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VOORREEDEN. 
Et Kabinet van Natuurlyke Wezens, en 

| Zeldzaamheden „ ’ welk hier mede te 

Koop word aangeboden, is by geleerde ea kun- 

dige Liefhebbers te wel bekent, dan dac het 
zelve eene aanpryzinge of door middel van eene 

lange en. opgefinukte Voorreeds zoude behoeven 
voorgedragen of aangeprezen te worden. Ale 

leen zullen wy hier maar kort en als terloops zege 

gen: dat wy ons in de Befchryving der Naam- 

ly{t aan, geene bepaalde Sy(tematifche Schikking 
hebben gehouden, dan voor zo verre het ons 

in ieder Clasfè toefcheen „ noodig te zyn, te 

meer dewyl het in dergelyke gevallen , meer 

dan eens is gebleken dat eene volledige Syfte- 

matifche en Beredeneerde Catalogus , hoewel 

meest al zeer Koflbaar, egter aan de zaak zelve 

wynig of wel in ’t geheel geen Voordeel toes 

brengt. De Benaaminge der foorten, zyn alle 

volgens ’t geen dezelven waarlyk zyn, en de 

Woorden Raar, Zeldzaam, enz. Welke veel: 
tyds maar als enkel Klanken, en naaft kleinig- 

heden geftelt worden , zyn hier geenzins ge- 

misbruikt, maar wy hebben dezelven in tegen: 

3 deel ie 
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VOORREEDEN. 

deel zeer fpaarzaam en nergens anders gebruike, 

dan by dat geene * welk het’ wezentlyk is, en 

dierhalven verdient, met die of dergelyke by 

woorden benoemt te worden. 

De Verzameling der Schepzelen, welke in 
Woyngeeft of zodanige Vogten bewaart zyn, 

dragen alle het Kenmerk van Kieschheid en kun- 

de en zyn volmaakt zuiver geconfêrveert. 

De droog bewaart wordende Znfeêten „ zal 

men zo wel ten aanzien der Soorten, als mede 

der fraaije en gaave of ongefchondene Stukken, 

in geene andere Kabinetten beter kunnen aan- 

wyzen. Om hier niet van alle Geflagten der- 
zelver te gewagen, zullen wy maar alleen zeg- 

gen dat meest alle Surinaam{che Donsvleugeligen: 
CLepidoptere) aldaar door een Liefhebber en 
kenner der Infeêten, uit de Rupfén voortge- 

teelt, en van tydt tot tydt aan den Heer Bezit- 

ter daar van toegezonden zyn, en allen die het 

Voortreffelyke en Schoone Werk over de Uit= 

landfche Dag-en-Nagt Kapellen, van den Hee- 

re P. CRamer en C. Srorr. bekent is, zul- 

len zie genoegzaam kunnen overtuigen, met’ 
| hoes 



VOORREEDEN 

foeidels Been. van ‘zeldzame Soorten 

der laaftgenoemde Infeêten , uit, deze Verzame- 

ling ontleendt, dit even gemelde Werk praalt, 

Onder de Hoorns , en Schelpen Zeegewasfen enZs 
bevinden zig de aller zeldzaamfte en fraaifte 

Stukken, waarvan veele nog geheel onb, kent ; 

en dus in geene anders Verzameliügen te vin- 

den zyn. 

Het Kabinet Mineralen , en andere Delfftoffens 

enz, bevat alles wat mogelyke Vlyct en Kos- 

ten, kunnen opleveren; men heeft by de be- 

paaling en fchikkinge der onderfcheiden Soor- 

ten, alle juifte en pasfende Benaamingen ge- 

bruikt, en de Plaatzen alwaar dezelven gevon- 

den zyn, niet willekeurig, maar volgens echte 

Berigten deswegensen bovendien de kundigheid 

en hulpe van eenen der bequaamfte onder de 

Mineralogen geraadpleegt. 

De Opgezette Vogels evenaaren aan ’ geen 

dat wy van de vorige Artikels ten aanzien der 

Schoonheid en fraaije behandeling gezegt heb- 

ben; en de Kunftwerken en Rarieteiten zul 

den perte mede aan de verwagtinge der 

“3 —__Kene 



VOORREED EEN 

Kenners en Liefhebbers voldoen; met eer, 
Woord, Kunde en goede Keuze zyn altoos 
geweeft , de Geleid-Sterren van den Heere. 
\VERZAMELAAR „ waar door dit Aanzienelyke 
en in alle de Takken der Natuurlyke Hiftorie. 
Vitmuntende KABINET, deszelfs Luiftes 
heeft verkregen, 

VLES 



VLESSEN mer LIQUOR. 

DE MENSCH. 

Nr. Een Neger Kindje van ruim zeven maanden 
zynde een Meisje. 

2 een dito, dito, zynde een Jongetje. 
3. een voldragen dito, zynde een Meisje ‚welke 

reets bruin en wolagtig hair heeft. 
4. een dito Kindje van circa vier maanden met 

de Placenta. 
$. een Europisch van ruim vier mìaänden dragts, 

zynde een Meisje. 

6. een dito Jongetje van vyf maanden: 
7. een voldragen Negerkind, 
8. een voldragen Mulattinne. 
g. een Negerinnetje van halver dragt: 

o. een dito Jongetje. 
Ir. een dito, dito. 

12, een voldragen dito. 

ig. een zeer fraay blank Jongetje. 
14. een Hottentots Kindje van omtrent vyf 

maänden Zynde een Jongetje. 

15. een dito, dito, van vier maanden, nim 
16. een Kindje van een blanke van omtrent drie | 

maanden met de Navelstreng, zynde een 
Meisje. 

17. een kleiner dito, zynde een Jongetje. 
75\ N18, 



VLESSEN wer LIQUOR, 

N.r8. Een dito van byna twee maanden. 

19. een dito van byna drie maanden. 

ao. een dito, dito. 

21. een Negervrugtje. 

22. een dito van een blanke. 

23. een dito van ruim een maand. 
24. een dito, dito 

25. een Embryon in zyn vliezen en aan de 

placenta. 

26, een dito, dito, uit het Kabinet van den 

Profesfor Snip. 
07. twee zeer fraije dito, door de Profesfor 

Ruisch, gepreparcert. Wide Thefauro Tab. 1, 

Fig. 3. en Ó. Tub. oa 

28. een Kind dat eenige dagen geleeft heeft, 

met het onderftuk van een ander Kind en 

twee welgefchapen beenen en voeten, aan 

de. navel vast gegroeit. 

29. twee Kinderen, welke met de borften aan 

elkander gegroeit zyn. 
30, Het onderte gedeelte des hoofds van een 

Jongetje, waar van debloetvaten,zo in als 
uitwendig opgevuld zynsdeshet aangezigt 
zig als dewendig vertoont, door Pro/efor 

s Ruisch, 
N31 



VLESSEN wer LIQUOR, * 3 

een regtfche arm van een Kinds benevens 
twee opgefpooten ftukken van de pia mater 

en een uitgeraafelde testicul , door Profesfor 
Ruisch. 

een linkfche dito, doet den zelven 

een restfche dito, door den zelven. 

een linkfche dito met zwarte nagels op de 
middelfte vingers, door den zelver. 

het vel van een linkfche kinder arms zeer 

fraay geconferveert. 
De. Partes Genitalis externa, ex virgine, 

ad vitam preparate cum bymene, Benevens 

eene opgefpooten Osfennier. Door Profeifor 
Ruisch. 

dito vulva cum vagina & Utero, er 
muliere, 

een ftuk huid van een Negers met de op= 
perhuid gefepareert door Profesfor Camper. 
een dito huid of vel, 

een oor van een Neger, 

een opgefpooten Hart door Profesfor 
Ruisch. 

een dito doorgefneeden Nier door denzelven. 
een {tuk van het Buikvlies, 
een ftuk van de Loong, 

een dito van de Opperhuid. 

A3 ZO. 



4 © VLESSEN mer LIQUOK. 

ZOGENDE DIEREN. 
AAPEN, 

N46. De Orang Outang of zogenaamd Bosch- 
mensch. Linna: fyjst‚. Nat. Ed. X. CI. 1. 
Gen, s, fp. 1. 

47. den geftaartte Aap, geelagtig van aange- 
zigt, de Capucina van Linneus, 

48. een dito gebaard met een toupet aan ’% 
voorhoofd. de Diana. 

49. een dito greis of witkleurig met hairige 
oogleden uit Ceylon, zeer Raar. 

50. een dito met gebaarde wangen, roodagtig 
van hair Ancepbus Linn: fp. 9. 

5L een dito uit de west-indien, met grys hair 
aan de wangen en geel op de kop, 4ygula 
Linn. fp. 10. 

52. een dito zonder baart met de bovenlip ge- 
fpleten, vierkante ooren. Linn: fp. 15. 

53. een dito zonder baard met een blaauwe bek 
en bruin lyf. JMonkie Linn: fp. 18, 

54. een dito, dito, 
54* een zeer fraije verfcheidentheid van dito. 
55. een ongebooren monkie. 
56. een zeldzaame Aap uit Azien, de huilerge- 

naamt, dewyl hy in leven zynde, een huilend 
geluid maakt 

N57. 



VLESSEN mer LIQUOR. 5 
N57. Een allerzeldzaamfte zoort onder de 

Aapen, wit gehairt en gekapt, een bruine 
ftaart, de Heremiet genaamt. 

57" een zeldzaame zwarte Aap met geele poo- 
ten. Coatta. 

58. een jong Aapje, vaal van kleur: 

59. een orgebsoren dito van een ander zoort. 

bo. een geftaarte Aap of meerkatje met een 

ongefpleeten boovenlip. midas, Lina: fp. 15. 

(Mannetje) 
Ór. een dito, maar iets grooter zynde een 

Wyfje. 

61* een zogenaamd fagouintje of Doodshoofd 
Aapje. 

62. een ongebooren Aapje. 
63. een dito, dito. 

64. een dito, dito. 

64*, een zeldzaame Aap, of Meerkat, 

SPOOKDIEREN. 

65. een fpookdier, met de Rottenftaart. Le- 
mur Cauda murina, zeer raar. 

66. een fpookdier zonder ftaart, de traaglooe 

per van Ceylon. Tardigradus Linn; Gen. 3. 

Áb. 1. (mas.) 

A 3 N67, 



6 VLESSEN mer LIQUOR, 

N.67, een dito, dito, (Feemina.) 
68, een dito roskleurig een mannetje. 
69. 
70: 

een dito witagtig van kleur, zeer raar. 
een dito met de gebandeerde ftaart of het 
zogenaamde Suriekatje, Lemur Cauda anni: 
lata. Linn: fp. 2, 

VLEDERMUYSEN. 

„een vliegende Hond van Ternate. Vesper- 
tilio Vampyrus Linn: Gen. 4. fpe1. 

een vliegende Hond van Nieuwfpanjen,. 

Speölrum Linn: Gen. 4. JP. 2. 

‚een vliegende Rot van. Ternate. Spasma, 
Linn: Gen. 4 JP. 4. 

‚ het Wyfje van dito. 

. een Vledermuis met Hlaazemond. Zeporie 

zus. Linn: Gen. 4. Jb. 5. 

LUYAARDS. 

een drievingerige Luiaard met een korten 

ftaart Luna: Gen, 7efDe L. 

. een dito kleine zynde het Mannetje. 
je een dito W yfje. 

N79, 



VLESSEN mer LIQUOR, 7 

N79. een kleine fraaije-zeldzaame dito. 

Bo. een ongeboore tweevingerige Luiaard, 
8r. een ongebooren dito. 

MIEREN-.EETERS. 

82 een groote Miereneeter met drie nagels, 
uit oostindien. 

—_83. een ‘twee vingerige witte dito, zynde, een 

Mannetje. Ì 

84. een-dito Wyfjes 
85. een viervingerige, dito, zynde, btn en 

geel geftreept. 

86. een twee vingerige dito. 
87. een bontkleurige dito, een Mannetje. 

}9. een dito, dito, zynde een Wyfje. 

89. een viervingerige gebandeerde-dito. 

go” een tweevingerige kleine rosfe dito, » 

yr. een dito, dito. 

grt eem drievingerige dito. 

SCHUBDIER. 

N. 92, een Schubdier of zogenaamde Taijowaas 

fche Duivel, met vyf vingerige pooten, 

Linn: Gen. g. zeer zuiver en 45 _gecon- 

ferveert. 
A4 d- „ROB 
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VLESSEN mer LIQUOR, 

ROBBEN. 

een ongebooren Zeehond. 

HONDEN, 

een Surinaamfche bruine Bosch-hond 
met een witte vlak op den kop. 
een Surinaamíche Waterhond. 
een dito Bosch-hond. 

een Muishond van de kaap de Se 
Hoop, zeer zeldzaam. 
een Bosch-hond, van Surinamen. 

KATTEN, 

een roode Oostindifche Kat. 
een wild Boschkatje, uit Amerika, 
een jonge zwarte Tyger. 

een Amerikaanfche Tygerkat. 
een Afrikaanfche dito. 

een groote dito. 

een jonge Kat, 

vier ongebooren wilde Katten in hun 
vlies, 

een Oostindisch Suriekatje, 

308, een ongebooren Tyger. 

FRET- 



VLESSEN mer LIQUOR, 6 

FRETTEN, 

N.rog, Een Fret met de jongen. 
110, een Brafiliaanfche Otter of Zeê Otter, 

Tzr. een Buropifche dio. 

BEEREN, 

112, een ongebooren Beer, 

113. een dito. \ 

FI4. een Amerikaanfche Coasfi, 
II5. een groote dito. 
rió. een donkerbruine dito, 

117. een fraaije ongebooren Beer. 

118, een zogenaamt Aardvarken, van de Kaap 
de goede Hoop. 

ZWYNEN, 

Tig. een Amerikaansch Varken met de Na 

vel op de rug. 

SCHILDVARKENS, 

120 een groot Schildvarken of Armadil met 

tien gordels, 

121. een grys en bruingevlakt dito met bruine 
Nagels, zeer raar, uit Oostindien, 

122, een Purperkleurige dito. 
A5 N.r23, 
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N.r23. 

124. 

125. 

126. 

I35 

136, 

VLESSEN mer LIQUOR, 

een wit dito met negen: gordels. 

twee bruine dito met dito. 

twee kleine dito. 

twee dito, dito. 

STEKELVARKENS. 

‚Een ongemeen Fraay en zeldzaam Ei- 
zervarken. 

‚ een ongebooren dito. 

‚ een dito, dito, alle uit Malakka. 

M OL LE N. 

‚ een zeldzaame Oastindifche Mol. 

‚ een witte Surinaamfche dito, 

2. een ditos dito. 
„een bruinagtige geele dito. 

‚ een zwarte Nieuwjorkfche dito, met een 

ftar op de neus, zeer raar, 

PHILA NDE RS. 

een Philander of Opof/wm , zynde een Man- 
netje, de halve ftaart js ruig, de ooren 
af hangende. 
een Wyfje van dito, met de Jongen in de 

zak, uit Surinamen,. 
N.137e 



VLESSEN mer LIQUOR. ze 

N.r37, een groote dito, dito, uit Oostindiën. 
138. een Surinaamfche witte ditoe zynde ech 

Wyfje, zeer raar, 

139. een Amerikaanfche dito, met vier pram- 

men. 
140 een dito Mannetje, van No. 139. 

ï41. een bruine dito. tes 

142. een muisvaelkleurige dito, metde Jongen. 

143. een groote Surinaamfche Bosch-rot; welke 
de Jongen op de rug djaonk 

144. een dito. 

HA AS :E N. 

145. een zeer fraaije Surinaamfche Waterhass, 

146. een Konyn van dito. 

147. een Amerikaansch Mormeldier. 
148. een jonge Waterhaas, 
149. een Guineesch Biggetje met twee Jongen, 

MUTT So Boen, 

N.r5o. een witte Rot, zeer raar. 
151. een zogenaamde Spring-Rot Mus Faculuse 

152. een witte Muis. 
153. een dito, dito, 

154» een dito, dito, 

je) N55 



13 VLESSEN mer LIQUOR, 

N.155. een geopende zwangere Muis, met Baare 
moeder en Jongen. 

156, de Ingewanden van een Muis geopent met 
de Jongen, 

INKHOORENS. 

157. een witte Inkhoorn, zeer raar „ uit Amerika, 
158, een zwarte dito, uit dito. 
I59. een gemeen;Europifch Ínkhoorn. 
160, een geftreepte dito uit Nieuwjork, 
161. een dito, dito. 

ró2. een dito, dito, 

r63, een bruin Weftindisch dito, 
164. een dito, dito. 

“165. een dito, dito. 

166. een dito geftreept, uit Amerika. 

167. een vliegend dito, zynde een Mannetje, 

168. een dito zynde een Wyfje. 

Fl ER TE UN, 

169, een Guineesch Reetje. 

170. een Surinaamsch dito. 
171, een Embryon van een Hert. 
172. een dito van een Schaap. 

173. Een jonge Gems. 

174, een ongebooren Buffel, 

MIS- 



VLESSEN mr LIQOUOR, 13 

MISGEBOORTEN vAN ONDERSCHEIDEN 

VIERVOETIGE DIEREN, 

N.175- een monstreus Schaap, ’t welk de oogen 
onder de keel heeft. 

176, een dito, met een zeer monstreufen Kop. _ 
177. een dito, met twee Lyven, 6 Pooten en 

maar een Kop. 

178, een Rhee met twee Lyven, aan den Kop 
tezamen gegroeit, met8 Pooten, uit Ooste 
indiën. 

179. een Haasje met 6 pooten. 

180. een monstreus tam Varken, hebbende op 

het voorhoofd de gedaante van een Olyfants 
Snuit. 

181. een wild dito, met 3 ooren en een dito {nuit 
op den kop. 

182. een Katje met 2 pooten. 
183. een dito, met 2 lyven aan elkander ge. 

groeit. X 
184, een dito, met de helft van een anderlyf te 

zamen gegroeit, hebbende 6 pooten, 
185. een dito met 2 koppen, 
186. een dito, dito. 

187. een dito met het oog op de tong. 
188. een Hond met een lange voor over hangene 

„de neus, 

N.18g. 
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N.189, een dito, dito, van een monstreufe gee 
daante, 

19o. een dito, van welke de ooren geplaatst 
zyn ,daar de oogen moesten ftaan „ uit Suri- 
namen. aak 

Fgr. een dito met 6 pootens 

192. een dito, met 2 lyven aan een gegroeit, 
193. een dito zonder pooten. 

VOGELS. 

194. een jonge Struisvogel. 

195. een dito, uit het Ey genomen, 

106. een Kuiken met 3 Nebben. 
197. een dito met 3 pooten. 
198. een dito met vier pooten. 

109. een dito met dito, 
goo. eea dito met a koppen. 

TWEESLACHTIGE DIEREN. 

SCHILDPADDEN, 

aor. een Land-fchildpadje, Geomerrica Lin, 

Gen. TO3. De 9. 
202. een‚dito; 

„203, een bruin Zee-fchildpadje , de Caret. 

Ne204e 
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oC5, 

20ó. 

207. 

208. 

ais. 

216. 

217: 
„218. 

219. 

VLESSEN wer LIQUOR. ie 
een dito wit gerand „dito, 

een dito, dito. . 
een zogenaamde Modder-fchildpadje vaa 
de Kaap. 
een dito, 

een wit Land-fchildpadje, met een ruw 

fchild „ongemeen raar „en in geen Kabinet 

bekent. 

‚ een jong Schildpadje in het Ey. 

DR A A KJES 

een vliegende Hagedis uit Oostindiën. 

. een dito, dito. 
een dito uit de Westindiën, 

een dito, dito. 

CROCODILLEN 

een jonge Crocodil of Caiman. 
Dezelvde met het Ey. 

een Ceylonfche dito, fraay geringd. 

een zeldzaame Crocodil, met de bek als 
een vogelfnep, zeer raar. 

een Crocodil, ten halven uit het Ey ko- 

mende, met nogeen Ey derzelven. 
N.220» 



16 VEESSEN mer LIQUOR; 

N,a2o, een Ceylonfche Water-crocodil, met ops 
ftaande fchubben, geel en bruin van kleur. 

aal; een Jonge dito, uit het Ey komende: 

LEGOUANEN, 

222, een fraaije groote Legouaan. 
223; een groote Oostindifche Kam - Legouaans 

Zwart van kleur, befchreeven door Door 
Schloffer ; raar. 

224. een Surinaamfche dito. - 
225. Dezelvde als No. 222. maar kleiner. 
226. een bruine gefpikkelde Leguaan uit Ooste 

__indiën. 
227» een ffaaije Oostindifche Kemphaan. 
228. een groote Curacaofche Leguaans 
229, een dito kleiner, dog fraaijer getekent. 

SAUVEGARDES. 

230, een zeer groote bruine met witte oogswyze 
vlakjes gefierde Sauvegard uit Oostindiën, 
zeer zeldzaam, 

231, een dito bonte van dito. 
232. een groote Surinaamfche geftippelde dito. 
233, een zeer aartig getekende dito. 
234. een dito, dito, 

235. een fraaije bandswyze gevlakte dito. 
N.236, 



VLESSEN mer LIQUOR. 17 

N.236. een dito met verfchillende tekening. … 
237. een donkerbruine of zwarte dito „zeer raar, 

238, een fraaije gebandeerde dito‘. : 

CHAMELIONS. 

239, een groote (taalkleurige Witgeplekte Oost- 

indifche Chamelion. 

940. een aschgraauwkleurige dito. 
24r. een purperkleurige dito. 
242, een zwartagtige blaauwe dito. 

SALAMANDERS 

243: een geele Salamander mét zwarte ftreepen. 

244. een dito zwarte, met geele epen en 
vlakken. 

245. een dito, dito. 

246, een dito, Zwart en geel gevlakt. 
247. twee gryze dito, met zwarte vlakken, 

TAG BED FASUSSE ‚N. 

248. een blaauwe Hagedis, met de gedoornde 
ftaart. 

249. een dito, dito. 

250. een dito, dito, met 2 Eijereh derzelvens 

25L. een Ameyva Hagedis. 
5 N,25a, 
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Ee 253. een verfchillende dito. 
253. een dito, dito. 

254. een dito, op de-rug:ôver langs geftreept. 

255. een gefpikkelde dito. 

256. een bruine Hagedis „met blaauwe vlakken. 
257. een bruine dito. 
258. een kleine regelmaatig gevlakte ditos 
259. een blaauwe geftreepte dito. 

260, een Oostindifche witgerugde dito. 
aór, een dito met een lange gedoornde ftaart. 
262, een geelagtig gemarmerde dito. 

263. een bruine,dito; onder de keel met drie 

ploojen. | | 
264. een. Oostindifche. Gekko „of frassenger- 
265, een dito andere zoort. 

266. een andere dito. 
267. een dito, dito. 
269. een zeer zeldzzame-dito, met een Sirken 

hartvormigen ftaart., 
269. een dito Varieteit met een damiensthe. 

270: éen Ceylonfche Gekko met bruide vlake 

ken, zeldzaam. 
271, een geftreepte blaauwe Hagedis, 
272. een dito met witte ftreepen. 

„273 een dito, dito, 
274. een Agamma Hagedis. 

N.275. 
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N.275. een dito andere zootts Leti 0E, 
27Ö, een bonté Higedis:” lee „Mb 15 E 
7. een geftreepte dito. « mik mon n 

278, een vergulde Schinklhagedise … 
279. een andere zoort van dito, met een Kik- 

„vorsch, enzussrdo wart en HO 

830, een dergelyke gevlakte, » ei 
981: een groote “Schinkhagedis geelngtig.v van 

kleur. N 

23o. eer gefchubde. dito uit Oostindiens 3 
28g,reen „bruine prij: Be iten van 

Ceylon: pi us 

S8yseetì ditossditoern- owursrt voo sof 

985. eenige Surinaamfchê,ditogs ad 

286, een blaauwe Leguaans sil nos zon 

o87. een Hagedis uithet Ey komende, 

o88, een ditoa dit. on: 

a8g. een dito, dito. 

290. eenige Eijeren van dito. 

agteeen,zeer zeldzaam, gedoornd Hagedisje. 

VIS en KIKVORSCH.’ 

es 

292 êen nele amnfrer inkjes of. Visch-Kik= 

vórsch zonder pooten 5 Rana Piftië 

apswveen- dito met twee pootens: > 

29 een grouter ditoy-met dire. : 

/ Ba N.293: 
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N.29s. dito met dito. 
296. een dito, met vier pooten. 
297. een dito, op de ftaart na geheel volmaakt. 

KIKVORSCHEN. 

298. een groote Nagtfchreeuwer Kikvorsch. 
299 een groote Zeeskikvorsch. 
goo. een Kikvorsch: van Nieuwjork de zol- 

daat genaamt, 

gom een bonte vreemde Pad-kikvorschs 

‚302 een Nagtfchreeuwer , zynde een verfchei- 
denheid van N. 298. 

‚ 303. een blaauwe Surinaamfche dan kik- 
versch, zeer zeldzaam. 

304. een Wyfje van dio. 
305. eef andere gevlakte dito, - 
306. een Roodagtige dito, 

207, een witte dito. 

308, een kleur zwarte dito. 

dog. eem blaauwagtige met pürperklencige 
vlakjes. 

gro, een dito rood gebandeert. 

grr- een dito nog fchooner gebandeert, 
312, een-dito rosfe met bruine-ftreepen, 

313. een zwartbruine dito, met witte ftreepjes. 
314 een roode surinaamfclie ditos. 

as N.s15, 

id 
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N.315. een bleekblaauwe en donkergevlakte dito, 
316, een dito. 

317. een Variteit van dito. 
318. een Jakje van denzelfden, hebhende reets 

de vier pooten, maar nog den zogenaam- 
den vischftaart. 

319. een zeldzaame Kikvorsch. 

PADDEN, 

320, een groote Surinaamfche Pipa Padde; zjn. 
de een Wyfje. 

321. een Mannetje van dezelve, 
322. een Wyfje dito. 

323. een Mannetje van dito. 

aq. een dito Wyfje. 

395. een zeldzaame groote geknabbelde Padde. 
32e een andere dito met bruine vlakken, 
327. een fraaije dito. 

