Zy worde ook de Wolf der

Metaalen geheten, om datzy die allen, buiten

*t Goud, op 't Vuur als opvreet, of doetweg-

dampen , terwyl zy zelf na de gloeijing in de

Lugt vliegt en verdwynt.

Eigen- Het is een byna Loodkleurig, broofch, Ve«
fchappen. ^eüg Metaal 5 doch volkomen zuiver zynde,

gelyk het zogenaamde Koningjey daar van ge-

maakt, witen Zilverglanzig. In zwaartekomt

zy by Lood of Zilver niet, zynde naauwlyks

zevenmaal zo zwaar als Water. Men fteitde

evenredigheid als 67 tot 10. Van Zuure Gees-

ten wordt zy meer uitgeknaagd dan opgelost

,

ten minfte niet volkomen ontbonden dan van

het Koninglyk Water, welk daar van eene

gee*



fieele of zelfs eene donker roodachtige Kleur Jlï*
^ ^71-. . Afdeel.
aanneemtè Uit zyiie Verbinümg met uiter- xviil.

inaate fterken Geest van Zout, ontftaat de^^^J^^^^*

Spiesglas ' Boter en Spiesglas • Olie. Het laat

zig, in een maatig Vuur, met alle Metaalcn

vereenigen 5 doch maakt die allen barftig eü

het Yzer onhandelbaar hard, doende hetzeL-

Ve zyne aantrekbaarheid door den Zeilfteen

verliezen» Lood en Tin worden 'er klinkend

door» In beflooten Vaten ftygc het, onder dé

gedaante van glanzige Bloemenkin de hoog-

te. In een zagt Vuur verandert het tot eeii

graauwe Kalk, welke, door een aanhoudend
(

fterk Vuur , tot een hchtbruin Glas fmelt. Door
byvoegiHg van Zwavel of vast Loogzout kan

men het ligt doen vloeijeo. Op zig zelve, met

een zagt Vuur gefmolten , levert het zyn Koi,

ningje uit , dat het onderfle of den top des

Kegels 5 in wiens holte men het heeft doen

fmelten , uitmaakt Qo).

Dit Koningje, onder den naam van ttegulm Het Kö-

Antimonii bekend , is het Metallyne gedeelte v^nTpies»

van het Spiesglas, door de enkele zwaarte zig s^^si

affcheidende van de Zwavelige deelen. Doch
hetzelve wordt züiverer gemaakt, met bymen-

ging van Salpeter en Wynfteen, het gemeng-

de Poeijer in een gloeijende Kroes werpende 5

als

O) Zie eén tiitvoerig Vertoog vau Doktor Hüxham
«vel: de Antimonie, Fhit. Trans, Völ.XLVIlLs. ^.83*0

Dd
III. Deel. IV. Siük,
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.J^^' als wto door de Zwavel zig geheel affcheidt

x:vail. en op den bodem laat het Geflernde Koningje

sTUK°^^ dat by de Akhemisten zo hoog gefchat eQ>

* i?^/^/^///^ bykans aangebeden wordt . maakende alle Me*

/hUüUiT" ^^^^^^ broofch en met dezelven wederom

een Koningje uitmaakende van een byzondere

natuur 9 dat naar die Metaalen genoemd

wordt (g). Dewyl het de Kleur van 't Goud
verhoogt , en zelfs een Goudkleur aan fom-

mige onkleurige StoiFen geeft, heefc het de

grootfte Ge^en betoverd.

Van dit Mineraal zyn ons , door L 1 n n u s 3.

de volgende Soorten voorgedragen.

1. (i) Spiesglas, dai bloot is en Zilverkleurigo
Stibhtm

nativum,
• Zuiver. Dit , dat by fommlgen Gedeegen Spiesglas-

XXXIX, Komig^en by veelen verkeerdelyk -^r^»/yt^^/^

-^'^•4. jf/Vx geheeten wordt, was tot dus verre maar

op zekere plaats in de Sahlbergfe Zilver-Myn,

in Sweeden^ in Pvalkfteen gevonden. Men heeft

lang deszelfs bedaan ontkend , en in het Iaat-|

ile der voorgaande Eeuw is die StofFe eerst op

de gezegde plaats ontdekt. Zy heeft op de

breuk

(p) BoERH. CJim, Proc. 21 1*

Cq^ Reguins Antimonii Joviaiis , Venèreus/Martialw

'

Cl) Stibi2>im niidnm , Argenticolorum. Syst. Nat* XII.

Tom. ill. Gen. 26. Sp. i. Antim. nativum, f. Reg.An-

timonii nativus. Cronst. Min. 233. Wat l. SyiU Min^

II. p. 196. Ant. nudum Regulinum, Carth. Min^ S9*

Siockh. 1748. p. 99.



breuk tasmelyk groote glinftbrende plekken UK
èn glanst als Zilver , doch gelykt, in *c uiter- xvillÜ*

Ilyk aanzien ^ veel naar Mispiekel. In alle ^2^^®*

Chymifche Proeven vertoont het zig als waare

Spiesglas Koning , en vereenigt zigzoligc,

lals de gene die d'^or Kalk van het raauwe

Spiesglas afgefcheiden is, met Kwikzilver 5

ontbindt zig insgelyks in Koninglyk Water,

en llaaü daar uit neder ^ zo dra men Water

daarop giet* In 't Vuur verandert^ zy zig eerst

in ëloemen) dan in Glas, Een Syikje, zoda^

nig gedejsgen Antimonie , van de la Mancha

in Spanje afkomftig, geef ik hier-, in Fig. 4^
jojp ^LAAT XXXiX, in Afbeelding.

'

(ó) Spiesglas , dat gekryfialHzeerd is , met
^^J^^^

Zwavel. CryftallU

nuws,

- Deeze »^/^x^/ax- irrj;y?^//^;^ komeia inzo

heid voor, ih Hongarie en Sebenburgen, t-n ^^^Yx.
men vindt 'er aldaar, by Sraniza , gedeegen ^^J^

Goud in. Ten opzigt van de famenfleliing en

«daar van afhangende eigenfcbappen , zyn zy

Van het raauwe Spiesglas niet verfchillende.

De uiterl^ke Geftalte onderfcheidtze alleenlyk.

X. Zy

Stibium CryftMIifaittni Sulpliure. th}d Sp. 2. Aii-

tim» Mineralifatum Cryftaliifatum* Crokst. Min, 234*

d. AnN Sulphure Mineralifatum Cryft^ifatum. WAi-fe^

'jfïw. ^39. Si^sï, Min. il. p. 198,

bd %

UIL Dbm^ IY* Stviu
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llh Zy zyn meest Vezelig of Straalig op de breuk

XVII**" van buiten fterk glanzende , en gemeenly

T^K^^°*
graauw van Kleur. Somtyds zyn ze blaauw

aangevloogen , fomtyds met roodachtige ofzee

fyne wicte Kwarts overfinterd, of aan on
doorfchynende korrelige Kwarts gegroeid

,

zitten in gemeene witte Kley vast , of midde

tusfchen Kryftallen van witte Vloey-Spaath
Zy vallen grooter of kleiner, dikwils groo

en kleine by elkander. De figuur is, fomtyd
onbepaald , fomtyds pieramidaal , en dan loo-

pen deeze Pieramieden gemeenlykStraalswyze
uit een punt naar alle kanten: zy zyn enkeld

zeer fmal en zwak. Dus komt de Antimonie
voor, in het Liptaufche en Opper. Huogarie*
Ik heb dergelyke in een gekryftallizeerde

Kwarts- Droeze , met Leyfteenachtige Berg-
ftojfFe , van Siegfried in Braunsdorf by Frei.

berg in Saxen, hier in Fig. 5, op Plaat

XXXIX, afgebeeld,

Dc HeerRoMiEüöE l'Isle heeft de An*
timonie gekryftallizeerd gezien in zeszydigc
plat gedrukte Staafjes , met vierzydige ftompe
punten, die ook uit een middelpunt fpreidden

,

fommigen een Duim lang. Volgens den Heer
voN BoRN vallen de meefte Hongarifche
en Sebenburgfche in vierzydige ftompe Staaf-

jes en zo komenze ook, in geelgroenachtige

Graniet , in Noorwegen voor* Uit Hongarie
bezit ik Yzer-Oker, met dergelyke Ancimo-
nic- Kryftallen. /-o)
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C<5) Spiesglas , dat gemineraUzeerd is, Vezelige ITL
y 77 7 Afdekt..

y^/; Looakkur. xvilï.
HOOFD-

. Dit is het raaum Spiesglas of graauwe Anti-^. "^^^'^

monie , onder de voorheen gedagte Naamen stiMum

in Europa bekend , en by fommigen ^agne/ia^^^l"^^^^

Plumbi of Plumbum nigrum ^ dat is Zwartte. ^
Lood, getyteld. Men heeft 'er den naam vanxxxYKfi'^

Wolf Leeuw aan gegeven 3 wegens zyne ^»

vreetende hoedanigheden, als boven gemeld

is. Het valt niet alleen in Spanje , van waar

ik het in Yzerroeftige Kwarts met Zilver, van-

omftreeks Granada, bezit, maar ook op Sar-

dinië en op 't Eiland Elba in de Middelland-

fche Zee, van waar dat fraaije Paauwenkleu*

rige afkomftig is, in Fig. 6, uit myne Verza-

meling , hiér vertoond* Voorts vindt menze

in verfcheide dêelen van Vrankryk , in Swit-

zerland ; in Saxen , van waar ik het met Rood
Gulden heb , by Freyberg gegraven i in 'c Reu-

zen-Gebergte,, in Bohemen , in Stiermark en

yanii^a^: - ver*'

- Ci) Stibiam mmeralifatum Fibrofum Plumbicolorum.

iSpt Nat. üts. Sp. 3. Stil>ium ftriatum. St^st. Nat. 172,

N, 2. Antim* albo - grifeum , fplendens, ftriatum. Wolt*
Min, 27. Antim. Sulphure mineralifatum. Wall. Min.

238. Cronst. Mim zi^, Antim. Sulph. miner. ftriatum .

colore grifeo - coerulescente. Wall» Syst. Min. II. p. 196.

Antimonium Officinis. Stib. Fibris intercusfantibus*

Mus. Tesf, 50. Stib* Fibris concentricis radiantibus.

Mus. Tesf, ss.^ N. 6.

Dd 3
im T>^n. IV, Stuk.
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HL verfcbeide deelen zo van Hongarie als van.S^e-.

XVIIL benburgen 5 alwaar het Goud daar me<^e ver-^

sTUK?^°' ertst is. By Geijer in Saxen vindt men het

Ge/ireepte.met Tin-Erts, en by Moldawa , in \ Bannaat

van Temeswar , zit het op, geelachtige Zwa-^

velkie^i.

Eigen-^ Het is Loodgraauw met Glans, niet byzon-v

^^i^^f./ zwaar , zeer broofch en ongemeen ligt

" fineltbaar 5 zo dat hei zelfs in: de Vlam van 'eea

Kaars', met eén witten Rook en Zwavelreuk^

vloeije. Door een zagt Vuur , in een Stee-

Ben Pan uitgedampt , verandert het in eene ,

teerst Afchgraauwe, vervolgens vritachtige en

eindelyk geelachtige Kalk, daar men door een

(lerk lang aanhoudend Vuüf Antimonie-GIm

van maakt (r). Het heeft fomiyds Kotiekruid

en altoos Zwavel, in eene aanmerkelyke veel-^

heid, onder zig vermengd. Van het Koning-»

je, dat men 'er door affcheiding der Zwavel

van maakt , fprak ik hier voor.

Gebruik. Men bekomt het Spiesglas ^ op eene zeei? a

eenvoudige manier, door fmpking met eei^l

Kolen- Vuur , uit zyne Ertfen , en dan worde

bet eigentlyk dat gene, 't welk men bereid of

Winkel - Spiesglas noemt. Dit is by de Esfay-

eurs van veel gebruik , om het Goud van alte

• vreemde Metaalen te zuiveren, als wanneci?

het Antimonie-Göy^d genoemd worde: maar

het
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het Witte Goud of de Platina tast het ook ,

met aaD. De C hymisten , inzonderheid de xviir.

Alchymisten 5 hebben het insgelyks vee! ge- ^^'^^^^^^

bezigd 5 om dat zy het bekwaam rekenden

tot het voortbrengen van Goud , of tot het

^ bedriegen van h'gtgeloovige Goudzoekers. Het

wordt van de Vuurwerkmaakers, , de Letter-

gieters , als ook tot het gieten van TeU-s-

Icoop- en Brandfpiegels , insgelyks gebezigd*

De Antimonie , zo als zy in de VViijkelen Dienst "n

verkomt wordt , is noch in Poeijer, noch inkunde?^^^

Afkonk7e]3een Vergift ^ gelyk men voor ceni-

gen tyd te Parys z?g verbeeldde; weshalve zy

zelfs door e^ne Parlements- Akte verboodeïi

werdt» Onder 't Voedzcl van de Paarden en

het Vee gemengd, ftrekt zy om dezelven van

Schurfc te geneezen , en in Menfchen dient

het Poeijer , van eenige Greinen , allengs op

klimmende, tot een of meer Drachmen 'sdaags

ingenomen , zeer veilig tegen veelerley Huid-

kwaaien, uic fcherpe Vogcen ontftaaode. Met
Salpeter gedetoneerd, wordt het een Middel,

dat de Doorwaafeming bevordert en dus in

fommige Ziekten dienst doet , mids 'er deSal*

peterige deelen nietuitgewasfchen zynf^). Het

Afkookzel van Spiesglas in Water, mee Pok-

hout,*

(i*) Stibium Diaphoreticum Nitratum et vulgare dnlc^

diftiim. Antim. diai3hoieticum Olficiais* vid. Bo&rjj, CIicui,

Proc. 217, 21S.

Dd 4
III. Piel. IV, Stuk,
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lII. hout , Sasfaphras , Salfaparil en andere verdun-

^vnV. Houten of Wortelen , is tot Geneezing
HpoPD- van hardnekkige , inzonderheid Veneriaale

ongeftcldheden , door Zweetdryving heilzaam.

Voorts dient het Koningje, zo wel als 't Glas

cn Kalken van dit Metaal, tot Braakmiddelen,

die met een goede beftuuring, en voorzigtige

behandeling , niet ondienftig zyn. Door Su-

blimatie van de Witte Kalk mqt Armoniak-

Zout, krygt men 'er Bloemen van allerley

Kleuren uit* Men heefc het Zwarte Poeijer

van Spiesglas den Kraaijen-Kop , de witte

Kalk den Zwaanen • Hals , en deeze . Bloe-

men , niet oneigen , de Paauwen - Staart gety-

teld.

Verfchei- Het Spiesglas valt, natuurlyk , in verfchei*
denheden.

jgj.jgy gedaante. Staaldigt op de breuk, dat

*er uitziet als gepolyst Yzer of Lood , vindt

men het in Saxen, a!s opk in Bohemen en

Hongarie, in Kwarts , in Yzer- en. Kalkfpaath»

Zodanig heb ik het uit Toskanen , meit ge-

kryftallizeerde Kwarts , en met Yzer van de

Mendip*Hills in Engeland : ook in een A-

chaatfteen. Schubbig of Bladerig op de Breuk,

dat men Antimonie- Glans -Erts noemt, komt

zy in die zelfde Landen voor. By Magurka

fin Sebenburgen breekt 'er gedeegen Goud in*

Dergelyke is niy thans van Nagyay , in dat zelf-

de Land, bezorgd, die ongemeen glinftert

,

onder den naam van natuurlyk Koningje van

Spies'»
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Spiesglas. Ik heb ook zulke Antimonie , met m.
gekryftallizeerde Kwarts - van Freyberg in Sa*

xvTil^*
xen en in witte Kwarts van Schneeberg als ook HooïdI

uit Voigtland. Zy beftaat uit glanzige Blaad-""*^*

jes, die gemeenlyk effen en vlak, zelden rond-

verheven, nu langer dan korter zyn en klei-

ner , fomtyds naar Loodglans gelykende.

De fraaifte is de Straalige of gedraalde Spies, straaligc
•

glas -Erts, die men ook wel Féze/ige noemt

naar dat de Draaden loopen. Hier aan is dee-'' Pl.

ze Erts allerkenbaarst en onderfcheidelykst. /v^.^/g.

De verfchillende (trekking en fameiivoeging

der Vezelen, of evenwydig , of ongeregeld

,

of Scerswyze, maakt verfchil indeeze Ertfen.

De Geftraalde van Fig. 5, kan men, wegem

de Sterfiguur, hier betrekken. In fommigezyn

de Straalen zeer grof, lang en dik , gelyk in dat

fraaije Stuk van Corfika metroode Zwavel hier

afgebeeld , in Ft'g 7. Nog breeder kousen deéze

Straalen voor in een ftuk Kwarts uit het Nas-

fau- Weilburgfe, als Fig, 8. Voorts heb ik ze

ook mooy geftraald uit Hongarie , zo Goud-

houdende als met roede Arfenikaale Zwavel

en zo met geele Zwavel als met Arfenikaale

Kies uit Dauphiné.

Het allerbyzonderfte is tegenwoordig een <ïekr.v-

Soort van Spiesglas , nu kortlings overgebragt
5 éeAmï-^

vallende by LubiUac in Auvergne, en dus in 't"l?"^^v.

midden van Vrankryk. Van het zeer fraaije ^^i<^

Stuk , dat ik daar van bekomen heb, geef ik

Dd 5 ia
HL Deh*. IV. Stvjc. .
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TIL ^"n Fig. 1 5 op Plaat XL , de Afbeeldicg in de

^Vjïr i^^'^^'^^^ly^'^ grootte. Het behoort eigcoclyk

Hoofd, tot de voorgaande Soort ; alzo het een wee*
«TUK*

zentlyk gckryftallizeerde Antimonie is : maar

zeer in groocte verfchillende vao die, welke

de Heer Romieu gezien hadt, in Staafjes van

een Duim langte ; daar deeze uit Scaaven be-

ftaat van byna een Vinger dik en meer dan een

half Voet lang. 't Is waar, dat ik derzelver

eigendyke Geftalte niet kan bepaaien , hoewel

zy fcheevcvierzydige Punten hébben 5 en over-

langs geftreept zyn ; zo dat zy zig meer

Schirlachtig voordoen, dan Kryftallyn ; even-

wel maaken zy als een tusfchen -Soort uit en

gelyken in poituur veel naar de Salpeter Kry-

ftallen , inzonderheid door de Punten ,of ook

naar de Kwarts- Kryftallen , in 't voorgaande

Stuk afgebeeld en befchreeven. >

Zvvarte Ik heb, om de aartigheid ,in Fig. 2, op de
SchirJuit welfde Plaat , de Afbeelding gebragt van een
Bretagne. o 7 • / • o
Pl. XL. zeer groote zwarte Schrl uit Bretagne , zitten-

Wig^z.i^
de in een Kwartzig Gefteente ; waar uit de

overlangfe geftreeptheid van de Schirl , hoe*

wel zo duiddyk en regelmaatig niet als in bet

losfe Stuk van die zelfde Lsndftreek, in Fig.