828. een andere dito. 
329. een dito. 

330. een zeer zeldzaame witte met bruingete- 
kende Padde, zynde ongemeen kort, De 

Blaafer genaamt, uit Oostindien. 

831. een dito kleiner, 

332. een Padde welke in Sutinamen aan deg 

blaauwen Berg word gevonden, zy- maas 
B 3 ken 
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ken een zeer fterk geluid, van waar dezels 
ven door de inlanders den naam van 
Schreeuwers gekreegen hebben. 

SLANGEN. 

N.333- een ongemeene fchoone groote Ratelflang 

ij 

met veertien Ratels, uit Nieuw Engeland, 
Crotaluse 

334» een dito met tien dito, 

335-een dito met tien dito, — 

336. een kleine fraay getegende dito met een 
dito. 

327. een dito met een dito van Ceylon. 

338. een Oostindifche groene fraay getekende 
flang , Boj0bó, 

339. eerì varierende dito, Bojobi Brafilienfis, 

349. een groote fierlyke Koningsflang, og 
Oculea. 

341. groote Negerafgodflang, Serpens americas 
na Arborea,. 

342. een Ceylonfche Manballa-flang. 
343 een Slang van Mexico, de Imperator van 

Quadalajara genaamt. 

844. een Koningsfiang wit en geelagtig gee 
groote ronde vlakken. 

345. een dito blaauwagtig van kleur, 
N.346 
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N.346, een dito roodkleurig met ronde Oogswyze 

vlakken. 

347. een Neger-afgodflang met een Hagedis in 
de Buik, 

348. eendito de zogenaamde zwarte Ruiter 

zeer ME getekent. 

849. een groote Roode Surinaamfche Slang. 

250. een dito zeer zeldzaam. 
351, een groote Sucapara- Le zeer wab ge 

kleurt. 
952. een fraaije Koningflang, blaauw geel en 

wit getekent. 
953, een ongemeen Sierlyke dito. 

354. een Ceylonfche Waterflang, wit. met 

zwarte ringen zeer zeldzaam. 
855 -een Koningflang , op den rug zeerfraay ge. 

kettingt. 

356. een Capitaale groote Brillang, Coluber 
Naja. 

357. een dito, dito, met een uit gebreide rug. 
350. een kleiner maar zeer fcherp,_ geteekene 

de dito. 

859. een Slang met bruine zone fchubben 
langs den rug en aan de zyden geftreept. 

360. een kleine Brilflang, 

361. een bruine en witgevlakte dito. 
B 4 N.362 
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N.362. een fraay getekent Westindisch Adder 
flangetje. 

363. een zwarte. witbonte Oostindifche Slang 
met haar Eieren. 

364. een fraaje groote blaauwe met zwart ge- 
ringde Slang uit Oostindien. 

365. een Zwartbonte geringde Slang. 
366. cen blaauwe Esculaap Slang. 
367. een. dito overlangs geftreept, 

368. een roskleurige Waterflang. 
369. een Westindifche Lazuurflang, 
370. een dito, dito. 

371. een groenagtige dito, 
372. een-blauwe en witte Sweepflang. 
373. een rood geftreepte dito. 
374: een Sierlyk blaauwgeftreepte Nieuwjork. 

fche dito. 

375 een blaauwagtige Slang met Zwarte Vlake 
ken. 

376. een bonte Slang met een Kikvorsch in de 
Bek. | 

377. een geringt Slangetje van de Kust van 
Guiné. 

378. een fraay graauwagtige getekende dito 
met een groote.Kop. _ x 

379. een Jong Koningflangetje. 

N.380 
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N.38o. een Westindifch Adderflangetje, Vipera, 
381, een klein gevlakt Slangetje. 
262. een Geringde dito, 

383. een klein Koper Slangetje. 

384. een zeer fraay getekent Slangetjes 
305. een klein Addertje, 

386. een Amerikaanlche Bicepsflang met een 

ftuk van de Opperhuid van een Mensch, 

uit het Kabinet van Ruisch, 
307. een Wormflangetje ook blindflang ge: 

naamd. let, 
338 een bonte Adderflang. 
389, een zeer fraaje Staalblaauwe met ronde 

zwarte vlakken gecierde Slang, uit Afrika, 

390. een kleine Dambord Slang. 

sgt. een zwartbonte geringde Biceps. Ampbise 
bena Fuliginofd. 

392. een fraaje gevlakte Slang, 
393. een Adderflang, uit de Provintie Geldere 

landt, 

394. een Wormagtige Slang. 

895. een ongemeene fraaije geftreepte Slang, 

396. een andere dito. 
397. een aartig geringt Slangetje. 
398. een Witte geringde Biceps. 
39ge Een andere dito. 

B 5 N.400; 
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N.400. een zogenaamde vier pootige Slang zynde 

een afwisfeling naar de Hagedisfen. 
401, eenige andere geftreepte dito. 
402, een bruine Zwart geftreepte Waterflan- 

» 403. 

404. 

405» 

400. 

407. 
8 408. 

409. 
410. 

41 
412, 
413. 
414. 

45 

416. 

417. 

„418, 

getje, 

VISSCHEN. 

een Drilrog of Krampvis. Raja Torpedos 

van de Kaap. 

een Jonge dito met zyn Tasje. 

een Zee Engel, Linas Clas. 4 gens 115 
fb. 4. 3 
een rogge Zak of Tas, uit Oostindien. 

een dito, uit Tunis. 

een dito, in Europa, 

een jonge Hay of Zee Hon! uit groenland, 
een jong Haytje met de Zak. 
een gefpikkelde Hay, 
een Schub Hay, Raar. 

een Surinaamfche Zaag of Zwaard visch. 
een kleiner dito. 

een Zee-duivel of Hazemond, uit Oost- 

indien. 

een dito uit de Westindien. 
een zeer raare Visch uit de Kroos Zeéê, 
een kleiner dito. 

N.419, 
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N.419. een groote Hay uit de Noord Zee. 

420, een Plooibek ; Acipenfer. Plecostomus. Linn: 
gen. 118. /p, 4. 

421. een fraaye Jonge Steur. 
‚4er* een zogenaamde Harnas- Visch. 
422, Een jonge of ongebooren Walvisch zynde 

een allerzeldzaamst ftuk , ongemeen wel 

geconferveert in een Delfs aardewerk ge- 
bakken en verglaasde kist, met glas bee 

dekt , zynde gemelde kistje blaauw: be- 

{childert, verbeeldende de Nvt 

in Groenland, 
423v een zeer zeldzäame groote en dikke 

Visch zonder Vinnen, of een Zogenaamde 

Zee-rupsof Zee blaas, Linn, cl, 6. gen. 290, 

ps 
424q» een Oostindifche konger Aat Murena 

Helena Linn. CI. 5. Gen. 159. Sp. 1 Zeer 

raar. 

405. een Westindifche dito, zeldzaam. 
426. een donkerbruine geftippelde dito of Zee- 

‘__flang, van Curacao, ’ 
427. een dito of Moer-aal van de 

428. een dito, dito. 

429. een dito, dito. 

430. een kleine-dito uit Surinamen. 

Ì N.43r: 
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N.431. een Bees-Aal of fiddervis. Gymnotus Elec) 

tricus, Linn. Syst. Nat, Ed, XII, Gen: 144. 
fb. 3 | | 

432. een dito uit de Spaanfche Westindien. . 
433 een haar of dunftaart ook de Zilver -visch 

genaamt, 
434. een kleiner dito, 

435. een dito met een ftompe ftaart.__« 
436, een Spuitvis. 

437--een Puit- Aal. 

436. een dito, 

439. eenige dito, 
440, een Bloodrug, Gomnotus albifrons. linn, 

e Clas. 5, Gen: Tao, Sp, qr zeldzaam. 
4AT, een bruine gebandeerde dito, zeer raar. 
442% CEN Zeer raare witte Aal en witte hage- 

disfen, 
443. een fnot Vifch met gekrulde Oog vinnet- 

| jes. 

444. een bonte Vlindervisch, Blennius Warten 
gatus Linn, Gen: 130. fb. 5. 

445. een Maag-aal of kwab-aal, Blennius vivi. 
Parus. 

446. een Zeldzaame Visch. 
447. een Zingende Visch, Remora, 
449, een Snottolf of Lomp, Lumpus. 
ei N.449e 



VLESSEN mer LIQUORs ag 

N.449. een, Wyfjes Dolphyn, Delpbinus feminas 

459 
457 
452. 
453. 
454. 
455° 

456. 

457. 
458. 

459. 
460. 

4Ór. 

462. 

463. 

464. 
465. 

een Dorzdo of Goud vise 

een vreemde zoort van ditoe 

een Zee knorhaan. 

een Westindifche dito. 

een Oostindifche dito. 

een klein bont. vifchje uit China, zeer 

raar. BÀ 

een wi:te Scho! met een zwarte hae. 

een klein Scholletje, lé 

twee Botten aan beide:zyde bruin. 

een W astindifche zilver of zonnevische 

een dito kleiner.” 

een Inlandfche Zonnevise 

een Scharretong. > 

een geftreepte Oostindifche Tong, zeld. 
zaam. 

een ander. dito dito. 

een Witte fchar.- 

466, een greisagtige Klipvisch. 

467. een zwartagtige dito met twee ftekels aan 

468, 

469. 

de kop eneen geelagtigen. ftaart. … 

een lancerswyze dito,-met 3 banden, raar, 

een Westindisch: Zonnevischje met oogse 

Wyze vlakken aan den ftaart, 

Nae 
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N.490; een’ ronde: Klipvisch met bruine banden, 
van Nieuwjork: 

471. een dito met vief witte benen, „raars 
472, een geftreepte dito. 

473. een gebandeerde dito. 
474. een Zwart gebandeerde dito,” 

“475. een geftippelde dito: ‚tss 
476. een rivier Dolphyn van eee ‚Cor me 

Pentadaëyla, 133 

477. een andere dito: HA 

478. de kaapfche Roman. 

479. een Hottentotvisch. | 

480. een vergulde Zeebtafetn of zilvefwics 
491. een Lanefnapper;Spurws Sinagres Lins 

Gen! 14t. fP. 56. van Nieuwjork. 
482. een Tant-Brafenr”” * 

493. een netswys getekende nrd 

484 twee Onweerssvisfen „ Cobiti” Barbatula: 
485. een geftreepte Lipvisch. No 

486. een gevlakte dito: 

(487. een twee vlakkige dites” 

488, zwartagtige blaauwe Lipvis. 
+ d39. een geelagtige dito. 

eg90. een gefprènkelde Baars. 
491. een vliegende Baars. - …— … ……v oav% 

“gg leen kleiner dito, zeldzaam, 
N493. 
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N.493. een dito kleiner, zeerraar. 
494 een, zilveragtige Makreel,» - 
495. een bonte dito. 

496. een groote-Bonnet-visch. 
497. een Zilver Makreel, 

A98, een drie vingerige vanhee met geuze: 
vlakte rug. Ice 

499. een Oostindifche dito. / BRS 

Soo, een Zeldzaam Visje. 

gol. een geharnaste Visch, genaamt de kwies 

‚ kwie, 
5oe. een-dito geel van kleur: 

503. een Kikvors of {lange Nigoh van Surinae 
men. | r 

2504 Drie-diverfë dito. 

So5. een Surinaamfe Slikbagger. 
506. een geribde Meerval , van dito. 

507. een- geharnaste bageeruin of reste kwie 

kwies: 

5c8. een dito, dito, 
5og. een Zweepvis, of Harnas man. 

z1o. een Vliegende Zeehaan. ? 

5ir.een Vliegende Mis.» var no oon 

512, een Forel, bu 1103 Ai 

513. een Westindifche zien Väscha i 

« Sige een dito groote Trompet visch, 

‚N515? 



ue VLESSEN mer LIQUOR, 

N515. een dito zeer fraay uit Oostindien: 

516. Twee Geepen, of Snip Visfen. 
517. Twee Geepen, 

518. een Naaldvis „ of Olyphands Neus, 
519, een zwartbruine Haring. 

“520, Drie -Bylvisjes. 
Sol. een dito andere. 

522. een goud Visje. 

523. een dito, 

524. een dito. 

525. twee bruine en wit gebandeerde Visjesa 

526. een Zilverband Visje, uit Japan. 

527]. een wit gevlakte zeldzaame dito. 
528. een brildrager, uit Japan. 

52g. een zeer zeldzaame. Vis-met-een bruine 
ftreepe” 

530. een geftreepte dito Foole 
531. een dikkop-Vis,; fchoon getekent. 

532 een dito met lange baardvinnen. 

533. een Salm Forel. 

534. een-Paauwftaart Vis, of: de pipa 

535. een Moriaan Visje: 

536. een Snippe Visgeftreept zeer raar. 

537. een Oud ies Vis, Balistus hs Linn; 

163 DE 3e cf 
„539 
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N.5 3ê. een dito of Eenhoorn- Vis Bahama; 

Balistos Monoceros. verd 

39. een ongebooren Tonyn, raar, 
540, een Eenhoorn Vis, 

54r. Een Koekoek-Vis, of Zee-Katje. 

542. een Streikeifer of Doodkistvis. 
543. een Steekelvis, of Zee-Egel „ Diodop 
_Bchinatus. 

544. een Zogenaamde Bond«vis Varkens-Visch, 
Tetraodon Vûriegatus , Gronovii Zooph, 

PFasc, 1. pag. 49. N. 182, 

545. een Kaapfche Opblaazer, Zetraodon Jago. 
céphalus, Linn: Gen. 165. fp. 2 

546. een geftippelde dito, 
. 5À7. een vlakkige dito. 
548. een borstelige dito. 

549. een brüinroode Egel of Penne aen Diodon 

Spadicius , uit Oostindien, 

550. een Westindische dito met zwarte Vlak- 
ken. 

551. een Oostindische Penne- Vis „Dioden 
Histrix, 

552. een Zeldzaame Varkens-Visch met bruine 
banden, uit Japan. 

553. een Zee Draakje, Peoafus, 

554. een Zilverband-Visch, drgentina, \ 

N 555 
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N.555. twee Schild of Spiegelvisjes „ Centrifous, 
Linn. Gen: 167. Ongemeen zeldzaam. 

556. twee jonge Bagger-Visjes, komen uit haar 

Ey, Silur us, uit Oostindien zeer raar. 

557. twee ditos dito. 

559. een groote dito, 

559. een gedoorhde Blaasvis. 

560. een geftippelde dito. 

INSECTEN. 

561. een groote Surinaamfche Ruige Bosch- 
fpin. 

562, een dito zynde het Wyfje. 

563. dito Spinnekoppen met haat Nest Eyer 
en Jongen. 

564. een dito. 

565. een Tarantula, uit Italien. 

566, een Grootê Zwarte Scorpioen uit Bostij 
dien. 

567. twee Westindische dito. 

568, een Wyfjeof Koninginne van de zeldzaame. 
Afrikaanfche witte Mier of Termytes met 

haar ontzaggelyken grooten Eeir zak of 

agterlyf, Zie Vaderlandfche Letter Oeffe- 
ninge, voor de Maand Juny 1782, | 

569, een Zee Kreeft met ronde ruige Schaaren , 

Cer- 
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Cancer, Macrurus, Thorace levi, Lônn. fp. 

239: JP» 44e 
N.579. een dito met ronde Schaaren, L. c.fP:52. 

571. een dito uit Norwegen. 

572. een Zwaantjes-Krab of Zand-Kreeft, L,c. 
JP. 54. uit Oostindien 

573. een kleiner gevlakte dito, 

574, een Ruige Beer, of Handíchoen - Kreeft, 

Lo fd 53. 
575. een Zoldaat nf Hetemiet, 

577. eenige naakte Zoldaten. 
576. een Belflak met de Vis daafin. 

578. een grooter dito met ruige Schaaren. 
579. een inlandfche Rivier Kreeft. 
5go een Zee-Luis, Lian: Gem. 239. /b. 56. 

58r. een roode Krabbe uit de Kroos Zee, 

58a. een bloemkrabbe uit de Westindien, 
583. drie kleine Inlandfche dito. 
58ge. een Amerikaanfche duifentbeen „ een 

Mannetje. : 

585. een dito Wyfje. 

586. een Westindifche Mier met haar Eieren 

of Poppen. 

587. een Walvis-Luis met Jongen , Oniscus Ceti, 
588. Twee fragije zwarte met wit gebandeerde 

Rupfen. 

Ca N.599. 
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N.569. een zilverftippelige dito van de Kaap. 
5go. een Westindilche gedoornde dito. 
59I, een dito van de Glâs-kapel, Pap, Pierg. 

WORMEN. 

592. Guineefche wormen uit Beenen van Men- 
fchen. 

593. een groote Tepelbak met de Vis. art in 
594. een enkelde Vis uit dito. 

595. de Langhalfen of Eentefchelpen. 

596. dito op blaasagtig Zee- Wier. 

597, een …Zee-rups met Paauwftaart lange 
hairen. 

598. een Vrattige Zeeflak. 

509. een Polypus of Amerikaanfche Weelgget: 
6oo een dito met ’t onderlyf. 

6or. een kleine dito, 

„Goa. een-Zee-Kat. /Epia fupina. 

6o3. een groote Mannetjes dito, 

6o4. een groote Spaanfche Zee-Kat. Sepia 
„Media. 

605. een kleine dito, Sepia Loligo. 
“6oó. een nog-kleiner dito. 

„607, een Zee,Star, met veele punten of Straa- 

led zeer raar en in geen Kabinet bekent 

: N.608, 
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N.608, een zeer fraay en raar ne -Appeltje m t 
4 bonte pennen, 

6og. een Oostindifche Sepia , gelyheride naar 

de Vis uit de Nautilus. 

6to, een Zee-Pen, Pinna marina uit Oostine 
® 

dier. 

Órr. een kleine dito, uit de Noord Zeê 

612, een zeldzaame Worm of Gordius. 
613, een vreemd Zee-Infect. 

‚Gig een Takje van een Kruidnagel en blad. 

ANATOMISCHE PREPARATA 

Nr 

ej 

fs 

een vierkant Glaazenkasje daarin 19 Ge- 
raamtens van Kinderen, van zr tot g 

Maanden dragts, zynde alle byzonder 
fraay in haar banden geprepareert door 
wylen den Profesfor Ruisch. 

„een dito Kasje met een geraamte van een 

voldragen Kind, zeer fchoon geconditio- 
neert. | 

‚ een dito kasje met een dito van een groot 

Kind, met dubbelde gewrigtten, 
. Een geraamte van een Aapje of Monkie, 
. een groot opgefpooten Menfchen Hart met 

de bloedvaten, door Profesfor Ruisch. 
C 3 Ne. 6, 
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een dito, door Profesfor Snip. 

een dito iets kleiner door den zelven 

een klein dito, door denzelven, 

een {tuk opgefpooten Menfchen lever. 
een dito, dito, van een Darmvlies, Colon. 

een_dito, dito, van een gebeente. 

een end van een dikken Darm, zeer fraay 
geprepareert. 
een kleine dito, 

een geraamte van den kop eener Schild- 
padde. 

een paar groote Coedoehorens. 

een Hooren van een Renoceros , met 3, 
punten. 

een dito met 2 punten. 

„een groot inlands, Wespen of Hornfen 

Nest, in een kast met Glafen ruiten. 

een los dito Nest van de Groore Surinaamse 

{che Marabonfen. 

‚ een dito van de kleine dito. 

een dito, dito. 

een bodemftuk van een groot dito. 
een Vel van een Tyger. 

een Snuit en Vin van een Zaag-Vis. 
5. twee zeldzaame gedraaide Hoornen. 

Ne 
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INSECTEN. 

Ordo 1, Hartvleugeldekkige , Colcopteras 

TORREN 

‚een doos met rr. Bloemkevers, waarin de 

gebloemde, de Lanius, de kleine Smarag- 
dynegenz.by Voet Tab.l.n, 811.16. IV, 25. 

een dito met g dito waarin de Dydimus, 
Chameleon „Nobilis. en Zwarte verlakte 

Kever. 

een dito met rg zeldzaame Rusfifche en 
Kaapfche ruige Boomkevers. 
een dito met een Oostindifche Naficornis, 

en 7 diverfe Kevers. 

een dito met drie diverfe kreeftpootige 
Boomkevers en 15 zeldzaame andere dito. 

een dito met ro Boomkevers waarby de 

Heremiet en 2 raare Meykevers. 

een dito met de zwarte en wit gerande Flu- 
weelkever, a Fascicutaris , en Ó andere. 

‚een dito met 9 diverfe Zuiker-Torren. 

een dito met de Aloêus, Man en Wy£, 
Naficornis Orientalis en 4 andere aardke- 

VEIS, 
€ Á, je N. rc 



40 

N.ro, 

Ii. 

12, 

lan IS) „® 

INSECTEN. 

een dito > met de Scarab, Longimanus. 

Voet. Tab. LX, 97. en 6, diverfe Meykevers. 

een dito met 12 aardkevers, daar onder 
a Dydimii, 2 paar gehoornde Mistkevers 
uit Siberien zeldzaam. 

een dito met een Hercules en 7 diverfe 
aardkevers. 

‚ Een dito met een groote Hercules-kever. 

een dito met 2 Ateons-kevers , Man en 

Wyf. 

een dito, met 2 dito en een kleine Gideon, 
een dito, met 2 Gideons en 4 divers waar- 
onder 2 Scarab. Suabulofa. 

een dito met 8 aardkevers waarby de 
Aloëus, en de Dydimus. 
een dito met 1 dito en 9 diverfe Torren. 

een dito met ro diverfe raare Mestkevers 
waarby de grote zwarte Spakop by Vuct, 
Tab. 23. Fie. 3. 
een dito, met 9 dito, waarby de Molosfus, 
en Sacer nevens de Bijon. 

een dito, met 9 dito zeer zeldzaame Mest- 
kevers. | | 
een dito, met 15 dito, hierby is de Carni. 

fx; de groenglanfige, en 2 ongemeene 
raare, 
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raare gebulte Wydbeenen en OESO 

Kevers. 

N 23. een dito, met 9 dito diverfe dito. 
‘ay. een dito met 11 diverfe Vliegende Harten 

en Zuikertorren , Scarab. Interruptus. 
25. een dito met 12 dito, Egyptifche Luis, 

Bloemkevers en een Kaapfche Gele 
Bok. 

26. een dito, met 18. diverfe dito en andere, 
27, een dito, met rodito, dito. 

28. een dito, met 14 dito, dito. 

29. een dito, met 16 diverfe Molbegravers en 
Schild-Torren. 

30, een dito met vier Schild-Torren en 13 di- 

verfe zeldzaame Lichtende Torren, (Lam- 

Pyris.) 
gr. een dito met diverfe Lampyris en Oi 

rides, 

32. een dito met een zeer AEL Bor: Tor 

en 4 Aigret-Torren. 

33. een dito met a zwarte dito en 6 dito waar- 

by een groote donkergroene raare, 

54. een dito „dito met zo Aigret-Torren waar- 

by de groote zwarte uit Siberien.. 
35. een dito, met g9dito, hierby zyn de groene 

__en bruine Bupreftis Sternicornis. 
C 5 N.56, 
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N.36, 

37 

39, 

39. 

40. 

AI. 

48. 

INSECTEN. 

een doos met 2 Spiegelwlakkige Chineefche 
dito, ef vyf dito. | 

—_ met 9 Aigret= Torren , waar onder 

zeldzaame. 
met 8 raare dito. 

_ met 4 Zwarte en groene Kaapfche 
Fascicularii, en een zeer ongemeene Gui- 

neefche en 6 Europifche dito. 

met 1 Zwarte Buprest. Sternicor- 

pis en diverfe zeer zeldzaame Knip-Tor- 

ten, (later) 

met veele onderfcheiden Oost en 

Westindifche Kniptorren, 

met 1 Egyptifche Luis en diverfe 

Europifche Aard-Torren, (Carabis) 
met ro onderfcheiden Kaapíche 

dito. | 

met diverfe in en uitlandfche dito. 

met rr diverfe, Europifche dito. 

met meest alle by Linneus bekende 

en meer zeldzaame Zandloopers, (Cicín- 

dile.) meest uitlandfche en Siberifche, 

met -diverfe uit en inlandíche wa- 

ter-Torren, (Hydropbyle & Ditysci.) 

— mét diverfe Kevers, Goudhaantjes 

en Schildpadjes , alle uit de Westindien. 
N49: 
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N49. een doos met dito, Aard en Keller=Torren. 

50, met dito en Water-Torren. 

5L een groote Schaarbok , CCerambix) 

by Woet, Tom, 1. Tab. IL Fig. 1. uit 

Amboina. 

52. een zeldzaame Surinaamfche Bok , 

en 1 Letterhout of Tapyt-Bok, Moet, IL 

Tab. L 5. 
53. twee Letterhoute groote dito, 

54. == Een Caneelkleurige „ (Ciznambe 

meus) en zes andere Surinaamfche raare 

Bok-Torren. 

—- met 2 Letterhoute en 2 kanneel- 

kleurige dito. 
56. —— met 9, Langearmde (Ceramb, Lon 

gimantis) en 2 zwarte Europifche dito, 

(Ceramb. Sutor) 
met een grooten Amboinfchen lang 

gefprieten (Ceramb. Longicornis)en 4 Eu« 

ropifche Bok-Torren. 
met 3 gebronste Bokken Voet. 17, 

Tab, en diverfe in en uitlandfche dito, 

59. _mmet een allerzeldzaamften Parade- 
Bok. Ceramb. Ammiralis by Voet, Il, Tub. 

IA. 37. en 8 diverfe Kaapfche raare dito. 

6o, = met 2, Wit gebande Coromandel- 

fche 

55: 

ya 
Da e 

58, 
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N6ór. 

68. 

69. 

INSECTEN., 

fche en ro diverfe Surinaamfche Bok-Tor- 
ren, 

een Doos metde Chineefche Ceramb. Farî- 
nalis, Voet, II, Tab, XX. 95. en 8 Suri- 
naamfche diverfe dito, 

9 diverfe zeldzaame Kaapfíche. en 
Surinaamfche dito, 
me MEt II diverfe dito meest olle uit 

Siberien. 

met 15 diverfe lang (prictige dito 
en det 

. een Doos met veele onderfcheiden Bastarte 
bokjes of Gemfen, Leptura. 