3, en hoe zy zo ligt overdwars breekbaar

xyn , blykbaar is. Men kan hier mede , 't gene

ik bladz. 87 gefchreeven heb, vergelyken*

Dc VelifpaalhensQQxht^n befchryvende (/)

,

maak*»

<0 lII. D. IIL 5tük> blade» 11% %^
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maakte ik gewag , dat zy Ruitig breeken; maar ^J^Ll,
derzelver Kryftalfiguur nog niet regc bekend

^^^^^^^

^ynde , voeg ik in Fig. 4, op deeze zelfde$njK*

Plaat, daar nevens die van zodanig een v^itte Ve'd-

VeldrpaachrKryflal ook uit Bretagncsin zyn^^rTtuï-

Gefteente zittende. Het is volkomen vierkant,

met gelykc Zyden^ en, heeft de Punten fcheef ^
^*

afgefneeden : dus veel gelykende naar de

Borax -Kryftallen. Van 't Eiland C(?r/?/('^ heb

ik een roodachtig wit Veldfpaath - Kryftal

,

waar in die gelykenis nog blvkbaarer is: zie

Fig. 5. Alle die zeer byzondere Stukken van

deeze Plaat XL, nu eerst my door den Koop-

man Danz bezorgd 5 zyn dus, buiten het laat-

ftq , uit Vrankryk afkomftig. Om de a^rtig*

heid, geef ik ze hier in Afbeelding.

(4) Spiesglas, dat gemffieralizeerd ^ Vezelig ly.

is en rood.

Het Roode Spiesglas is niet zeer gemeen. Spiesglas.

Men vindt het voornaamelyk by Braunsdorf

in Saxen, als ook, valgecs den HeervoN
BoRN, in Neder • ongarie enden Heer Fer.

(4) Stihmn mmftralifatum fibrof'nn rubrum. Sijst.Nat.

^its. Sp. 4. Mus, 'Tesf^ 50« Antim. Sulphure & Arrenico

mineralifatum. Wall. Mpi. 239. Ant, Anripigmento mi-

neralifatum. Cronst. Min, 235. Mijiera.Antimojiii rubra,

yocx. Min, 496. Ant. Su!ph. & Arfenicö minèraiiTatuni

fubmm. Wall. Syst, Min,- 11-. p. ^991^ -

IIL DsEL, lY. Swil
1;
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III.

xvnl^'
BER was een dergelyke van Chiallane, in h

HooFn'# Val d'Aofta in Piemont, voorgekomen. Ge*

meenlyk is het veel fyner dan het andere >

en bevat ^ buiten Zwavel en Spiesglas -Koning

>

taamelyk veel Rottekruid , waar aan het zy*

ne roode Kleur te danken heeft. Evenwel

vale het ook met verfchillende Kleuren, rood,

paarfch, blaauw, geel eö groen, gelyk ik zo-

danig een Stuk uit het Sohwartswald heb,

waar in die Kleuren als in een Paauweftaart

fpeelen, zynde de Vezeltjes Donsachtig fyn^

Men zou dit voor natuurlyke Bloemen van

Spiesglas kunnen houden, - r -

'
-

XIX, HOOFDSTUK.

Befckryving van de SpiAüTEJt, ook wel Zink

genaamdp zo Kryftallifch als verertst, in ver-

^fcheide gedaanten : waar toe de Kalamynfteen

en de zwarte , %o wel als de roode en Kryftal-

'lyne Blende, hehooren.

Naam. TVit Metaal, in 't Latyn Zincum^ en dien-

volgens in Vrankryk Zinc , ook by ons

en in Engeland, mede wel Zink genaamd,

is anders onder den naam van Spiauter, in \

Enge'fch Spelter^ bekend en wordt in Italië

Teltro geheteut Elders geeft men 'er ook wel

de
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de benaaming aan van Tutanego en van Cö^/;;-

terfaih om dat het de Kleur van Zilver na- Xix.

Men vindt het onder veelerley gedaante in Plaats,

de Engelfche Mynen , voornaamelyk in de

Landfchappen Derby, Sommerfet en Notting-

ham ; in Duitfchland voornaamelyk op den

Rammelsberg en by Aken , als ook in dePool-

fche, Boheemfche 5 Hongarifche, Sweedfche

en Siberifche Mynwerken* Het valt ook in

Oostindie , inzonderheid op Ceylon.

In zyn volkomen Metallyne ftaat heeft het Eigen-

een Glans , welke nader komt aan dien van^^^'^^^^^

Lood dan van Zilver; maar het beflaat zo hgt

niet , als Lood 5 in de Lugt 3 en is ook veel

ligter, naauwlyks zevenmaal zo zwaar ais Wa«
ter. Onder de zogenaamde Halfmetaalen laat

het zig best hameren , voornaamelyk koud
zynde , of door Water verkoeld , doch 't krygt

barsten onderdien. Niet gemakkelyk zal men
het tot Poeijer maaken, of fyn wryven* Het
geeft eenigen Klank van zig. Op de breuk
is het als uit vlakke Pieramieden, fomtyds als

uit Vezelen , famengefteld. In 'c Vuur vloeit

het fchielyk , wel niet zo gaauw als Tin of
Spiesglas , maar lang voor dat het gloeije. Ge-
fchiedt dit in open Vuur , dan brandt het zo
dra het begint te fmelcen, met een fchoone,
fchitterende , groenachtige Vlam , en verliest

dus al zyne brandbaare zelfllandigheid* Een

ÏIL Duw.. IV. SwKt

bootst. Stuk.
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'ït. gedeelte ftygt in de gedaante van losfe wittt

^'x^x!" Bloemen of Vlokken in de hoogte, en laat zig

HooïD* naauwlyks tot een volkomen Metaal herftel-

lenj wanneer ^ulks niet mee Phosphorus^ of

in zeer dige geflooten Vaten, gedaan wordt t

een andei- gedeelte , zo de bewerking ge-

fchied is zonder toegang van de Lugt, blyft

over als een graauwe Kalk i> die in gewigt is

toegenomen ; en wordt ook wel in een fter*

ker, lang aanhoudend Vuur, tot Glas. Som*

tyds wordt men, in de laatfteKalk, nog Me-
tallyne Lighaampjes gewaar, welke lang rood

en gloeijend blyven , en , wanneer menze

buiten 't Vuur verdrukt, al knappende, gelyk

de Phosphorus , oncviammen.

Ontbiu-
algemeen toont de Ziek veel overeen-

dingen, komst met den Phosphorus ,dien ook W en«
ZEL voorgeeft daar uie gehaald ce hebben^

Zy flaat het Yzer , Koper en Kwikzilver, in

MetJilIyne geftalte, uit hunne Oplosfingen ne-

der, en ontbindt zig wel in 't algemeen niet

in Zwavel- Lever en weinig iö Vuurbeftendipe

Loogzouten, maar, zo wel onveranderd, als

in Bloemen , volkomen , met hevigheid en

verhitting , in alle Zuuren. By de oplosfing

ïn Azyn ftygt een Damp op , die naar Narcis-

fen ruikt : by de oplosfing in Salpeter- Zuur

een Damp , welke een brandend Licht, daar

aan gehouden, uitblufcht, en by de oplosfing

in Zout- of Vitriool- Zuur een Damp, welke ^

wanneer een Kaars daar by gebragt wordt , met

eea
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een Slag in de brand vliegt (v\ Het Vitriool-
^Hl^^^

Zuur moet met Water verdund zyn, waaneer kix.

het regt zal werken, maar dan werkt het on-^^uK!^"'

der alle Zuuren allerfterkst, en geeft ook, zo

wel als de oplosüng in Zoutzuur, welke, nog

eens overgehaald , tot Zinkboter wordt, en de

oplosfing in Azyn, door uitdamping Kryftallen*

De Spiauter deelt haare Ontbindvogtengeen Vereeni-

Kleur mede, maar een Zoetachtig wrangen |^s^^|^t^

Smaak en kan door geen ander Metaal, maar

wel door Loogzouten en Aarden , als een wit-

te, door Bloedloog als een blaauwachtige »

door Zwavel - Lever en de Wurtembergfe

Wynproef als een zwartachtige Kalk, neder- ^

geftooten worden. Zy vereenigt zig met Kwik*

zilver zeer gemakkelyk tot een Amalgama , en

veel ligter als Koper , waar van het, op die

manier , door Kwikzilver afgefcheiden kan

worden. Zy verbindt zig ook, de Bismuth

uitgezonderd , met alle overige Metaalen in

de Kroes, voornaamelyk, wanneer die vooraf

gegloeid en vervolgens met de Spiauter, be-

nevens wat VVynfteen en Glas, te famen ge-

fmolten worden. Moeielykst gefchiedt deeze

vereeniging met Yzer, wanneer dezelve niec

door een byvoegzel van Zwavel bevorderd

wordt; gemakkelykst met Goud en Koper*

Het Tin 5 met eenig Spiauter gefmolten, is

tot

(O I^ifc behoort mede tot de zogenaamdö Ontvlamhmre
tigt , thans tot oplaating der Lugtl?oiiefl in gebruik*

lïL Dml. IV. SïUK»
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. tot vertinnen beter en wordt 'er wat harden

XTX. door: Goud en Zilver verhezen dus hunne

gS^f^^ buigzaamheid en fmeedbaarheid. Koper wordt^

door de vermenging met Spiauter , uitermaate

hard, en neemt tevens een geele Kleur aan.'

Hier uit ontftaan de veelerley door Konst fa-

mengefteldc Stoffen, als Geel Koper, Prins

Robberts Metaal, Brons en Klatergoud: met

Tin daar by , Tombak en Pinsbek : nog meer

Tin en ook Lood daar onder fmeltende ^

Klokfpys en Gefchut • Gieters StofFe.

Aantrek-
^^^^ fehynt^ door het wryven,een

baarheid. lektrieke eigenfchap te bekomen* Het Vylzel

daar van , met een Yzeren Vyl j zou , volgens

Neümann, door den Zeilfteen aangetrok-

ken worden» In 't algemeen wordt dit van

de Kalk en Ertfen van Spiauter, zelfs van de

Metaalvermengingen , boven^ gemeld , waar

in dezelve komt, door den Heèr Brucmans
verzekerd (w>

Pïobeeren De Ertfen worden op Zink geprobeerd^

^^^^^^^^"'dat is onderzogt of zy ook Spiaute»- bevat-

ten , Wanneer menze, geroost en fyn gewree-

ven , met evenveel lCoIenftof wel onder een

mengt ; dan het mengzel doet in een kleine

Steencn Retort , welke gelegd wordt in een

Wind -Oven. De Snuit in een Steenen Ont-

van«

Ma^neiieis , Obs* Academica. 1778. p. i«8-X30« /

\
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vanger geftokert en alle voegen wel toegelymd
^J^^^^

rynde , maakt men een zo fterk Vuur , dat de xi x.

Reiprc glöeit^ die ttieii, zo *er ongevaar agt
j^^J^^^"*

Loot Erts fn dezelve is, vyf of zes üurea

gloeijende houdt. Dus vindt men eindeiyk

,

na dat de Vaten verkoeld en los gemaakt zyn,

zo de Erts Zinkboudende is, in de Hals en in

de Ontvanger iets van dat MetiaU

Uit zyne eigene Ertfen^ voornaamelyk uit Kalk van

de Kalrncy of Kalamynftéen, bekomt men j^^^*^^^*^'

Spiauter op dergelyke manier, mids alleenlyk

een ag^fte deel Kolenftof daar by gevoegd, en

het Vuur tot den uiterften trap gebragt wor-

de; de Ontvanger byna gevuld zynde met

Water, als wanneer het Metaal zig met kor^

reis in de Hals aanzet. Even zo kan men de '

Spiauter uit andere Metaal -Ertfeii bekomen j

gelyk uit de RammeLsbergfe^ die byna èlIen

Zinkhoudende zyn, veel gefchiedt. Men kan

ze met Zwavel best van alle vreemde Me»
taaldeeltjes zuiveren*

Veelal zet zig de Spiauter, by het röofteü Hetfmei^

of in de Ovens , onder de gedaante van KalkgrtJ]'^

aan en krygt dan verfcheiderley benaamingen.

,Dus heeft men een Ovenbrcük (^Cadmia Forna*^

cum)y welke fomtyds groenachtig is en dan

Groene Kalmey geheten wordt; 't Welk ver*

moedelyk uit eene bymenging van Lood ont*

ftaat. Deeze is op 't gevoel ruüw , als Zand,

cn dikwils maar als Scof^ ten minften altoos

Ee wryf-
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m: v?r:yrbaar> zeer ligt , Bladerig van geweefzel,

^^XiX-* eo onder geaieenlyk zwartgraauw , dan hel-

Hoc>f.m
^^j,^ g^aauvv^ van boven witachtig geel , wor-

^/«m^V^/dendeï in der Opeïi hugt zeer: voos. By het

rooften van, Zinkhoudende Ertfen. , zet ;Zig

voor aan den Oven > en by het Mesfing of

geel Koper, fmdten aan het Pekzel der Ke-

telen en aan de Tangen, een . arnder.e Zink-

c ::v iLs-,K^5k » hoewel in minder veelheid , onder de
•isiw.:: ^ gedaante van een los , Wollig^ wit Stof ofi

I^peijer; naamelyk de zogenaamde Witte Kal*

mey , {PomphoUx^ Nihili album y) Niet, Witte

Niet. Nog een andere Spiauter-Kalk
, ge*

rneenlyk Tutia
^

genaamd of Oogniet^ als don-

kergraauwe kromm,e Schorsjcs voorkomende,

krygt men' ^if den Overi der Röod Koper

Gieceren , alwaar zy aan de Stokken groeit,

die in den Ovea gezet worden, óm den vlug.

gen Damp van h§t Metaal penigermaate op te

houden* .- Ondertiisfchen is veele 71///^ , die

men in de Winkels vindt, zo fommigen wil-

len, veekcr een
,
Kpnftig ümenftel van Kley

,

met eeaige ScoïFen, gelyk Loodglans, Talk,

Kalmey , Zinkbloernen.^ ja ook wel Spiauter

zelve, gemengd, Zy plagt veel van Alexandria te

komen 5 daar zy nog den bynaam van voert. Echt

zynde , maakr. zy [t, rood Koper geel en worde

zelf ook geel in -t Yuur.

2ink-Vi- A'le Zinlvhoydende -Ertfen kunnen, zowel
tnoüL d^ gezegde Kalken , om geel Koper en der-

ge.



gelyke StofFen van rood Koper te maaken,
^^Jj^^J^

genut worden; maarmen kan 'er ook ^triool xix*

uit h ^ilen. Op den Haarts gefchiedt dit in de^^^^f^"

Zomer met Ertfèü, die reeds eéhniüal gebrand Spiauim

en nog warm zyn , welke in BaÜes met Water

worden uifgelöogdj en, door celkeiis nieuwe

Erts daarin te werpen',' verfterkc meri de Loog

^

tot dat f>y haare zwaarte heeft: dan eenigea

tyd geHaan hebbendé , om haare geele Slym

af te ïeggen, wordt zy méér dan eed Etmaal

gekookt en voorts de Witte Vitriool daar uit

gehaald , even als van de Groene of Yzer-

Vitriool bevoorens is. gezégd.

De Spiauter wordt voornaamelyk tot ver- GebruSk

fcheide Metallyne StofFen 5 gelyk reeds bó«

ven gemeld is , gebruikt : zy komt ook by heC

Zilverachtig Metaal der Chinéezen^ in welken

zy gemengd is met Koper en Koper -Nickel:

uit haare vermenging met Ëngelfcfh Tin laat

zig de Tntanego namaaken 5 welke tot gieten

cn afdrukzeïs van Per ningen zeer góed is.Meü

heeft ook oude Wapens gevonden , in wier

StofFe Spiauter, Yzer en Koper ware; die daar

door een fchaonen Glans .in \ polyften aan*

neemen. Veelen houden het j^s Cörinthiacum

vooreen loutere vermenging van Spiauter en

Koper. \ Is len minfte zeker^ dat deKonsc^

om Mesjing of geel Koper te maaken, geen

uitvinding van den hedendaagfchen tyd zy*,

Koper- en Tinnegieters ^ Gefchut- en Klok*

Ee 2 . gie*
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111. gieters, als ook die Gespen en Kooopen maa-

^xix!" Metaal , vaegen 'er dikwils Spiauter
Hoofd, by , om de klank en hardheid. De veelerley

Spiauter,
balken van Spiaufer waren , reeds overlang ,

by de Geneeskundigen , als uitwendige op-

droogende , verdryvende en zagtelyk famen-

trekkende Middelen 5 voornaamelyk in Onge-
makken der Oogen , beroemd* Nieuwlings

fchynt ons de Ondervinding te toonen, dac

de ZinkbloemenCF/^m Z/m),in foramige Ge-
vallen, een zeer goed Krampftillend Middel

zyn»

Gedeegen en met haaren Metallynen Glan«

heeft men de Spiauter tot nog toe niet gevon-

den, 't Is wel waar » dat men van natuurlyke

Zink fpreekt,doch dit is flegts een Draadige of

Vezelige StofFe , die nog gefmolten zou moe-

ten worden jom regte Spiauter te zyn(^). Haa-

re Ertfen kent men aan de groenachtige Vlam,

in 't branden , als ook aan de geelachtige

Kleur , welke zy ^t rood Koper geeven , wan-

neer menze daar mede fmelt. Zie hier de

Soorten, welken L in is^us oppert van dit

Geilagt.

Zincum (
I ) Spiauter , die gekryjlalliz^erd h.

Crtjftalli'

fatum. -Kji

Kryftally
^^^^^

ne Spiau-

Pi^* yj ' W Zincum rvativutn. Wall. Mm.lX.^.ziS'

i'.
Cl) Zincum Cryftallifatum. Sysi. NcU. XII. Tom. III.

Gen. 27. Sp. I. Minera Zinci Calciformis purauidurata

djrufica. Cronsx, Min. N.
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Men vindt deeze ,
volgens onzen Ridder %

i^J^Jl,

in Duitfchland , beftaande uit Staalachcige ,
'
xix.

famengedrukt platte , Liniaale Kryftallen, die ^^v^f^'^

geknot zyn en den eenen kant fmaller hebben. Sjpimter.

Zy komen ook voor in Karin thie^ en onder

de andere Zink-Ërtfen by Namen en in Enge-

land. *t Gene Jüsti als een Zinkfpaath be-

fchryft , by Freyberg in Saxen voorkomende,

zwaar en zagt, langbladerig en korrelig van

geweefzel ,
fchynt hier Dict te behooren-^

Nogthans groeit deeze KryftallyneSpiauter^op

de Slakken der Koperfmeitingen le Fahlun in

Sweeden , in langwerpige, vierhoekige, op-

ftaande Plantige , geknotte Kryftallen , met

veele ftreepen gedraald. Zooang heb ik ze ,

met Blende , van Ceylon ^ en die Erts , waar

uit zo ^Tieiiigvuldig Spiauter aldaar gefmolten

worde, fchynt my tot' deeze Kryftallyne te

behooren. Ook behoort daar toe
, myne

Spiauter- Erts , met Staai en Loodblende > van

Zilbernagtl by Stolberg , in Fig, 1 , op Pl. XLI,

afgebeeld. Hoe veel de Zink^ Glas Erts vaa

Wallerhts (y), daar van verfcbille, zounog

te bezien ftaan.

(2) Spiauter , die geminerah'zeerd is, digt en

eenigermaate Schubbig. ^tKamz

Men -^-^^^^^^^^^i'

fatum
Spiautcr-

fi/") Minera ^inci Vkrea. Sp. 215. Erts.

( 2 J Zincum Mineralifatum compaf^nm ftiufquamo»

fum,

IlL J)mM.u IV» Stuk»
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^r Men^Tindt deeze, volgens Li NN^as, m
^^XIX* C)^'^^>?^'fe* ^ot Sweeden behoort, in Noor-,

Hoofd- wcgeq en in China. Zy komt , vobens im^

deren, ook by ,K?pnik in Sebcnburgcn voor,

^tu^^" Zy gclykt^ in 't uiterlyk aandien, veel naar

Wit Gulden of Vaal- Erts, in welke Lood-

glan.^ en Oker is iDgefprengd; Zy is omtrent;

fcikauwachtig graauw, niet zo helder als Lood-

glans en ook niet zo donker als fommige Yzer-

Ertfen. Somtyds gelykt het , op de. breuk » i

eenigszins naar Koper. Het is altoos uit Blaad?
|

jes of kleine DobbeUteentjes fiimengefteld.

Zodanige Spiauter-Erts met Kobalt en Wa;
ter-Kips , heb ik van Schneeberg in Saxeji

j,
j

jnet Kryftal van. Derbyshire in Engeland, zeer.

aartig begroeid raec kleine Spaath-Kryflalle-,

tje^; als ook van den Rammelsberg, by Goz-^

!ai;,Jn Spaath. Een Elektrifche vSpiauter^^ uit,

Meisfen in Saxen, naar deeze Erts gelylceq-i

de, hadt de Heer Schreber aan onzen Rid-fj \

der gezonden* V>c Tutamgo der Chineezeq

wordt. Vólgens W 4LLERiüs,uit deeze Ert5,. | j

die hy een byfoort van de volgende niaakt

,

gehaald,
i

f3)

fum. Stjst. N^st, uts. Sp. 3. Zincum canunl Galena 'm-

tertextum. ^^Jif. Nat.VMh^. 174. N. i. Zincum Sulpliure

& Ferro Mineralifatum, Colore obfcuro ,
particulis mi-

ca^itibus. Wall. Syst, Mhu I?. Sp. 4. p. 2ï8« /5. Zia-

cupi Lamelloro - ïmbrici^tum MetallicujsQ. Mus. Tesf. 54»



(3) Spiauter , die gcminer^Hzeerd is^digt ^ ^J^^y^
met witachtige gUnfii^mde S^^ -XJXv

'

Deeze valt in Svveeden by^Bov^llqn ieö Tii-
c ||j.«

na, a!s ook by Ratizborzits is ?/:^\ï^x^^tVL\ h^
Kuttenberg breekt 'er Ko|>erkie5s'iné Zy koO)t 'Giinfie'

met de voorgaande in vernicn^iivg ^ jBls^^iJit

Zwavefèh - Yzer befta^hde , ov^ereen ; docb js

op de breuk i:eer digt en glii3ilcdg j .i^et een

blauwachtige Kleur , gelyk deoVQvQi'gaande.

VV ALLÉ R lüs^^ècrekc hier^eeii ,^taalachiige

Zink-Ertv«;v en acht dat die Ert? van poa^lar,

welke He c k e l voor Yzer- Ert^ (rehou(|en

heeft 5 ook hiér behfoore. -Men JcTBRze aisrK.^-

laniynïleen , cot het maakep vanigeel Koper,

gebruikend

(4) Spiauter^' die gemineralizeerd %t\ riahr jy^

Spiesglas gekkende, '"^f
^

'

"'^"^ Stibicmmu
^ ^ -

f nsfs;' f^^ Vezelige.

In Myn^eti'van Duitfchland komt , vol- Fig^z.

gens LlK N i&üs, deeze vóór 3 waar van z^yin

dis niticïulis. Sijst. Nat. ats. Sp. 3,, Zinrum F^^ri'o Sfü-

phurato Blineraliratum. Cronst. iï//;^. 229. N. 2- Zin-

fupra- .
" " -

,

,

(4) Zincum Mineralifatiim fibrofu;!!. Stjh^ Nat, Sp. 41,. . ...^:^

Zincum Stibiatum. Mus. Tesf^ 54. N. 4. Zincum

Lamellis decusfatis , üiterftitiis Ferreo - Ochreis. Mi^s, '**,.^,cq

7esf, 54, N. 'a.
*

^ •
rrtijotvj^dc).

III, DfiïL, IV. Stuk.
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Afdeel. E(J. twec Verfcheideoheden opgaf* De eenoj^

Hf/^. naar Loodglai^s gelykende , hadt (levjge, ver%

«vüK. fpreïde , afgeevende. of fmettende Vezelen,

^^^^^'^'•^Deeze bevondt zig in het Kabinet van den

Graaf van Te s si N , uit Indie afspniftig zya-

de* De andere was Loodkleurig, met opgQ-

^•iregte gekruiste Schubbetjes , in dq tusfchen-

ruimten met een Okerachtig Poeijer gevijld»

Deeze bevondc zig , uit Diiitfchland , iq die

-welfde Verzameling. By W a l l £ u i u s vind

• ik hier van geen gewag; ten ware, het gene

zyn Ed. gedeegen Zink noemt , hier voor ge-

meld , tot deeze Soort mogt behooren. Bo-

MARfe verhaalt, dat dezelve in de Mynen
van Gozlar en by Limburg , doch zeer zeld-

?:,aam, voorkqme - en Cro^stpdt fpreekt

van ëene Droezige Erts , in Mecaflyne gedaan^

te , döor hem gezien , uit de Mynen van Schnee*

berg in Saxen , welke in 't Vyur de Verfchyn^

zelen vau 't ?ipk- Metaal uitleverde, fiier

tóe betrek ik die gefigureerde Zink in Yzer-

fteen van Nahle in 't Bareuther-Land , waar

van de Afbeelding in Fig. 2, op Plaat XLI, .

is voorgefteld.

v# (5) Spiauter, Z'j^/^a Aardachtig is,Stee!^'

Kaiamyn^
fteen.

(5) Zincum fübterreum Lapidescensf. StjsU Nat. i^ts.

Sp, 5. Zincum T«rreftre,,5if^/, IS(ah VUL p. 174» Nr4, Zin-
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Dit is een zeer bekende Soort van Stoffe , lil.

welke men voor niets anders dan Steen zou ^ix^***
aanzien ; doch die een byzonder gebruik heeft , Hoofd-i

van door byfmeliing het roode Koper geel te

maaken Dit is de aleemeene eigenfchap van de/'^^».

Spiauter, gelyk ik boven heb g^egd, Lin-
jsrjï:us verzekert , misfchien wat al tefterk,

dat zy nooit raauw aangebragt worde Immers,

hy hadt ze niet dan geroosc gezien: 't welk

zeker geen bewys is. Immers ik hebze, die

volilrekt niet geroost is, geel en wit bont van

de' Mendip-Hills * en Afchgraauwe raasfieve

van by de Stad Falmouth in Cornwall , als

ook bonte van by Akeii en bruine van Corne-

fis -Munfter en elders in het Gulikfe of Luikfe

Grondgebied. Cuonstedt bieldtze voor

eene verweerde Blende 5 anderen voor eene

Metaalhoudende Aarde. Daar is, behalve Zink

en Vitriool, ook Yzer in vervar.

Men vindt den Kalamynfteen of Kalmey

overvloedig in Engeland , ook by Aken en

elders in Duitfehland , in Silezie , Poolen,

Hongarie en Bohemen. Gemeenlyk is zy taa-

melyk zwaar, dof en Aardachtig op de breuk.

Op gloeijende Kolen geworpen, maakt zy een

groene

Cl Minera terrea &c. Wall. Mtn. 247. Zincum Terre-

flre vel Lapideum , Colore flavescente vel fusco. Wall.

^tjst^ Mins IL p. 216. Zincum Arg,iliofnm poiiderofum,

Cotore vario. Wolt. Min, 27. Ochra. f, Calx Zinci >ilai;-

Üalis. CroNst. Min. 2^8. N 2.

' Ees



442 De Zink of SpiAuxjER

,

/

rin. ^gfoene Vlam^^ zeer fraay» vaa Kleur, ^gqlyk

"^xixf ^Piauter , en levert insgelyk$;Bipemea uifi,

MooB»- die 2.eer ligt , eerst blaauwachtig., vervolgens

Slto^^r^. ^'YR • in Mineraale; Zuuren v;ordt zy,

J^een. ^ ,
.190 minücïi gedeekelyk, , .

ontbot «|i^^n : bruifcht

op met SaiD^te^r pi? VitfigoK Zuur ; in Zout*

Geest fmeit z,y,volkoïT>.eH ^ en baare op.losfin-

gcn hd3 heil een v^rangeiHv Smaak , wacir uit

blykty daLi'^^. veel Yzqr; jn vervat is. ^Qpk
geeven-zy yr^an, 'c a/koQkzelyap Galpoot^

eene kleur . aLs Inkt. Op de Ivlepcliphiils,' by

Well&^iu 'f'.Engeirch Graaffchap SoiDmerjei;,

breekt zy . rriet Nieren van JLoodglai^s , v^n

WreJken.^y , door ftpoten en ziften ^ gezw*

verd wordu po^ v^ndt inenze aldaar fomty

G 1asachtjg do oxf(phyiceji^^ p^in j^rjÖailen ^4.9-

gefchoQt^iV:. r..,f . c.La^lU - - -

iSebruik. I)e ICatafiV wordt , boven

gezuiverd is tot het, maa|cen vgo Mesfing ge-

bruikt , of in de Oven gerpost en dan gernplen

of ook wd dus^ten %tb\wkQ. verzonden» Zon-

derling is^:'f:4j>d4t fommige door . -t rooften

broofrli^v^ordt, andere, gclyk d^^^^^^^^ Aken

,

daar door -.verbard t als Steen» Ik heb ze- van

-Thornberg by .
Maurenb^icb in het Guükfe

,

..welke het geel Koper broofch maakt tot Vin-

gerhoeden. Van daar heb ik ze ook gerpo^^^t

of gekalcineerd , en dus tot byrmeUinge be«

.kwaam- «Uitwendig is het een zeer, goed Mid-

del* ^^ih Poeijèr j tot het geneezèn van Ont-

vel-
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Ontvellingen en oude Zweeren; weshalve ook y^juKKL,

van Quds een Zah" en Pleiftcr , van dien oaam,
'

T 11*1 HOOFD''

bekend is en veel in gebruik. InzonaQrheid «tuk.

{s. .z.y voor open Ccenen 3 zogenaamd , met Kaïannjn.

Olie geipengd , een zeer goed Geneesmiddeiy^^^^'*

In 't Vuur gebrand en drie of meei:maalen jn

Azyn geblufcht, is zy zeer nu^igin Oncftee-

kingen der Oogleden. Men , heeft ze ook in-

wendig, tegen den Rooden Loop i niet zon^

der vrugt laaten gebruiken.

Van deezeStofFe komen ook aanmerkelyke Vef/c^^*"

Verfcheidenheden voor. Men vindtze niet al-

feen met Yzer-Kalk , gelyk doorgaans, maar

ook met Yzer- Kley, by Stolberg in Sweedea»

en zo wel met Lood als Yzer -Kalk in Enge-

tand, of met Yzer-Kalk en Kalk -Aarde ver-

mengd, in Karinthic en elders* Deeze bruifcht

fterk met Zuufen x)p en wordt door wasfchen

gezuiverd. Van Kleur is zy doorgaató' 'geel of

bruinroodachtig err ook wel graauw. Men
vindtze fomtydi Oranjekleurig en ook Wel ros

of geheel rood. ja helder groen of bont; doch

zeldzaam. In Engeland valt zy dikwils Ifabel-

lekleur of blee.k geel en ook vvel wit; gelyk

mede by Aken en op veele andere plaatfen.

Sommig is, natuuriyk, geheel Poeijerig, als

Stof, doch de me'efte famengebakken, en half

of geheel Steenhard. De geftalte is meest ge»^

heel onbepaald , doch fomtyds Celluleus en

men heeftze Dropileenig gevonden of in Kry-

IH. Debl. IV» Stwi^.
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^^ïQ'^^', llallen , Bony Caïamim in Engeland genaamd.
' XIX- Dus komt zy vooinaamelyk in de Gtaaffchap*

•T^Kf^" fchappen Sommerfet en Noctingham voor,

Jr^/^;wf/«. zynde van Kleur roodachtig Drum, en van

binnen hoK alsorn andere Kryftallen gegr^jeid

iynde^ en difcwils by geheele Droezen famen-

gehoopt. Die Pieram?edswyze Kryftailen en

hoekige Staafjes, welke aldaar ^ onder de KaU
niey, byzonder in de Mendiphills, doorfchyi^

nende vailen , zyn denkelyk behoorende tot

de gekryftallixeerde Blende.

VI. (^-^ Spiauter 3 die half-lkhbelfteenig is m
Zincum zwart,

fierHum.
Bieirde.

Deeze in 't Floogduitfch en in *t Franfch

meenlyk zogenaamde Blende^ wordt in Enge*

land ook wel Blackjack en Mock-Ore of Mock--

had geheten ; om dat zy de JBergwerkers te

leur ftelt in hunne verwagting , een Metaal

viertoonende , dat zy niet bevat. Hierom wprdt

zy

(6) Zincum ffemitesfellatum atrttm. Si^H. N^at^ uts. Sj).

6. Zinc. Micaceum fubtesreliatum nigrum. Sijst. Nat.

174. N« 2. Zinc. Calciforme cnm Ferrö Sulphuratum.

Cronst. Min^ 230. N. I. Zinc. Sulph. Arfenico &: Ferro

tnineralifatum. Wall. Min, 24S. Z. Sulph. & Ferro mi-

neral. Minera Squamulis yei Tesrulis micante, obfcur^.

Pfeudo-Galena- Wall. Sxjst, Min. II. p 218. Sterire

nigrum. Aü, Siockh 1744. p. 58. Pfeudo - Galena. Voa«

Mtn% 167. Baum. Min. Lp. 271. Pott. ö^s. ïh ^.

W5.
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7y ook wel Sterik iiigrum^ als eene onvrqgt-
/^^^[j-j^

h^tQ zwarte Mynftofte, getyteld. ' xix.*

Men vindt dé Bleftde zeer overvloedig op

de Siberifche Bergen Kerkatan en ürful Tan, niBytdê,

in het Orenburgfe Gouvernement, als ook by

Jarliberg in Noorwegen, op verfcheide plaat-

fen in Sweeden , by Matloek io h Engelfch

Graaffcbap Derby , aan en op Vloeyfpaath

;

by Tesfchen in Bohemen , in witte door-

fchynende Gips-Spaath; by Rongenftock met

Wit Gulden ,
Loodglans en Kies, in door-

fchynenji Bladerige Gips ; by Katharineberg

,

by Kuttenberg, met Koper -Erts, Zilverhou-

dend Loodglans en Kopernickei in Kwarts : by

Ratizborzits , in de Dorothea- Myn, fomwy*

len met Loodglans : in de Saxifche Edtillollen

by Joachimsthall, als ook byOraupen in Bohe-

men > met Kies en Loodglans , of ook met Tin-

Erts en Loodglans in Kwarts : by Kaudebach
in het Tweebrugfe met Koper- Ertfen en Cin-

naber in Kopw* Pek -Erts ingefprengd. Men
vindtze ook op verfcheide plaatfen van het

Veroneefch Gebied in Lava. In Hoagarie en
Sebenburgen breekt niet alleen Zilver • Glas-

Erts en Wit Gulden 5 maar ook vermomd Goud
daar in , en by Nagyay is het Goud daar

mede verertst. By Kongsberg in Noorwegen
breekt zy» met Haair- Zilver, in een blaauw
achtig Gcfteente. Ik heb e^ fchoon Stuk

zwarte
ïil. Daa?., IV, Stuk.
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•Ml Zwarte Blende met Kies en roode Kwarts-Kry^.

^xtx^'
ftallen van'Rothen St^lfh^'by' étQyb^xg^'ltó

Hoofd- Saxen.