De Kameelbok en veele diverfe 
dito, 

met e Blaauwe en zwartgevlakte 
Parade Bokken (Ceranb. Alpinus) en veele 
onderfcheiden zeer zeldzaame Kaapfche, 
Siberifche en inlandfche Bakjes. 

met 2 Palmiet en andere uitland- 
fche Snuit- Torren of Olyphants - Forren, 
COorculio,) 
==” met 1 Corculio Imperialis, Drury 
Tom, 1L, Tab. XXX. fig: 1. en veele Kaap- 
fche en onderfcheiden dito. 

N.7o. 
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N70. een Doosmet 1 dito, 1 Kaapfcheen 14 Sibe. 
rifche en Rusfifche dito. 

met g zeldzaame dito daarby a 
groote pluimdraagende dito 

 metdiverfe Snuit-torten. (Roce Ri- 

nomacer. Geoffroe. van de Kaap enin Europa. 
met ro diverfe langhalfige dito. : 

(Longzoollis, De Geers) alle uit Surinamen. 

j — „met:de Cocoosnootetor- en diverfe 

zoorten, van Torren welke de Heer Geof- 
froy onder de Cleri , Altica en Crioieri 

geplaatst heeft 3 meest alle” uit de Westiri- 
dien pi: 

ZJ == met veele fraaje Westindifche en 

Europifche Goudhaandjes (Cry/omele.)) 

met 16 diverfe zeldzaame Westin= 

difche en Siberifche dito. (Galeruca 

Geoffroa.) « 

met zeer raare en fraaje getekende 

gr 

172% 

dito. 

met-13, dito, dito. 

: 79 met diverfe dito en Schildpadjes. 

80, ——= met onderfcheiden _ zeldzaame 

Westindifche fchildpadjes (Cas/ide.) 
81, == met 17 raare dito, dito. 

N32, 
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N.82. 

83. 

85. 

„86. 

en Bis 

88. 

85. 

9o. 

INSECTE N, 

een Doos met diverfe-uit en inlandfche, 
Coecinella, . | 

=== met rr zeldzaame Kaapfche Keller. 

Torren (Zenebriones.) 

== met. diverfe ipenik:he en Rusfi- 
fche dito, 

== met onderfcheiden Meel-Torren 

waarby de Zenebrio Gigas. 
met 2 gegranuleerde en andere 

dito „ en-eenige Spaanfche’ Vliegzoorten en 
Cardinaalen. 

met veele zoorten van Oly-Torren 
zynde een zoort van fpaanfche Vliegen 
(Meloë) doch: onderfcheiden-in {prieten, 
zy Zyn meest alle uit China en de Kaap de 
goede hoop. 

met diverfe Greloë) of eigentlyk 
de Cerocoma van Geoffroy ; en de Meytor. 

—_ met diverfe Oly-Kevers en Roof- 
Kevers (flaphylinus.) 

met 1 langgearmde ef de 
Scarab. Cylindrieus, en andere, nevens 2 

Surinaamfche Oorwormen. 

Orde 
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Ordo 2, 

Halfvleugeldekkige, (Hemiptera.) 

' POOKEN, Spectrum, 

een Doos met een groot Amboinfch Spook 

CLinmn. no 1. mantis Gîgas.) Seba, Thiefaus. 

Tom. IV. Tab. 

92, —— met Tr dito en 3 groene dito waarby 

93e 

94e 

95° 

| 06, 

O1 

98. 

een Mannetje van de laatften, alle van 

Amboina. 
met het Mannetje van de Gigas 

en 4 Surinaamfche diverfe dito. 

—_— met vyf zeldzaame Surinaamíche 

Spooken. 

met 1 Volwasfen en 1 onvolwas- 

fen wandelende Blad met ‘gebladerde pooten 
uit Amboina en -3 Surinaamfche. 

r fraay dito, Ro/e/ Tom, ll, Tab. 17. 

en 1 mannetje van de fpeétr. Gigas, van 

Ambon, 

met 2 groote Westindifche Scher- 
minkels. 

mmm MEt 3 dito, dito, 

WAN: 
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WANDELENDE BLADEN. Mantis. 

N.99. een Doos met 2allerzeidzaamfte waüdelende 
Blaaden en a onvolwasfen andere dito, uit 

Surinamien. 

met 2 diverfe dito, en‚2, ‚groene 

dito met, Oogswyfe vlakken. 
ror. met 5 diverfe raare dito ;. van. dito. 

„102,7 met 3, groene en gevlakte dito van 
dito. (Oratorius.) 

103. — met 4 diverfe dito, van dito. 

» 1043 met 4 dito, dito. 

105, —_— met 3 dito, dito, -waarby het 
‚„Podagrablad. (Goneyloidess) … 

leise 

ZABEL. SPRINGHAANEN. Gryllus Tettigonia. 

106, met de ongemeen zeldzaame naat 
„een verdort blad gelykende geoogde 
“Springhaan. COcellatus.) 

O7 net een Maännetje van ditó, uit 
Surinamen. 

“08. met 2 diverfe Springhaanen wel 
ker boven vleugels de gedaante van een 
breed geadert blad hebben, van dito. 

109. —— met I laaurier blad en vier diverfe 

zeldzaame dito. 
N.rro. 
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N.rro. een Doos met 2 dito en r andere, 

IIIe met I dito en 3 diverfe dito. 

112. 2 Citroen bladen met roode onder- 

vleugels en 2 andere 

mêt 7 diverfe dito. 
met 6 diverfe Spiegel-Springhaa- 

nen en andere. 

met 4 zeldzaame dito, alle uit 

Westindiën. 

met 7 diverfe dito waarby een Pup- 

pa van de Kaap. 
117 —_ met 1 dito en r ongevleugeldt Gras 

paardt. van Morea, 

II. 

II4. 

115. 

116. 

SPITSKOP.SPRINGHAANEN. Zu/ja, 

118. met 5 diverfe Spitskop-Springhaa- 
nen of Kegeldraagers, uit China. 

119; met 6 zeer fraaije dito uit Afrika 

TREK-.SPRINGHAANEN. Locusta, 

met 4 diverfe GOOSE ie oele- 
nen en 1 andere. 

met 3 Adelaar Springhaanen. (Agui- 
linus) uit Afrika en Surinamen. 

met 2 dito, dito. 

D N23, 

_ 120. 

Tar, 

122, 
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Nerog. een Doos met een groote groene fpring- 

haan” met. violet kleurige ondervleugels, 
en 9 andere, 

I24, —= met een dito’ verkleurdes twee. 
Mazelvlakkige (2Morbillofus;) en a andere. 

met 6 diverfe Kaapíche Trek- 
Springhaanen. | 

126, —— met een Ongevleugelde dito. (Elep- 

bas) en a andere, van de Kaap de goede 
Hoop. 

127. —— met 5 diverfe dito. 

120, mmm 4 diverfe dito waarby de Europi- 
fche Trek-Springhaan (Zurtaricus,) 

„met. eem „rood vleugelige , groene 
dito en 6 diverfe dito. 

met r Mazelvlakkige en 6 diverfe 
Kaapfche dito. 

I3ï. —== met onderfcheiden Afrikaanfche en 
Westindifche dito. 

met 3 ledige en 4 kaapfche rood- 
vleugelige (Obscurus,) | 

met 2 blaauw vleugelige Surinaam- 

fche. groene; 4 geele- (Flauus), a roode 
(Aralicus), en 2 Europifche … (Sridu/us) 
dito, 

195. 

129: 

130. 

132. 

133 

N.134. 
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N.1g4. een Doos met 4 geele dito, en eenige 
Siberifche , waaronder de blaaspoot en an- 
dere, 

KREKELS, Achcie. 

135. —— met diverfe uit en Inlandfche Mol- 
Veld en Huis-kreekels, 

KAKKERLAKKEN. Blata. 

met 1 groote Bosch-kakkerlak en 
andere Westindifche dito, 

met 2 Curacoufche dita en 3 
diverfe dito. 

met een groote dito e Raare Cura- 

coufche en s Blatta Heroclyta uit Coro- 

mandel, 

139 —— met een zeldzaame ongevleugelde 
Kaapfche en zo diverfe Westindifche en 

Inlandfche. 

136. 

137. 

136, 

CICADEN, Cicade. 

140 —= met 1 groote en fraaije Surinaam- 
fche Lantaarndrager. 

1 dito en ongevleugelde dito. Ga 

Stoll. Cicaden en Wantzen Pl, Il. fig 1. 
Da N.142, 

14L. 
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__N.rga, een Doos met de zelzaame Kroondrager. 
(Diadema, en 2 Chineefche Lantaarn- 

dragers, (Candelaria) Loc, Cit, PJ, V. fig. 
22. en Pl, XN. fig a6. A. 

143, = met een zeer raar Zwart en wit ge- 

_ vlakten op de ondervleugels dito en a paar. 
Haanen en Hennen. Loc. Cit, Pl, X. Fig. 
49. Den so. B. * 

met 2 Netswys Vleugelige Cicaden 
en andere Zoe, Cit. PL 1. Fig. 4. @5 PA, IL 

Fig. ro. C. P/ V, Lig 27. 

a dito, z Spiegeldrager, en 2 
Haantjes. 

46, — met 2 Nett kaper han Cicaden. 
Lec. Cit. PIL, Lig. 9. B. en ro diverfe 

dito. 

144. 

145. 

147. met e Gaasvliegagtige. Loc. Cit. 

PI, IV. Fig. 19. 1 Piekdragende Kruiscicae 

de, 2 gebladerde, en 4 diverfes 

148, ——= met r Piekdraager en diverfe 
fraaije kleine Cicaden. 

149, == met 2 glimmende Lantaarndraa- 
gers. Loc. Cit, Pl. IX, Fig. 42. en 43. A, 

7 diverfe raare dito. 

met r dito, 2 zwart en witte kruis- 

Cicaden. (Crux‚) Loc, Cit, PJ II, Zig. 8 4, 
N.rst. 

150. 
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151. een Doos met g ongemeen zeldzaame 

kleine Cicaden. — | 
met 4 groote Liermans-Cicaden 

CEibicen)) | or hk 

153. — met 9 zingende Cicaden en 2 Pop- 
pen Stof, Cicaden en Wantzen PIT, Fig, 6. 
Pb, Il, Big. 11. D. PJ, UI Big 14. B.en 15. C. 

154. === mEt 5 diverfe Kaapfche en Oost- 

indifche dito. 

152. 

“165: met 1 Chineefche, en 2 Surinaam- 
fche dito. 

WAN TZEN, Cimices. 

156, —_— metde Reuswantz de Edele wantz, 
en diverfe, Stoll, Loc. Cit. PL XXI, Wig. 

i41. er PEII. Fig. 7. 

157. == met 1 dito, dito, en roodgeftreep- 
te Wantzen, Zoe. Cit, PL IL, Fis, g. 

met oe Incarnaatkleurige 2 Glansrug- 
gen, en 5 diverfe. Loc. Cit. PA IL Big, 
10. 4. én Pl, XVIL Fig. 117, 

159, — met 2 Oranje kleurige, 2 Janus- 
wantz, 5 diverfe dito. Loc, Cit, PZ, Vh 

Fig. 39, en Al. 

met 1 zwartpoot en 6 andere. 
Wantzen, Loc. Cit. Pl, VI. Zig, 40. 

D3 | N.Iór. 

158. 

160, 
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N.16r, een Doos met r Smaragdyner. Loe. Cit 
PI, XVIIL Fig, 12o. A,o Edele, en 6 an- 
„dere dito. 

Ió2. met 3 Edele dito, en 6 andere te 
vinden. in Loc, Cit. P), IL, Fig, 13. PZ. X. 
Fig, 72. D. 

. met 9, -diverfe zeldzame Wantzen. 

Loc. Cit. Pl, VIIL Fig. 5l. en 54. 
164. —_—— met 9 onderfcheiden Wantzen, 

165. == met zr bloedbandige. Zoc. Cit. 
PI XXL Big. 140. en 8 diverfe Wantzen. 

166. ——— met de Hottentot, krompoot , en 
7 anderen dito, Loc, Cit, P/, VIJL. Fig. sr. 
50. En 53. 

167. —— met de Weegluis en 9 diverfe. 
168, == met de Krompoot Scftippelde en 

7 diverfe dito, « 

—- met de Vliespoot Loc. Cit. P/, II. 

Fig, 14. en 8 andere dit. | 
I7C. — met 9 diverfe Wantzen. 
IJI. == met 9 onderfcheiden Surinaam 

fche Vlieg -Wantzen. Loc, Cit, XI, Fis. 
85. 86. go, en QI. 

172; — met Ta, diverfe Westindifche 
_ Wantzen, VEP 

163, 

169. 

Ni% 
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N.173. een Doos met de bladerfpriet. Loc. Cit, 

Pl. XXIL, Big. 152. en ro andere dito. 

174. === m@t Ie diverfe dito, 
175 —=—- met de Lampoot en 8 andere 

raare dito. Loc, Cit. PJ, XXII, Fig. 151. 
En 152, 

176, ——— met 13 zeldzaame Vlieg -Want- 

Zen. 
177. == met r Scorpioenagtige, Loe Cit, 

_PJ, XIII, Fig, 84. en 8 andere Wantzen. 
178, —-— met 2 Kam-Wantzen Loe. Gif. 

Pl, IL, Fig. 6. en 7 andere Vlieg. Want- 
zene 

179. ——= met een bladerfpriet en. andere 
raare dito. 

180. —=—= met een groote en. 4 kleine Wa- 

terfcorpioenen. (Vepe.) Stoll, Loc. Git, PJ, 

VII. Big IV. V. en VL 

ISr. —— met een dito, en diverfe Waters 

Wantzen. 
182. ——- met de Breede Water-Scorpioen. 

Loc. Git. Pl. XXII. Fig. XIV. en diverfe 

andere. 

183. — — met dito en; 3 fmalle CLinearis) 

dito, 

D4 Ordo. 
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Ordo. 3, 

Donsvleugelige, Lepidoptra. 

DAG-KAPELLE N-- 

NB, Ten aanzien der voornaamfte Uitländfche 
Dag en Nagt- Kapellen heeft men hier het 
Werk van-de Zn. Cramer, en Stol. aange- 
haalt, doch wat de Europifchen betreft, daar 
toe zn Rofél, en andere Autheurs gebruikt. 

N. 184. een-Doos met 1 franye Dione of Am- 
boinfche Fluweel-Kapel , en r Helena. 
Cramer, Uitlandfche Kapellen .Z. PZ, 23. 
Lig. A. B, II. Pl. 14o.s Fig. A.B. 

met 1 dito, en sAmofis; Zo, TI, 
PL. 269. 4. B. 

186, == met e Wyfjes van de Stans VDK 
c.lI. PL 135. 4. en-r36. 4. 

187. === met.2 Mannetjes dito. Lc. 7, 
Pl-386. 4: B, 

188; met T Panthoùs, MZ. P4 104. 4. 
(alle van Amboina.) en o Strifaämfche 
‘Frojaanfche Ridders. i 

met 1 dito Panthous, en 2 2 Suri, 
naamfche dito. 

189* — met I dito en 4 dito, 

185. 

89. 

N.190. 
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N.1go: een Doos met 3 diverfe groene Surinaams 
fche Projaansche Ridders. 

met de Minos; E.& JJL PA 1ös. 

dd. en 4 diverfe zwarte dito. 
met de Chineefche ee en ES 

c.I. Pl gr A, B. 

pret de Memnou van dito Z. c. 

PJ, 9r.C.en 4 onderfcheiden Surinaam{che 
Troj. Ridder-Kapellen. \ 

met 5 onderfcheiden Varieteiten : 

van de Amofis. 

met 3 Anchifes, L:c, ZV, P].318. 
A. G.en 1 Aecnea, 

met r Vertumnus en 2 Sefóftris, 
Lao LPE APE Le CPN: 

met r dito 't Acpeas L. c. UIT. 

279. A.C. en de Polyfamas. WI. err. D. FE, 

met 1 Sarpidon, oe Disfimilis en 

Banropatse Len ce le le od E 

200 een doos met r dito, ea Demolius en > 
Erythoniusfen. 

met 2 Griekfche Ridders, zynde 
de Alcandar, L. ec. 1. Pl, 40. 4. B. 

met de Helenus en Severus, ie 
Stuks. Z. c, II, PA 153. A, B, en 1II, Pl, 

„2 en 278. de B. 

Ds N.ac3, 

I9Le 

192, 

193 

104. 

195 

106e 

197 

199 

Ol. 

20 
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N.203. een Doos met de,Glaucus „Troilus en Polys 
tes, uit Nieujork en Coromandel. 

met de Paris en Agamemnon, uit „204. 

China, diend io 

25e amet. de. Severus en. Agamemnon, 
4. Stuks, van Amboina. ‚… «« 

206. met de, Hetor „ Pammon „en 

_Astinous, va 
207. met de „Ulisfes; Es GrieeP/. Ier. 

Á. B. van Ambon, en 4 diverfe Surinaamfche. 

met de Polidorus ‚ en Romulus, 
Le, IL. PJ. 128. A. B.en 1. Pl 43. A. 
met 2 andere, TS 

209. —— met 1 Heftor en 3 diverfe. 
aIo. met 1, Ulisfes en 2 andere Ambon- 

fche Kapellen, 

211. met 1 Patroclus van Ambon en 1 Leilus 
L.c MIL PA 198, 4. 

met de Lunus „en Leilus nevens des 

laarften Rups en Pop. Lc. III ooo. 4. 

B.C, 6 Stuks, 

met 2 dito en de Europifche Ko- 

ninginne, Pagie of Machaon. 
214, == met de Xuthus, Protefilaus en 

Podalirius» 6 Stuks, 

‘ 208, 

8 

212, 

213: 

N.215. 
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N-215 een, Doos, met de Deiphobus: Luce: WePAS 
18r,d. Ben 6, diverfe Kapellen. 

_e1ó, met r dito, en so-dito-dito. , 

217. met 2 Orontes,,£.c. L.P/983e 4e 

„Been 3randere, 
arg. met de Torquatus. Lore, IL PL 

177. 4, Ben 3 andere, 

219. met de Delicaon , en twee-andere, Pagies, 

nala Dogen Bhar ize C 
„220, een Doos met de Thoas en een Beddees 

Lc, UI PA 167, ABe on IL PJ. 24: 
4. B, 

221 „met de ara) en dito: ZE. 6, 

1..Ph ooge 4. B. Yen 
met de Polyxena , Rofel „ Zom, 

IV. :Za5. 7-6 Stuks. 
208, met 2 dito, en-4 andere. 

„Mers met 1 Jafius, Cramer IV. P/- 329. 

AD 

222, 

225. ‚ met 2, Clylemneftra, L.c. II, P/ 

137. 4. B, en IV. PA 364. 4, B, 

226. — metde Atamas en Laërtes, Z.'c. 
T.P/-89-C. D. en PI 73.C, D. 

27, met de zeldzaame Pherecydes , 

Le. IV. Pl, 330. 4, B. en 4 andere.’ 
N.228: 
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N,228. een Doos met de Arcefilaus „Man en 
Wyf, L. c. IV. PJ, 294. AC. 'en-T'ändere, 

229. met de Stelenes, Fabius en Pe 
treus , 6 Stuks. 

230. met de Zrycinia sen Datas, 
en- Apollo, 5 Stuks. 

231. p= Met «de. ni 5 Licus en 
Apollo, 5 dito. 

met 2. Apollos, waarvan de- Ln 

fte eene zeldzaame Rariteit, uit Siberief, 
is en 3 Mnemofynes.. …… …i 

met de Leucippe, Cramer, 1. A 

36. 4. B, C‚ en 2 Inlandfche. 

Me mmm Met de Glaucippes Ze. c-1I, P/. 
164. 4. B. C, 

met de Pyrene en Eubuli, L. c. IE. 
PL, 125, 4. en Pl, tao. Z. 4 Stuks. 

met 4 diverfe Witte Danaus Ka. 

232. 

233: 

235. 

236. 
pellen. 

met de Lycimnia, Oranje kapel 
en Pieterfelie beeftje , 6 Stuks. 

238. — — met 2 dito en 3 diverfe. 
239. — met de Cleopatra, Le, c. II. P/, 

131. Z. en diverfe Citroen Kappellen, 7 
Stuks, 

237 

Ie 0% 

| N.240, 
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N.240. een Doos met de Philia, Z. cs IE. Plc 173. 

cen Ô divers. . 

met t dito, en de Senne; 5 
SRS, il 

242. = met de TFrite, Lc. II. PJ. 141. 
en 5 andere. 

met 7 diverfe geele Oest en Weste 

indifche- Danaus Kappellen. 
O4 —— met de Pamela L. c. IV. Pl. 319, 

A. eene zeer zeldzame Parnas- Kapel, en 

de Eucharis. Lec. III, aor. B. en. 202. C. 

245. —= == met de Pirrha, Lec. 1. PL 63. 

Asen de Coronea, IV. PJ, 3ór. Ge 7 Stukse 

246. ——— met 8 diverfe. Witte Kapellen. 
247. == de Palgeno en Hyale , zo van de 

Kaap, als de Inlandíche dito, ro Stuks. 

248 —_— met de Euippe, Zeo. 1 PA 91. D. 

F. en 4 dito. 
249. ——— met de Inlandfche Daplidice , 

Cardamines 9 Stuks. 

250, ——_ met de Aurora, Hecabe en Ca- 

lais, 8 Stuks. 

25le == met Ó diverfe uitlandfche witte 
kool Kapellen en 2 Oranje dito of. Hyal. 

25% ae met Ó Talandfche dito, 

o4L. 

243 

N.253 
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N,253 ten Doos met de Hyparete én Isfe, Zoe: 
Il, aro A. en Tom, 1, PI. 55: ESF, 

„25e met 4 dito en de Sinapis: 
955. met 5 diverfe uitlandfche witte 

“Kapellen en de Inlandfche Galathea.- 
56. — met 9 dito ie de Keapfche 

Hellica. 
257. met te Le. cl. PJ 18, A. 

a Stuks. 
258. == met de Nestor, ZL, e, I. P/.19. A. 
259. —=— met de Menelaus, Calisto, « en 

2 andere geoogde Nimphen. 
"260, mmm met de Rhetenor, Lc. I. Pl. 15e 

Á. B. en de Helenor; 3 Stuks. 
met r dito, en de Pheridamas 

Le. IL. PZ 158. A. B. 

262, mmm met de Demophon ende Menan. 

der, Z.c. IL. PA 158, G.-en Zom, I, PJ. ro, 
CAB MI 

2br. 

met de Licomedes en de Adonis, 

L. c. IL PJ, 158. en Tom, 1. Pl 6r. 4. B. 
de laatfte is een allerzeldzaamfte-Kapel. 

064. — met ir Eurilochus, ZL. 1 PJ, 33. 

A. en 1 Pheridamas. 

265. —=—= met r ditoen 1 Idomenius, - 

N.267. 

26e 



N.267. 

268. 

269. 

270, 

27 Ie 

273, 

wien 

274 

INSECTEN, 63 

een Doos met 1 Illioneus en r dito. Lc, L 

Ph sot, B, 

== met deldomeneus. a ftukse 

== met de Teucer, Lc, 1. Pl.5te Á. 

== met de Íllioneus, 2 ftuks, 

== met de zeldzaame Automedon, 

Man en Wyf, ZL. c L Pl 41, A. B. en 

Tom, IV 374. 4. B. 

—_— met de Xanthus, en Berxcynthia. 
L.e. IL Pl, 183. A. en 104. A. 
—_—= met de Quiteria (Wyf) ZL. c. IV. 

Pl. 313 AB. 2 ftuks, | 

—=—= met 2 Mannetjes dito en 2 Cas- 

fiece ha 

275. —=— met de Anaxarete. ZL. c. IV. PZ 

374. Á. B. 

276, ——— met de Casfiope en de Sophorz. 

277. 

278. 

279. 

Titel Bleys te AB: 

met de Pijolus Ze c. IL, PZ Go, 

4. en 3 andere. 
== met 2 dito en de Jairus. Z. c. Il 

PJ, 185. 4. B. C‚ 4. ftuks. 

—=—— met de-Calisto. Z. c. 1, PL 94, 
4. B. en de Castize 4 fluks. 

280, — — met 2 dito, en 2 andere geoogde 

Nimphen. 
N81, 



64 INSECTEN. 

N. 28r, een Doos met 2 Wyfjes vande Jairus en 
BNN eN 

282, — —- met de Phidippus, Jairus, Echo 
en I andere dito. 

285, — — met de Erminea, Z. c. IL 2. 
24r. Á. B. 3. fluks, 

284. met de Arfinaë, Aeropus eh 1 
____andere Surinaamfche Nimph, 5 Stuks. 
285. metde Ledaen r Almana, 5 Stuks. 
286. — — metde Almana, Afterie, en Cone 

ftantia, 5 dito. 
o87, met de Clelia, Jo en Aonis, 5 

Stuks. 

288 met de Orithya, en dito 8 Stuks. 
289. met de Oenone en Atalanta, 5 

Stuks. 

200, met dito en andere Geoogde Nim. 
phen, 6 Stuks. 

met de Laomedia, Cordui en La- 

vinia, 6 Stuks. 

met de Hedonia. Jatropha, en de 292. 

Iris. 

293 met de geele Iris, en dito, 6, 
Stuks. 

24e met de fchoone Anna. Cramer, Z. 

ce TIL, P/, 281. 4. B. en 4 diverfe Nimphen 

__N.29s. 
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N.295. een-Doos met de Hermione Lavinia, 

Iris, Egeria, en Janira, 10 Stuks. 

met de groote en kleine Hermioe 
neen Semele, g Stuks. 

met de Casfus, Semele ‚-Phedra 
en Hyperanthus, ro Stuks, 

298, —— met T dito, de Amphinome. L, 

c. 1, PA. za E. Fe Eeronia en andere 

Nimphen, 7 Stuks. 

met de Mera, Brifeiss lige en 
1 zeldzaame Varieteit van de Seniele , te 

zaamen 9 Stuks. 

met de Philacthetes Man) Sa- 

lomê en a kleine geoogde wird Kapel: 

len , 8 Stuks. 

got, —— met de Wyfjes van dito, Lc, 
IL. Pl. oo. .A. B. C‚ en-y diverfe- fraaije 

Nimphen- 

30% —— met de Antanoë, Ze, L, PL 60. 