^Biefide
Deeze Mynftof is zwaar en gemeenlyk half

hard. Zy heeft altoos eene donkere , gemeen^

lyk een zwarté ^'zeldzaamer een zwartachug

bruine Kleur, gëlyk zy dus by Sterzing in Ti-

rol breekt in een Röcsfleen, die uic Granaaten

en Asbest beftèat; Zy geeft een bruine Stieek^

die wat naar "t graauwe trekt. Van buiten

glimt zy zo wel' als op de breuk, 't zy als

een Glimmer of als Loodglans* Gemeenlyk

breekt zy in Ruitachtige Stukken en is meest.*

al ondoorfchynende , fomtyds wat döorbfin*

'kende aan de kanten. Gemeenlyk bevat zy

de Zink j onder de gedaante van een Kalk ^

met Yzer en Zwavel verbonden. Zy geeft

derhalven difcwüs by het röollen Zwaveldamp

of Vlam en wordt Vervolgens rood of graauw.

Met Zuuren bruifcht zy op , en verliest , zo

dra men ze nat maakt , haaren Glans. Zy
kan, geroost zynde , wanneer zy'tot een fyn

roodachtig Stof gemalen is , als Kslmey ge*

bruikt worden* Met dit oogrnerk bragt mén-^

ze voormaals in Engeland in een grooten

vierhoekigen Oven , die van Steenen was

opgebouwd , van boven eenige Openingen

en', om den afgedreevenen Zwavel op te

vangen , een Kegelvormigen Schoornftcen

hadc*

De
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De Blendelcomt of rZ/Vï op de breuk vóór, ^

gelyk by Joachimsthall in Bohemen, welke XIX.

dikwils Zilverhoudend is en by Jangeorgeftadt ^1^^^^°*

f.oodhoudende ! o? fynhrreUg en glimmende ^ Vevfchd-

GorMarifche hruïne Zt7ö^^-i?;7; genaamd; gelyk in

Noorwegen , Sweeden en voornaamelyk aan
.

den Rammelsberg op den Haarts, als ook in

de Koelchacht by Freyberg in Saxen : of

Schubbig , met fyne glanzige Plaatjes, grooter

of kleiner en wac ^r'rover dan die yan de Glim-

mer; gelyk menze dus in veelerley Gefteente,

en op veelc plaacfcn , aancreft : of Straalig ^

genaamd StraalMencJei, gelyk menze in de Ko*

baltmynen, in Siberië , heeft gevonden. Dee*

ze kleurt af, doch glanst als Zilver of zuive-

re Loodglans , beftaande uit ever.wydige

Straalen. Voorts komt zy ook' Grofbladerig

voor, genaariid P^H/e^;^^ 5 die met Koper ea

Lood -Erts dikwils vergezeld gaat, woedende
in Noorwegen , Sweeden , Bohemen, Saxen

en elders , gevonden, Gemeeniyk is zy ge-

heel ondoorfchynende en zwart s te Tuna in

Sweeden vindt mén ze zwartachtig bruin j by

Ratizbörzits bruin en doorfchynende» Ik bezit

een goed ftuk Schubbige glanzige Blende , vaa

Stiperflones by Bishops- Castle in Shropshire

in Engeland , by de Mynwerkers , aldaar , Black^

jack genaamd en dergeiyke v^in Aken, als

ook een fraay en raar Stuk, in Kwarts, uit

Groenland.
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AïDEEL
Spiauter - Blende , agtzydig Droezig gê*

X l X.* kryftallizeerd.

HOOFD-

Men noemt deeze Gekryftaliizeerde Blende of

Blende -Kryftallen. Men vindeze in Engeland

nnm!'^^^' op verfcheide plaatfen, zo wel met Loodglans
Geltry- op Kies , als in en op Vioeyfpaath ; in Saxen

{tcilliz6Gr* * ^

de Blende* by Freybefg 5 in lioherhen met Zilver en in

Hongarie met Zwavelkies in Schubbige Kalk-

fpaath , fomtyds ook met Bergkryftallen en

Arfenikaale Teerlingen.

In vermenging en andere Èigenfchappen ,

komt deeze gekryftallizeerde Blende met de

voorgaande en volgende Soort , meer of min*

der, overeen, Zy geeft dan eens een bruine

Streek , die naar 't graauwe trekt; dan een

witte, die ineer of min geel is of graauwach*

tig 5 dan een roodachtige. Van de Zwarte ,

zo wel als van de roode Blende^ onderfcheidt

zy zig, door eene wat meer bepaalde geftalte#

Gemeetilyk zitten deeze Kryftallen , gelyk die

der Rood Gulden -Erts , in Klompen byeen:

^&y zyn niet zeer hard, van binnen Bladerig en

dikwils by Freyberg , vermoedelyk om dac

zy niet zo veel Yzer houden als de andere

Blende, doorfchynende. Voorts komen *er,

naar

(7) Zificum ftörilum oflaëdro -crjrftallifatum conglome-

ratum. Syst Nat, uts. Sp. 7. Zincum Sulphure & Ferm

mineraiiratum cryftalliratum. Wall. SysL Min. II.

aai.
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Volgende Verfcheidenheden in voor. XIX.

Groenachtig en geelachtig of hoog geel en gl^K^/""*

donker geel, vallen zy by Schemnits in Hon- verfchei-

garie, en by Kapnik in Sevenburgen. Rood

komen zy by Freyberg in Saxen voor; zynde ^^g* 3*

dikwils zo donker rood en 20 doorfchynende,

dat menze naauwlyks van Rood Gulden on-

derfcheiden kan ; maar zy zyn ligter en gee-

ven ook geen zo hoogroode ftreek. Zodanig

heb ik ze van den Hogen Birke by Freyberg

in Fïg* 3, op Plaat XLI. afgebeeld, en fyn

gekryllallizeerd , in Kryftallifche Kwarts , ook

van Stolberg aan den Haarts. Voorts heeft

menze aldaar ook bruinroodachtig en bruin ,

doch deeze komen meest voor, in Bohemeii

en Höngarie. Zy zyn , gelyk de zwarte Blen-

de, dikwils zeer moeielyk van de Tingraupen

te onderfchèiden ; doch zy vallen zo hard

niet, zyn Bladerig van xelfilandfghe'd en heb-

ben nooit de lichtgraauwe ftreek derzei ven.

Zwart komen deeze Kryftallen op verfcheide

plaatfen, in Kv^^arts^ Spaath of ander Geftcen*

te, vooi*. Men vindtze Pieramiedial , drie of

zeszydig, fomwylen dubbeld , geiyk de Aluin^ .

Kryftallen , öf Teerlingachtig, of in andere

zelfs veelhoekige figuuren : fomtyds blaaiiw

bf groenachtig aangevloogen^

Ff (8) 9pfo

in. D&Ah. lY. Sïii£«



4jfo Db Zink op Spiaüter,

Atn^^.L. (5^) Spiauter die Glimmerig fs^ roodachtig

,

door */ wryven ros»
Hoofd- ^

nmm,
VTïL Onde*" den Raam van i^öo^/7gofRondeBlen*

'rp^l!x^^^^
is ee n StofFe beken J , doorgaans roodachtig

Roode of Leverkleurig 5 maar altyd door wryven of
Blende,

fchj-aapen rood vi^ordenJe. Evrn^el vinct

men 'er ook m^^c een wicte Streek , die nu

meer dan m nder naar \ geele of i;,ra3uwe

trekt. Zy bevat f» m^yds Hotiekruid en is v op
\ Oog , weinig dan door de K^eur van de

Zwarte Blende^ en door de Schubbigheid van

de Gekryfcaliizeerde verfchillende; terwy] zy

ook dikwüs in Ruirnchtige flukken breekt*

Somtyds heeft het uiterlyk aanzien van

Glas, eii is gemeenhk half hard. Die van

Dannemora , in Sweeden , bruifcht op met

Sterk Water , doch niet met door Water

verflapte Vitriool ^ Ohe, waarvan zy nogthans

ontbonden wordt, met eene Solutie, die ver-

volgens Kryftaüen fchiet. De lingelfche heefÊ

noch van Sterk Water aandoening , noch van

die Olie wraar van ?y niettemin onrbonden

wordt. Ten opzigt van de inwendige 2e!f*

flan-

(g) ?^hctim Micaceum rnbicundurn , trifura rufA.. Sysu

Nat. urs. Sp 3. Zinc Sulphure Arfenico ^ Ferro mine-

ralilatum. Wall ^Z/^^. ^50 ZiiiC Culciforme cnm Ferro

Siilphura um. Cronst. Min 2p Z'mc. iMincr'^iifatuni

Sqoamofum rubescerss nkens. Car-h. Mhu 61. ffeudo*

llalena rubens. Wali.. ^ijst* Min» IJ. p. 2io.
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iftandigheid is zy grof- of fynbJadïg, gely- uk
kende fomtyds naar Loodglans , of vtrtoo-

"x?!*^^^
cende op de breuk veele Spiegelende Vlakten ^ Hooïö-

gelyk de zogenaamde Spiegel- Blende van Ra-*^"^'

tieborzits in Bohemen , welke zeer ryk is in

Zilver^

Gerneenlyk valt déeze Blende wel rood 5 als VerfcheJ-

gezegd is, of roodachtig, in hoedanige men^^"^^^^^^

tiikwils gedeegen of verercsteGoud en Rood-

Ê'ulaen Erts van Zilver, in Bohemen en Floii-

garie of Sevenburgen aantreft. De Freybergfe

is doorfchynende , de Scharfenbergfe, in Sa-

Xen, week en geefc , met een Mes gewrec-

véh , in 't donker heldere Vonken. Sommige

gelykt veel naar roodachtige üarnlleen. Zo-

danig heb ik ze met Kalkfpaath in Leyfteen ,

van Katharina Neufang by Sc. Aodriesberg op

den Haarts. Zy komt ook bruin of rood-

achtig bruin 5 op verfcheide plaatfen voor,

tn by Schemnits breekt daar Cinnaber in.

Voorts' vak zy geelachtig en geel , in welke

men gedergen Goud vindt , by Boitza in Se«

Benburgen : Groenachtig , welke ook Phos^

phorieke Vonken in 't donker geeft, wanneer

zy met een Mes gewreeven worde: Staalgraaü^

of Loodgraaiiw by Jdhangeorgeftadt in Saxen

en wit aan den Zilverberg, by Ratwick, id

Sweeden.

De meefte Ertfen uit den Rammelsberg
^5

veelen in de Freybergfe Myaen ^ de Lood-

Ffs tn*
W, Deel» IV. StiTïc.
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TIT. Ertfen van Gerolds - Eek in de Elzas en vm
*xfx!" St. Croix in Lotharingen 5 zyn Zinkhoudende*
HooïD- Men vindt ook Spiauter in gedeegen Zink-Vi-

triool , en daar is eene Oker ^Spiauterbloem ge-

naamd , voorheen befchreevcn )- Voorts

komt ook eene Zinkhoudende Blende onder

de Goud- en Zilver Ertfen voor^ gelyk wy
vervolgens zien zullen.

XX. HOOFDSTUK.

Befchryving van de ^ismdtu^ zo gedeegen

als gemineralizeerd.,^r;2 de Ertfen daar toe be^

. hoorende.

Kenmei-Xr^°^ Metallyne StofFe,by fommigen JT/V-

keu, juje muthum genaamd , en deswegen met eeu

W getekend wordende , maakt by L i n n u

onder den naam van Vismuthum^ een Geflagt

uit, waar van zyn Ed. de Kenmerken ftelt te

zyn : „ een fmeedbaar broofch Metaal , dat

^ Plaatig is en geelachtig wit; door Vuur on*

der *t gloeijen fmelrbaar; door Sterk Water
ontbonden Glasachtig helder , door Ko«

,5 ninglyk Water geelkleurig: overgaande door

55 Calcinatie in een Tegelrood Glas/'

Het

{z) Zie IIL Deels IL Stuk ,blads5* 38»*
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Het is gemeenlyk onder den naam van Bis- ujs

muth bekend , en wordt by fommigen ook ^^j^^
Markafiet , by anderen Afchgraauw Tin of Hoofd-

Lood 5 in 't Hooeduitfch Aschbky ^ geheten.""^'

Sommigen noemen het , m c Franlch , Ltam
de Glacé. Naar de Spiauter gelykt het veel

,

doch \< wat geel- of roodachtiger , en zwaar-

der, ja bykans tienmaal zo zwaar als 't Wa-
ter. Het Iaat zig zo goed niet fmeeden als

dat Metaal, fpringende onder den Hamer, en

in 't algemeen zeer barftig of breukig zynde.

Volgens de Proeven van den Heer Brug»
MAK NS wordt het , in zekere omftandighe-

den, van den Zeilfteen aangetrokken.

In 't Vuur fmelt het zeer ligt, byna wanneer Eigen-

het begint te gloeijen, of een weinig eerder/^^^^'^'^"*

Ook verandert het fpoedig in een geelachtige,

op 't laatst, door een fi:erk aanhoudend Vuur,

in eene Menie- roode , en, wanneer de Lugt
'er een vryen toegang toe heeft , met eene
blaauwachtige Vlam , grootendeels vlugge Kalk

en een bruinachtig Glas. Dit verflakt met zig

alle onedele en Halfmetaalen , kunnende der«

halve , gelyk het Lood , tot zuivering der

Edele gebruikt worden ; hoewel het Zilver

daar van wat broofch worde, en een gedeelte

des Gouds 'er mede vereenigd blyft, zo men
wil. Zelden is het zonder Rottekruid , dat

zig , door de Sublimatie met Zwavel , duide*

lyk verraadt , en houdt , zo als de Natuur

Ff 3 het
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Afdeel. handen levert ,
dpprgaans eefiig

iTuK.
" Behalve de Kobalt en Splauter , waar^ van

Verbin-de laatftc zig evenwel , door zekere Hand-
ding met » j u . •

Meual^n.g^^^^pG" 5 cr mede vei-mengü , vereenigt zig

de Bisn)Uth mei: alle Metaalen en Halfmetaar

len in 't Vuur. Het Lood wordt 'er fmeed-

baarer door , doch al!e andere Metaajeq broo-

fcher en wat breukiger, eo, de genen 5, die te

"vooren een andere Kleur hadden, wit; Koper

cn, ïin helderer klinkende Tin cn Lood
worden 'er wat harder en fomtyds glanziger^

maar tevens ligter fmeltende door , en het

eerfte bekwaamer tot Soldeerz;eL Uit de ver-

binding met Tin ontftaat de zogenaamde Tta-

tanego , en , door het te famen fmelten vari

vier deelen Bismuth met twee deelen Lood^
bekomt men een Metaal , 't welk reeds door

de Hicte van kookend Water vlopit , en, tot

Anaromifche Infpuitingen gebruikt kan wor-

den ; uit de vermenging van Bismuth 5 met Spies-

glas -Koning en lin , een ander, tot het af^

drukken der Munten; met Tin, Lood en wac

Kwikzilver Spiegelfolie ; met Tin en Kwik-

zilver het onechte Bhd - Zilver. Met Kwik-!

zilver laat zy zig ook zeer ligt tot een AmaU.

gama maaken, 't welk zo dun is, dat het niet

flegts alleen , maar ook met daar onder gc^

mengde andere Metaalen , Tin en Lood ^

4oor Zeemleder geperkt kan worden 5 eii^.
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In Geest van Salpeter, in Konin.^lyk Wa* ijl

ter en in Azyn, ontbindt zig de IJismuth met

een bitcerrn Snvak en wel in de eerften met Hoofjd-

een fterke opbruüc ing. Zy ^'^^^'^^^^^
^^^^'-"Oi^osVing

ven gemakkelyk. 't zy door Loogzout, 't zyin Scheid-

door \A yngcestofzeifsdoor enkel fchoon Wa-^^^^^"*

ter, rcderi-,e(toocen als een witte Kalk, die

Oivler dtn naam V:.n Bhnw de Per les , Blanc

d'Effiagne of Mcigiflerium IVisminhi ^ Wereld-

kundig is. De oplo^fing in vSalperer Zuur

geeft 5 door enkel uitdampen , fraaije Kryftal-

len. Het Zuur van Zouc ei van Vitriool ver-

eenigt zit> riet ligt daar mede, dan wanneer

zy, of de Cnzyd^ge Zouten, waar in zy zya

vervar, op de Solutie van Bi^muth m Salpeter-

Zuur gegooten worden: dan, naamelyk, val-

len zy, met de Bismuth, als een witte Kalk

op den bodem, die, door Zout-Zuur neder*

geftooten zynde, zeer vlug is, en door eene

flappe Hitte reeds verfmelt tot een broofch

Hoornachtig Lighaam , dat men Hoorn-Bismuth

tytelc. Een oplosfing in Geest van Zout

verkrygt men bovendien , wanneer men de

Bismuih met byiende Sublimaat ovei-iaalt en

dan wordt de Solutie, die Vettig is, Bismuth-

Boter , waar uit , door het bygieten van Wa-
ter , de Bismuth aanftocds weder nederzakc.

Door Zwavel - Lever, en , als zy reeds in vSterk

Water opgelost is, door Armoniak -Geest,

wordt zy insgelyks aangegreepen. Armoniak-

Ff 4 Zout

III. DAfiJUt IV. SïVK,



45Ö De Bismütu ?n
III.

i^DEBL. Zout z^if ontbindt door Sublimatie wat van de

Hoofd- Bismuth, die met de Salpeter, daar zy voor
't overige mede weg poft, een foort van Bloe»

men geeft* Aan de Glasfric geeft zy eene

bruingeele Kleur.

Otider- De Bismuth zeer dilcwils in de nabiiurfchap 9

Ens. als ook met de Kobalt en deszelfs Ertfen 5 ge-

vonden wordende , hebben groote Mineralo-

giften ze daar mede verwarde Daar de Kobalt

zeer moeielyk en de Bismuth zeer gemakke-

lyk fmelt, kan meiize ligt van elkander fchei-

den. De Erts, nog niet geroost zynde^ wordt

met even zo veel gebrande Borax en fyn ge-

wreeven Glas in een Kroes , die met Stof van

Kolen gevuld wordt , in een Wind- Oven of

voor de Pyp van den Blaasbalk gefmolten

,

en dan , koud geworden , vindt men op den

bodem het zuivere Metaal. Dit dient om de

Erts der Bismuth, welke van de Kobalt -Ert-

fen naauwlyks op 't bloote gezigt te onder-

fcheidenis, ter toets te brengen* Ik hebze

zelfs met een Brandrpiegel , Druppelswyze

,

waar van ik het Stukje nog bewaar , uit de

Erts gefmolten.