E.E, Clytia en Dianira $ Stuks.’ 
303 met de Hedonta, Libya en ânde- 

re, 5 Stuks. | 
met de Actorian „ Ifidora,-en 3 

andere Surinaamfche Nimpheú, 7 Stuks. 
met dito ,Dyndimene en de Piëra, 

296. 

97. 

299. 

300, 

804 

305 
5 Stuks, 

E N. 396, 
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N.306. een Doos met de Dyndimene en Len; 
3 Stuks. 

307 met 8 diverfe Westindifche en 
3 Inlandfche Nimphen, waaronder 1 Hero. 

300. —— met 12 zeer raare “dito ‚ en-a 
dito, 

3. —= met 1 Ídea en Limniace, Cramer, 
Lc. III. PA, 193. A. B. 4 Stuks. « 

SIO, — — met I dito, en 2 dito. 
(SI, —— met de Limpiace, ZL. c. 1. P/, 59. 

D. £. en 3 andere Ongeoogde Nimphen, 
512, — met de Melanea, ZL. c, T. P/. 30e 

D. de Asfimilis, en 1 andere dito. 
313 —== met de Plexippus en de Bere- 

nice, 4 Stuks. 
314. met dito dito 4 Stuks. 
315. ——— met de Chryfippus en Hegefip- 

pus, 7 Stuks. 
310. == met de Artenice en de Pheru- 

fa, 4 Stuks. À 
317. == met de Danaë en 3 anderen 

Nimphen. 

— met de Îro of de eigentlyke Cy- 
dippe van Linneus en de Populi, 4 Stuks. 

SI). —r— met de Silvia: en de-Auge, 
4 Stuks. f 

318. 

N.3 20 
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N.320, een Doos met 1 dito ; 2 Bolina en 2 Alimena, 

ger. == met de Aceste, de Shine en de 

Cytherea, 5 Stuks. 

32% ———— Met de Galanthis, Cramer Z. & 

„IPI, 25. D. E en de Iphicla, 3 Stuks. 

30e a met de. Numilia- en 1 andere 

zeldzaame Ongeoogde Nimph. 

324. —— met. de Iphicla, de Obrinus en 

‚…t Cytherea, 5 Stuks. 

325. —= == met de Arcea, de Eupalemon, 

5 Stuks. 

326, —— met de Dirce. en. 6 diverfe 

Nimph Kapellen , waaronder 2 raare. 

327. —-— met dito en de Typha, 5 Stuks. 

328, —=—= met de Nearea, Sulpitia, en He- 

gefia, 5 Stuks. 
329. —=== met de Venilia, EE ‘en Ca-e 

milla, 7 Stuks. 
330. —-—— metde Ariadne, ngen en Matur- 

na, To Stuks. 

891. ——= met de Niphe: ’ Polyehloros, 
7. Stuks. , 

332, ——= met dito en de Paphia, 5 ‘Stuks. 
333, — —— met de Idalia, Niobe, 5 Stuks, 
334 —- == met de Vanilla, Euphrofyne en _ 

anderen, TI, Stuks. 

E 2 N.335. 
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N.335. een. Doos met de, Columbina, Niobe en 
onderfcheidene Inlandfche Bonte. AIEE 
jn 

330 nietde Midamus en marleen: 

37e == Met dito en dito, 6 Stuks. 

338 =—_— metde Mulciber en 4 anderen. 

… 339. met-de-Erato, Veftaen-r Am- 
bonfche Patnas-Kapel. 

340. —=_ met de Hellica of Pafithoe, An. 

etiocha en Melpgmena;, 7 Stuks. 

341 met de Amathufia, Doris en an- 

deren 7 Suuks: 
34 met de Ricini, Rhea: 5 6 Stuks. 
343. met de Didoen 4 anderen fraaije Par= 

nas Kapellen,6 Stuks. 

— met de Ceres en Harmonia, 344 
6 Stuks. | 

345. — met de Polymnia, Mneme, 
6 Stuks. 

346. mm met de Laja „ Calliope, en Alcio- 
neàs 5 Stuks. 

347. —= == metde Euterpe en dito ; 5 Stuks, 
348. —=— met de Melite, Thalia, rlerplie- 

core en t andere 6. Stuks. 
349, == Met dito, de Juno. Cramer, Z. 

c. II, P/, 215. Be CG, en de Laja, 5 Stuks. 

N.350, 
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een Doos met de Horta, en Cephiea, 

9 Stuks. 

35L. —— == met de witgevlakte Doris Zo. 

352. 

353: 

IV. PJ. 337. C. Pfidii, Clio en Nauplia 

9 Stuks. 

mm met 7 diverfe fraaije Parnas- 
Kapellen, | 

ee met de Ifidora, Ídonea en 1 an- 
_ dere zeldzaame Ongeoogde Nimph Kapel. 

354. 

355- 

356 

Er 

359: 

359: 

360. 

—— met de Amathea en 3 andere 

5 Stuks. 
—____ met de Ismara en de Ruffifche 

Polychloros, Cramer EL. c. IV. P/. 330. 
C. D. en andere Nimph-Kapellen, 7 Stuks. 

== met de Demophile en andere» 

6 Stuks. 

== met de Endymeon , Marfyas 

en 1 andere Edele Veldburger of Baftart= 

Pagie. 

…— met de Cupido , de Phaleros en 

andere dito, 1o Stuks. 

me _ met dito, Endymion, en Ac: 

mon, 5 Stuks. 

—__ met 6 diverfe fraaije dito Ka- 

pellen. 

3Ór, mm met Ó dito dito, 
E 3 N36 ; 



zo 

IN.362. 

363. 

INSECTEN, 

een Doos met ro diverfe dito. 

met Io dito dito, 

364. —=—— met 7 dito dito, 

365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

3/ 

3/1. 

300, 

== met een he en 4 AAE 
dito Pagies, 

———— met de Gabriela ; Cramer Tom. 

1. PA 6. C. D. en 5 andere, 

——=— mêt 8 diverfe dito Kapellen. 

== met 5 dito dito. 

== met 4 dito dito, 

O0, —=—= met de Atys. Cramer, III. P/, 

25. EZ. F. en 3 andere 5 Stuks. 

== met de Arion, en diverfe In- 

landfche Argus-Kapellen. 

9, == met 12 dito dito. 

—_ met IO zeer fradije u uit en Ín= 
landíche dito. 

se met 9 Weftindifche dito, 

a met Q dito, ditc. 

se met ò dito, dito. 

met IE dito, dito. 

,  mêt 13 zeer fraaije dito, 

a met RA Danis. Cramer. LH 2 

aa. Eeen andere. 

me met de Proteus, Bixe en an- 

dere Dikkop Kapellen, 8 Stuks. 

Ne38r. 
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N.391, ——= met dito en de Fuliginator, 

302. 

393. 

384 

385. 

336. 

397. 

388, 

309. 

7 Stuks. 
_—— —- met dito, en dito 7 Stuks. 

—_—-— mêt dito en Bixe, 5 Stuks. 

—— met de Pigmaleon, Apaftus en 

andere Dikkop-Kapellen, 5 Stuks. 

——_ met dito en 6 andere, 

—___— met 7 dito Kapellen. 

—_—_— met de Evadnes en anderen, 

7 Stuks. 
ae met 8 diverfe Kapellen. 

‘met de Talaus en diverfe Dik-e 

koppen 9 ftuks. 

390, ——— met 7 andere dito, 

ZI. ——= met 7 dito, dito. 

302. 

393: 

394 

595 
396. 

397 
308, 

_—__= met ó zeer fraaije dito. 

—___—_— met Midas en 5 diverfe ditos 

—_ met Io diverfe Dikkoppen. 

— met 7 dito, dito, 

—_—— met de Neleus en r2 dito, dito. 

—— met 13 diverfe dito. 

met de Metis en 12 andere Kaap- 

{che en Surinaamfche dito. 

399. ——= met 12 Inlandfche dito, 

- 490, —_ Met 10 Surinaamfche dito. 

E 4 Nao. 



ze INSECTEN. 

N.4or, een Doos met diverfe Bastart-Pagies en’ 
Dikkoppen. 

PYLSTAAR TEN. 

met de Ficus en de Convolvus, 4 
Pylftaarten uit Surinamen. 

403. — met 2 dito, en de Cacus, Cra- 
mer, II, PA 246. Er: en Tom. Ï. PA 
46. Z. 

404, ——— met de Carolinus, Atropos en 
de Vites 5. ftuks. 

405. —— met de Vites, Atropos, Convol- 
vulus en Pinastri, 7 ftuks. 

406, — met de Convolvulus, de Europi- 
fche Atropos of Doodshooft, de Terfa en 
Carolinus of de Paphus van Cfämer JZ, 
c. IT P/ eró. B. 6. ftuks 

402, 

497. * met de Jatrophae, Man en Wyf, 
LZ. ce IV. PA, 304, A, en de Vites, 13 
fluks. 

408. met dito, Ligustri en Celerio 4 
fluks, 

49). ——— met de Hasdrubal en Hannibal 

L, c. UI 246, B. en PJ. 216. A. 3 ftuks. 

410, == met de Cluentius (Wyf) en de 
Ruse 



INSECTEN. 23 

Rusticus Tie, be PUTGETD end Tom IV. 

sor. 4. 3 ftuks. 
N.4rr. een Doosmet de Man van dito, Lucetius, 

Scyron en Anchemolus, Z, c. IV. Pl, gote 
B. E. en Tom, WIL PA 224. CG. 4. ftuks, 

met dito en de Elpenor, 7 fluks. 

met de Licaon Aeas. L. c. TI. PA 
55. de en Tom. UL Pl, 226, A, de Ligustri 
en de Euphorbia, 6 ftuks. 

414. ——= met tr dito, en Ó andere Pyl. 

ftaarten. 

met de Pandion en Ello. Lec. IV. 

Pl. 3or. D. 5 ftuks. 
416. a met de Labrusca', Fhylia Z. c. 

IN, P/ 184. A. en Tom, EIL P/226, E, en 

Gallií. 7 fluks. 

met 1dito, Ello Caicus en Celerio, 

A12, 
A13. 

A15. 

417. 

» ftuks. 

AI8, —— met de Strigilis, Gelerio en Oenoe 

trus» 6 ftuks, 

419. —— met de Nerii of de Oleander 

Sphinx en 5 anderen dito. Trá 

420. ——- met I dito de Vitis» CEonvol- 

vulus en de Nechus, 6 fluks. 

42, == met de Anubus en 4 diverfe,- 6 

ftukse 
< E 5 N.422 



24 INSECTEN. 

N.422, een Doos met de Achemenides, Terfa. ZL. 
c. IL PA, 205, C. en Tom, IV. P/. 397. C. 
met de Elpenors Porcellus en Tilie. 

423 ——— metde Phalaris Ocellatus, Popu- 

li en Tillie, 6 fluks. 

424. ——= met de Pholus en dito, 5 ftuks. 

425. —=—— metde Pluto, -Camertus en Da- 

num. L.c, III, P/ 216. E. P/, 225. 4. en B, 

426, ——— met de TFriptolemus, Gorgon en 

Fegeus. ZL. c. IL P/. 216. B, en Tom. IL, 
P/. 142. Tom. IL P/ oos, ZE. 5 ftuks. 

427. — met 1 ditoen re diverfe Bastarte 
Onrusten. 

428. == met de Oiclus. Ze c. II. PJ, 216, 
C. de Tantalus en de Lyctus, 5 ftuks. 

499, —_— met Oenothrea of de kleine Oleane 
der, Fuesly magazin. ater. Bd, iffe Tab, 1. 

Fig. 9. to. de Tantalus, Belis en de Mee. 

krap-Onrusts 8 fluks, 
43% ——— met 12, diverfe Glasvleugelige en 

andere Onrust-Pylftaarten, 

431. ——- met 16 diverfe Westindifche Bas. 
tart<Onrusten. 

432 —— met 8 dito, dito. 

433. === met I7 dito, dito, 

‘ 434. === mEt 9 dito, dito. 

N.435. 
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N435. een Doos met rr dito, dito. 

436, —— met 19 dito, dito. 

NAG TKAPELLEN. 

437. —— met 1 Luna, Cramer 1. PZ 31. Á. 

B. de Joen rz Hesperus, 4 ftuks. 

438. —— met 1 fraaije dito, en de Nauzica, 
| E.c.II 303. Fig. B. C. 5 ftuks 
439. —=—= met 1 dito, en 2 dito. 

440: — == met de Boreas, en 2 andere Suri- 
naamfche Paauwoogen. L. cl. P/ zo. Fig. 

B. 3 ftuks. 

441, ———= met 2 zeer fraaije en zuivere Hes. 

perusfen- of kleine Spiegeldraagers, uit 

Surinaamen. 

442. — == met de Aurata 2 fluks, van dito, 

443. —— met 2 Chineefche Spiegeldraagers 
en 1 onvolmaakte dito, (Phal, Atlas.) 

144. ——= met 2 Mannetjes van dito. 

445. — == met de Kaapfche Spiegeldraager 

en a Surinaamfche Paauwoogen (rene) 

4 ftuks. 

A46. — — met de Aurota en de Abafia, 5 

ftuks. ZL. c. IV. Pl. 344. Fig. 4. B. C. 

met 2 Kaapfche Spiegeldraagersen 

2 Surinaamíche 4 ftuks. 
447° 

N.448. 



76, » INSECTEN 

N.448, een Doos met 1 ditoen de Salmanea Z. c. E. 
P/, 163. A. 5 fluks. 

— 449. me met groote en kleine Europifche 
Paauwoogen, 5 fluks. 

450. —— met I dito en 4. Spykeroogen dito, 

451, == met de Paphia en de Casfan- 

dra. 

452. —— met dito, en de Armida 8 ftuks. 

453. —=_— met de Tarquinia Man en Wyf 
en 3 andere Surinaamfche zeldzaame Nagte 
paauwoogen. 

454. —= == met dito, dito, en dito. 
455e ——=—= met de fomniculofa en 9 andere 

raare Nagt-Kapellen, Cramer. EL, P/, 100. 
B 

456, ———— met I dito, de Avia en 2 andere 

raare Lc. IV. PA, 307. 4, | 
A5Ze === met de Caichas en aandere dito. 

E. c. IV.P/..303. A, 

450, mm met 5 diverfe zeldzaame Weste 

indifche Nagt-Kapellen,. 

459. ——= met de Molina, en 6 andere 
dito. 

860. mma met 7 diverfe dito. 
4ÓI, —— met Q dito. waaronder zeer 

raare, 
N.462. 
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N.462, een Doos met 9 dito dito. 

463. ——= met 13 dito; dito. 

44. === met 8 dito, dito, 

465. ==" mEt 7 Buropifche Nagt-Kapellen 

waatby de Quercifolfa vende Vischftaart, 
466. met 11 dito; dito, 

467. === met 8 dito, dito, - 

468. ——_— met 8 dito, dito. + 

469, —_ met rr dito, dito. — 

470 — „met de Bellatrix, Rustica en a 

andere, Westindifche ditos er Toni, IV. 
PJ. 505. Fe en B. 

47e === met de Matronula, Röfel, Inf 
Tom, 3. PL 39. eng andere Europifche 
Nagt-Kapellen. 

472. — met Ir diverfe Surinaamfche 
—___ zeldzaame dito, 
47e === met 11 dito, dito. 
47e === met 12 Europifche dito waarby 

een zeldzaame witte en geel gevlakte. 
475. === met 15 diverfe dito. | 
476, —==—= met de Militaris, Aside en 

Bieolora, 5 fluks. 

477. ——— met de Numana, Cramer III. P/, 

227. Á. en 6 Surinaamfche Nagt-Kapellen, 
478, —__ 18 diverfe Europifche dito. 

N,479, 
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N479. een Doos met a Chineefche en 2 Suri 
naamfche zeldzaame dito, 

490. — met 8 diverfe Surinaamfche dito, 
4BI. —— met de Agrippina, Cramer. Zom, 

I. P/, 87. -A.-de Nupta en Sponfa, 5 ftukse 

492 —_— met I dito en 4 dito. 

483. —_— met, de Odora en Maui 4 

ftuks. Bte 

484. ——— met de Occidua, en o zeldzaame 

andere Surinaam{che Nagt-Kapellen. 

485. ——— met 3 diverfe dito en 2 blaauwe 

Weeskinderen. 

486, —-— met 2 dito Weeskinderen en 3 

Coromandelfe dito. : 
487. ——_— met de Macrops en 3 andere zeld- 

zaame dito, 5 ftuks, 
408, —= met 9 diverfche Coromandelfche 

dito. 

489. —== met 5 dito, waarby de Ma- 

terna. 

490, —— metde Crepuscularis en 3 an- 

dere, 5 ftuks. 

4QI. —— mEt 2 Kaapfche en 4 zeldzaame 

Surinaamfche Nagt-Kapellen. 

492 —_—= met 5 dito en 4 Europifche 
dito, 

N.493, 
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N.493, een Doos met 2 geele Weeskinderen, de 
Fimbria en 6 andere te zamen Io ftuks. 

494. met 16 diverfe Europifche dito. 

495. —— met veele onderfcheiden zoorten 

van dito. 
496. — met dito, dito. 
497, —= met Io ongemeene uitlandfche dito. 

498. —— met 7 dito, dito. 

499. met rr dito, dito. 
soo. —— met 14 dito, dito 
5ol; —— met 7 dito, dito. 

502. —— met 11 Europifche dito. 

503. —= met 7 Surinaamfche dito. 

504, —— mêt Io diverfe dito, dito. 

505 met rr dito „ dito. 

zo6. == met 9 dito, dito. 

507. — — m@t 13 Europifche dito. 
zo8. — — met 12 Surinaamfche dito, 
509. — — met 13 zeer zeldzaame dito, 
510. —— met 15 dito dito, 

SII. met 2 fraaije Kaapfche (Phal, Caf- 

fraria) en veele Surinaamfche Spanrups- 

Kapellen. | 

512. —= met 7 Weftindifche dito. 
513. met 9 allerzeldzaam{te Nagt-Ka- 

pellen van Surinamen. 
N.514. 
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‚514 een Doos met 8 diverfe zeldzaame dito: 
5lj, == met 13 Europifche dito. 
5IÓ, met 1 Coromandelfche en 6 dito. 

„…31/:. ——= met 12 Surinaamfche zeer raare 
dito. 

518. ——_— met veele diverfe Eipiche 

4 „Spanrups-Kapellen. | 
519. —= met onderfcheiden zeldzaame 

Surinaamfche Nagt-Kapellen, Noâva. 
520 —=— met 17 dito waaronder de Chin. 

Lectrix. Cramer. Tum.ll. Pl, 19. a C, 
“== „met 9 zeer raare Spanrups-Ka- 

pellen, uit Oost en Weftindien, | 
52 == met; 12, ditoe 

== met de Sambucaria Orientalis, 

Flaveolata en Jatropharias 6 Stuks. 
Sh. == met 1 dito, en 6 andere. 

525. === met 7 diverfche, Weftindifche 
Spanrups Kapellen, 

526, —=—= met veele onderfcheiden Nee 
Kapellen; en dito, van dito. 

met de Aura en veele andere Su- 

rinaamfche Spanrups- Kapellen, 

528 met-diverfe Europifche dito, 
52. == met dito, dito. 

sal. 

23e 

527: 

N.550 
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N50: êên:Doos met zeldzaame dito, dito, mêeft 

uit Hongaryen. 

53le mm met, Uit en raidhiene Sito. 

53 == met ongemeene fraaije- Surifiatrn- 

fche kleine en ae) Ain 
„nei Grameri.ys © 

53e = met -diverfe dito; en Boropite 

Pe Lito stb, mam 18 
54e met dito Sirinaamifche dito. 

535 met dito, dito, en de Europiaans 

fche Prafinana, onder:de Bladrollers. 

536. met veele: Surinaamfche en Euro- 

| eg Bladrollers, (Phal, Tor sd 

537. — met dito, dito, 

539. met diverfe Motjes van dito, “dito. 

539: met de Argentea, Cramer Zom. IV. 

Pl, 398. G. en gandere Nagt-Kapellen. 

540. met It diverfe Dag en Nagt-Ka- 
Rel 

SAT „met de Hesperus en andere gatje 
dito 

SA3e met de Aurota ‘en dito, se 

543. — met dito, en diverfe Dag-Kapellen. 
544. —— met 5-diverfe Surinaamfe dito.” 

545. == met 1 Aurota en 4 Kapellen. 

EF N.546. 
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N.546, ——= met 7 diverfe Dag en Nagt- Ka- 
pellen. 

B met onderfcheiden dico. 

540. == met IL Pylftart (Labrusce) en di- 

verfe dito, 

549. ——= met 4 Kapellen en & Cicaden. 

550: met diverfe Dagen Nagt-Kapelien, 
55I. — met dito, dito. 

552 met dito, dito, er zelde 

‘Zaame Surinaamfche, 
553 met 4 Nagt-Kapellen. 

554e === met 7 Surinaamfche fraaije Dag- 
Kapellen. 

555. == met, Europifche Nagt-Kapellen. 
556, == met 1 Syrinaamfche-en-3 Kaap. 

fche Kapellen, 

557. === met Europifche en Wettindifche 
dito, 

558, —= met dito, dito. 

559. ——=: met de Obrinus en diverfe dito, 
dito. 

560, —— met diverfe Ee Weftindi- 
fche dito, 

5ÓL met 5 diverfe dito. 
562, == met onderfcheiden dito,-dito. 

| N.563. 
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N.563. — met een wandelend Blad en dito „ 
dito. f 

NETSWYS VLEUGELIGE.  MNewroptera. 

5Ó4. ——— met de langlyvige Surinaamfche 
Water Juffer Lucretia en 2 Inlandíche gie 

565. dito, dito. 

566, — met 7 diverfe dito, dito. 
567. — met 1 Coromandelfche en 5 Euro- 

pifche water Juffers. 

568. met zr uit en Inlandíche Juffers. 
569. met II dito, dito. 
570. met Ie dito, dito. 

571. met rr Land-Juffers of Mierene 
Leeuwen en Gaasjes. 

572. —== met diverfe Water Juffers en 
Haften. 

1 groote Kaapfche en 7 diverfe 
Rupsdooders. 

574. —== met JI diverfe dito, dito. 
575. met 7 Oost- en- Weft-Indifche 

zeldzaame dito. 

573 

576, met zr Kakkerlakdooder en 6 di- 
verfe dito. 

577. met ro diverfe Rups-dooders en 
Marabonfen. 

F a N.578. 
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N.578. een Doos met a groote Coromandelfche 
en 7 andere Wespen. 

579. ——— met IT dito, en 7 andere de: 

580. —=—— met a groote Siberifche Baftart- 
Wespen en 6 andere van Tranquebar. _ 

Sr. ——_— met 9 Siberifche dito, | 
582. — == met diverfe Surinaam{íche dito. 

583, == met dito van Coromandel. 

504, —— met dito waarby de Goudwespen 
en de zogenaamde Mutilla uit Siberien. 

55. ame MEt diverfe Hout- en- >gig- 

wespen. | + 
586. — met dito en Zaag-Wespen. v. 
587, —=—— met dito, dito. 

588, ee met 12 Oost-en- Weft- Indifche 

Hommels, 

589. —— met diverfe zeer zeldzaame dito. 
590, ———= met veele raare dito. 

SI, ——— met diverfe zoorten van, Coro- 

mandelfche Kaapíche- en- Weft- Indifche 

Byên. 
59. — met veele zeldzaame dito, 

van dito. 
503 ‚ met onderfcheiden uit en Inland- 

fche dito. | 
N.594. 
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N.594. een Doos met 14 diverfe uitlandfche 
Mieren. 

TWEEVLEUGELIGE. Diptere. 

505 met 19 diverfe. Wolfs-Vliegen. 
596. ——— met Ó dito, en 6 Daas-Vliegen. 
507. —-—= met I3-dito, dito. 

598. —— == met diverfe Staande ‚en HEE 

„Vliegen. 

599. ——— met zeer raare witlandfche dito, 
690, == met Kaapfche-Mieren- Leeuwen, 

een Spring-Haan, de verandering van de 

Inlandfche Mieren- Leeuw , de zeldzaame 

Zadelvlieg , en diverfe andere Infecten. 

ONGEVLEUGELDE, Aptera. 

bor, — met 1 groote raare Boschfpin 

welke roode Nagels heeft, uit Brafilien, 

en 7 diverfe geharnafte Spinnen. 

602, — met io diverfe uitlandfche 
Spinnen. 

693. — == met 8 dito, dito, 

ÓO4, === met 1 zogenaamde zilvere Spin, 
4 andere en 2 duizendbeenen. 

605, == met 1 ditoen 7 andere Spinnen. 

et _N.606, 
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N.606, een Doos met 4 Kaapfche, r Scorpioen: 
Spin en 1 Scorpioen. 

607. — met 9 diverfe Ooft-en- Wetft In- 
difche Scorpioenen. 

608. — met 5 dito en een Rups van 
een Surinaamfche Kapel. (Pap. Eg. Lei- 
lts) 

Gog. — met de Julus en 3 Piffebedden 
en 1 zeldzaame Steur-Garnaal. 

== met I zeldzaame ruige SU naan 
fche Rups. 

610. 

HOORNS 
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HO OO nadaN a 

rd EN 

DOUBLETSCHELPEN. 

gen nr bARE 

SCHIPPERS 

N, r. een zeer groote en fchoone Nautilus Ctas- 

fuse 

a, een dito, dito. 

g. een dito, dito, afgehaalde Paarlemoere, 
4. een dito, dito. 

5, een kleiner maar zeer fraay gekleurde dito 

6. een groote opwaarts gefneeden dito. 

7. een dito in ’ zwart zeer fraay gefneeden 

dito. | 

8. een dito, dito. 

g.een dito, dito, met het Pourtrait, en 

LykStaatfie van den Gouverneur van [me 

hoff, 

ze, een dito, fuperbe en konftig gefneedene 

Nautilus, verbeeldende een Boeren Bruis 
loft, door Belkin. 

| F4 NE. 
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“1 een fraaije Paarlemoere Perspectief Nautis 
‚4 lus, zeer zeldzaam. 

12, een dito, in °t zwart gefneeden, met zin- 
nebeelden, 

13. een doorgezaagde Nautilus Crasfus._… 
“14. een fchoone. groote. Rystenbrey- Nautilus, 

lang 8 duim. 

15. een dito, zeer zuiver en fchoon, lang 74 
duim. 

16. een dito, dito. 

17, een kleine dito: 

Lade 9, 

18. een ongemeen fchoone groote Papiere 
Nautilus lang 9 duim. 

19. een dito, dito, lang 9 duim. 

oo. een dito, dito, lang 84 duim. 

ar, een dito, dio, lang 74 duim, 

Lade 3. 

22. een dito, dito, lang 7 duim. 
23. eer dito, dito. | 
aa. Twee dito, dito. 

a5. Twee dito, dito. 

96, een dito, breedgekielde dito, 

Ea 
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Lade 4, 

MAAN HOORNS. 

N27. twee groote afgetrokken knobbelhootns. 
28. twee dito, dito, zeer fraay van kleur. 
29. twee dito, dito, ongemeen fchoon groen- 

kleurig. 

30. twee dito, dito. 
gr. twee dito, dito. 

32. twee dito, dito kleiner, waar vaneen 
doorgezaagt is. 

33. een zwarte geknobbelde zeer zeldzaame 
Zoldaat. _ 

34. twee zwart en witgeplekte Zoldaaten, 
35. twee dito, dito, 

36. twee gebandeerde dito. 
37. twee dito, dito, 
30. twee fraaije groen agaatkleurige groote 

Maan Hoorns. 

39. een groote zwarte Tulband, 
40. twee dito, dito, gegranuleerde, 
41. twee groene dito. 
42. twee zilvermonden. 

43. twee dito groene. 

A4. twee dito gebandeerde. 
‚ twee bruine gevlakte dito. 

F 5 N46, 
EN 0 
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N46. 

41 
48. 

49. 

twee zeer zeldzaame Hooggetopte dito. 
twee Eigthbruine Zilvermonden. 
twee getakte dito. 

twee Goudmonden. 

so. twee dito, 

Lade 5 

5e vyf Nasfauwers. 

52 
53. 
54. 
55: 

ÓI. 

62, 

63. 

Ó4. 

vier fraaije gebandeerde dito. 

tien dito, dito. 

zeven dito, dito. 

drie zeldzaame dito, dito. 

TOLLEN, 

‚ twee groote geknobbelde Agaatkleurige 
zeldzaame TJ ollen, 

. twee rood gebandeerde dito. 

. twee dito, dito. 

. rdito, dito, en 2 groen gevlakte dito. 

‚ fes diverfe dito. 

tien dito, dito. 

twee getakte Tulbanden. 

twee dito, dito. 

drie diverfe dito, waaronder een groene 
zeldzaame, | 

N.65. 
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N65, twee waar van 1 rood van kleuren 1 witte. 

met een zeldzaame Wending, 
66, een Zonnehoorn, 

67. een fraay getakte dito. 

68, twee platte getakte dito. 
69. een zeldzaame ongetakte dito. 
zo. twee kleine met verftsend Mosch begroeide 

Tollen, zeer zeldzaam. 

ZI. twee dito fraaije zwart en witte gebandeer- 

de en gevlakte Maanhoorns. — 
72 een groot Perfpectief Hoorn. 

73. twee hoogkleurige dito, 

74. vyf dito. 
75. twee hoog getopte zeer raare dito, 

Lade 6e 

zó. drie getakte Dolphynen. 

77. vier roode dito. 

HALVEMAAN HOORNS. 

#8, a& groote gryze Halvemaan Hoorns, of 
Kalfsoogen. 

79. 1‘ dito en a geftippelde dito. 

8o. vier bruine en wit gebandeerde dito. 

8x. vier diverfe dito, 
Ki N82. 
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‚JN.82. 

84. 

85. 

86. 

88. 

89. 

zes diverfe Kiewiets Ejjeren. 

twaalf diverfe dito, 

elf dito, dito, en Eijerdooren. 

twintig dito, dito. 

vier dito dito „ 

zeven dito, dito. dt HS 

elf dito, dito, daaronder 1 bloedende 
Tandt. 

twee zwarte gedoornde dito, uit de Zuid- 
zee, en een geele zwart gebandeerde zeld- 

zaame. | 
vier groote zwarte, groene en bleekblaau- 

we gebandeerde Slakken, | 
. agt diverfe dito. 

zeventien dito, waaronder 2 ede witte 

dito. 

tien dito waaronder zeer raare. 

. zeventien geele en andere met zwartgeban- 
deerde dito, waaronder 2 zeldzaame, 

zes dito, dito, 

twee dito, waar van eene met Witte vlake 

ken. 

vyf ftuks daaronder 4 Bastert lampen. 

zes dito Posthoorns. 

Lade 7. 

N.gg. 
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N.99, agt dito, fraaije gebandeerde dito, 

109. drie witte en 2 gebandeerde dito. 
ror. twee gryze zeldzaame dito. 

Io2, twee dunfchaalige geftreepte EEN 
Iog. twee dito, dito. 

104. een dito zeer fraay gebandeerde Amboin-; 
fche dito. 

Ios. een dito, dito. 

ro6. dertien Staate Vlaggen. 
107. Vier dito, waaronder 2 Prinfe Vlaggen. 
108. twee fraaije paarfche gebandeerde Top- 

flakkens uit de Spaanfche Westindiën. 

Iog. twee dito, dito, 

110, vier gebandeerde diklippige dito. 
II twee dito, dito. 

112. een witte flrepige zeldzaame dito. 

II3. een ongemeen zeldzaame gevlamde Top- 
flak „ zeer raar. 

114. twee linkfche en rechtfche geele dito. 
115. een dito geele zwart gebandeerde linkfche 

‚ dito. 

116. een dito, dito. 

117. een gelinieerde dito, dito, 
118. een dito met bruine en witte bandswyze 

vlakken, zeer raar. 

19, een dito linkfche Vleeskleurige dito. 

Nir2o 
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N.rao, een dito, dito. 

121, twee gebandeerde Belhoorns. 
122, twee gewolkte dito iets grooter. 
123, twee roofe monden. 
124. twee paarfch monden. 

-I25. twee dito afgehaalde. 

126. twee Kaapfche Ezels. 

Lade, 8. 

127. drie groote dito, zeer fraai. 
128. twee dito, Belhoorns. 

129. twee dito, dito, 

130. twee Miedas Ooren. 

I3I. twee dito, dito. 

132. twee kleine zeldzaame dito, 

133. twee groote gefpikkelde Patryfens 
134 drie gevlakte, en gevlamde dito. 
135. twee gevlakte dito. 
136. twee gebandeerde geribde Blaashoorns. 
137. twee dito, dito. 
198. vier dito, gevlakte dito. 

139. vier dito, dito, 
149. drie, daaronder a dik gelipde dito. 

Lade 
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Lade. 9. 

N.r4r. drie groote Kasquetten of Osfekoppen. 
142. een dito geknobbelde Stormhoed. 
143. een dito, dito, 

144, twee geknobbelde dikgelipde dito , of 

Kasquetten. 

145. twee dits, dunlippen. 

146. een dito ligte, of enkelde dito. 
147. een geftreepte dito, zeer raar. 
148. een gebryde Kasquet. | 

149, drie geribde en gevlamde Kasquetten. 
hd 

Lade. 10. 

150. twee gryfe Bezoars. 
151. twee afgehaalde dito. 

152. twee gevlakte dito. 
153. drie dito, dito. 
154, vier geknobbelde dito. 

155. fes diverfe dito. 

156. drie dito waaronder een geribde Kasquet, 

en een dikgelipde of gezoomde dito. 
157. twee geribde Kasquetten. 

158, twee gebandeerde en 2 geknobbelde Bezoars, 
159 feven diverfe dito of zogenaamde Zoomtjes. 
160, een zogenaamde Hertmaphrodriet, zynde 

aan de eene helft een gevlakte, en aan de 

an. 
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andere zyde een geribde Bezoar, welke 

beide. deelen door een dikken zoom, Zyn, 

“öhdeifcheiden, ‘ongemeen raar. i 
Naór. een witte zeer Zeldzaame Patryshoord. 

_ 162, Seven diverfg, dito. x 

163. vier divetfe waaronder 2 geknobbelde 

zeldzaam naar Buccyns gelykende dito. 
164. twee Geele met.bruine bandswyze vlak- 

ken’ getekende Tepelbakken. 
165, twee dito een wynig kleiner. 

166, een verfchillende bruin gevlakte dito. 
167. twee hooggetopte gryfe en zwarte dito 

zeldzaam. 

168. een iidsschetenree dito. 
169. een dito, zynde met een‚groep van Oes- 

ter doubletten begroeit, 

170, twee Viedtrlenkin. gekroonde dito. 

171. twee gevlakte dito, dito. 

172 twee dito, dito, zeer fraay.… 
173. drie. zogenaamde Jacoba kruikjes. 
174. twee dió. _ 

175, een ongemeene zeldzaame bruin geftreepte 

groote dito. 

176. een geelagtige groote dito. … … t 

147. een dito, dito. « | 
178. cen zeer -fraaije en raare broedmondige, 

witte 
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witte en met bruinroode vlamswyze. ftree= 

pen getekende groote Tepelbak, lang 7, 

breedt 6 duim. 

N.r7g. een dito, dito, even groot als.de voorige, 
180. een dito zeer fraaïje gevlakte „dito. 

NB. Deze 3 zoortenzyn in: Wrs kabinetten 

bekent. 

18r, een groote geele bruingevlakte Tepel. 
182, twee dito, dito. 

„18g.twee dito vleeschkleurige ditos: 5 met: inge- 
drukte Tepels. 14 

184» een dito, dito. 

Lade In 

185. twee groote dito kleurige gekr oonde. dito. 

186. twee ligtbruine dito, dito. 

“187. twee zeer fraaije gewolkte dito. 
188. twee dito, dito. EG 

189. twee dito, dito. - 

190. drie grobte getakte Vleugelhootns. 
I9l. twee bruine dito. 

“192. drie kleiner dito, 

193: een groote gladde aaije : Kin of 
itis. 

104. een dito met eên dunne lip. 

195. twee dito EEPEDeIn 
x 

- Ned 

N.196 
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N.196. twee diverfe dito. 

Lude 12, 

197. twee geknobbelde peis ikk 
198. ‘Vier diverfe dito. Ô 

1 199, tweë rozenkleurige dito. 
200, twee bruingevlakte Schermers, 

„…eor. tweerdito. 

oog, drie dito Laphoornss:: 8 

203: drie waarvan 2 oranje kleurige e en. 1 met 
een witte band, 

204. twee dito oranje kleurige ditoe 

205. vier vleeskleurige en gebandeerde dito. 
ac6. vier Kikvorfchên. 

297. twee „zeldzaame. Schermers met, zwarte 
monden. 

208. vier onvolmaakte Laphoorns, aes 

o gebandeerde. 

209. drie dito en een Diklip, | 

210, vier Wyzers, of Scherminkel, 
arr. zes divers gekleurde dito. 

212, drie onvolmaakte gebandeerde Laphoorns 
„en :2 Dachau 

213. vier dito Laphoorns en Boodtshaken. 
214. vier ditos dito, waaronder een donker- 

geel gebandeerde zeldzaame, 
N.ers. 
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beep N.ors. zes diverfe dito. 

216. twee divers roofen lenie zeldzame 
dito. De 

217. een zeer fraaije Kb dtreuet zuivere Lap 

landfche Laphoorn ; zeer raar. 
218. een dito , dito. 
219. twee groote onvolwasfchen gehele 

Vleugelhoorns. 

220. een groot en zeldzaam zogenaamd Maste 
hoorn; 

aat, een gfoote Duivelsklaauw, of Böötstask, 
202, twee dito, dito. 

223. een fraaije krabbe,. 

224. twee hoogkleurige dito. 
225. een langgeftaartte zeventakkige dito raar, 

lang 7 duim. 

026. twee dito, dito. 

227. twee Podagra krabben. 
228, twee dito, | 
229. twee zeer raare Trompet marine, of. ei 

tunus hoorns, 
230. twee dito. dito. 

23ï, een dito, 
232. een groote dito, 
233. een dito, dito. 
234. twee zeer fraaije groote Olykoeken. 

G2 _… N23 
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N235. twee dito, dito. 

„236. twee dito ‚met Rofynen, 

237. twee groote dito, dito. 
„238. twee dito „met Corenten.: - 
239. een zeldzaame.dito. 

240. vier diverfe dito. 

„24 Te drie gedroogde Peeren. 
242. drie Voethoorns. 

+243» een dito en 1 Olykoek. 

244. drie Cordonhoorns. 

„245 twee dito groote. 

246. twee gebulte Padden. 

247. twee Amboinfe getakte Padden met zwar: 

te banden. _ 

„248. drie getakte dito. 

249. Vyf dito, en vyf diverfe hoorns. 

) 

Lade 13, 

250, twee fraaije Oreilles, 

„osrtwee dito. 
059. twee langgeftaartte witte dito, 
a53. twee dito bruine, 

254. vier divers gebandeerde Hoorns. 
255. een gebladerde Buccyn. 

256. een verfchillende Be ies ibn 
257. vier Bordesfen. 

N.258, 
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N.259. een zeldzaame Hoorn, de wending «is 
overeenkomftig, met de Wenteltrap. 

259. een zeer fraaije en kleurige Amboinfche 

Wenteltrap. 

260, een dito, dito, 

961. een hoogkleurigekleiner dito» 
269. vier diverfe bastert dito, uit Oostindiën. 

263. twee dito, en zes diverfe Hoorntjes, 

264. drie gebakerde Kinders en een Hoorntje ’ 

welk het Lepeltje genaamt wordt, 

265. twee groote gebandeerde Mooren, 

066. drie dito, dito. 

267, drie dito, dito. 

068, vier diverfe dito. 

o6g. drie dito, dito. 

270. een groot Agaathoarn. 

a71. drie dito. 

272. twee diverfe dito. 

273. drie dito, dito. 

274. twee geknobbelde dito. 

a7s. een groote gladde of ongetakte Beddetyk 

276. twee dito, dito. 

277. drie dito, dito. 

278, een dito getakte dito, 
279, twee Hoogkleurige dito. 

280. twee dig 
G 3 Naör. 
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N.28r. twee Apéngatjes. 
282. twee Metaalhoorns. 

283. drie getakte dito. 
284. vyf getakte Notemuscaat-Hoorns. 

285. twee RDE sle met den Doorn. 

vor 14e 

286, een groote Offerhoorn. 
287. een dito 

268, een dito met een link{che Top. 
289. een gevlakte en a geelagtige dito. 
290 twee geftippelde witte dito. 

29I twee groote Nieuwjorkfche Vygen, raar. 
292. twee dito getakte. Vygên met goudgeele 

monden. 

203. twee dito, meer getakte dito. 

294. een Rechtíche en een Linkfche dito; zeer 

zeldzaam, 

295. twee fraai ellende gladde Vygen. 
206. vyf mA dito. 

297. eén groote witte geribde Knolle- Hoorn. 

298, twee kleiner dito. 

299. twee getakte dito. 
goo. een dito, en 2-geltaartte ditos faar.a 

„301 vier diverfe dito. | 
302, twee witte met zwart getakte Knollen zeer 

„raar. 
Li N.303 
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N,303. vier diverfe Hoorns. 
304. twee Vliegende Duifjes. 
Zos. twee Opgerolde Bezaantjes. 
306. fes gebloemde Canaries. 
307 vier Duiven en 2 Roodmonden. 

308. een zeldzaam en fraai gebandeerde Duif. 
309. vyf diverfe Bulten of gewronge Hoorns. 
310, twee Paarschmonden en 3 diverfe Rood- 

„monden, 

Lade. 15e 

3Iï. drie fraaije Canaries en een zeldzaam ges 

draaide Hoorn, of Bultje. 

312, vier Canaries en 2 diverfe. 

913. twee zeer fraaije Zwartmonden, 
314. fes diverfe Tophoorns. 
sis. twee geele dito. 

316, drie dito, dito waarby eene meteen zwar- 

te band. 
317. twee dito, en 3 diverfe Fopflakken, 

318, twee ongemeene zeldzaame Topflakken. 
319. twee gelinieerde Hoorns en 3 diverfe, 
320, twee Ryftkorrels, r_diftelhoorn en I,ge. 

bandeerd ander raar Hoorntje. 

gar, drie kleine Oorhoorns, en 2 Moedervlak- 
_jes en 1 zeldzaam Agaathoorntje. 

G 4 _N 322, 
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N.322. fes diverfe zeldzaame Hoorns. 

323. negen dito; zeer raare dito. 

324. feven diverfe Levryhoorns. 
325, vier dito andere. 

326. twee zeldzaame Hoorns, waarvan 1 is af= 

getrokken eneen fchoon groen Paârlemoer 
vertoont. 

327. twee zeldzaame kleine baftart Midas-Ooren. 
329. een ongemeene groote bruine Alykruik. 

329. agt diverfe Poftflakken en anderen. 
een wit met bruingevlakte Krulhoorn. 

twee dito. 
twee dito. 

twee dito. 

twee dito. 

twee dito, 

twee dito. 

twee dito. 

30. twee Hartehoorns. 

339." twee dito. 
34e. twee witte met zwattgetakte Krulhoorn, 

gqt. drie dito andere. 

342. drie dito, Purpurhoorns , dito. 

343. twee groote Brandariffen. 

44e twee dito: | 
345. vyE diverfe Krulhoorns. 
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N.346. twee Doodjes. 

347. twee witte baftaart Vafen, 

Lade. Ió. 

348, een Baftart Krulhoortn. 
349. drie diverfe vafen. 
350. vier Baftartvafen. 

351. vier dito. 

352. een Stomp en 2 zeldzaame naar Cordon- 

hoorns gelykende. 
353. vyf diverfe Krulhoorns. 
354. vier dito, dito. 

355. twee Baftartvafen. | 

356. twee getakte Paddens en 5 raare andere. 

357. drie diverfe Vlerkhoors. 

358. twee dito getakte, 

359. een zeer fraai en breesgevleugel dito, 

960, vier Ridderfpooren. 
3ó1. een Chagrynhoorn, 

3ó2. een dito, 
363. vier diverfe Hoorns. 
“364. vyfgetakte Moerbyen. 
365. vier dito andere. 
„366. twee zwitzerfe Broeken. 

367. twee Morgenfterren. 

368, twee groote dito. 
G 5 N.369- 
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N.369g. fes diverfe Hoorns. 

370. een Hoorn met zyn Eyerneft bewasfchen. 
371. een zeldzaamen Hoorn. | 

372 twee groote Krulhoornse 

Eade, 17. 

373. een ongemeene groote en zuivere dubbelt- 
gedoornde Spinnekop, lang ó duim. | 

374. een dito kleiner. 

375. twee enkelde blaauwkleurige dito, 
376, vier diverfe.dito. 
377. een groote fraaije getakte Snippekop. 
378, een dito, dito. 
379. twee ongetakte dito. 

‚380. twee breedgebande Harpen. 

8981. twee dito, dito. 

382, drie hooggekleurde.ditos 
383. twee Maagdeharpen. … 

384. een dito, en 4 andere dito. 

885. fes diverfe dito. 
386. twee zeer vreemde Vlaggehoorns. 
887. een fchoone.hooggekleurde. en zuivere 

Oranje Pavilloen of Vlaggehoorn, zeer raar, 

388. een dito, geel geltreepte zeldzaame dito. 

399. een groote wilde Mufiek. 

N.399, 
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N.39go. een fraai getekende dito, 

391. twee dito, dito. 

Lade, 1Ö. 

892. twee groene Mufiekhoorns. 

393. twee andere. ii 

394. vier dito. 

395. fes diverfe dito. 

396. fes dito, dito. 
397. vier roode dito. 

398, twee Vliermuizen of Varkenfnuiten, 
399. twee dito. 

400. fes dito. 
401. vier dito. 

402. vyf dito. 

403. tien dito. 

404. twee getakte Pyramiden. 
405. drie geknobbelde dito. 

406, vyf dito, dito. 

Lade. 19e 

407. een groote en zeer raare Fritons hoorn. 

468, een fchoone Trompet van Aru, 

409. een groote zeldzaame Spil. 

410. twee groote witte dico, 

Ne4 It, 
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N.4r1. twee kleiner dito. 

412, twee diverfe dito. 

A13. drie diverfe dito. 

A14. twee bonte dito. 

415. een dito met een linksgewonde, punt, en 

„e andere witte divers. 

416, twee witte dito. 
417. twee Franíche Spillen. 

418. twee geele Spillen. 

419. twee groete Paufekroonen: 
420. twee dito, zeldzaame dito. j 
421. twee gegranuleerde of fterk geribde dito. 
422. vVyf diverfe Rivier. Paufe- Kroonen.. 

423. twee fchoongekleurde Bisfchopsmyters. 

424. twee dito, díto. 

425. twee Kuipersboozen, 

426. een fchoone groote zuivere getopte 

Zeeton. 

427. eeu dito, dito. 

428. een dito, dito. 

A29. twee zogenaamde Baftart Zeêtonnen. 

430 een dito, 

431. twee Wettindifche Baftart Zeêtonnen.. 

432 vier diverfe- dito, 

433. Agt diverfe dito. 

Lade 
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Lade. oo. 

_N.434. twee dunne Tyger 1 Trommelfchroef en 
a andere Pennen. 

435. een fchoone gekleurde dikke cala 

436. twee dito, dito groote. 

437. twee Ooftindifche En ae Man en 
Wyf£. zeer raar. 

438. twee. Weftindifche groöte dito”, Man 

en Wyf 

439. twee dunne Tygerpennen, en twee OEE 

jekleurige dito. 

449, twee gebladerde pennen, of Boorenties. 

A41» Agt-diverfe Trommelfchroeven en: ‘Tyger- 
pennen. | 

442. Agt diverfe Belien. 

443. vier Oranje en a tn en 
a bruine dito, 

444. een dubbeld gedraaide Trommelfchroef, 

1 andere en a Marlpriemen. 

445- Zes Stuks waaronder 2 raare Zeetonnen. 2 
dito dunne Priemen.en a andere. 

446 twaalf diverfe Babilonfche Toorens. 
447. twee witte eR twee geelgevlakte dito. 

448. agt diverfe dito, waaronder 2 witte py= 
ramiden. 

N.449. 
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N.449. twee fraaije groote Babilonfche Toorens, 
450, vien diverfe gebandeerde Hoorns. 

„45ïe elf dito, dito, waaronder 2 kleine roode 
gevlakte zeldame dito, 

452, Zeven dito, dito 

453. zeven dito, dito. 

1-454e"twee-distelhoorns-en 4 diverfe. 

vent; 

455. vier getakte Pyramiden of Pennen, — 
„455* een groote. Topflak meta eijernesten, 

Lade or. 

456. een ongemeen fchoone-hoogkleurige Oran: 
veeje Admiraal. 

--457- een fraaije Oranje ‘kleurige (Ehopá geban- 
deerde Opperadmiraal. 

458. een dito» dito. 

"A59. een bruinkleurige dito, » 

460. een dito, dito. 
- 461. een dito, dito. 

469, een dito ditôs, 

463, «een fchoone fterkkleurige ditos 
464. twee dito, dito. 

465. twee ongemeen fraaije Viceadmiraals, 

466. een gegranuleerde zeldzaame dito.” 
#67, een fraaije Guineefche Toot. 

468, een dito, ditn. 
N.46g. 
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Ne469. twee Westindifche Oranje-Admiraals, 
470. een dito-groote Viceadmiraal. 
A71. een dito, dito. 

472 een zeldzaame dwarsgeftreepte Toot, 
473. een zeer raare groote gegranuleerde geftip. 

„pelde Toot, in-geen der kabinetten bes 
kend. N 

474. twee Schouten by Nagt, 
475. twee fraay gebandeerde dito, 
476. twee dito, dito. 

477. twee dito, dito. 

478. een zeldzaame bruine witgevlakte Toot. 
479. een ongemeen fraaije en regte klimmende 

Leeuw. 
400. een. Westindifche Oranje Admiraal en r 

Kroonhoorn. 
481. twee zeer fchoone klimmende Leeuwen 

raar. 
482. twee klimmende Leeuwen. 
483. twee dito. 
484. twee dito en 1 Agaar Toot. 
485. een fraaije groote Agaat Toot, 
486, twee zeldzaame bruine witgevlakte ‘en 

hooggetopte. Tooten, 
487, twee geele bruingebandeerde en Bengel 

de Tooten, 

N88, 
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N.488. twee Oranjekleurige.dito, 
489. een zeldzaame hooggetopte Agaat Toot. 

490. twee dito, witte en bruingevlakte dito. 

491 twee bastaft” AS en ì dito Geen 
ss by Nagt. | 

"492. twee btuingeele en witgevlakte Tooten. 
493, twee zeldzaame dito. 

494» drie roofen kleurige: dito. 

Lade 22, 

405. twee groote Kroonhoorris, 
496. twee dito, dito. 

497. twee dito, dito, 

_ 498. twee dito, dito. 

“499 een dito en 1 nagemaakte Cedo Nulli 
goo, twee Menniste Tooten. 
sor. twee dito dito. 
soa. twee dito, dito, 

503. drie eikenhouts Tooten. 
534. twee dito. 

505. twee fraaije getekende dito. 

506. twee Greenenhoute dito. 

507. twee bruingeele en wit gevlakte dito. 

508, twee geele en witte zeldzaame dito. 
50g, een goudlakens fcherp getopte en gebân- 

deerde Toot. 
N.510, 
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N.sro, twee fchoone groote dito, zeer raar 

SII, een groote geele baftart klimmende Leeuw: 
512. twee dito, dito. 

513 fes fraaije groene Kaas-Tooten. 
514. twee dito, dito. 