Gebruik De Vertinners , Tinnegieters en andereder*

^^^^^^^^^ gelyke Kónftqnaars en Handwerkslieden, ge^

bruiken de Bismuth , om het Tin ligter vloei-

baar te maalren , als ook , in verbinding met

even veel Tin en Lood , tot hun SoIdeerzeU

Zy komt in ""c vervalfchte Kwifeilver^ in de.
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Tuctanego en dikwils in 't Engelfch Tin. De m.
Artfen, van oude tyden, hebben de Bloemen

^^^x"^*
<3aar uit 9 zonder byvoegzel, of met Geest van Hoof D?

Zont of Sal Armoniak verkreegen , zonder
""^^

eenige Grond of Ondervinding, zo veel be-

kend is, als een Zweetdryvend Middel aanbe-

volen en nog heden gebruikt men de uit haa-

re oplosfing, door Water , neergeftooten Kalk

als een wit Blanketzel en om eene zwarte

Kleur te geeven aan het Haair.

Van dit Halfmetaal komen de volgende Soor-

ten voor.

(i) Bismuth, clie bloot is. 1.

thum na*

Deeze, die men gedeegene Eismuth, of odk^^^l^^^^

BismuthP'ierge ^mVïZx^kxykViOQVCit^ vindt men
in Sweeden, als ook in Saxen by Schneeberg

,

in witte ondoorfchynende korrelige Kwarts ^

by Johangeorgeftadc in Loodglans; by Joa-

chimsthall in Bohemen in roode Veldkeizels ;

by Alpirsbach in 'c Wurtembergfe in geelach-

tige zwaare Spaath , gemeenlyk met en nevens

Koper- of Kobalt- Ertfen» In de Sweedfche

Bast-

(i) Vismutfium nudum. Sijst. Nat, XI T. Tom. lïL

Gen. 28. Sp» I. Mus, Tesf. 52. N. i. Vismutum nati-

vum. Cronst. Min, 222^ JnsT* Miiu 158- Wall. Sysl^

Min. II. p, 205. Bismutum nudum nativum. Wolt,

Min*

Ff s
III. Dbbi,. IV. Stok.
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^
in» Bastnaas*Myn in Westmannland , breekt Ko.

xx^ balt -Erts in een mengzel van zwaare Yzer*

igJ^K?'^*
Ertfep, Bismuch , Potlood en zv\arte Granaa- .

ten , en in een Myn aan de Rivier Koblerwald

in Noorwe^gen , de Bortlel- Erts , een foort

van gedeegen Zilver , in gedeegene Hisr-uth,

Zy is buitergewoon zwaar,^eh weinigf eed-

baar en fmelt aan de Kaars. Mqn vir dize nu
meer dan minder zuiver.

Verfcbei- Deeze Bismuth komt of aarf^evho^en voor ^

P» . XIJ- ^'V dunne Hïaadjes, m verharde groenachtige

^^S^ 4> 5» Mergel, by Joachimsthal in Rohernen, of Vc%

delachtig geftreept , dit meadan reder ^ üisr

muth noemt 5 by Schneeberg in Saxen, als in

Fig. 4 een fr;ay Stuk is afgebeeld: van wa r

ik ze o< k Derdrhtfch gegroeid heb in roode

Hoomïleen , gelyk Fig. s een gedeelre vm
zulk een gefleepcn Plaat vertoont. Ook vindt

menze fyn inge/jprengd ^ in bruine Zardrteen,

VthmMth* Zand flirts genaamd, by Joachims*

thall breekende , die doorgaans wat Kobalt

houdt ; of Lighaameiyk , derbes Bismuth ge-

naamd, welke fomtyds Zilverkleurig wie valt,

in verharde K!ey , in Bohemen \ in zuivere

KwartSg m *^axen;of in zwartachtige Bafalt,^

in Sweeden : of bont uitgeflagen, met een

weerfcbyn , dat men Blmuthbloemen heet , by

Schneeberg in witte Kwarts - K/vftalIt n , by

|oüChimsthal! in graauwe Hoornfteen. Zykomt
4igc, korrelig of Bladerig, ook Celluleus eiï
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als uitgeknaa^^d voor. Men vindtze meest
^J^^gi^,

ponder geftalte, doch fomtyds als een Drop- XX.

fteen 5 of ook ia Teerlingen 5 by Joachimsthal <^t^*°"

in JJohemen.

(2) Bismuth, die gemineralizeerd is 9 geelach* n.

tig wit , glinftennde.

mime.

Men vindt deeze , die van Wallerius Gemeene^

Bismuth^ Molm genoemd wordt, in S weeden,

a!s ook, volgens Lijsn^üs, byGozIar, in

't Brunsvvykfe. Zy heeft eene Afchgraauwe

Kleur, met zeer fyne glanzige geele Schub-

betjes, Zy houdt, behalve de Bismutb, Zwa-

vel 5 Rottekruid en fomtyds ook Kobalt. Som-

mig beftaac uit byna geheel oavatbaare deel-

tjes. Door Sterk Water gefmolten, geeft zy

eene heldere Solutie , waar mede men Let-

ters kan fchryven, die aan 't Vuur geel wor-

den. Waarom onze Ridder deeze Gemeem
Bismuth noeme, my duiftér. Hy zegt, dat

?y een rosachtig, niet een blaauw Glas geeve.

(3) Bis-

(2) VismuiJmm Mineral ifatnm , albo - flavescens mi-

cans. S'^st* Nï?t. Sp. 2. Vism. Sulphur. raineralilatum

SquatnuUs minoribus CroNst. Mm. 224, ViSmiitlium Ar-

fenico , Sulphure , Gt)balto mineruUratum. /^///a'.

234- Wismuth. Sulph. & Arfen . mineralifatiim , Squa-

mulis aut particulis micans» Wall» Sfjst^ 11.

S07.

IIL D«EL. IV. S-mm,l
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TII. (3) Bismuth,^/> gemmeralizeerd is^meiPPlg'

^^xxl"
'

yorf^/;^e Plaatjes.

Hoofd*
STUK. jvieo vindt deeze in de zo vermaarde Zilver-^

Ful^w niynen by Kongsberg ia Noorwegeo. Zy is

thf4mMar'ii\i grove Wigvormige Schubben famengefteld,

^Vzer- en houdt behalve de Zwavel en Bisoiuth ook
houdende.

j^Qg Yzer. Het geeft een fynftraaligeD Schaar-

fteen , en is derhalve van veelen onder de

Spiesglas -Ertfen gefteld geworden.

IV- (4) B'i^^^^^^ ) die geminerallzeerd is y Glanzig s

Bfrmuth.
^^/^/^^m^^/^ P/aatig.

Glans,

De Heer Walleriüs, die het Eismuth^

Glans noemt , maakt hier van zyn tweede

Soort. Cronstedt merkt aan , dat de

door Zwavel gemineralizeerde Bismuth fyn-

bladerig valt of grofbladerig, gelyk deeze, die

men fomtyds als uit Dobbel fteentj es famenge-

fteld vindt , en alsdan van eene dergelyke

Kobalt - Erts naauwlyksonderfcheiden kan. Zy
heeft

(3) Fismuihum Mineralifatum, Lamellis ciineatis.

Nat, Sp. 3. Vismuthum Ferro Sulphurato MineralifH.»

tum. Cronst. Min, 225. Bism. Sulph. & Ferro Mine-

ralifatum, LamelUs Cuneiformibus. Wall, Syst* Min^

IL p .208.

(4* Fismuihum Mineralifatum nitens fublaminofutti

Sijsu Nut. Sp 4. Vismathum Suiph. Mineralifatum , La-.

Hieiiis majoribus. Cronst. Min^ Galena Vismutlii^

\Vah<. ^HsU Mtfif II. 206.



DEKZELVER ErTSËN. 461

heeft een blaauv/achtig witte Kleur en beftaat
^J^^*^

tiit zeer gladde Staafachtige of Ruitvormige xx.

deeltjes; de Kobalt -Erts trekt een ^einig^^^^^"

naar 't roode , is vast van zelfihndigbeid >

met ruuwe deeltjes. Van de Loodglans is zy

ook dikwils moeielyk af te zonderen ; dan door-

dien haare deeltjes Schubbiger , een weinig

glanziger en op de Breuk wat gellreept zyn*

Men vindtze in verfcheide Mynen van Swee-

den , als ook , mee bruine Schubbige Blende

in zuivere Kwarts, by Chutenits in üePilsner

Kreits van Bohemen.

Van de Bismmh-Oker ^ die door den Heer Bismutb*

W ALLER lüs ook tot de Bismuch-Ertfen^^^^*

betrokken wordt (^), is, volgens de Ichik-

king van onzen Linn^üs, reeds te vooren

de befchryving voorgefteld {b).

XXL HOOFD-

(^a) Wismuthutti Terreftjre pulverulentum iPlavescens,

Wall. Syst- Min» II. p. 309.

ib) m. Hijl. III, D. II. Stuk, bladz. 383.

^ «s?

ïlï. Dbbl* IV. Stuk.
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XXh

STUK»
XXI. HOOFDSTUK*

Befchryving van de K o A L t en derzèivef

Ertfên; wa'xr toe ^^Kryftailyne ^/Glans-Ko-i

bait . Spiegel -Kobalt 5 Geftrikte, Korreli^

ge, Staaldigte , . Kiezxge of Spys - Kobalt

en Slakken- Kobalc hekooren^ Bereiding vm
het Rottekruid uit fommigen ^ van de Smalt

of 't Blaauwfel , uit anderen van deeze Ert^

feiu

Eigen- T\e Mynrtofte 5 die gemeetilyk , naar den
fchappen. XJ Latvnfchen naam CoM'tum^ in 't Hoog^

duitfch Kobolt ^ by ons Kobalt^ en in Vrank**

ryk Cöbalt geheten wordt, is in haare volko-

Hiene Metallyne gedaante , zó als zy tot nog

toe naauwlyksin de Natuur is gevonden, wit-

achtig graauw, bykans als fyn gehard Staal ,

op de Breuk fy .korrelig, dof en zonder glans.

Anders is zy hard en tevens zeer breukig , iö

zwaarte ligter dan de meefte Metaalen , naa-

melyk maar zes- of zevenmaal zo zwaa*- als

Water. Zy vloeie zeer moeielyk en vereischC

daar toe een fterken trap van Vuur, bykans

als Goud of Zilver. Dit is de Grond, waar'

op derzelver affcheiding van de ligtvloeijendef

Eis.
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ïhmnih berust. In een aanhoudend fterk apdIeu

Vuur gaat zy over tot een zwarte Kalk. In J"^^'

een nog fterker Vuur verfmelt zy tot een Ichoon ituk.

blaauw, in \ Violette ipeeleüd Glas; welks

Kleur onder alle Verwen de beftendigfte is te-

gen 't Vuur. Zy geeft ook, met Loogzout

en K ::izels gefmolten , een zeer fchoon blaauw

C\^$ , welks Kleur in fterKte naar de verfchil.

lende evenredigheid der Stoffen verfchilt. Dit

is de zogenaamde Sma/t of Blaauwzel*

Uitgezonderd Bismuth , Lood en Zilver, VcMn^
fmelt de Kobalt in 't Vuur met alle Meraalen^^s^^^^^

ligt ondereen, en maakt dezelven broofch;

behalve hec Tin, dat *er fmeediger door wordt*

Gemakkelykst gefchiedt die met Kopernickel^

welke natuuriyk reeds dikwijs daar mede is

vermengd. Met Koper verbindt zy zig zo

naauw, dat zy, eenmaal daar m@de vereenigd

zynde ,
naauwlyks weder volkomen daar vm

gefcheiden kan worden. Het Rottekruid zelf
3,

dat de Natuur zo dikwils daar mede vermengd

heeft, laat zig moeilyk , zelfs door herhaald

rooften, daar van afzonderen , en fmelt mea
ze, het daar onder zynde, zo neemt deVfam
een blaauwe Kleur aan» Het Yzer bïyft 'er

to digt mede vereenigd , dat fommigen da
Kobalt voor een raengzel uit Yzer, Koper
Lood , Bismuth en Kattekruid , gehouden
hebben. Men heeft 'er , door ElekmTche - Von*
ken , zigcbaar Yzer uic gefmolten. Zy laa£
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Afdeel * ecliter ^ door Borax eh Kalk , van hét

xxï.' Yzer zuiveren. De meefte Kobalt •Erden zyd

*tük!^°" Zilverhoudende, inzonderheid, die in Zilver-

mynen^ ofmee Bismuth gemengd ^ voorkomens

Men vindt 'er in de Wurtembergfche Mynen

,

die uit het Gentner van vyf tig tot tagtig Mark
Zilver geeven.

Ófitbm- ftcj^k gezuiverd Vitriool* Zuur i

ScheM-
en nog beter in Sterk of Koninglyk Water ,

vogten. ontbindt zig de Kobalt volkomen , 't zy de-

zelve in geheel Metallyne gedaante^ of in

Kafk zig bevinde. De Oplosfingen hebben

gemeenlyk, zo lang zykoudzyn , eene bleek-

roode , doch, als zy gewarmd worden, eene

helder groene Kleur. Zy geeven ook , door

het uitdampen , bleekroode Kryftalleri , Welke j

van het Vitrioolzuur, de geftalte der Aluin-

Kryftallen hebben. Zelfs de Azyn , de Geest

van Zee -Zout, de Wynfteen , vlug en, wan-

neer zy *er mede gekookt wordt , ook vast

Loogzout ; insgelyks middelflagtige Zouten ,

uit Zuur en Loogzout geboren , losfen de Ko-

balt met dcrgelyke Kleuren op. De Geest van

Zee -Zout maakt haar , zo wel als 't Koning-

lyk Water, ten deele vlug en fchiet Kry (lal-

len , die echter in de Lu^t verfmelten. Ook
de Zwavel - Lever ontbindtze t^eenemaal. Uit

haare oplosfingen in Zuuren kan zy door Bloed-

loog als een blaauwe, door zuiver Loogzout of

Kalk- Aarden als eene bleek Amethystblaauwe

of
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Óf roodachtige Kalk nedergeftooten worden , XïDEat*

i3ie zig weder zeer ligt in de gezegde Vloei- XXL

ftofFen oplost , en voortrefFelyk tot de blaau- ^xu^

we Kleur in 't Brandfchildereu dient. Met

Kwikzilver laat zy zig door geene tot nog toe

bekende Konstgreep vereenigen.

De oude Mineralogiften fchynen de Kobalt P"%<Js
Ö n ^^^^ ^^^^

niet gekend te hebben ; ten miniten ftellen zy bekend,

onder dien naam dingen voor, welke van on-

ze Kobalt hemelsbreedte verfchillen. Sommi-

gen willen, dat het nog geen twee Eeuwen zy,

dat inenze in Saxen begon te bewerken en nog

geen drie, dat men ze eerst in kennis kreeg-*

Evénwel toonen de blaauwe Dobbelfteeotjes

van Kobaltglas in het oudfte Mofaiek, dat zy

zekerlyk van ouds moet bearbéid zyn. De
Bergluy zeggen , dat de Zwarte Molm en Bis-

muth de Kobalt vreeten , de Kobalt het Zil*

ver, en dewyl Kobold by hun, van oudSi> een

Bergfpook is, heeft die StofFe daar van waar»

fchynlyk den naam.

De Kobalt -Ertfeiibreeken inde meeHe dee- Waarfji

lm des Aardkloots , by Aderen of Nesten , 5eSf
zelden in Vlotten by Koperfchieferis , of in de«

Verdiepingen by Tin-Ertfen, of rü brokken;

gelykin Spanje 3 Savoije en Piemönt; by Zil.

ver-Ertfen in Dauphiné , by Markirch in

de Elfazj in *t Furftenbergfe, by Wittichen^

in roode Spaath ; in 't Wurtembergfe , Nasfau-

Weilburgfe en Siegenfe in Kwarts; in VHes*
Gg fi*

Ilïé DkeI, IV# SïUBfo
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ML^ lifche, in Thuringen, voornaamclyk by Sahk

XXL feld, in Koper- Ertfen ; in h Mansfeldfe en \
aoor».

Graaffchap Hohenftein in Koper -Schiefer ;by

Wernigeroda op den Haarts, by Lauterberg

en elders, metryke Koper- Blrtfen; by Claus*

thall , zelden by Andreasberg , zeer Arfeni-

kaal ; op verfcheide andere plaatfen in Yzer»

fpaath ; by Freyberg in Saxen in Amethyften

Vloeyfpaath; elders in Vloeyfpaath-Droezen,

inet Zilver Glas-Erts en Kalkfpaath, in Rots-

fteen; by Schneeberg in witte zwaare Spaath;

irfders in Loodglans , gelyk in Bohemen , alwaar

nienze oök vindt in i-oode Veldfoeizels en op

verfcheide plaatfen met en in Zilver- Ertfen ^

fa öndoorfchynende korrelige Kwarts, roode

en onzuivere Kwarts en zwarte Veld -Keizeis;

fey Schtedming in Stiermark in verharde geel-

achtige , glimmerige Kley; alsook in Honga»

rie en Sitessie* Ik hebze uit her Graaffchap

Valkenftein, twee Voeten diep uit den Grond

gegraven.

Sommige berichten by Pli niüs> als ook

de blaauwe Kleur op het Chineefche en J^-

panfche Porfelein , laaten vermoeden , dat mefll

ook in de Oofterfche Landen Kobalt vinde^

Immers ik heb Kobalt -Erts van Ceylon. EiBö

Strooiblaauw , *t welk die zelfde Aucheur uit

Egypte befchryft , en de Koper -Stoffen van

den Berg Atlas, in welken Lehman fpooren

van de Kobalt ontdekte , m^kén het waar-

fchya*



fchynlyk , dat dit Metaal ook in Afrika niet i\%

vreemd «y. By Annaberg , in Saxen , viüdt

men 'er Rood Gulden, by Schneeberg Zwart»
,
Hoori^

gulden, by Sahlfeld, als ook by Schladming"^

fWit Gulden , in *t Wurtembergfe gedeegen

HaaiHilVeren Roodguldeui» in de nieuwe Ko-

t)erberg , in Westmannland in Sweeden , Lood-

glans daar in. By Joachimsthal in Bohemea

zyn de Mynen zo ryk van Kobalt, dat men

>r jaarlyks tieoduizend Gentner Ercs üic haaien

kan id).