5is. twee bleekgeele rood gebandeerde ditòs 
zeldzaam. vn 

516. twee donkergeele en wit gevlakte Tooten, 
5ij. drie dito, 
518, vier dito. 

519. twee fraai gebandeerde ditos 

520 twee hooggetopte Aracans-Garen: 
53I. twee platgetopte dito. 
522 twee dito, dito. 

Läde, 23; 

523. een ongemeen groote Boter-Toût: 
524. twee dito, dito. 

525. twee dito, dito. 

526. twee Spinneweb-Tooten. 
527: Een fraai gekleurde dito, 
528, een zeer groote zwarte Harte-T'oot. 
529. een groote gevlakte Booter-Toot: 
30: twee gfoote Italiaanfche Vloer-Toten. 

531. twee dito, geele Tyger-Tooter. 
532% een dito 
iid H N.538 
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N.533. twee Hlarte< Tooten, 
534e Een Bro witte afpefleepen Tyger-Toot, 

Lade, 24: 

555. een zwarte Tyger-Toot, 
536» twee Baftart Schout by Nagten. 
537. twee dito, dito. 

538. twee dito, met 2 geele Harte. Tooten ex 
a half gegranuleerde dito. 

539. Vier dito Schout by Nagts. 
540. twee dito, ditos 

5qr. twee Harte- Tooten. 

542. twee dito. 

543: twee gegranuleerde dito , 

544. twee zwarte Tyger- Tooten. 

545. twee dito, dito. 
546, vier dito, dito 

547. twee Vloofcheeten, waar. van eene zeef 
groot. « 

548, vier dito. 
549. vier gevlakte Aardbeyen en 1 Aguat-Toore 

Lade. 35,» 

550, vyf diverfe Tooten, 

551. twee zeldzaame dito, 
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N.552. 

553. 
554. 
550 
556. 
557 
558. 
559. 
560. 

56t. 

562. 

563. 

54e 

505: 
566. 

567. 
568, 

569. 
570% 

71: 

572% 
573. 
5/4 

twee Italiaanfche Vloeren; en 2 andere. 

dito. N 

vyf diverfe Tooten: 
fes dito, dito: 
fes diton dito: 
vier zeldzaame dito. 5 
drie gegranuleerde fraaije Tooten: 
twee dito, dito. 

vier fraaije gevlakte Pooten. 

twee ditos 

een zeer raare gelidndeerde dito: 
een geele en bruin gevlamde apdzantië 
dito: 

een Vleefchkleurige hooggetopte- dito; 
vyf diverfe Tooten: 
twee dito, dito. 

fes ditos dito: 

feven ditos dito. 

agt diverfe dito: 

vyf zeer fraaije getekende dito, 
feven diverfe Vliegefcheeten: 
vier dito; dito; 

vyf dito ‚ ditos 
tweë groote dito. 
fes gegränuleerde Tooten: 

275 feven gegranuleerde dito: » 

H a Ns 
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N576. feventien-dito, en diverfe fraaije dito. 
__ 577. twee dito gegranuleerde Muggefcheetjes. 

578. twee dito waarvan, een gebandeerd en 
nog IT zeldzaam fraai gekleurt Tootje. 

579. drie diverfe en verfchillende dito. 
580, een zeldzaam en aan den rand van den 

Top gebladerd en geknobbelt bruin Toot= 
je, wynig bekent. 

Lade, 96, 

581. twee groote kroonbakkeri-of wolken. 
$82. twee dito. 
583. twee bruine dito. 
504. twee geele en 2 Agaate dito. 
585. twee zeldzaam getopte en a geele dito, 
586. twee Goudlakenfe dito. 

587. twee Zilverlakenfe dito. 

588. twee dito, dito. 

539. een Goudlakenfe fraai gebandeer de dito, 
59. twee dito, dito, > - 

591, drie dito, en-a Zilverlakenfe ait: 
592, vier dito. k 

593. drie Wolkbakken of elen 
594. agt diverfe dito. 

595. feven dito, dito. 

596, agt dito Agaatbakken, 
Ree E N.597, 
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N.597. agt dito, dito. 
598. twee groote en fraaije Portobello Dadels. 

599. twee dito, dito. | 

Lade, 97. 

boo. twee Caret Dadels. 

Gor. twee gebandeerde Dadefs. 
6o2, twee dito ,-dito. 

603. twee dito, dito. 
604. twee dito: dito, 

605. twee groote dito. 

6o6. twee dito, dito. 

607. vier Porphyr-Dadels, 
608. vier dito. 

609, agt diverfe dito. 
Óro. drie fraaije variërende dito. 

Órr. Vyf fatyne dito, 

Óia. fes andere dito, 

613. agt dito, dito. 

614. agt dito, dita, 

615. twee zogenaamde Prinfe Begraveniffen. 
616. een dito, dito. 

617. drie dito; dito, 

618. fes diverfe Dadels. 

619. elf dito, dito, 
620. agt fraaîje gebandeerde dito. 

631, vier Olyfkleurige dito, 

H 3 N.6as, 
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N.622, agt diverfe dito. , 

623. drie zogenaamde Franíche Dadels. 
624. vier vreemde dito. rea 
625. twaalf diverfe dito, 
626. agt variërende dito, 
627. negen dito, dito, 

Lade 28, 

628, vyftien dito, dito. kies raare. 
629. feventien dito, dito, 
630. agt dito, dito, 

631. negen dito dito, 
632. agt dito, 

633. vierentwintig onderhielden gebandeerde 
en andere zeldzaame dito. 

634. eenentwintig dito, dito. 
635. een bakje met diverfe dito, en andere 

Hoorns. 
636. twee groote PoreeleiHooen of gevlakte 

Mollen. 

oe) twee gebandeerde dito, dito, 
639. twee zwarte dito dito. 
639. twee gebandeerde Slangekoppen, 
649. twee dito, dito, 
64r. twee gebrande Porceleinen 
642 twee AT affen, 1E 
en N.643, 



HOORNS en DOUBLETSCHELPEN. “#19 

N.643, tweetdito, — 

ĳ Lade 29. 

644. twee Boere Porcelein-Hootïns. 

645. twee gebrande dito, raar. 

646. twee gebandeerde Arguffen. 
647. twee paarfche ongevlakte Slangekoppen, 
648. een geele grootgevlakte Argus, ; 
‘649. drie ordinaire Argusfen. a 
650, drie Slangekoppen. _ 
651. tweedito. 
652, een groot gevlakte Porcelein-Hoorng 

653. twee dito, dito. | 
654. twee dito, dito. 

655. twee Zoutkorrels. 

656, vier Arabifche Letter-Hoorns. 
657. drie Kaaphoorns, 
658. twee dito, 

659. twee dito. 

660. twee zogenaamde enkelde Porceleinen, 

661. twee gebandeerde dito, 
662. twee dito, 
663. twee gebandeerde zwarte Mollen, a Efas 

bellen 1 Blaauwrug. 

664. twee witté Eijeren met de zwarte Mond, 

665. twee dito, met de witte Monde 
| Ha N666, 
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N.666, een zeer groote zuivere. en goed gecondi- 
tioneerde Weverfpoel lang 5 duimen. 

667. een dito ongemeen fraai gekleurde ditos 
lang 4 duimen, 

668. vier diverfe Porcelein: Hoorns. 

669. feven dito, zeldzaame dito, 

670. feven dito, dito, 
671. elfdito, 
672. fs zeer raare en ‘fraai getekende dito. 
673. tien diverfe enkelde Porceleinen. 
674. agt diverfe Porceleinen , waaronder een 

raare Carthageenfche, en andere gebulten. 
75. negen diverfe Porceleinen, 

Lade 30, 

676, twee. bruine geribde, Metaale Kappen of” 
Medufa-Schilden. 

677, twee dito, dito, k 

678, een fterk geribde dito, 
679, twee-dito, dito, 

680. twee glanskoppige dito. 

681. twee fraaije groote Schootels. 
652, twee, Schildpadkleurige dito, zeldzaam. 
683. twee bruine platte Schootels, 

_684 vier roofenvlakkige dito, 

€85. feven dito, dite, 
Ì San NIG86, 
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N.686. vyf dito dito, . 
687e-drie Carette Schootels. 

658, elf diverfe Kappen-en Schilden, 

659. vyf diverfe Schootels: 
699, feven dito, dito. Ô 

Ógt. agt dito Schootels-en Kappen, 
692, twee ftaragtige Fraaije Schilden, 
693. twee dito, dito, 
694, twee dito Minerva Schilden. 
695. Een dito Romeinfch Schild, zeer raar. 

Lade 31. 

696. twee dito, zeldzaame dito. 

697, twee zwaargeribde raare dito, 
698. twee langwerpige open Schilden, 

‚ 699, twee Sturagtige Schilden, 

yieje) ast diverfe dito. 

zor, vier zeldzaame_ dito waaronder a groote. 

zoa. twee witte dito, : 

703: een dito, en 1 Metaale dito 
704. drie diverfe dito. tf 
705. twee groote Nappen of Schuitjes, “i 

706. drie diverfe dito. „ 
707, diverfe Klipklevers. 
708 vyf witte dunfchaalige Kapjes of vriefche 

Mutsjes met klokjes, | 

nn 1À U 5 N.70, 
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N.7og. drie fint Pieters Bootjes. 
zro, diverfe Z@enaavels, ka 2 met 

‘ fteentjes begroeit. 
71I. een ongemeen groote dito, 

712. vier diverfe dito, 
713. een zeer fraaije en zuivere Neptunus 

fchagt, lang 6 duim. 
714. twee zeldzaame en groote Wormbuizen, 

«Lade 33, 

715. een fchoone-Osfedarm, 
716. twee fchaapen darmen, 

17. vier diverfe dito. 

718, een zeldzaame dito, en twee geflingerde 

Wormkookers. 

719, twee Slange kroonen 1 Olyphandstand en 

__ Wormkookers, | 

719* een groot fluk of Nest van Wormkokers 

720. twee plantagtige Eijernesten, waarin 

zommige hoorntjes ia uitbroeijen en verder 
voortwasfchen. | 

zat. een groot dito van Ceylon. 

722. een fuperbe Oranje kleurig Coraaldous 
blet. 

‚723. een rood Capitaal dito, 

zeg. een dito, dito. 
N.725, 



HOORNS eN DOUBLETSCHELPEN, 123 

N.7as. vier Mantel- ie. 
726. twee ditoe 

ze7. twee Oranje kleurige groote dito, 

Lade 33. 

728. drie diverfe Koningsmantels. 
729. een geelen een rood Mantel- Ae 
730. twee bruine dito, 

731. twee paarfche dito, 

732. twee Weytasfen, 

733. twee Caretmantels, 

734 Zeven fraaie, roodes geele en bonte 

dito. 

735. ZES dito; dito. 

730. vyf aartig gevlakte dito, — 

737. vyf Paärschkleurige dito, 
738. zes roode en bruinbonte dito, 

739. vier zeldzaame: dito, 

740. vier dito, dito. 

74L. zes dito, dito. 

742, zes dito, dito. 

Eade at 

743. zeven dito, dito. 

744. agt dito, dito, 
745. een fraaije gekleurde St. Jacobs Dol ef; 

N.7460 
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N 746. 

747. 

748. 
749. 
750 

ZA Le 

752. 

255 

754. 
255: 
159. 

757 

759. 
759 
760. 

ZÓ, 

762. 

763. 

764. 

7ó5. 

766 

767. 
768, 

een dito, dito. 

een dito, dito. 

een dito, dito, 

twee groote dito, dito, 
twee ingedrukte kleine dito, 
twee dito, dito. 

twee dito dito, 

een groot én zeldzaam Kam-Doublets 

„Lade 35, 

een fchoon en groot Compas-Doublet. 

een dito „ „dito. 

twee dito, dito, 
twee fraaije geftraalde-dito. 

vier kleiner dito, 

twee Katte Tongen en een Fie-Daubler. 
twee, groote Eykenhout-Doubletten. 

twee kleiner dito. 

twee geribde dito, 

een fraay Speel-Doublete 

twee Ceylonfe dito, : 

een dito, en r paarsch Doublet, zelde 
zaam. 

twee witte Venus Labaren. 

twee dito, en 2 bruine dito. 

twee diverfe Doubletten, 
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N76g. twee Paarschkleurige dito, 

‘Lade 364 

779. twee Carthageenfe Doubletten. 

771. een geribde Venus Doublet, 
57a. een fterk gedoornd Carthageensch dito. 
773. twee dito» dito. 

714. twee groote dito. 
775. twee fraaije geribde en gebandeerde Dou- 

bletten. 

776. twee zeldzaame dito. 
777. twee dito, dito. 

778. twee witte dit andere, 

779. een Hart Doublet en een ander dito. 

780, twee fraaije groote Aardbéy-Doublettens 

781. drie Venusharten, 
782, twee dito. 

783. twee dito. 
784. twee roozenkleurige dito. 

785. een groot fraai dito. 

786. twee diverfe baftart Venusdoubletten, 

787. twee fterk getakte dito. 

#88. twee dito dito. 

289. een ongemeen fchoone getakte Venus- 

Doublet, of Kous. 

799, een dito» dito, N, 
Lade: 
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° Lade 37 

N.7gt. een groote en fraaije Zots-Kap:Doublets 
792. een dito, dito: 

793. Een baftart dito. 

794. twee fraaije Doubletten, 
795. een bfuine Diklip. 

796. twee fraaije geftraalde Doubletten: 

797. drie diverfe dito, 
708. twee fpaanfche Matten, 
709. twee Strik-Doubietten. 
8oo. twee dito. 

Bor. twee gebandeerde dito 

802, twee Paarschlippen. 
803. twee bastart Holfter Doubletteni 
804. vyf diverfe fraaije Doubletten: 

805. zeven dito; dito: 
&o6s vier gebandeerde dito: 
807 vier dito, dito. 
808. vier dito, dito, 

809. drie ongetakte bastert Wenus-Kouzen ét 
drie andere. 

210. twee geribde Doubletten: 

Lade. 38, 

8ri, agt diverfe Doublettens re pl” 

N:örs, — 



HOORNS en DOUBLETSCHELPEN. 127 

N.812, een witte Holster en 2 Paarschmonidige 

Doublette. 

813. zes diverfe Doubletten. 
814. negen dito en witte Aardbeyen. 

Brs. vyf diverfe Doubletten. 

816, een zeldzaam Doublet 

817. vier zeer rate Doubletten, 

818, vier diverfe zeldzaame Doubletten, waar 

onder 1 Oudwyf. 

819. twee oude Wyven, 

820. vier dito; andere. 

Sor. een dito, en & andere. 

820. twee Amandel Doublettens 

823. een zeldzaam Paarschkleurig Doublets 
824, drie Blaas-Doubletten. 

8os. twee Haanen en Hennen Doubletten: 

826, twee Ryst en brey Doubletten: 

827. twee Roofe lippen dito 

828. twee dito; 

82g. twee geribde Doubletten: 
830. twee dito, ditos 
83r. twee dito. - 

832, een witte Poffer doublet. 

833. twee dito Bastart dito. 
834. een dito; en 1 andere ditos 

835: twee ditos 
„Lads 
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p Lade. 39 

N.836. twee zeldzäame dikgeribde Doubletten: 
837. een witte Diklip- zeer raar. 

830. en Westindifche dito. 

859. een dito, dito. 

840. een Ceylons ent ander Doublet, 
841. een zeer fraay hoogkleurig geribt Dous 

blet. : 

842. twee fchoore getekende Doubletten. 
843. een dito, Landkaart Doublet, en 3 âns 

dere | 

844. zes Grieks A, Doublettens 
845. vier dito, dito, | 
846. twee capitaale dito, en een andere. 
847. drie roodgevlakte dito. 

848. zes diverfe Doubletten. 
849. een ongemeen fchoon gekleurt en groot 

Oost en West Doublet. 
850, een dito, egter onderfcheiden zoort. 
851. vyf diverfe dito. 
852. vyf onderfcheiden Doublettens 
853. zeven Doubletten. 
854 vyf dito. 

855. negen dito. 
856, zeven dito. 
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N57. agt dito, waaronder e zeldzaame onge- 

takte. Venus-Doubletten. - 

Lade 40) 

858. een fchoon, groot Doublet, 

85g, twee dito met Paarfche lippen, 

860. een dito, dito, 

861. een fraay gepolyst ‘geel Doublet. 
862. een, rood gebandeert. dito, 
863. een dito, dito. 
864. wier dito, dito. _ 

865. een geelagtig dito, Pis x 

866. vier diverfe Doubletten, —___—_x. 

867. drie dito, dito, 

868, vier dito dito, 

86g. vier dito , dito, 

870. twee gepolyste Tong Doubletten. 

871, diverfe Doubletten.. 

872. dito roofen. Doubletten en geftraalde dito. 

873e: ditos-dito. 

874. tien Character Doubletten. 

Lade Ala, 

875. een fraaije gebladerde een Doublers 

876: een groote dito. | 
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N.877. een langwerpige dito:- 
878. twee fraaije witte en roode dito. 
879, twee geele dito dito. 

880. een witte dito. 
831. twee roofe kleurige dito. 

882, een dito, 
883. een fraay geel dito. 
884, vier zeldzaame dito. 

885, twee dito, dito. 
886, een fraai getakte witte dito raar. 

_ 837. twee ongebladerde dito. 
888, twee dito, dito. 
889. een fraai Paardevoets Doublet, 
8go, twee ditos dito. * 
Bol. twee zeldzaame getakte dito. | 
äga. een geele of Oranjekleurige ongetakte 

Snuifdoos of Lazarusklap. 

Lade 42. 

893. een ongemeen groote langgetakte Oostin- 
difche , Oranje Lazarusklap. 

804, een dito, dito, - 

895, een dito, dito, ; 
896. een Oranje, en witkleurige dito. 
697. een paarschkleurige zeldzaame dito. 

er N898. 
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N.898. een fchoone robde en witgekleurde dîtó, 
899. een dito kleiner, 

geo. een gebladerde paarfche Oostindifche 
got. een dito, roode en witte dito. J 

go2. twee dito, op een ftuk rots gegroeit 

903. twee dito, dito. 

9o4. twee bruine dito. — 

905. een ongemeene {choone gebladerde dito. 

go6. een dito, waarop eén klein Haanekam 

Doublet is vast gegroeit, 

go7. twee gebladerde dito. — 

go8. twee zeldzaame Rots-Doubletten, 

9og. twee fyngedoornde Lazarusklappen en 2 
Nepthunus doosje. 

gio. een Oranjekleurige dito. 
grt. twee zeer fraaije en zeldzaame. Rots- Dous 

bletten. 

Zade 43. 

gie, een fterk gebladert foely Doublet, 
913 twee witkleurige dito. 

Qlá. een roode gebladerde getakte Ben La. 
zarusklap op een ftuk Ennn ach of Mae. 

drepora vast gegroeit 
9u een groep van drie dito. met andere dito, 

Ta N.916 
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N, 916. een Lazarusklap op een ftuk Zeegewasch. 
917, twee dito, met Wormbuizen, 
918, twee dito, aan elkander met een klein 

Ark. Doubletje. 
gr een groote getelde of gebladerde fraaije 

dito, 
920. een dito, dito. | 
ger. twee dito, dito, waaryan tT op een {luk 

fteen vastzit. 
922. een langgetakte dito. 
923. een dito, nog langer getakte witte dito. 

Ladé 44. 

924, een groote dito en gebladerde dito. 
925. een dito, dito, 
aó, drie diverfe fr: aaije dito. 

927. een zeer zeldzaame dito hekend onder den, 
naam van Nepthunys Snuifdoos en I ge- 
bladerde en fyn getakte Lazarusklap. 

928, twee Lazarusklappen en een Rots-Dou- 
| bietic. 
929 twee wynig bekende witte langgetakte 

Lazarusklappen. 
930, vier Rots- Doubletten waarvan 2 , OP een, 

wit Coraal gegrogit Zyn, 

N.o3r. 
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Nos drie diverfe dito. 

932. twee groote dito. en 

033 twee Africaänfche zeldzáäme Oestets 

934» een dito grooter. — Rene, 

35. een ditoë | a} 

936. een dito; el 
937 een dito. 

937* een groote met fchuipen én Wormbuized 
__begroeide Lazarusklap. 

938. twee aan elkander gegroeide Westndi: 
fche Oesters, lang 8 duim ieder. | 

39. twee dito, dito: 

Ee ns 

940, een nde en 1 groote dubbelde 
getakte én gebladerde Haanénkam Doubiet 

lang 6 breed 5} duimen. _ 

GAT. een dito fchoon Exemplaar. doch kleiner. 

942, een fuperbe groep van 3 fchootie paarsch> 

kleutige dito. 

943. drie dito wâarvan à adt elkander, vest 

zyni 
944. een langwerpige én raare dito, 

945s een fraaije getakte dito. 
846; een zogenaamde Enkelde Haanekam. 

| 33 N.947: 
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N.947. een fraaije naar een Lauwrierblad gely-… 
kende Haanekam. _ les 

948, een groot en zeldzaam Lauwrierblad. 
949. twee bruine dito. 

950, een platte en ronde fchootelswyze Haanee 
kam Doublet raar, 

gs. drie langwerpige Lauwrier bladen. 

952 een zeer groote en zuivere ‘Poolfche; Ha- 

mer óf Kruíis-Doublett lang 7 en. % kruis 
ruim 8 duimen, | 

953. een ongemeen breede en zeer Compleete 
Winkelhaak Doublet lang 6 duimen. 

Lad 6 46. 1 

954 twee groote roode Zonnenftraalen, 
955. vier dito, waaronder 1 geele, Éà bal 
956. vyf dito. tine 
957. zes diverfe Holsters, 
958. vier dito, dito. 
959. tweê dito, * 
960, een groote goude Tong, 
©ór. een dito, dito, 
962. vyf blaauwe Zonneftraalen. jet Wht, 
963. drie Paatfchie gaperswyze dito. hg Wi 
964: vier dito, dige, … Dee SOERA MS 
965. vyf dito, dito. 

N.966. 
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N.966, drie dito, dito, en een zeldzaam Holfter- 
agtig Doublet 

967. een groote bruinagtige Gaper. | 
968, een dito witte. 

069. drie diverfe dito, 

970, vier dito, dito. 
971. drie Peule Doubletten. 
972. een grants Noachs Ark, lang 4% duimen. 

Bilde ASS 5 

973 twee kleiner dito. 

974, twee witte en‚r bruine dito. 

975. een groote en zeldzaame, Haspel- Double 
976, een groote raare Gaper of ‘Boor: Doublet, 

977e een dito, dito. 

978. twee groote ronde Boon. elbleden 

979. een bruine platte dito, 

980, vyf ronde Boon. Doubletten. 
981. drie Mesfenhegten. 

gea. twee fraaije groote Ceylonfe dito, 
983. twee Mosfelen uit zoet water. 
984. een zwarte dito. | 
985. twee groote fteen Mosfel. Doubletten. 
986, een dito niet Zee els, | 

„ 

Ì Â; Lade 
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oe dLBade-48, + 

N.987. drie gepolyste Mosfelen. … 

988. negen diverfe dito. | 
969 twee groene Malthefer-Mosfelen. 
9go. drie dito, dito: 

9gr. twee dito, waarvan, f on paarfclië 

ditd. 
992. twee bbdie Aen HRe 
993. twee Magellaanfehe' dito. 
994» een ongemeen fraaije dito. 4 
995. een dito, dito. ij 
996. drie C wide zeldzáame” Mesle 
907. drie dito,’ dito: 

98. twee kleine Poolfche Hamer-Doubletten: 
999. twee Ceylonfche Transperànt-Dôubletten. 

zooo, twee bruine dito. 
roor. een groote dito, 

too2. een ditos ditos 

Lai 49 

1003 een groote Smienfe! he Ham: Bonion. 
1co4. een kleiner Oostindifche-ditos 
1005. twee getakte of: genagelde; dito « 
1006, een dito, dito. 
1007. twee dito, dito. 

| N.1o09, 
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N.1o08, een aal dito. a 

Lade 5 

1o0g. een zeer dunfchalige Ceylonfche ditos k 

roro. twee dito of banket Hammetjese ; 

Toin, twee dito, dito. 

torò, een dunfchaalige ditos 

013. een Vogeldoublet ; r met Wormbuizen bes 

Een SETOENE 

Iol4. een dito, 

tors. twee langeftaarte dit: | 
1016, drie Surinaamfche Moffelen > aaf een 

Tak gegroeit. — Aob 
Ior7. twee groene Reufen Ooren, 
fo18. twee roode groote dito, 
1019. twee getakte. dito, 

joao, vier diverfe ditos - 
roar, vier dito, ditos 

toea, feven dito. Ik 

toa2*,‚ twee: groote-en miet zeepokken begroet 

win dito, 

r 
et 

js se ib 

{o23. een Paatelfchulp met fyne Paarlemoer. 
4024 twee dito, met dito Paarlen daar in vaft, 

15 N.1o25, 
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N.ro25. een dito, met zeer dikke Paarlemoers 
1026. twee Paarlemoet-Doubletten. 
1027. eenige Paarel-Schulpen. 
roo8. twee. Oefter-Doubletten. 
ro2g. een groote’ Paarlemoer Doublet, 
Togo, een dito, nog grooter. 
Io3ï. een zeer pel adi bruine. dito Doublet, 
1032. een ongemeen groote en zeer Compleet 

_paarfchkleurige Poolfche Zad eleDoublet, 
lang 44 en 5 duimen breet, … 

1033. een witte dito, of Engelfche Zadel, van 
gelyke groote. __ 

034. een kleiner dito. 

“Lade 52. 

dn een Groep van Zeksilpon of pokken. ze 
036. een Groep van dito, U OR 
Er een dito, dito. 5iv „JEc 

1038, twee Walvisch-Pokken, | 2 
1939- een fuperbe en met dikke pennen-bezette 

Zeê-Appel in een glafe Kistje. 
1040, een dito andere, met dikke paarfche Pen- 

nen, bezette dito. 
I041, een dito, met lange dunne doch ruige 

Rennen, bezette dito, 

‚N.1042, 
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N.ro42, een dito, dito. 

1043. een zogenaamde Zeê-Egel met dunne 
korte doornen bezet. 8 

1044. een dito met paarschkleurige osaid 

zeer raar. 