Zeer .veele Kobalt - Ërtfen ;syn met een? ^ Onfe

faleek of fchopn Rooze-roode Bloefem befla.|Sakf

gen. Heeft men daar uit, of uit eenig ander ^^^^^^^

^ferkteken^ bet Vermoeden, dat feen ErtsKp.

balthoudende zy , zo ftoot men ze fyh ,

trerpt iets daar van op gloeijeüde Kolen jwan-

péer zy alsdan eeneti Knoflook - Reuk aitgeèftj^

zo ropsc ,rqenze vooraf ; maar dien niet too-

üende , zp fmelt menze met nog eens zö veel

Borax in de Wind -Oven* Als het da^r in

pintrent een half Uur geftaan heeft j onder-

3!;oekt men met eenen gloeijenden Haak, öfde

^tofFé zig in Draaden laat uitrekken : trordt

tnen dit gewaar, zo neemt men de Kroes uit

hét Vuur , en zet ze aanftonds in een Vat met

f]iV«er of giet 'er kpud Water pp»

" Gg s" '

•

"



De Kobalt en

Atoeel
Kroes 5 koud geworden zynde, flaat men aan

XXI.
'

ftukken , en befluit uit de donkerer of helde-

sSjk.^"" rer Kleur der Slakke, dat 'er meer ofminder-

Kobalt in zy. De Oplosfing in Sterk Water

kan ons dit eenigermaate toonen: want hoe

fterker die zy van Kleur, hoe ryker de Erts is

van Kobalt. Door deeze oplosfing laat zig

dók ontdekken , of de Erts ook andere Me-
taaien houde. Wordt, op het bygieten van

't afkookzelvan Galnooten, hetzelve zwart,

dan bevat de Erts Yzer: zet zig aan 't gladde

Blik, dat men 'erin legt, een Koper- Korst,

zo houdt zy Koper, en aan een gepolystKo-

peren Plaatje , dat 'er een poos in gelegen

heeft, een Zilverkleurig beflag zittende, dan
is 'er Zilver in.

Rotte- Hoe men 'er deeze Metaalen affcheide, zal

&Kobït-''° derzelver befchryving blyken. DeBismutb,
Ertfen. welke de Kleur van 't Glas en der Smalt on-

zuiver maakt , kan reeds door een zagt Vuur
daar uitgefmolten worden. Het Rottekruid

wordt door enkel Rooften uitgedreeven, en,
wanneer het de moeite waardig is, in een met
boeken geboogenen Schoorfteen opgevangen,

die groDtendeels van Hout, doch naby den
Oven van Steenen opgemetzeld is , en hier en
daar Openin^ïen heeft , welke men fluiten kan,

dienende om het Rottekruid daar uit te ver-

gaderen. By een fterk te lang aanhoudend

Roostvuur bevat het onderfte deel van op-
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gehevene Rottekruid nog wat Kobalt, zynde
j^J^^

deswegen zwaarder en donkerer van Kleur, xxi,
'

en kunnende ook tot blaauw Glas genuttigd

worden: het andere wordt, of alleen met een

byvoegzel van Potasch , tot ^wit Kryftallyn

Rottekruid , of met Zwavelflakken of Zwa-

velkiezen tot rood of geel Rottekruid , in daar

toe gefchikte Vaten gefublimeerd.

De Kobalt wordt 3 behalve dat men haare Smalt of

oplosfingen tot groen Vuur, en voornaamelyk ^^^^^"j^^^

in Koninglyk Water tot Sympathetifche Inkt, Kobalu

de Kalk tot Glas- en Brandfchilderen, als ook

tot het maaken van gekleurd Glas en valfche

Edele Steenen , inzonderheid tot de genen

,

die hoog Safierblaauw zyn (^) , gebruiken kan

,

tot Saffer en Smalt of Blaauwzel fterk gebe-

zigd. De SaiFer of S/ifioor is niets anders dan

^eroofte en zeer fyn gemaalen Kobalt, mei

even zo veel zeer*fyn gemaakte en gebrande

Keizelrteen^n vermengd ^ met Water bevog^

tigd en zo digt in kleine Vaatjes ingepakt, dat

zy zo hard als een Steen worde. Om SmaU

te maaken , brengt men de Kobalt -Erts , na

dat men die geprobeerd , uitgqzogt , aan Huk-

ken geklopt, onder dikwils omroeren geroost

en door een Zeef geflagen heeft , met twee

,

drie, vier öf zes dealen wit gebrande en zeer

fyn

Ce) Ik lieb de zodanigen die de echt« SaHeren in

fthoonheid van Kleur overtfeffen.

Gg 3
ÏIL Dkju^ IY> Sxvbu
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III. gemalén KeJzels of Kwarts; (nStó datzy

^^XKl ^^^^ mipder van dit byvoeg^êl verdraagen

HooFp- kan); en even zó veel droogst zuiVe*è enfterk

gebrande Potafch , m groote fterke Potten,

die tegen 't Vuur b^fland zyn , réed$ in de

Glaè • Oven ftaande. Men houdt dit mengzel

,

égt Üuren lang, in een fterk Smeltvuur; roé*

rende het^ op dat alles te gelyk in vloeijing

kome , fomtyds met een fterke Yzeren Staaf

ötn; neemende de wicte Schuim of Glasgalle,

diezig boven aanzet, af. Dan fcheptmen het

Qhs , als bet lang genoeg gefmolten , wel

gekleurd en zuiver is , met Yzeren Lepels uit

;

tverpt het gloeijend in Houten Troggen, di?

tnet koud Water gevuld zyn, en brengt het,

verkoeld zynde , onder den Stamper, zeeft

het door en maalt; het dan op den Molen 9

ilfusf^hen twee harde Steenen , met een hyvoeg»

zei van Water tot een fyn Stof. Dit piengt

men dan met Water en door omroeren fcheidt

ftien het fynfte , dat uit den blaauwen naar

Afchgraauwe trekt, in 't Hoogduitfch Mfchil

genaamd, door afgieten van het overige* Uit

dat fynfte kan men, door nieuwe omroering en

iafgieting, de Efigelfche Smalt bekomen* Hét
overblyvende wordt , na 't afgieten des Wa«
t^rs^ op Planken gedroogd, en, weder fyö

gemalen of gewreven zynde, in Tonnen ge.

pakt , waar van ieder ongevaar drie Centner

houdt. Van deeze Smalt maakt men dus ver»

fcheide
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fcheide Soorten , die naar de zuiverheid en
j^^^^^j^

onzuiverheid, hoogte of bleekheid van Kleur, XXI
verfchillen. s^Jic!^"*

Tot Schilderen dient het Blaauwzei niet zeer Gebniifc

•vel : ook is , het in groote veelheid tot door-

haaien van 't Lywaat gebruikt, daar voor na-

deelig , door zyne fcherpheid. Beter deugt

het tot Strooy-zand en tot blaauwe verglaa-

zing van 'i Aardewerk. Zelfs de Spyze of de

Slakken , welken het blaauwe Kobaltglas op

den bodem laat vallen » houden dikwils nog

Kobalt , p;eevende met Keizeis en Potafch een

blaauw Glas : dikwils is zy van een Koper-

hoödende Koperkleurig, doch tevens broofch

en breukig, kunnende fomtyds als Koper tot

kleine Schelletjes, welken men *er van maakt,

gebruikt worden.

Thans gaa ik tot de bcfchryvinge der Soor-

ten over.

Cl) Kobalt, die gekryfiallizeerd is. 1.

Cohaltum

Sommigen noemen dit Glans - Koiah , anderen n7j!!'^^^'

J^g^ Kryftally

(i) CMtum cryHallifatum. Syft. Nat. XII. Tam. III.

Gent 29. Sp« I* Cobaltumum Ferro Sulphurato & Ar-

lènico mineralifatuni. Cronst. Min, 250. Cobaltum F«R^

ro Arfenicato , cum vel fine Sttlphure mineralifatum &c.

Minera Cobalti Tesfularis. Wall, Spu Min. ILp. if6.

€alena Cobalti nonmllorum.

Gg 4
in. Dui. IV. SmiBh
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II 1. Kobalt - Kryjhilen : Walleriüs geeft hc^

^xTl^ den naam vaa Kobalt , die door Arfenikaal

Hoofd- YzeY , met of zonder Zwavel , gemineralii-

^erd is ; de Erts wit , met Plaatjes of Kor-»

rekjes glinfterende. Het is een Kobalt - Erts,

met den Glans byna van Tin en de geftalte

van Loodglans. Somtyds trekt zy wat naar

't roodacbtig geele. Altoos houdt zy Yzer,

Rottelcruid en Zwavel ; zynde half hard, niet

ligt in de vrye Lugt vergruizende en fchemerig

op de breuk. In de Pelikaan-Myn, by Sahl-

feld 5 breekt 'er Wit Gulden in. Ik heb een

zeer fraay Stuk blanke gekryftallizeerd^ Ko-

balt , met gedeegen Koper en witte Spaatb , van

St Annaberg in Saxen.

Kryftal* jyien vindtze in verfcheide Geftalten ; naa-

tTxLh m,elyk of beftaande uit Teerlingfe of Dobbel*

fteenige Krydallen , die altemaal regthoekig

zyn 5 doch eenigen hebben de kanten meer of

min geknot, zo d^t de Teerling agttien Zyden

heeft , onder welken gemeenlyk zes Vierhoe-

ken ett twaalf Zeshoeken zyn, fomtyds verhe-

venrond , niet plat. De drie naafte Zydvlak-

tenzyn één Koers heen geftreept: zo ook de

tegenoverftaande ; maar de tu^fchenvlakten

met een anderen Koers of overdwars» Dus

komen zy in Sweeden voor. By Joachimsthal

in Bohémien vindt men 'er, die de agt hoeken

4ieper geknot hebben, zo dat zy als naar een

granaat gelyken* Qojc komen zy met afgei

fiiee«
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Ineeden Hoeken en Zyden tevens , en dus met
,

zesentwintig Zydvlakten voor , waar onder xxj.

agt Driehoeken, de overigen Vierhoeken 7yn ytlfZ^^^

Van Pieramiedaale Kobalt* Kryftallen wordt gvt»^.

ook door fommigen gefproken. Veelhoekige

vallen 'er , zeker , op verfcheide plaatfen in Sa-

xen. Ik heb een dergelyke, die men ook wel

Spiegel' Koba/i noemt, uit vergaarde Kryftallen

beftaaade, van Blankenberg aan den Haarts, in

F/g. 7, op Plaat XLI afgebeeld*

Voorts vindt men Kobalt -Ertzen en Witte Glans o|

Spys-Kobalten , die ten opzigt van de nïen.||^^^||^^^'

ging, hardheid. Kleur en Glans , volkomen

met deeze Kobalt -Kryftallen ftrooken; hoewel

geen bepaalde figuur hebbende. Hier toe be*

hooxt^G Glans ^ Kobalt^ voornaamelykde Sweed-

fche; een zeer fyn korrelige witte Kobalt, ia

Bohemen en Saxen vallende; zo ook een grof-

korrelige , volgens CRONSTEDTin Sweedeü

voorkomende, fomtyds als Erwtenvormig;

een witte, die op de Breuk Vezelig is, met
evenwydige Vezels by Sdiladming en met ge*

fternde in Vrankryk Ook valt zy met Bon-

delachtige Straalen by St. Andriesberg op den

Haarts.
. .

Maar de aanmerkelykfte in deezen is de Ge* Geftrikte

ftrikte KobaUf 'twe\k zo veel zegt als Gebreide^p^^xLT.

hoedanige, zo wel in Saxen als in Rohemen , ^
wordt gevonden. By Joachimsthal breekt 'er

gedeegen Zilver, by Marienberg Rood gulden

Gg 5 iD«

ill. DiiL. IV. Stuk.
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liL in. Voornaamelyk komt zy by Schoeeberg

^xxi:* voor, en ik hebze met Zilver- Glas -Erts in

»JtK^^^"
Spaachige Gang- Aarde, van Sc. Anniaberg in

GiapiS'
Ertzgebergte van Saxen, als ook Zilverhou-

KoMt. dende, met Koper -Nickel en Ganzendrekkig

beflag van Himmclsfurften by Freiberg, in Fig^

8 , afgebeeld. Gemeenlyk is zy donkerer van

Kleur , dan de voor .aande , en zeer ryk in

Rottekruid^ meest op Kwarts, nu dikker dan

dunner , aangevloogen. De Oppervlakte heeft

fyne Streepachtige Verdiepingen , overdwars

en overlangs , die als een Netwerk door elk-

ander gebreid zyn. Men moetze wql van de

Dendritifche Kobalt onderfcheiden , die in de

open Lugt vermolmt,

In 't algemeen fchynt de vaste wittq Kobalt,

die men by üsfey in Piemont in Yz^rfpaath ,

by Markirch in de Elfaz in Kalkfpaath, in de

Vyf Boeken Mofis , by Andriesberg op den

Haarts j in Gips - Spaath , in Priefter by Schnee-

berg, en by Johangeorgeftadt in Saxen in Ko»
pernickel 5 als ook met Kobaltbeflag in witte

Kalkfpaath , in de Berg Kuderud en te Ro«

dum in Noorwegen vindt , hier te behooren.

(a) Kobalt met Tzer en Metaalachtig Rotte^

jirfem' kruid gemmerahzeerd^

6pys-Ko- ^ Deeze
talt.

Pi.. XLI.
Fig. 6* (O Cohattum Ferro & Arfenico Metallifonjii Minerali*

fatum. Si^su Nah uts. Sp. CROKixt Min, $49. Cobal«
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Deeze, gemeenlyfc Spys-Kahaït genaamd , ^^^^1;^^^

of ook graauwe Kobalt -Erts, en Derb Kobalty
^^^^^

is gemeenlyk Staalgraauw , dan wat helderer , stuk.

dan wat donkérer, en alt(jos dof op de breuk. Gians^

Men noemtze ia Vrankryk Cobaltgrh^ dat is ^ ^*

Gryze Kobalt, of Mine de Cobalt cendrée\ om
dat zy dikwils een Afchgraauwe Kleur heeft

Dikwils gelykt zy naar de Mispickel , dikwils

naar e^n helder korrelige fynfpyzige Lood«

glans. Zy vergruist doorgaans , dan fchiely-

ker , dan langzaamer, in de Lugt; hoewel iu

*t eerst hard en altoos ongemeen zowaar zynde*

Evenwel vindt menze in de Gfelner Alpen ^

by Schladming , mooglyk reeds door de Lugt

verteerd , murw. Somtyds heeft zy , byn^

als Loodglans » veele glinfterende Schubbetje«

en dan heet zy eigentlyk Gkns*^obal$, Du«
vindt menze in de meefte Mynen, gemeenlyk

Niervormig , voornaamelyk in eene Zilver-

Myn , hy Neuftadtel in Saxen* In de Opper#

Elfaz brak gedeegèn Zilver in ftukken , zo

groot als een Ganzen -Ey, daar in: by Joa*

chimsthal, m Bohemen , komt 'er fomtyds

Bor*

ti Minera diverftmode figurata. Wall. Min, 226. CobaU.

Ferro & Ars. mineralis. Minersl cinere^ dififormi , Parti-

cuUs paree vel non nitens. Wall. Syit. II. p. 177^

Gobaltum. vuigo.

(e) Mem. fur un Mineral nommé C(éktt oü Mine Ay-

fenkate , que l'on trouve en France. Mm* de Mfftk, &
de Pht/s* Tom. I. 1750. p# 329.

IIL CwL, lY. Stnn»
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,111. BorfteUEns in voor. Menigmaal is zy in

^xxh' Vrouwen -Ys of in Seleniet ingefprengd, en
HoofD- n^aai^t fpiegelende Vlakten, gelyk die van de

^Tpys-
Spiegel -Kobalt. Somtyds, gelyk by Schlad-

Kqbait. ming in Bohemen , vindt menze enkel aan*

. gevloogen. Ook valt zy geheel dof en zonder

Glans 5 gelyk dat Stukje van Ceylon , om de

zeldzaamheid in Fig. 6, op Plaat XLI,
insgelyks uit myne Verzameling, vertoond.

Voorts komen *er Verfcheidenheden van voor
20 ten opzigt van de inwendige zelfftandig!

heid , als van de uitwendige geftalte ; naa.

melyké

^Staalderh^ derber Koboh ^ Wacken- Koholt oi
digte Kobalt. Erts, wordt genoemd een taam-
lyk donkere Staalkleurige Kobalt, diefomtyds
week is, fomtyds zo hard, dat zy aan \ Staal

witte Vonken met een haatelyken Knoflook*
Stank geeft. Ook valt zyfyn-ofgrof-KorreHg,

in Saxen en in Sweeden , en Straalig op dé
breuk by Kongsberg in Noorwegen. Uitwen-
dig is zy doorgaans van onbepaalde geftalte,

of Knoppig , die men Kohaltdrm noemt of
Druiftrosfig en Dendritifch of Boomachtig ge-
groeid; hoedanigein Saxen en Bohemen, doch
de laatfte voornaamelyk by Markirch in de
EWas voorkomt. Voorts valt deeze ook in
Kry flalleo , dat driezydige Pieramieden zyn , by
Tuna erg in Sweeden; alsookinDobbelfteeneOj

by Schneeberg en Wittichen.

(3)
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(3) Kobalt, die met Zwavelig Tzer S'^^^/^^^^-AfdIeu

Uzeerd h*
HooID"»

. , • STOK.
Men vindt deeze, A\e WalLERIüs aan- in.

merkt, een witte Kobalt -Erts te zyn
p^^^^/J^*^

weinig Glans, by de Ridderhuue in Sweedenj^^f.

'meest in de gedaante van veelhoekige Kryftal-^^'^^t!^^

len, en by Joachimsthal, in Bohemen, breekt

^er Rood Gulden in. Zy heeft een helderer

Kleur dan de Kobaltglans^ meer naar die van

Zilver gelykende en houdt geen Rottekruid

,

maar in tegendeel veel Yzer. Daar komt een

fchoone blaauwe Smalt van % en zy is op de

breuk fomtyds digt, fomtyds grofkorrelig: ia

't laatfte geval wordt zy Smeerig in 't Vuur,

en zet zig aan den Roerhaak aan.