1045. een dito met zwarte doornen. | 

1046. een dito, dito. widsndkendshd 

1047. een graere Zeê. De 

Lade 53e te ie 

1048. een dito, dito. 
1049. een dito, ditoe 

1050. een dito, dito. 

1051. een dito, andere dito. 

1052. een dito, kleine. 

1053. een dito, dito. 

1054. een-dito, dito, zynde. „deze-alle: in. glafe 

Kistjes. : 

1055. een groote dito, 

1056. een fchoone Tulband, vyoet oe 00t 

1057. een groenvlakkige ditos> „05 > nes A50: 
1058. een dito, dito,’ …o =irovik zom Obot 
1059. een dito, dito. jin navel LOGE 

1060, twee dito, dito, 

1061, twee diverfe dito. 

1062, twee geknobbelde dito 
Lade 
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N.ic63. 
1064» 

1065. 

1066. 
1067. 

1068, 

1069, 

1070. 
x071 

i072. 

Lade 5á. 

twee witte ‘gevlakte dito; 

vier dito, dito. 

vier dito, dito: 
drie dito, dito. 

vier dito, dito; 
drie diverfe ditoe 
vier dito, dito. - 
vyfÊ dito, ditos 
twee groote Pasteijer, 3 
vier kleine dito. 

1073: drie groote dito. 

1074. 

3075. 
1076, 

1077. 
1078. 

1079. 
1c8o. 

1o8r: 

twee dito Rt 

twee groote bruine Pannekoeken, 
drie witte dito. 

drie dito, dito. 13 fi 

een Pafteys „based onoods r 

een dito, êms atomen 

vier diverfe Zet Starren, 
feven dito; ditos 

Lais 
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Lade 56. 

N.r082. drie groote vyfftraalige en ‚een genen. 

lige dito. 

To83. een } gronfs zeldzgame en vyf andere dito, 

Lade 57. 

1004. diverfe dito. 

1085. een zwarthairige en twee gladde zeld- 

zaame dito. 

r086. een Penna Marina. 
Ie87. een extra fraai groot Caput Medufa, 
__ in een fpagne Doos. | | 
Ic88, een dito, niet minder fchoone dito, 
1089. een dito, dito. 

109, een Ooftindifche dito, 

TO9L. een zeldzaame dito, dito, 

109% Een uitgebreide Noordfche dito, 

Lade 58, * 

1093. een. zeldzaame. groot2 en complete: 8e 

doornde Rots- Krabbe. 

1094. een witte dito, 

Lade 59, 

1995 twee dito, dito, 
Te a N. 1096. 
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N.ro96. twee dito „dito. 

1097, een groote gemeene Krabbe, en eenige 
anderen, 

1098. diverfe groote Garnalen en Steurkrabben, 
uit Obd Weste Indiën. 

1099. een Molukfche Pylkrab. 
1100, een Krabbe van Aldrovandus. 
Tror, drie fraaije Krabben. 
ilo2. vyf diverfe:dito, waaronder twee Dosds 

hoofden. 

Lade 6e. 

Trog. twee roodgevlakte ditoe 

1104, een dito roode. 

rro5. de Spinnekop-Krábbe, ° 
Iicó. een fraaije Molukfche dito. 
1107. twee ffaaije getekende u | 
rioë. een dito, 

rIog, twee dito, dito, 

rxto. vier kleine dito, 

II. een zeldzaame gedoornde dito, 
IJI2 twee dito. L 
I113. vier dito. 

1114. twee dito. 

Lade 
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| Lade Ot. 

Nirt5. vier gevlakte dito, 
Irió. twee. dito, 
1117. twee dito. 
1118, twee dito, 

1119. twee dico. — 

‚_Ir2o. vier dito. 

II2r. twee geribde zeldzaame dito, 
“1122, twee dito, 

1123. drie dito, dito, 
Lr24. drie witte zeldzaame getakte dito. hik 
1125. een groote breedfcharige dito > Am- 

boinfche, 
1126. twee groote Krabben , met En Egel of 

__Blaasvisch. 

1127, drie Zeêluizen, of Schilätuizen, 
1128, een Superbe Cajatenhout- Kabinetje met 

zwarte Ebbenhoute Lyften, taande op 
een Eikenhoute Voet, waarin een Lade, 
In het Kabinetje zyn oo Laden met eene 
volkomen Colleêtie van Speculatie goed, 
of van allerlei kleine Hoorns en Schelpen, 
Zeêgewasfchen, enz, Welke te zamen in 

‚een Koop zullen verkogt worden, * 
Lgde 1 met 49 Bakjes, daarin een menig= 

te van veele zeldzaame Hoorns, en 
DN Hous 



Doubletfchelpen, Pofthoorns , gez 
bakerde Kindertjes enzo 

Lade. . met 48 dito hierin onderfeheiden 

Kappen, Klipklevers, St. Pieters 
Boôtjes enz. 

Lade 3. met 83 dito, waarin allerly Too- 
ten en Wellen > in dezelven de 

Westindifche Oranje Admiraals, 

Guineefche Toot enz. 
Lade 4, met dito, daarby 5 Amboinfche 

Wenteltrappen ‘baftart dito en 2, 
Weverfpoelen, en veele zeldzaa- 

me Hoorns. 

Lade 5. met 42. dito, aangevult met Zeê. 
tongen „ zeer raare gedoornde bass. 
tert Paufekroonen, Pp > Pen- 
neu Enz, 

„Lade 6. met 43 dito ; daarin knobbel- 
hoorns, Pollen, ln aaneen, 

Perfpettiefhoorns enz. 
Lade 7: met 28 dito, waarin Papiersen. 

Ryftenbrei en andere Nautiluffen, 
Belflakken, Hartehoorns, en Zon- 
nehoorns enz, 

Lade 8, met so dito, daarby zyn Tepel« 
bakken, Snippenkoppên', en Vy- 
gen enz, 

ads, 
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Lade 9. met 24. dito, hier in zyn allerlei 

Lade 

Lade 

Lade 

“Lade 

Lade 

Lade 

Lade, 

Lade 

Lade 

Lade 

Stormhoeden „ Casquetten , ge- 

droogde Peeren, enz, 
Io. met allerlei Halvemaanhoorns, 

Porceleinen, en Eijeren. 

II. met veele zoorten van Schoctels, 
Nappen. en Klipklevers. 

12, met diverfe zoorten van Dadels, 

en Vleugelhoorns. 
13. met zeer veele diverfe zoorten 

van kleine Hoorntjes. 
14. met een Poolfche Hamer of Kruise 

doublet, Poolfche Zadel , Transpa. 
sant; en andere. 

15. met diverfe Lazarusklappen . 

Laurierbladen , Vogel, en andere 

Doubletten. 
16, met Hammen, Arkens en veele 
andere fraaije Daubletten. 

17. met diverfe fchoone Hoorns en 

Schelpen, 

18. met veele zoorten van zeer kleine 
dito, dito. à 

19. met onderfcheiden zeldzaame 

Krabben , Zeêftarren, Egelvisfchen. 
En. 

Lade 20, 



pio ‘HOORNS en DOUBLETSCHELPEN. 

Ladé 20; met” zeer “faaré Zeêappels, dit 
COC4 gewasfchen enz. ’ 

_„Lade'at. mét veele" fraaije Hoorns, Schel- 
pen, Klipklevers, en ander klein 

Speculatië goed. 

N.rrag. een fraaije Sd van Oesters en” Worm- 

buizen. 

TI30. een ongeme en groote. zeldhaätie “Zeêftar, 

in een vierkant Mahoniehoute Kiftje, met 

een Glafen ruit gedekt. 

ZEEGEWASSEN en PLANTEN. 
_SPONSAGTIGE. 

Er5i. een extra groot en zeer zeldzaam Pypvor- 

mig en alsomkorft Sponsgewas, begroeit 
met langkam. nn lang ruim 
5 voeten. | 

Fr32. een dito een‘ weinig kleiner, met twee 
takken van dito gewaffen. 

1133: een dito, dito, zynde in Staartswyze 
frukken verdeelt ,-op een fluk van een 
Rots gegroeit. 

3134. een dito, Zynde van een fyn Weefzel, 
1235. Een dito, dito. 

N1136. 
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N.1r36, een zeer zeldzaam dito gewasch in de ges 

daante van een Neptunusmuts, 

„1137. twee waaijervormige dito, 

1138, diverfe Sponfen ; waarby een tuffchen 

Koraal gegroeit. 

HEESTERAGTIGE HOORNPLANTEN. 

1139 een Heefteragtig Sponsgewass zeer raaf, 
“1140. een dito „ dito. 

II4l. een groote zwarte waaijeragtige Zeêhee: 

fter; hoog 40 duimen. 

114%. zeldzaame fraaije groote Hoornplant; 

1143. een platte dito. 

1144. een fraaije Heeftefagtige dito. 
T145. een ongemeen groote van onder met wit 

Hoornwier omkorfte dito s zeer fchoon 

ftuk. 

i146. een zeef zeldzaame omkorfte dito „ op 
een ftuk Rots, waarop verfcheiden Mas 

drepora enz. 

1147: een bruine fraaije Heefter, 
1148, een ongemeen zeldzaame ZeêHeefter of 

Hoorvplants zeef raars 

1149: een dito; dito, behoorende nevens ees 
nige der voorgaanden onder blaasdragende 

€ Corallynen. 
à N irsos 



143 ZEEGEWASSEN En PLANTEN: 

N.1150, een zeer raat fyn getakt dito, 
1I5r. een dito Boomagtig dito, 
I152. een groote waaijervormige omkorfte 

Hoornplant, zeldzaam. ä 

1153, een Blaasdraagende dito. 

1154. een fraaije. zwarte Nepthunuswaaijer. + 
1155. een groote Meerminnewaaijer. 
B15Ó. een dito, ditos 

1157. een lang zwart en glad Pypagtig uk 

Hoornplant, zeer zeldzaam. 

1158: een dito, dito. 

1159. een fraaije Zee Cypres, zeer raar. . 

1160. een groote dito. 

11Ór. een ongemeen fraaije dito. 

1162, een fluk Zwarte Pypagtige Hoornplant , 
met de Wortel , waarop eenige. Zeê. Vee. 

ren gegroeit zyn. 

1163; een (luk platte Rots, waarop een omkor- 
fte Zeê-Heefter of Hoornplant, 

1164. een roode omkorfte takswyze raare dito, 

1165, een dito groote Purperkleurige Hoorn. 

plant. 

1166. een platagtige dito, op een vergulde voet, 

1167, een op een ftuk Steen gegroeide dito 

1168, een groot bleek purperkleurige omkor- 
{ls 
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fte dito, op eene der Takjes is een ftukje 
fpongieus madrepoor „ zeer zeldzaam. 

N.tróg. een zeer fraaije geele en paarschkleurige 
omkorfte Haaringgraatwyze BE: 

1170, een witte Hoornplant. 
1171. een kleine Waaijervormige dito. 
1172. een fermilioen, roode omkorfte Hoorn- 

plant. 

1173, een dito en een Oranjekleurige dito, op 

Corallyn. 

1174. twee dito. 
1175. twee kleine dito, waarvan t op een fluk 

Kant Coralyn. 

1176. een wite omkorfte fyne getakte Hoorn. 

plant. 
1177. een Vleeschkleurige dito. 
1178. twee witte dito. 
1179. een dito, dito, op een Haanekams- 

Schulp gegroeit, en 1 dito roode op een 
Tränsparant. 

_ 1180, twee Oranjekleurige dito. 
1I8t. een naar Leedjes Coraal gelykende 

5 Vleeschkleurige dito, op Kant-Coraal en 
met een Zeê-Tulp en Wier begroeit. 

Krôa, een bakje met witte omkorfte Zeêdraad. 

K 3 N.1163, 
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N.r183, een dito, met veèle roode dufite of fy 
ne Hoornplanten. 

1184. een groote zwarte dik omkorfte Hoort= 
Plant, uit Spanjen, zeer raar. 

1185. een zeer fraaije en groote Tak Bloed.Co- 
raal, van onder met een Zilvere bánd. en 
op een Houten voet. 

1186, een zeer groot fchoon dito, zonder voet. 
1187. een dito, dito, 

1188, een dito, dito, 

1189, een dito, ongepolyft dito, 
1199, een dito, gepolyft dito. 
119f, twee kleine takjes op de Moer-Coraal 

zynde beide gefigureert. 
1192, een tale dito, op een Houten voet. 

1193. vyE ftukjes dito. 

1194, een (tuk Coraal- Moer, met de beginfelen 
of kleine uitwasfinge van de Bloed-Coraal, 

en r dito met een Hoofnplant, 

2193. een dito wit Coraal. 

1196, twee aan elkander, behoorende dte) , 

1197. een fraaije en groote tak. Leedjes of Ko- 
( nings-Coraal, 
1198. een dito, dito. 

„199: een ongemeen groote en fchoone tak Na- 
el-Coraal, 

6 N.I200 
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IN,raoo. een kleiner dito. 

reor. een fchoone Tak Harthoorn Coraa al 

joor, een dito, dito. 

1203. een dito, dito, op een Hotid voet, 

Too4. een dito, dito. 

raog. een fraai ftuk dito, dito, 

1296. een dito, dito 

1207. een dito, dito. 
_zoo8. een dito, dito. 

12og. een dito» dito. 
1210. een dito, dito. 

gorr, een kleiner ditos 

zero. een fyne getakte witte dito, 
1213, een zeldzaame witte dito. 

1214. een dito, dito. 

1235, een dito, dito. 

1216. een op een Pedeftal, Kalkagtie-Coraal, 
1217, een groot ftuk Curacous-Coraal. 
1218, een groot dito, dito. 

1219. een dito, dito, 

1220. een dito ftuk met gaaten, als doorboor« 

de Madrepora of Sterrefteen, 
raar. een dito plat of waaijervormig fteen Cov 

raäl. 

1222, een dito Curacous dito, 

K 4 N.1223, 
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N.1223. een dito wit Hartehoorn-Coraal op een 
fteen gegroeit. 

1224. een zeer fraai kort getakt flerk van 
Starrefteen, zeer raar. 

1225. een Zee Bloemkool met een Tak van 
een Hoornplant-begroeit , met Haanekam- 
men en Wormbuizen, 

1226. een Zeê-Moerille en een {tuk Curacous 
Coraal, 

1227. een zeer groote Nepthunus-Muts, hoog 
ro en in deszelfs doorfhede 14 duimen. 

Ek een kleiner zeer fraaije dito. 
229. een groote Zeê-Champignon of Zwam, 

ook de Nepthunus Beker genaamt. 
1230. een dubbelde op elkander gewasfen dito. 
«231. een enkelde groote dito, 
1232. een zeer fraai breet getakt Coraal. 
1233 3. een zeer groot ftuk van een zogenaamde 

Zeê-Kools-Blad, zeer raar, 

234. een dito bruiner gekleurd dito. 
1235. een extra groot ftuk digt Kant Coraal, 
1236. een dito maar onderfcheiden zoort. 
1237. een fchoon ftuk Harfenfteen, 
1239. een zeer groote Vuurfteen, waarop een 

Groep van kleine Wormbuizen, 
1239, Cen dito fraai uk Kant-Coraal. 

N.:24o, 



ZEEGEWASSEN EN PLANTEN. 153 

N.1240. een dito Madrepora. - 

124I, een ongemeen fraaije Harfenfteen, 
1242 een dik ftuk van een Coraal, 

1243. een fchoon ftuk Zee Campernoelje. 
1243*..een dito, dito. 

1244. een fraai en zeldzaam flukje wyde 
Kant-Coraal. 

1245. een dito fyne Kant=Coraal. 
1246 een dito, dito. 

1247. een dito, Zeê-Mosch. 

1248, drie ftukjes Zeê-Endivie. 

‚ 1249- een dito Zeê-Mosch, 

1250. een dito, dito. 

1251. een dito platbladerig dito. 
1252. een dito wit Kant-Coraal, 

1253. drie Zeê Campernoeljes. 

1254. twee diverfe Madreporen. 

1255. twee dito , dito. 

1256. twee dito, en 2 Zwammen. 

1257. een ftuk bladerig Coraal , op een 
Doublet, en 1 Campernoelje. 

„1259. een bruine Zeê. Bloemkool. 

1259. een kleine Nepthunus-Muts of Zee- 
Champignon. 

126c. een dito platte, 

1261 een dito, dito, zeer fraai, ' 

K 5 N.t262, 



154 _ZEEGEWASSEN-EN PLANTEN: 
N.r262, twee dito, dito,’ 
Jen twee dito, waaronder ei e gegeock 

de dito. 

1264. een ftuk Sterrefteen. 
1265. twee kleine Zee-Champignons,. 
1266. twee diverfé Sterrefteenen. 
1267. een fraaije groote Zeê- toman 
1268, een dito, dito, 

1269, een BE fyne ber Zeës 
Mol. 

1270, twee langwerpige dito. 
1270% een extra groote Zeê-Mol, zeer zdar, 

lang 13 duimen. 

127ï. een kleiner dito, 
1272 een vierpuntige of getongde Madrepors, 

ongemeen zeldzaam. 
1273. een extra fraaije Tak witte Konings Co- 

raal, met bruine Celletjes , zynde dit een 
allerzeldzaamft en in weinig Kabinetten 
bekent ftuk. 

1274. een fraaije tak Harthoorn Coráal. 
1275. een dito andere zoort op een (tuk van 

een Rots. | 

1276, een zeer fyn getakt-dito, 

1277. een fchoone Zee Endivie. 

> N.1278, 
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M.1278, een fraay ftuk gebladerd ed 5 zeer 
raar. 

“1279. eenige (lukken Hartehoorn Cera, 
‘1280. een ftuk fteen Coraal. 

1281, diverfe Harfenfteenen er andere Madre, 

porze 
1289. dito „dito. 

_ 1283. vier dito, dito. 

“1284, een goudlakenfe Toot met een Sponspe- 
was begroeit en 1 Oestef-Doublet met 
Eijernesten en Wier, enZ 

“285. een (tuk wit Orgel Coraal , een langwer, 
pig ftuk Harfenfteen, en een fteen Co- 

_raal begroeit. 

1286. een fraaije Zee Campernoelje of Bloem. 
bet rte ag | 

1987, een zeer groot ftuk rood Orgel Coral, 

1288. een fchoone Zee-Bloemkool. 

1289. een ftuk klein Hartehoorn Coraal. 

_r29o. een groot ftuk fponsagtig Zee Wier. 

„129, twee zeer fraaije Zeepluimen waarvan 

Ì een op een Mosfel gegroeit is. 

1292, drie dito op Mosfelen, Zee- Tulp en an- 

dere fchulpen gegroeit, zeer raar, 

1293: vier dito, waarby een roode Hoornwier: 

plant, 
N1294: 
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N.r294. drie diverfe Zeepluimen, ongemeen zelde 

zaam. k 
1295. een groep van Mosfelen, „waarop zeer 

fyn Hoornwier gewasfen en drie ftukken 
Hartehaorn Coraal. 

1296. een ftuk waaraan een Tak van een 
Hoornplant, dito Wier en pluimagtig ge- 
Was, 

1297, drie diverfe fponsagtige met roode Co- 
raalen , Pluimwier en bladerig Coraal. 
begroeit, en een ftukje paarsch Coraal. 

1298. twee zeldzaame Zeeplanten de eene op 

een Steen de andere op een Groep van 
Kalk-Coraal en Schelpen. | 

1299. twee fraaije omkorste Hoornplanten. 
1300, een groot fluk Papier met een zeerfraaije 

groote Zeeplant of Heester uit de Kroost= 
Zeê, 

1301, een Pak met Zee-Heesters zo uit de 

Kroost Zee als van de Kaap de goede 
Hoop. 

1302. 5 Penve Marine en 1 (tuk of" Takje 
vreemd Zeêgewas. 

Ö DP» 
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S OPGEZETTE VIERVOETIGE 

OR abt rlr orde MEN, 
N, 1, een zeldzaam geftreept Inkhoorn met korte 

__voorpooten uit Siberien, 

2 een groote Muis met een ruigen ftaart, 
3. een roskleurige Muis uit Engeland met een 

ruigen ftaart en een witte dito. 
4. een fraaije donker groenkleurige Westindie 

fche Aap. 
5, EEn dito andere zoort of Monkie, 
6, een Suriekat met de geringde ftaart. 
7. een zeldzaame Wezel, met een jong op den 
rug, beide met een zwarten ftaart. 

8, een bont Hermelyntje. 

g. een witte dito, 

Io. een dito, dito. 

rr. een Inkhoorntjes 

12. Een dito. 

13 een Inlandfche Eegel, 
I. een witte Muis. — 

15. een jong bruin gevlakt Hontje. 

16. een wit en zwart gevlakte dira. 
37. een Bonfem, 

or 
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O B GEZETTE VOGELS 
N, 1. een Kast met een glas daarvoor, daarin 

een groote Toúcan meteen witte Borst3 
en een Surinaamfe Geelgors met de roode 

borst, als mede een dito blaauwe Vink, 

F2, 

ES. 

een dito, met dito” 

„een dito, met r witte geel gekuifde Kakas 
toe en 5 diverfe uitlandfche Vogels en eer 
Mees. — 
een kleine Toucan met een geele borst. 
een blaauwe en rood gevlakte Papegai, 
een roode Loerie. 

een dito, meteen paarfchen kop. 
een dito groene met een gryzen kop en purs 

per kleurige met blaauw gerande halsvêee 
ren. 

en Zonnen Perroquiet. 
een zeldzaame groene dito, met geele borst 
en zwarte kop, uit de Spaanfche Westin= 
diën. 

een groene dito, met een langen (taart. 
een dito, met een korte ftaart. 

een dito, met een geele vlak op de flag 
pennen. 

N.r4, 
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N.r4. 

al dt 

16. 

«> mi Sa, 4 

[er 

Sir 
32, 

53° 

54 

een dito, met een oranjekleurige Ken uit 

Guineé, 

den dito Wyfje.”” 
een dito, dito, 

Ï7. Een groene GL met art hd aan de flag: 

en 

Seek Îuracou, var de Kaap. 

een Dagfiaap, uit Europa. 

een Westindifche Koekoek. 

er, een Hop of Wiedehop. 
Góudlakenfche Chineefche Faifante haan. 
een fraaïje Kroondûif, uit Oostindiën. 
een grootê zwarte Syrinaamfche Specht 

met de toode kop. 

een dito. 

„ een zeer fraaije zwart en witgevla! ste Eis« 

vogel. 

een groenagtige witgeftippelde dito, 

een dito, dito. 

een kleiner dito. 

een fchoone roode Wulp, of zogenaamde 

Ifis. 

een Surinaamfe graauwe Ryger. 
een kleine dito. 

een Chirurgyntje of gedoornd aterhoen, 
twee jongen van dezelve, 

N35: 
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N35. 

36. 

37 

38. 

43- 

46, 

twee Onweers-Vogels, Man en Wyf. 
een groote Bananna Vogel. 
een Galgenrekel van de Kaap de goede 
Hoop. 
een koningje van de Paradysvogels, met 
de (taart fprieten. | 

‚ een bruine fraaije groote zeer volmaakte 
Paradys Vogel. 

‚ een dito zander Pooten. 

‚ een zwarte dito uit China. 

„ een gefabriceerde roode Paradysvogel, 
een Bannannabek, zeer raar. 

„een Kaapfche Byen-Eeter. 
‚ een Curacaufche Boschduif, 
een groene Oostindifche Duif, 
een dito. 

‚ een ligtpaarfche dito, met donkergroene 
glanfige Vleugels. 

‚ een uitlandfche Tortelduif, 
. een lang geftaarte dito. 

. een kleine Westindifche dito. _ 
. een Kwartel Koning. 

een Tuin Exter. 

. een groot Kaapsch Weeuwtje met de lange 
{taart. 

een bruine dito. , 

N.56. 
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een lang geftaarte „Byên-Eeter, 

„ een dito. 

een donkergroen glanfige Jacatmat met éen 

witte vlak op de Borst, 

„ een ligtgroene dito. 
een dito, dito. 

„ een groote zwarte geelgevlakte Troepiäk 
eén kleine verfchillende dito. 

een’ Wielewaal, 

„‚ een dito, met een en kop, 

‚ een ditö: 

. een andere dito. 

een fraije Blaauwe Vogel miet eeh purper 

kleurige vlak op de borst. 

7 een dito Wyfjes - 

. een Roodbek. 

‚ een kleine Surinaamfche Eisvogel 

„ een uitlandfche Geelgors. 

éen fchoone Purpervogel. 

een Westindifche Roodborst. 

„ een dito Geelgors. 

een dito, dito: 

‚ een dito» dito. 

een dito, dito, miet een witgetipte (taart, 
„een dito andere. 

79. CEN blaauwe vi 

AAA 
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N.8o. een dito. Wyfje, — - Epen Ì 
Ör, een Surinaamsch Sysje. 

„82, een dito „° ditos, 

83. een vreemde zwatte Mees,» 
84. een Efequeboosch.blaauw Vogeltjes, — 
85. een dito, dito, tal aaa. 5 
36» een dito; ditoz ) 
87. een groenagtig dito, uit Oostierdiën; ) 
89, een blaauw gevlekte en‚…rood …gekuifde 

DItO crank oi 3 40 
89. een W estindisch rood kopies ne 
oo. een dito Wyfie. | | 

„Is ,een klein: graauw ale 3 tÖ 
92. een dito andere. 

93. een groenagtig Meesje met een: lidia 
kop. 

4e Cenrdito, ditos ” 
95. een dito, dito. 

96. een dito, dito. 
97. een zwartagtig dito, met witte ippels on 

de wieken. 
98. een geelagtig Vogeltje met een loge plat 

ten bek, 
‚99 een zeldzaam Vogeltje zynde zwart met een 

| witten borst en lange baartveeren onder 
den bek, 

| N100 
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N.roo. een geelagtig aartig Vogeltje ín de groote 
van een Winterkoning. 

zor, een Witkopje. 
Yoo. een graauw Vogeltje met een AE 

kelden kop. 

1og. eerì klein zeldzaam zwart en wit Meesje, 
104. een Zwaärtkopje: 
105, een dito, en een kleine Mos of Kernby- 

tes” | 

ró6: een der | 
107. een dito. 
198. een fraai. groen Vogeltje met een bruine 

“kop. 