(4) Kobalt, die poreus en Zeegroenachtig ly.

hruin is.
ttifn»

Slakken»

Deeze gemeenlyk zogenaamde Slakken - Ko^ Kobalt,

hak

(3) Cohalium Ferro Sulphurato mineralifatum. Sijsi^

Nat, Hts, Sp. 3» SwAB. A^i, Holm. 1746. Cronst. Min* -^nWi:^

2i50. Cob. Ferro Sulph. mineralisat. Colore aibo, pamm ' hmls

nitens. Wall. Syst. Min, Ih p. 178. ^ ..c^^'l^A

(4) Cobaltum porofum glaucescens fuscum. Stjit, NdJ^,

uts* Sp. 4. Cobaiti Minera Calciformis indurata. CroiwTji

Min, 247. Cobalt. Scoriae fimile. Gësk. Cjidm. 17. Vo(5«

Min^ 504. Cob. Miueralif. Mineri Colore nigrescente vel

glêiuco, Scoriis fimili. Wall. StjsU Min. IL p, 180. Mi*

aera Cobaiti Vitrea mnnulkrumH ll?)^

ilIL Dbbi.. IV« Stvs»
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111. en ook wel Glasachtige Kobalt - Erts , komt

*xxT''* ^^^^ Annaberg , ScbneebeTg en elders ia

Hoofd*» Saxen j by Joachimsthal breekt 'er Rood Gul-

^^^^^^^den in. Zy is zuiver , doch fomwyleamet

Kobaih *wat Röttekruid vermengd, en geeft derhalve,

by 't fmelten , geen Spyze noch liismmh

,

maar met Zaïld en Potasch een fchoon hoog-

blaauw Glas. Zy is altoos bruin of zwartach»

tig 9 en op de Oppervlakte zo wel als öp de

breuk , gl^d en effen, zynde taamelyk hard

en zwaarwigtig. Men vindt 'er de volgende

Verfcheidenheden vané

Gatigen hier en daar als uitgezoogen , vindt

mensie^ onder anderen , by S^hlfeld in Thu-
riiigen en deeze ontbindt zig t'eenemdal iti

Zout- en Salpeter -Zuuren. Vast en maar fora-

. iyds Gatig, n^pt zwarte Kobalt -Molm ^ rinet

*o geele Kobalt, als ook wat Zanji ep Seleniet

•n^>J
doordrongen , komt zy insgelyks by Sahlfeld

voor. Dee^e is meer zwartachtig graauw en

«waarder dan de eerfte. Voorts heeft menze

zwartbruinen van middelmaatige zwaarte^enz.

Kobalt in Verder komt, onder den naam vaii Slaickén-

Zandden
een zwarte Hoorpft^en yöor^ die ixiqÉ

Aivrde. Kobalt doordrongen is ; gelyk men dezelve

jpok in verfcheiderley Steenen inge^prengd

vindt, waar van zy dan dikwih den naam bc»

komt. Dus is de Zand - Kobalt ot Kobalt-Zaqtf-

. niets anders dan zodanige Zandfteen

tfeUl met Kobalt -JSloemenj hoedanige men
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by Sahlfeld aantreft. Ik fprak daar van be-
^/J^;^^^

voorens omftandig (ƒ) E en dergelyk rood XXI*

beflag komt ook op Kalkfteenen en Kalkfpaa- «xok!^
then voor , by Wernigeroda en by Annaberg

in Saxen. Deeze deugt geenszins tot de

blaauwe Kleur, en is derhalve niet te reke^

nen onder de Ferw - Kobalten. Van onzen

Ridder is dit beflag , onder den naam van Ko^

hak -Oker ^ voorgefteld , en dus ook door my
befchreeven {g). Ook heb ik Aard - Kobalt

van Sahlfeld 5 die als Kley in Water fmelt ,

graauw van Kleur , insgelyks onder de Gkers

te tellen ( A > Voorts zyn 'er Kobalt - Dendrie*

ten^ waar van ik een zeer fraaije zwarte, op
Kalkflets gegroeid , voorheen in Afbeelding

gebragt heb ('/). De Scherben-Kohah ^ ZQge-

jQaamd, tot het Geflagt van Rottekruid behoo*

rende, is mede feeds befchreeven.

De Nickel of Kopernickel ^ zeer dikwils met Nickel of

en onder de Kobalt voorkomende , en in na- ^^^^^^^^^^^

tuur wel wat naar dezelve gelykende , zou niet

ongevoeglyk hier, 't zy als een aarihangzel of
als een byzcnder Geflagt, op \ voetfpoor van

den Heer W ALL ER I üs , kunnen geplaat^f^

worden: maar, aangezien Linnjeüs goed

gé*

(/) Zte III. D. IL Stok, bladz, 404*

(gy Zie 't zelfde Stu'< , b'ad^ 386.

Ch) Zie aldaar, bJadz 390.

CO Aldaar bladz. 105. Pi, XyiL Fi^ 5,

III. DsEjL. l^. Stuk.
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Af^eÊi
gevonden heeft, niettegenftaande Cponsïedt

XXI.
^ daarvan een eigen Geflagt gemaakt hadt, de-

$^vkJ^' zelve onder de Koper- Ertfen te laaten bly-

ven ; ?o zal men die vervolgens aldaar be-

fchreeven vinden. Ondertusfchen heb ik goed*

gevonden hier plaats te geeven aan eene Mi-

neraale StofFe , die tot nog toe geen behoor*

lyken Rang bekomen heeft 5 en ,niettegenftaan^

de de benaamiDg5 zeer oneigen op het Goud
zou voïgen.

XXII. H O O F D S t U K.

Befchryving van de Platina ofhet zogenaamd

de Witte Goud , voor eenige Jaaren eerst in

Zuid ' Amerika gevonden. Deszeifs zonderlinga

Eigenfchappen. Manier om de vervalfchiug

van het Goud , daar mede 5
gemakkelyk te

ontdekken en hetzelve daar van te. rtuiverenm De
Oirfprong beredeneerd^ enz*

Ontdek- /^mtrent den jaare 173^,611 dus t^genwoor*.
^^'^ V>^ dig byna een halve Eeuw geleeden , is

zo de Ridder L i n Ni?ïiK< aanmerkt, de eerfte

ontdekkinc gefchied van dit Metaal , in de

Rivier Pinto van Peru , en hetzelve werdf ,

cenige Jaaren daarna , in Europa overgebragt

,

aynde vervolgens ook in andere deelen van

Zuid-
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Zuid - Amerika gevonden. De Spaanfchen lir;

noemeDze evenwel nog , naar de gedagte Ri- ^xiL^*
vier. Platina del Pinto : terwyl Platina^ als Hoofj>-

van Plata (ZWyQx) afgeleid, by hun een Zil-^^^^

verachtig Metaal betekent. Gemeenlyfc geeft

m^n 'er thans maar den naam van Platina aan ,

of dien van het Witte of Wit Goudy om dat zy in

zwaarwigtigheid het Coud evenaart, of, ge-

zuiverd zynde 5 zelfs overtreft, of ook, om
dat zy tot vervalfching van hec Goud is ge-

bruikt geweest» Hierom heeft de Kroon van

Spanje, zo veel mooglyk , de opzoeking en

verfpreiding van hetzelve gecragc te beletten,

en dit heeft deeze StofFe,voor eenige Jaaren,

zo zeldzaam gemaakt ^ dat zy dén Liefhebbe-

ren tegen Goud werdt toegewoogen; hoewel

menze tegenwoordig vry beter koop kan be»

komen.

De bepaaling der Halfmetaalen , hier voor Hoeda«

gegeven ; de onfmeedbaarheid naamelyk , die

toe een weezentlyke onderfcheidiüg ftrekt , blak

doet my de Platina van de volkomene Metaa-

len afzonderen. Zo als wy ze in Europa heb-

ben, beftaat zy uit gladde Korrels, die wit-

achtig zyn , naar Zilver gelykende, of meer

naar gepolyst* Staal , behoudende haare glans

en kleur zo beltendig als het Goud^ Deeze

Korrels zyn onge^yk van Oppervlakte, gemeen-

lyk plat, ronddchtig, zelden zo >irooc aisLyn-

zaad en zelden veel kleiner. Altyd bevat zy
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Aïdebl. yzerdeeltjes, welken de Zeilfteen aantrekt ; die

HioFD. door Elektriefche Vonken zigtbaarlyk uitge*

STUK. fmolten; van 't Armoniak- Zout , als het daar

mede gefublimeerd wordt , opgeheven , en van

het Loodglas , zo wel als van het Spiesglas

,

verflakt worden. Dus bevat zy ook altoos wat

Goud en Kwikzilver , en , toevalliger wyze

,

ook wel kleine brokjes Steenkolen en Steen*

gruis of Kwarts -Zand.

Ejfe»- Schoon eenige weinige Korrels van de Pla*
fthappen.

jj^a fmeedbaar zyn^zig plat laatende kloppen,

breeken doch vér de meeften onder den Ha-

mer, en veelen zelfs kan men met de Vingers

tot gruis wryven* Ik weet niet of 'er reden

2y om te denken , dat zy in de natuurlyke

ftaat meer Smeedigheidbezitte^of door Konst

veranderd zoude zyn. Men wil, integendeel^

dat zy door eene langduurige en üerke Hitte,

van een Glas -Oven, fmeediger zou worden.

Haar eigentlyke zwaarte, tot die van Water,

is als 17 of 18 tot I ,terwyl het Goud als 19 ge-

rekend wordt ; maar fommige Korreltjes, daar

uit gezogt, heeft men bevonden tot Water te

flaan, als 20 tot !• Allerle^ Metaalen , inzon-

derheid Goud en Zilver , als ook Lood en

Koper , maakt zy wreeder en eenigermaate

broofch , wanneer zy in aanmerkelyke veel-

heid daar onder wordt gefmolten. Het gegoo-

ten Yzer , integendeel , wordt , door vereeni-

ging met de Platina , eenigermaate fmeedbaar

gemaakx. ZuU
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Zluiver zynde^ wordt dit Metaal nóch in Olie
^^l^^^^^

Van Vitriool , noch in Geest van Salpeter 3 op- ^XXIL

gelost; door Geest van Zout, zelfs bytendCgTuK.
"

Sublimaat of Zwavel -Lever, wordt het ook Ontbin^

Weinig aangetast; maar in Koninglyk Water* |chlid!

ontbindt het zig , wel niet zo gemakkelyk
'5
J^^sten,

noch in zo groote Veelheid als het Goud ; * '^qm

echter volkomen. De Kleur der Solutie is ,in
^^^^^

ic eerst , Goudgeel , doch , regt verzadigd

izyhde, donker bruinrood, byna ondoorfchy-

nende : ty heeft een aanmerkelyke fcherpheid ^

cn zet , wanneer zy met eene maatige warmte

uitgedampt wordt, fchoone kleine roodachtige

Kryftallen aan , die eeü bladerig geweefzel

byna als de Benzoin- Bloemen , hebben; zy

kleurt niet af^ gelyk dei oplosfing van Goud,

en ondergaat, noch van de Miheraale Loog»

zouten ; noch van de oplosfingen van verfcheiè

derley Middelzouten ; noch van eene oplosfing

van Yzer- Vitriool in Water; noch van dé

oplosfingen des Spiaüters en Yzers in Ko-

ningiyk Water ; noch van Wyngeest, fy#ge-

deftillëerde Oliën of allerzuiverfte Alcohol,

eenige aanmerkelyke verandering. Giet men^

daarentegen , in eene regt fterke Solutie der

Platina Vitriool -Olie , zo valt eene doökeré

Kalk neder , die zeer veel Waters tot haare

öplosfinge vereifcht.

Door Loogzouten gefchiedt geen volkome-^ N^^^^-

m pmapitatie, en gene zakt ontbmdt? zigderPilti-

' IJL DBn. lY. Siv^ ^^^^^
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Tll. wederom gemakkelyk^^ wanneer men 'er tneet

^xxv^ Water i)ygiet; gelyk zig ook hetzelve, van de
Hoofd- Vogtigheid afgefcheiden en gedroogd zynde,

in Water en Vitrioolzuur ontbindt. Brengt

men 't zelve dus in 't brandpunt van een hol-

len Spiegel, zo begint het, op 't oogeablik, te

kooken en te rooken , verliest zyne roode

Kleur en verfmelt op 'c laatst tot eene Glas-

achtige, hoewel ondoorfchynende StofFe, wel-

ke van buiten Hyacinthgeel, maar van binnen

izwartachtig en taamelyk digt is. Neemt men
vlug Loogzout tot deeze neerftooting , zo be-

zakt een donkerroode fchemerende Kalk , wel-

ke , zonder polFen of knappen, op 'tVuur

zwartachtig wordt. Vuurbeftendig Loogzout

uit Plantgewasfen neemende, zo is het bezak-

kende donker en minder Glanzig. Van de

vermenging met liloedloog neemt de Solutie

der Platina in 't Koninglyke Water eene don-

ker blaauwe Kleur aan ; ook het Sal Armoniak

fcheidt 'er een rood- of geelachtig Foeijer van.

Be iient men zig van eene oplosfing des
'1
'ins

in Koninglyk Water; zo is het neerzakkende

Oranjekleurig of Tegelrood. Werpt men
Vylzel van Spiauter in deeze oplosiing , zo

bezakt in dezelve een bruinachtig zwarte,

van Kwikzilver een donker bruine , van Tin
eene Olyfkleurige, van Yzfervylzel een don-

kere en van Koper een donkergraauwe Kalk.

Altoos blyft 5 in deeze Solutie der Platina in
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Koninglyk Water, een zwartachtig Poeijer ht;

onopgelost over.
locif.^

Dat de vereeniging met Mineraale Stoffen Hoofo-

aansfaat • zullen wy thans befchouwen. Met'^"^"

Kwikzilver kan men de Piatina doorgaans niet ging met

volkomen tot een Amalgama verbinden , in-sJoffenl^^^

dien zy niet vooraf met Geest van Zout ge-

wreeven worde. Anders Iaat zy zig, met alle

overige Metallyne Lighaamen , door 't Vuur

iamen fmelten. Met Rottckruid maakt zy
,

dus, een breukig en op de breuk graauwach-

tig, voos en korrelig mengzel: met Spiesgh's-

Koning een hard , op de Oppervlakte oneffen,

maar op de breuk gelykvormig Lighaam , 't

welk altoos zo veel donkerer en digter is, hoe

meer Pl-itina'er by kome: met Spiauter wordt

zy een Klomp , welke in den eerften opflag

naar de Spiauter zeer gelykt , maar harder

,

breukiger, van een digter Geweefzel en van
een droevere, wat meer naar 't blaauwe trek-

kende. Kleur is, welke zy, ook lang op een
drooge plaats bewaard wordende , niet verliest 2

met Bismuch vormt zy een Stoffe , ook met
de zuivere Bismuth zeer overeenkomende

,

maarinde Lugt geelachtig. Purperrood, blaauw.

achtig en op 'tlaatsc roodachtig zwart beflaan-

de, ja, als 'er veel Platina onder is, dof en
donker graaüw zynde op de breuk.

De vereeniging der Platina met de voIma?:k y^repm^

te Metaalen , is als volgt. Met Tin wordt zySe^^^aieL
een Lighaam , dat zeer breukig, veel grover

'

van
IIL I>%su lY. Stuk,
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TIL van Jcorrel endoftkerer is van Kleur, dan het

"^ixuT l^in zelf. Hetzelve beflaat ook zeer ligt geel-

Kooï^. achtig, wanneer het niet gefleepen qh gepolyst

wordt. Met Lood verbindt zig dezelve tot

een harde breukige en digte Klomp, van on*

effene Oppervlakte, met rnuw getande Ran-

den, en eene zeer donkere in *t purperroode

fchemerende Kleur 2 met Yzer tot een uirer-

maate hard , op de breuk gelykvormig , dof

en korrelig, taamelyk fmeedbaar, dochrpod-

breukig Lighaam , dat zig wel laat polysten ,

en, wrann^er men van beiden even veel geno-

men heeft j zig lang houdt , zonder te beflaan

ipet gelyke deelen rood Koper tot een harde,

wreede , witte en grofkorrelige StofFe , die,

een goeden Glans aanneemt en niet ligt beflaat

:

met Geel Koper tot een zeer hard, wreed

^

van buiten graauwachtig wit , op de breuk

donker, digt en fynkorrelig mengzel , 'twelk

insgelyks zig zeer wel laat polysten en lang

blyft zonder te beflaan : met Koper en Tia

tot een dergelyke Klomp, welke een ruuwe

Oppervlakte en de donkere Kleur van Klokken-

fpys heeft : met Zilver tot een hard en taame-

lyk wreed Lighaam, dat op de breuk grofkor-

relig is, een veel donkerer Kleur heeft dan het

Zilver, en, wanneer men veel Platina neemt^

wat in het geele fchemert , niet ligt beflaande

door de Lugt : met Goud tot een taamelyk

fmeedig Metaal, doch 't v^elke meer de Kleap

van Bions heeft dan van Gmd^ Nocli
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Noch Bismuthglas , noch Loodglas , noch
^^^^^^^^^

Spiesglas, kunnen de Platina verflakken. Zon- xxil*

der byvoegzel » op zig zelf alleen, kanmen-j^^t'^*

ze ook door de fterkfte Vuurhitte niet doen Houding

vloeijen; maar zy fmelt in het Brandpunt vaa^^'^^'*^^*

een groot Brandglas of van een hollen Spiegel,

wordende tevens fmeedig, kookende en op't

laatst tot een rood Glas verfmeltende. Kolen*

ftof. Zwavel 5 Zouten, Metallyne Glazen eri

Glasfritten , bevorderen haare vloeijing in *c

Vuur meeftendeels geheel niet of maar zeer

weinig: doch Gellert zouze met Kolen

^n half zo vee! Kley gefmolten hebben, én

MoRVEAUX zagze in de verbinding met ge»

ftooten Glas , of ook met een mengzel van

Engelfch Staal , Glas , Borax en Kolenftof

,

vloeijen , en door dit laatfte fnleedbaar worden*

Met Salpeter verpoft zy niét.

Wanneer de Platina in kleine veelheid, naa-Moeielyke

melyk tot een zesde deel, met Goud vermengd ^f^^^^gj, .

is, dan kan men het bedrog op 't Oog naauw* Platina

lyks ontdekken : want het Goud is 'er weinigGo^J^^^ i

bleeker of minder fmeedbaar door. En , zulks

weetende, dan kan men het 'er door de ge-

woone manieren of middelen niet van af-

fcheiden. Immers in 't Vuur is zy even be**

ftendig als het Goud ; naar Scheidewater ^

Zwavel öf Spiesglas , luiftert zy niet» Veel

minder kan zulks gefchieden door CementatiCy

maar wei door Amalgamatie met Kwikzilver j

Uh 4 Qüds
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HL rnids de gemengde StofFe dan eenigen tyd meC

^x^i.^* Water gewreeven worde, als wanneer dcPla«

Hoofd-
^^^^ ^ig afscheidt en het Goud vereenigdblyfc

met het Kwikzilver. Evenwel gelukt dit niet

altoos volkomen, dewyl ibmtyds een gedeelte

Platina in het Goud bly ft handen. Dit zelfde

is het gebrek van de Pmcipitatie door allerley

Loogzouten, uit de Solutie in Koninglyk VVa*

ter. Maar de Ontvlambaare Gep^fien ^ die het

Goud uit zyne Solutiën , in de gedaante van

geele Vliezen, te voorfchyn brengen, heb-

ben die uitwerking op de Platina niet. Der-

halve kan men , door dezelven , niet alleen

met zekerheid ontdekken, of dat Metaal door

_ Platina vervalfcbt zy , maar ook hetzelve daar

van volmaakt zuiveren.

Manier ,5 Indien ,
naamelyk , als het gemengde Me-

Goud^daarj? ^^^^ ontbonden is in Koningiyk Water, de

Y'^» te Solutie met tweemaal zo veel Geest, of

dov/r ,> meer , gemengu wordt, en men dit meng-
Geeaen. ecnige Dagen laat ftaan in een Glas, dat

loöjes is toegedekt , zo ryst al het Goud naar

„ de Oppervlakte, alle de Platina ontbonden

laatende. Men kan die Vliezen vergaderen

,

„ door het Vogt te filtreeren, als wanneer de

Platina 'er mede door heen loopt , terwyl

„ het Goud blyft leggen op het Papier, dat

5, men dan met fchoon V^' ater afwafcht , tot

„ hetzelve daar van niet meer gekleurd wor-

de; vervolgens het Papier te famen druk*

9) ï^en»
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55 kende en dus doende in een Kroes, die voor- .

55 af beftreeken zy met verglaasde Borax. Men xxir.

zet die Kroes in 't Vuur , en , nog een weinig «to^k/^*

,5 Borax daar in werpende , doet men 't Goud

35 fmelten. Het beflryken van de Kroes is

55 alleen, opdat 'er geen Gouddeeltjes inbaar

,3 Peren mogen nefltelen.

5, De traagheid is het lastigfte in deeze bs- door

5, werking ; doch men kan dezelve voortzet-j^ q^|1[^^^^

5, ten door een Geest te Deernen, van Plan-

55 ten, die een Esfentieele Olie geeven, gedes-

tilleerd. üoor zulke Oliën zelfs, 't zy van

j, Rosmaryn of anderen , tot de helft gedaan

by eene Solutie voorgemeld , wordt het

,^ Goud opgenomen uu het Koninglyk Water,

5, terwy! de Platina daar in ontbonden biyft.

Dan de gedagte Olie in brand fleekende

,

5, krygt men op een fpoedige manier, door

middel van Boraxy het Goud. Door middel

van de jEther der Chymiscen , zynde het fy-

ne Vogt) dat van Vv yngeeft met Vitriool-

5, Zuur bereid wordt , kan die affcheiding ook

5, gefchieden , maar het Goud bijft daar in

ontbonden , zonder in Vliezen af te fchei-

„ den." 3éd

De Vogten , die in deeze Proeven , na de

affcheidinge des Gouds, overbly ven, zyn vol-

maakt overeenkomftig met de gewoone Solu-

tiën der Platina ; gelyk , zo uit de Kleur , als

uit de prsBcipicatie door Tin, door het geeven

Hh ^ van
iïl, DiKL. IV. Stük*
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lll^ van eea fchiiterend rood Pr^cipitaat me|

^xxih ^^"88^ Géésten, als anders, blyku Men kan
Hoofd- derhalve 5 op deeze manieren , ook gcmakkelyk

ontdekken , of 'er eenige Platina huisveste in

een verdagte klomp Goud»

doormia- Dewyl alle Metaalen, die het Goud uit Kof

Vitriool- ninglyk Water neerftooten , dit ook de Plati-

Solutie. doen 5 zo kan men daar van geen gebruik

maaken. Ontbindingen, evenwel , van Tz^r

m Fitriool-Zuur^ of van gemeen Vitriool , dat

men Koperrood noemt, in Water, door wel-

ken het Goud geheel neergeftooten wordt

,

hebben op de Platina geen uitwerking. De
Solutie , derhalve , van een gemengd Metaal

in Koninglyk Water , met omtrent eens zo

veel zuiver Water verdund , wordt door heÊ

allengs ingieten van een gefiltreerde Vitriool-

Solutie aanftonds troebel, en legt, als menze

wat laat ftaan , het Goud in de gedaante van

een paarfch graauwe Kalk af, terwyl de Pla-

tina geheel in de Solutie blyft, In veele her-

haah'ngen van deeze Proefneeming is geblee-

ken , dat *er njets van de Platina met het

Goud geprsBcipicecrd , noch eenig gedeelte

van het Goud in de Solutie gebleeven ware.

Zo men flegtseen z^r kleiiac veelheid beproe-

ven wüde , werdt de Prascipitatie in een ¥\U

treer- Papier gedaan, om niets het allerminfte

van het Goud , door *t overgieten, te verlie-

zen. Het ongekleurde filtyeer- Papier werdt

ook
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^ok best geoordeeld. Het Koperrood werdt

in omtrent zo veel Waters, als het zwaar was, xxih
opgelost 5 en men deedt 'er eenige weinige

s^^^^"*
druppels Vitriool -Olie by , op dat 'er geen

Yzer van afgefcheiden mogt worden. De So-

lutie van hetzelve werdt eerst in het Filtreer-

tuig gedaan
3^
daar men dan de Solutie van Goud

en Platina onmiddelyk by goot, alles met eea

Glazea Staafje omroerde , en het Vogt, dat

'er voor de volkomene vermenging doorgeloop

pen ware 5 weder bydeedt Voorts ging men^

om het Goud uit het Filtreer- Papier te beko^

men, door 't zelve in een Kroes te verbran-

den en verder , eveneens te werk, als voor-

heen gezegd is. Zo men Geest van Zout toü

de Solutie van het gemengde Metaal gebruikt

had, faagde de affcheiding^ door middel van

't in Water opgeloste Koperrood, niet min-

der wel.

^ ,, Hier by kan men met reden opmerken, Aanwer*

dat door de gedagte bewerkingen het Goud
1^1"^^^^^

va9 alle atidere Metallyne bymengzelen , deeze

die 'er in mogten zyn , ook volkomen ge*
^^^^^^

zuiverd wordt; want de Ontvlambaare Gees-
t^n herftellen niets , de Esfentieele Oliën

opflurpen niets, en groene Vitriool praeci-

piteert niets, dan zuiver Goud. Zorgvui*

35 dig moet men zyn, dat het ftuk des meng-

3, zeis , tot onderzoek uitgckoozen , geheel

,j ontbonden zy, voor dat 'er met de Solutie

9^ eeni*
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Afdeel
Proeven gefchieden : alzo het Scheid-

XXII.',, vogt niet even gemakkelyk op de beideMe-

fTux!^*^' 9> taaien werkt , ontbindende het Goud ge-

reeder dan de Platina Wanneer het Zuur

5, flap was geweest, en men maar weinig Hit*

35 te gebruikt had, bleek het, dat een groot

3, gedeielre des Gouds opgenomen ware, voor

3, dat de Platina merkelyk aangetast werde.

5, By het verbranden van Filtreer -Papier ,

^5 met het Goud daar in , is Borax de be-

» Fluor^^ kwaamfte Vloed ^: maar, alzo dit Zout een
f.Fiuxus^^ kennelyke bleekheid aan hét Goud geeft

,

55 kan 'er een weinig Salpeteringeworpen wor-

3, den 5 na dat het Metaal tot Smeltfng is

35 gekomen , om deszelfs Kleur te herftellen.

: 55 Indien *er vooraf, toen het Goud nog in

5, een zeer fyn Ppeijer was verdeeld 5 Salpeter

,5 bygedaan werde, zouden 'ereenige deeltjes

5, van verfpreiden geduurende de ontvlamming,

35 welke dat Zout maakt met de Kolige over-^

55 blyfzels van 't Papier".

, Deeze Proefneemingen en Aanmerkingen

van den Heer Lewis, heb ik goedgevonden

hier , wat het voornaamfte aanbelangt , uit-

voeriger voor te draagen , dan zulks elders

by verkorting is gefichied (z^). Immers 5 t'is

van

(^) Zie Uitgezo0*e Ferhandelingen, IH, Deel , bladz*

1^54 enz. de Vcrtaaling zyndg yaa een Fjca^rch Vertoog

van
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van ruim zo veel aanbelang de vervalfching in.

van hec Goud, door dit zonderlinge nieuwe ^xxTl'
Metaa/, op eene onfeilbaare en gemakkelyke^^ö^^'o-

manier te kunnen ontdekken , als te berede-

neeren , of hetzelve weezentlvK tot de vol-

maakte Metaalen behoore , dan of het een

overblyfzel zy nade Amalgamatie van het Goud,
gelyk LiNNiEüs voordroeg als 't Gevoelen

van den Heer"" M a r c q r aaf , terwyl de

Heer Lew i s uit de gedagce en andere Proef-

neemingen meende vast te mogen ftellen, dat ,

het een eigen Soort zy van Metaal, wee*

zentlyk van alle anderen verfchillende ; 'c

welk nader is bevestigd (/).

De Heer Walleriüs immers de re- Overeen-

denen , om te bewyzen , dat de Platina cot^g^^Qj^^

de volmaakte Metaalen behoore, famentrekken»

de, zegt. 55 Want zy heeft een zeer groote

overeenkomst met het Goud: i. Ten op-

zigt van de Soortelyke zwaarheid , door

35 welke zy , zuiver zynde , alle Metaalen,

5, zelfs het Goud, overtreft. 2. Door haare

,, vastheid, onveranderlykheid en on verniel-

„ baarheid , in de Lugt , Water en Vuur

:

van den Heer Macquer, daar omtrent, onder anderen

ontleend uit de Phitofopkifche TranfaBien ^ van de Jaa-

ren 1754 en 3757, als ook uit de Stokholmfe Verkands-

liugen, van 't Jaar 1752 of XIV. Deel, enz.

(7) Zie- een Brief van Venetië:' üitgezogtg Vêrhand^

Slis boven , bladz. 540.
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AfIeel ^* Doordien zy niet ontbindbaar is in de

XxÏl \, Mineraale Zuuren , buiten 't Koninglyfe

5^*°" Water: 4- waar mede zy de Kleur bekomt

van Goud : 5. Door iiaare beftendigheid

3, in de Kroes ^ zelfs in de fmeltingen met

^, Lood en Antimonie^ hoewel die beidé Me-

5, taaien 'er naderhand niet volkomen afge-

3, fcheiden kunnen worden." Zyn Edo Ver-

beeldt zig derhalve , d^t de Natuur , in 't

voortbrengen der Metaalen ^ als trapswyze

van het weekère en vlugge Kwikzilver voort-

gegaan zy , en eindelyk^, in dit allerhardfte en

allervastfte Witte Goud 5 tot den eindpaal ge-

komen zy van haar Vermogen.

Beden- Zonderlinge nogthans is het^ dat zyn Ed;

olefden
Metaal 5 zonder twyfel , fielt voortgeko-

©irfprong. men te zyn uit Goud-Ertfeü en Goudhouden-

de Steenen, onder derzelver fyö wryving in

de Amalgameer -Molens , daar van afgefchei*

niet alleen de glanzige als gepolyst Schubbe-

tjes, maar ook de vreemde dingen^ d.ar on-^

der gemengd ^ zo Zand- als Kwarts - Spaath

en Yzerkorreltjes 5 gelyk ook het aanicleeven*

de Mercuriaale en eenig Goud , bewyzen zou-

den: voegende daar by. 3, Ook is het on-

mooglyk, dat dit Metaal op die plaatfen zou

5, kunnen voortgebragt zyn.'* De plaatfen ^

door zyn Ed. genoemd , zyn , de Opper-

vlakte der Aarde , in d© Provincie Chcca vaa

plaatfen opgehoopt ; 't welk
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Pfetu, en omftreeks Santa Féy naby Karthage- y^y^E^t..

ma in Zuid -Amerika. Inderdaad , zo hetzel- xxil.

Vedusj onder de fynwryving der Goud-Er t* stuk.

fen of Goudhoudende Steenen , voortgeko*

men ware, dan zou het geen natuurlyk Mine-

taal zyn;waar voor zyn Ed. nogthans^ in die

zelfde adem, hetzelve verklaart (^); maar

een afwerpzel van Mineraal (n) ^ of een StolFé

door de wryving gebooren. Anders zoude

men het in die Steenen of Ertfcn mec het Oog
moeten kunnen vinden» En hoe zouden dan

de Mynen van hetzelve , op order van den

Koning van Spanje, kunnen toegeflooten zyn

^

gelyk men verhaalt?

Hoe grooter de overeenkomst der Platina

met het Goud is, hoe minder reden, om daar

van een byzonder volmaakt Metaal te maaken*

Men onderfcheidtze , wel is waar, door den
bynaam van Wïf , haar noemende Goud;
maar zou men dan niet , om de zelfde reden , een
byzonder Metaal kunnen maakpn van 't Ceel

Koper j 't welk byna alleen in Kleur van 't ei*

gcntlyke Roode Koper verfchilt, en niettemin

met de benaamingen van Mesfing of Brons
gedoopt is ? Zou men niet van het Pinsbek ,

Prins

(mj Omne huc usque notum, non ni(i re ipfanativum
€ft repertum. Wall. Sifsh Min^ II. p, 369.

(«) Recrementum Metallicum i zo wordt het door den
Heer MarcgrAaf genoemd , in A^. Berolinenfibffs^

Uil ly. Sttfx«
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in. Prins Robberts Metaal en dat keurlyke Zilver*

^xXiL actaige der Chineezen , het zelfde kuunea
^HooïD. zeggen ? Is waar , men weet dat die Me-

taalen door Konllige vermenging zyn geboo-

ren; doch beftaan niet alle Mecaalen uit eene

Natuurlyke vermenging , en wie verzekert

ons 5 wat omtrent dit Zilverachtige Ameri-

kaanfche plaatsgehad hebbe?Te Paryswerdt,

in 't voorde deezer Keuw 5 een toffe uitgevon-

den , niet minder naar Zilver gelykende, dan

deeze naar Goud (0).

Zy \s Wat vreemds, wat verwonderlyks , is het,

^rve^r^ dat de Platina op dergel yke manier als het

basterd Stofgoud , 't zy langs den Grond of in het Zand
' aan de Oevers van Rivieren , op fommige

plaatfen gevonden worde ? Want dat menze

met voordagt gemalen of tot een, Poeijer ge-

maakt zou hebben , gelyk fommigen wdlen,

is niet geloofbaar : zo min, als dat zy door

vermenging van eenige Metaalcn Kondig zou

voortgebragt zyn# Veeleer zou menze mogen
aanzien voor een verbasterd Goud: gelyk de

geele Kleur der Solutie fchynt aan de hand

te geeven ? Men weet dat dit Metaal door

Rottekruid , een ffe die zo dikwils de

Ertfen bederft , van zyoe Kleur en Smeed-

baarheid beroofd wordt : men weet dat 'er

. andere Stoffen en Dampen zyn , die zulks

doen*

O) Srtsh SamU Jan* 171 8» p* ?40«
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Öoéh. Waarom zou dit in de Natuur ook geen
XfroteLS

plaats kunnen hebben? Inimeis de vërfchillen- XXil.

de hoedanigheid der Korreltjes van de Platina $Tut?^
"

maakt zulks waarfchynlyk. En , zoude het niet

kuhneti zyn , dat hetzelve by de Amerikaanen

reeds laög te voorén békend en in gebruik wa-

re geweest ; gelyk Pater La bat van zeker

Metaal taratoli genaamd, veel naar de Pla-

tina gelykende^ ten opzigt van de Ingezete»

een der Karibifche Eilanden meldt Is

KËker ^ dat die Volken lang voorheen ketinis

gehad hebben van Verfcheide Natuurlyke Zaa* ,
*

ken, eör dfezelVe bekend wérden in Europa.

Volgens de- gemelde trapswyÉe vordering Volgens

der Natuur , naar 't denkbeeld van den Heer ÊT^S
Wallkrius^ ton het Kwikzilver dah ook MetaaU

önder de volmaakte Metaalen te tellen zyn ^

en dus zoü de Platina het ^gtfie Metaal Wor-

den j gelyk elders is opgemerkt Qq). Immers .

de ftremming door zeer zwaare Koude en de

Smeedbaarheid, die het alsdan gezegd wordt

te bekortten , j^ouden daar voor pleiten, Ter-

Wyl 5 niettemin , hetzelve nog heden ondcf

de Halfmétaalen wórdt gelaten > behoort dö

Platina , als welke men nog niet volkomen fmeed*
,

hmr heeft kunnen maaken , ook geenszins coü

dezelven , gelyk bevoorens is gemeld : te min-

der ^

f/0 Zie Siockh. FiThani. XXVI. en XXVII. TiietlL

(Jl) Uitgezogte Fêykand, als boven*

li



D B P A Y l U A,

III.
der , om dac het nog niet volftrektbewcezen is

^
FDEEL of l:

XXII.
•

HfooFD- verr
"^XXlI

^^^^ ^^^^ natmirlyk , dan een verbasterd of

Hoofd- Vermengd, of 4por Konst gemaakt , Miaera^l|

De zes volmaakte Metaalen 9 die van ouds

tot heden daar voor bekenden gehaudenzyn;

naamel yk 7jn , Ldod^Tzer^ Koper , Zi/ver en Goud^

ik, om dezeiven beter naar waardy en uit-

voeriger te kunnen behandelen, iq het volr

gende la,atfte Stüi^ bcfchryven.

De Plaaten [moeten dus ingevoegd

worden.

Plaat XXXV. tegenover Blad??:. 3
• . . XXXVh — 33

• . . XXXVII. —™ — 211
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