109. een dito Wyfje. 
tio. een dito Mannetje: | 

rr. een Westindisch St, Maartens-Vogeltje. 
119. een zwart en bladuw Vogeltje. Alle de 

voorgaanden, Zyn uitlanfchen. _ 
Ï13. een ‘Europifche Kruisbek 

t14. een fraaije goudkleurige en bruine Oostin= 

difche Kernbyters 

„Ais. een dito, 

116, een Virginifche Nagtegaal of Kernbyter, 
117. een Oostindifche zwarte en geele Kernby- 

ter of Dikbek, 
HiOseen dito. 

La N.rig, 
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N.119. een Westindifche Purpervogel. 
tee. een dito, [ 
rar. een geftippelde Manaquin. 
122, een dito. 
123. een kaapsch Faifantje. 
124, een Westindifche graauwe Mos, 
Í25, een andere dito. 

E26, een dito, dito. 

127. drie diverfe Mosfen, van dito. — 
128. drie dito andere, 
129. twee diverfe Vogels. 
130. een Geelgors, 

13r. een Rystvogel en een Surinaams Cysjes 
132 een Geelkopje en een ander. 

133. een dito, en een Witkopie. 
134. twee dito, Geelkopjes. 

„135 twee diverfe Vogeltjes. 
536. twee ‘dito, dito. | 
137. een Mosje en 1 kleine Eysvogetl. 
138. een dito, en dito. 

“159. een dito, en een rood kuifje. hid 
140. een Rystvogeltje. | 

14. een fraaije en zeldzaame Goudvlakkige 
vreemde Leeuwerik, 

142. een langgebekte andere zoorte 

b43. een vreemd Watervogeltje. 
Nr44 
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N.r44. een witte Klauwier met een zwarte kop en 

Jangen ftaart uit Oostindiën. 

145. een geelagtige Westindifche dito. 

146. een fraaie aan de kop en borst roodge. 

vlakte dito. 

147. een dito, dito. 

148. een bruine gekuifde dito. 

149; een zwarte en witgevlakte dito, 

150. een dito, dito. 

z51. een Europifche zogenaamde Pestvogel of 

Sydenfchwants. 

152 een Noordfche Vink uit Siberien, 

253. een Berg-Ortolan, van dito. 

154. een Rotsmees van dito. 

‘255. een kleine gekuifde Geelgors, van dito. 

156. een kleine Poelfnip met vliespooten, van 

dito. 

157. een rooskleurige Dikbek van dito, 

158 een dito, Wyfje. 

159. een roodborst Nagtegaal van dito, 

160, een zwarte met grys op de rug getekende 

Groenlandfche Vagel, 

xór. een zwartgryze Leeuwerik uitde Woesty- 
ne van Tartaryen 

162, een der kleinfte Water-Rallen uit giberien. 

Lg N.163, 
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N.163. een graauwe geelgors met geele winks, 
braauwen, 

154, een Berg-Ortolan van dito „zynde eene ver: 
fcheidenheid van N. 153. 

165. een Huiszwaluw. van dito. 
166, een Berg of Rotszwaluw van dito, p 
167, een klein Vogeltje ’t welk zyn nest inde 

gedaante van een zak maakt van dito. 
168, een Meesje meteen blaauwe ftaart van 

dito. E 

169. een Ortolan uit de Pyn-Bosfchen van dito. 
170, een Azuurvlakkige Mees van dito. 
171. een verfcheidenheid van de Distelvink 
172% een geelvlakkige Ortolan van dito. 
173 een, zeer zeldzaame roode Kernbyter van 

dito. 
17/4. een ongemeen raare drievingerige Spegt 

van dito, 

175. een zeldzaame Watervogel, de Arlequin 
genaamt van dito, | 

176. een Lyster met een roskleurige borst van 
dito. 

177. een, fraaije Byen-Eeter Wree apiaster 
van dito, 

178, een lang geftaarte groene Vliegen: Eeterof 
dub» 
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dubbelde Colubriet van de Kaap de goede 
Hoop: 

N.17g. een dito, 
180. een dito. 

181, een zeer fraaije kleine zoort, met een 
rooden band op de borst van dito. 

‚182, een dito, met een Westindifche Colys 
briet. 

183. een vuil Aedes Vliegen-Eeter. 

184. een zogenaamd koningje der Colubrieten, 
____uit Surinamen, 
185. een dito. 

186, een dito. 

187. vier diverfe Colubrietetn. 
188. een Goudglanfige dito en een ander Vos 

geltje, 

189. een andere dito, en dito. 

190. een dito, en een paarsch Mosje. 

19r. een blaauw Vogeltje en een Faifantje, 

192. twee blaauwe Vogeltjes van Demerary. 

193. een glafe Klok waaronder 3 Kolubrietjes 
metde Nesten, Eijeren en jongen, 

194. een dito, met een dito, en tanden en ra= 

tel van de Ratelflang. 

95. een fraaije zwart en witgevlakte en aan de 
La borst 
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borst en kop roode Klaauwier, van Surinas | 

men. 

N.106. een zwarte en witgefpikkelde dito. 
197. een zeldzaame langgeftaarte en gekuifde 

Wugel van de kust van Guiné. 
198. een Gier of Koning der Wouwouwen. … 
199. een bruin en witbonte Valk mer de witte 

flaart. 

200, een donkerbruine dito. 
‘oor, een Sperwer of Kuikendief, met een Duif 

onder de poot als een roof. 

202, een‚andere dito, met dito. 

203 een Koekoek. 

204 een dito, | 
205, een kleine Roofvogel of Sperwer. 

206, een Kuikendief, 

207 een kleine Sperwer. 

308. een Oor of Katuil. 

209, een groote Steenuil. 
210, een gefpikkelde Ransuils 

Bir. een dito, dito. 

ara. eeh dito, dito. 

era. twee bonte Steenuilen, 

arg. een kleine Sperwer met een Ee onder 
de pjot tot zyn roof. 

BI5. twee Exters met het Nest en de Eijeren. 
N.216s 
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Ne16. een Markol of Flaamfe Gaay. 
217. een Tuin of fchat Exter. 

18. een dito. 
219. een dito. 

219* een dito. de 

220, een buine met witgevlakte zeldzame Voos 

gel van groote als een Exter. 

por, een blaauwe Brafiliaanfe Raaf. 

222, een roode dito. 

923, een blaauwe Rapegaai. 

224, een groene dito, met rood onder de vleus 

gels en met Eijeren van den zelven. 

925. een dito, dito, meteen geele kop. 
vab, een fraaije roode Loerie met een paarfd 

kop uit Oostindiën, 

97. een dito, dito. 
528, een zeer zeldzaame roode en paafschkleue 

rig gevlakte Loerie, 

229. een groene.en geele Perroquet. 

230. een ongemeen fraaije groene dito , met * 
bruine Wangen, en zwarte vlak aan de 

Borft, aan de ftaart a lange fprietagtige 
Veeren, komt van de Kuft van Guine. — 

23t. een witte Kakketou, met een geele Kif. 

232, een fraaije roode Loerie. 

233. twee fraaije groene guineefe Mosfen of 
pe L 5 Per 

e 
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Peroquiten, in een kooperen, Ring, op, 
een dito voet, 

N.234. twee Ooft Indifche dito, op een Palmhou- 
te Kruk, 

235. een groote Weft-Indifche Toukan met cen 
os Witte Borft. 

236. een Dagflaap of Melker, 
237. een groen Specht. 

D3d, een dito. 

239, een Surinaamfe Bontfpegt. 
240. een Inlandfe dito, 

Dar. een dito Wyfje. 

242. een Mannetjes Spreeuw. 

243e een Kooning, der Paradys Voogels, van 
Ternaten. 

244. een zeer fraaije bruine Paradys. Vogel, 

«7 van „dito. met zyn volmaakte Pooten 

en Staartfprieten. 

244”. een dito zonder Pooten. a 
245. een zeldzaame witte, en zwarte Spegt, 

met een bloedroode Kop en acid uit 

Ooft-Indien, 

246. een ongemeen groote. groene Ysvoogel , 

met een, bruingeele Kop „ en zeer. groote 
Bek , zeer raar, uit Oostelndien. 

247. een kleinder dito, uit Afrika. 

N.248, 



N.249. een andere dito. 

249. 

250. 
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een Weft-Indifche gekuifde dito ; met een 
‚klein Voogeltje opseen Tak! 
twee Ínlandfe Ysvoogels,. 

2sr. een Wett- Índifche groen 1 lant ge Jacamar, 
252, 
253. 

25de 

255. 
«256, 
257. 

250. 

0259 

26% 

oÓr. 

262. 

263 

064. 
265, 

Dn 

266. 

267. 

268, 

een dito. . p 

een zeer fraaije Mannetjes Riau meteen 
fchoone Staart, 

een Chineefche goudlakenf: Faifante Hi Ine 

een dito Hen, 

een dito. 

een dito, Zilverlakenfe Haan. 

een jonge dito. | 
een „witte en bruine Inlandfe faifante 
Haan. 

een bonte dito, en Hens 

een dito. Haan. 

een dito Hen. : 
een zeer fraaije witte wdn met verkeer 
de Veeren, DE 4! 
een „dito Hen, 

een witte Paauw, zynde eên Haan, met 
een- Kuiken van dezelfde, 

een witte Hen, met wolagtige Veeren, 
een dito Haan. 

een dito. 
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270. 

271. 
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een kriel Haan. 

een Berk Haan. 

een Poule Peintados of Paarl-Hoef, 

. een dito. 

. een dito, 

een witte dito watere Ral, 

een Inlandfe. 

een franfche Patrys. 

een dito uit Zwitferland, 

een jonge bonte faifant. 

„een fraaije groote Paauwies, met de ge: 
krulde Kuif, 

een dito, dito. 

een Amboinfche blaauwe en bruin gevlakte 
Kroon-Duif, zeer fraai geconditioneert. 

‚ een blaauwe dito, niet minder fchoon. 

283. een groote Bosch of Kool-Duif, 
284. een dito. 

285. een paarfche Duif. 

286. een dito. : 

287, een witte Duif met ruige Pooten. 
288, een dito met verkeerde Veeren. 

299. een zwarte dito met een witte Kop. 

1e A9 12 

ke) ln) 

NO 
Le e 

een Fortelduif, 

en witte dito. 

‚ een kleine Weft-Indiefche dito. 

N.293, 
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4 

een Kwartelkooning. 

293*. twee Kwartels, Man en w vf, met Net 

DA. 
295. 

296. 

297. 

208. 

29e 
300, 

ple) m 

306. 

‚en Eyeren. 

een dito Wyfje. 

een Roode Kruisbek, 

eem groene dito. 

een fchoone Brafiliaanfche. Cardinaal Do- 
minicaan. , | 

een virgini{che Nagtegaal of Cardinaal; 
een dito Wyfje. 

een zeer fraaije dito Man. 
een roode Guineefche Dikbek „ of Kerby: 

" ster,ven een Weftindifche “Froupiaal, op 
een zelfde Tak. 

‚een fraaije rood gekuifde Weft-Indifche 
Vink, 

3e een blaauwê. dito, 

‚ een dito, dito. 

. een zwarte en blaauwe, aan de buik geel 
geteekende dito, en een geel Sysje, beige 
uit Surinaamen. 

een Kaaps Vinkje, 
307. een dito. 

308, 

309. 
een dito andere. 
cen zeer raar rood en groen Vogeltje, met 

een 
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een blaauwe Kop „de ziel Benaamt, 
uic, Louifiands 

N.3ro. drie diverfe Surinaamfe Vergeet, 

” 

| 

a 

a} 

„8de een Kaaps Weduwtjes 

JIL. een Kystvoogel, 
312, een dito, 
313. twee Manakyntjes. 

315. twee Inlandfe Canaries, 
816. een dito. 
317. een dito. 

318. een dito. . 
319. Eén dito. | jr kB 
„3iG*. twee Canaties Man én vt, mêt Neft 

en Eyeren. 

5320 twee Surinaamfe: Geerke » met haar 
Neft en Eyeren. 

321. een zeldzaame geel-bónte Vik, 
322, een Kaapfe Mos. « Ot s 
323: eemdito-zogenaamd faifantjes 5 

„324 twee Strinaamfe Mosjes. - 

325. een Inlandfe Sneuwvink. 

325, een Inlandfe Canary. 
327. twee Goud-Vinken, Man en-Wyf. 

528. een uitgeaarde ligtbruine: en wit gevlakte 
Vink. » y 

1339. een Putter, een Pimpelmees, en een St, 

Mars 



OPGEZETTE VOGELS. —__ òts 
„Martens Moog 5 op Een Palmhoute 
Kruk, 

N.330, twee Str Martens Wineke: Man en  Wyf 
é: 
* 

Bada 

331. twee Koolmeefen,- 
331. een Pimpelmees enveen  Sysje, % de „op 

eerbibale. otho , 
332. twee Rietmosfen eneen andere. 
333. twee geele Kwikftaarten. 
334e twee Roodborsjes , met haar Neft en 

… Eyeren. 
335 een Roodftaartje, met Net Byeren en 

6 Jongen. 
835, een zeer fraaije foort van een Onos 
336. twee Winterkoningen, met dito en Jongen, 
337. een Heydeknapper. [ 
338. een Roodborsje, 

339 twee blaauwe Boomfluipers. 
340, een Surinaam{e Purpervoogel of Bisfchpp; 
g4r- een dito paarfe Vink. 

342. ‘Een zeldzaame Wett-Indifche Vink, 
343. een dito Geelkopje, 
344. een fraai blaauw en zwart gekleurd No, 

geltje, van Demerary. 
__« 845. een blaauwe Viiege-Eeter van dito. 

346, een zeldzaame witte Klauwier, met een 

lane 
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langen. {taart van de ad de Goedé 
Hoops zeer raar. 

N.347. een Wettindisch Vogeltje. 
349. twee Goudvinken; Man en Wyf met haat 

„Nett en Eyeren. 

849. een Baartman, en dito Wyfje „met een 
Koolmees-op- een van Palmhout ge“ 

draaide Kruk. 

„850. drie Nagregaalen , Man en War. 

g5t. een zeldzaame Mees ‚ met,’t Nefl eu 
„„…Byeren. 

35e. een Kwik(taart, met Neft en Jongen. 

za, een Berg: Zwaluw, met Nett en Eyerems 
reen. witte Zwaluw „ zeer raar. 

een Weft-Indifche Zwaluw. 

56. een zeldzaame Surinaamfe Klauwier, met 
een vuurkteutigen vlak op den kop. 

een Kaapfe,Weduwe, 

3, een Surinaams Witkopje. 

g. een blaauwe en een groene Weft-Indifche 
‚ Vliegevanger. 

g6otwee zeer fraaije andere’ dito. 

qó1. twee dito, dito. Jr 

g62,"eên (zeer, zeldzaame Weft-Indifche. Mees 

meteen Kuif in 

363. een inlandfe witte Baartmees. 

€) Ot Cs D IN ) 

Ste} Cr Or 

(ek) 

N.364 
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N. 364: een:Roodborstje. » 
965: een zeldzaame uitlandfche Onnie 

366, een Baartmeesje en een Vliegenvanger. 
367. twee Wielewaalet ;: Man ea Wyf , met 

haar Neft en Jongen. 
“368: een Wyfje van-dito, » 

369, een Surinaamfche Wielewaal „een Man. 
370. een zwarte en ed; Weft- Indie 

fche Troepial. 

„371, een zeldzaam Voogeltje , met een platte 
Bek, van dito 

375, eefi-bruin veeel! met een Hings blt: 
te ftaart. " 

373 een groen-Colubríetje. 

374. twee Vliegvoogeltjes , ofkleine Colubrièten. 

375. drie:foorten van’ fraaije Colubrieten, op 
een Yvooren Kruk. 

378, twee dita, Man en hád met haar Neft 
en Eyeren 

377. twee dito, met haar Neft en Jongen, - 
878. een dito; andere | 

379. een geet > uit Surindmen. 

380. twee Colubrietjes op haar Nesten. 
381. een zeldzaam Vogeltje. 

382. een zwarte Lyster of Mêrel, 
‚363. een dito Wyfje met. haar Fijeren. 
pr M N,384. 
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N384. een dito Lyster of de Kooperwieks 

385: twee 'Wielewaalen, Man en Wyf, 

886. een witte Duif met ruige pooten. 
387. een Tortelduif: 
388. een dito, 

339. een zeer fraaije en zeldZaame Westindi 
fche Zonnevogel. 

990, een Kruisbek. 

39. een Kemphaene 
392 een ditos 
393. een ditos 

394» een lang geftaarte uitlandfche Tortelduif} 
395. een Kaapfe Gans. 
396. een Wilde of Rotgans, 
397. een Berg-eend. 

398. een Boscheend of Roodhals 
399. een dito. 
400, een witte Eend met geele Bek en Pootens 
49, een dito andere foort. 
402, een gekuifde Eend. 
403, een Weft-Indifche dito, met roode Wans 

| gene 
404, een Berg- „eend. 

495. een Carolienfche Eend, 
406. een dito, 

07. EEn ije gekui ing. 407 zeer fraaije send Taling Nao8, 



OPGEZETTE VOGELS *  u% 

ROB; een dito andere! hes 
409. eén-dito-Eend, : 
410, een zeer fraaije- zwarte „en witte Bas 

met roode Wangen. 
41I. een zwarte en witte: Zdager:Bend: 
arr*. een Pylftaart Wend. … 
412, een fchoone witte baaien se of Leepes 

laar, 

413. een fraaije gekuifde- dito: 

414. e@n groote Zaagbek.. 

415. een Zeê-Hen; of Papegai-Duikets 
416, een Meer-Koet. 

417. een Cormoran of Örondates 

418. een Bdsfaanet-Gans, of Jan van Gent, 
#19. een bruine gevlakte Krop-Gans, of Viffer: 
420. Eer graauwe Lom, 

421, een groote gekuifde Düiker of Funts 
422% een Rivier-Fuut, of Duiker, 
423 een Zeê-Zwaaluws 

……49gs een verkeerd Snavel vof waterfingders 
425. een Weft-Indifehe: Rodewulp. 
426, een gekuifde Duiker, of Funt, uit Zwite 

… sferland., 

427. een fraaije Kwak met de Kuif; zeer raar. 
428. een Kraanvogel meteen zwarte Kuif. 
429. een blaauwe wirgekuifde dito, zeer raar. 

M a N.439, 
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N.430. een bruine geelgevlakte-Turkfche Reiger 
431. een kleine blaauwe Surinaamfe dito. 

„433. een Butor, of Roadoafp. 

433. een dito. 

434. een kleine dito. 

_ 435. een laplandfe Wulp, » 
36, een Kiwiete 

437. een dito. 

439. een Waaterhoen. 

439. een Waaterfchriek of Ed 
440. een dito. 
441. een dito. 

442. een dito. 

443. een Waater-Ral, met een Jong. 
A44. een gefpikkelde dito, uit de Weftindiën; 
445. een dito, dito. 

446, een Poel-Snip. 
447- een dito, 

448. een Waterhoentje. 

449. een zeer fraaije kleine bruine en. zwart 
gevlakte Ryger, zeer raar, 

450. een Kluyt. 

451. een Oeftervanger, met de roode Bek en, 
Pooten. | 

452. een kleine.Strandlooper, 
453. een dito. 

N4544 
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Ela: een dito andere. 

456. een Neft van de Kerfenpikker met 3 Eieren, 
(457-ceen din van-de Koolmees met 4 dito, er 

een dito ander. 
“458. een dito, van zden n Winterconig. met 

4 dito. 
459. een dito, van den Leever, en éen 
wet sc ander. 
260, een dito, van een Faifant , met 3 Eieren 

en een ander,” „ 

„461. een Strandlooper, 

M 3 GOUD: 
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GOUDER TS 
_ Lade L d. 

N.r. een, fak Goud al witte hij 9: watt 

Mexico. 
2% een -dito,rfeer. tis van Sumetrasp Wefts 

kuft; in Ooftindiën. î 

3. een ditos- dito, van dito 

4e een dito, met Loot-Erts, in Marcafiet per 

zeldzaam „van dito,» #+” 

5. een dito, dito, van dito, 

6, een dito, en Hair Silver rood Gulden-Etts, 
en Cinaber, zeer zeldfaam ftuk van Japan. 

7, een dito, dito, van Hongaryen. 

8. twee dito, met Quarts, van Guinee, 

9, twee dito Goud-Erts, met dito, van dito, 

to, een dito, met Quarts agtige Gangaart, uit 

Hogaryen, 
ir, Een dito, dito, uit Berefofskoi naby de 

Catharinaberg in Siberien. 
I2, een dito, met Periten, met Yzer Quadraats 

fteen , en Celagtig, iù de Gedaante van 
Puimfteen, van dito. 

13. een dito, met Quadraat{teen, van dito. 

TA, een dito, met vaft Erts, in Quadraat, sh 
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de Myn, Kliusfchefskoi, by de Cathari- 

naberg, in dito. | 
NB. dit Goud vind menin fyn Poeder * t 
welk men uittrekt met waffing. 

N15. een dito, Vzeragtig met Quadraat, uit de 

Myn, Berefofskoi by Catharinaberg , in dito, 
x6. een dito, gebladerd met Habrddr soad, van 

dito’, in dito, 

17. een dito, gelykende na Púimfteen, met een 
laag bladeragtig Quarts , tusfchen welk een 

fyn Goudpoeder gevonden werd, van dito, 
in dito, | 

18. een dito; met figtbaar Goude Paljetten , bit 
de Myn Pynfchminskoi by Catharinaberg, 
van dito. 

19e een dito-vaft en Quadraatägtig Yzer, Erts, 
van Klintfchefskoi ; in dito. 

ao. een Bakje met ftof ed van de rl van 
Guinee, 

ar. een-ftukje met een daal odes Quarts, 
uit Siberien. 

92. een dito, Cinaber Erts', Goud houdend uit 
Ferdinand Schacht te Chemnits. 

23. een dito, Rykhoudend aan Goud Cinaber 
Erts, van dito. 

24e een dito Goudhoudende blende met Gellif 

M 4 van 
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van Chemnits, in Hongaryen. | 
Deeze zoort is niet meer te vinden. 

een dito Goudhoudend Kies, uit Fatfche: 
pay in Sevenbergen, zeer zeldzaam. 
een dito gedeegen Blad Goud met Chriftaka 
lifatie , Saxum,, „Metalliferu uit Aprud- 

bania in Sevenbergen. rm : 
een dito, Goudhoudend Cinaber tes uit 
Hongaryen.. ’ 
een dito, dito welk sin % hel geen loot 
houd. zynde, zeer zeldzaam, uit Lherezia 
Schacht in Hongaryen. 
een dito, dito met Periten Koopergéel ; 
blaauw en violet, glans uit; de Goud Myn 
Woitzkoi, in Siberien.. Rij 
een dito met Yzer en Quart van dito.» Ee 
een Bakje met Platina del Ento 

een dito, dito. 

een dito met Tinfand met Gents en Aep 
de roc B houd.23 $ Loot volgetis:Esfai.n 

e een dito met kleyagtige Aarderit: de Goud- 
mynen van Borneo in Ooftindiën, a 
een dito met Sand ven Steentjes uitde Dia- 
mant Mynen.van dito, in ditou > avs a 

ZILVER. 
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ZILVER- ER T'S. 

' Lede 2 

N. zr, een groot ftuk tykhoudent ZilversErts van 
„Mexico, met Hoorn-Ertz, en aide 

weegt 7 Mark 7 Loot, 
‚2 een dito Bladzilver-Erts , zeer ryk3 ieper, 

weegt 25 Loot 7 Engels. 

Legveen dito, geftrikt Zilver-Erts: dito, Suit 
«Mexic, weegt 18 Looter Engels; 

4 een dito met Hoorn-Erts in zwarte quarts , 

£_ uit Peru, weegt 19 Loot 1 Engels 
5. een dito, dito. uit’ dito,’ 

"63 vier kleine ditö, ditos uit dito. 

_ 7. een fchoon ftuk gedeegen Zilver zonder 

{_« Berg aarde, uit Noorwegen , weegd 25 

er Loot 6 Engels. 

8. een dito, met rood Gulden- Erts; en fpaat 
= ‘zeer raar van dito, weegd 58 Loot. * 
g. een dito, van dito, weegd 21; Loot. 

16. eef dito „’ dito baadt gewasfen, 
: it dito. 

II- een dito, Hairzilver ‘met kalkagtig kat, 

uit dito van de Koningsberg. O8 

_ Momen, BEN. 
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N.r2. 

53 
I4e 

15 
ró, 

ï7. 

19 

I9 
20, 

2 4 

ZILVER-ER TS, 

een dito, gedeegen met dito ‘en } Blusfpaats 
uit dito, dito, © 

een dito, dito. van dito, 

een dito, van dito. _ 
twee dito; ditoe, van ditoe voors meo 7 4 

een dito, dito, van, Ereybergí in. Saxen. 

eeu dito gewasfen. Zilver met, roode Blens 
de en Giana van. Himmelfurst» in. 
Saxen. 

een dito geftrikt en „Dendritisch Zilver-Erts 
met fpatifche- gangen , van dito „dito. 

een dito, dito,” 
een. dito, gedeegen. dito, in zoode fant 
Kies van-dito, dito,’ volits nés 

een dito, dito, op „een Maks, uit Hong 

22 

23 

DN 
25. 

26, 

een, ditog denver met Glas Eke en 

fpaat van Fabian Sebastian van de. Mariene 

berg in Saxen, 

een dito, dito, met Cristal en quart van 

Bruinsberg. by Freyberg i in Saxen. 

een dito, dito, bruine quarts van dito. , 

een dito, dito, met roodgulden:Erts , van 

Marienberg in dito, 
een dito. dito, met: Amatist van, Kongs= 

berg in Noorwegen. | 
N.27. 
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N,ag.eefy dito, Bladerig gedeegen zilver en biuis f 
ne fpaat van Freyberg in Sâxen. 

28, eén dito, ditos-met mees fpaat 

uit Noorwegen, 

29 een dito. Hairailver van Sermoitza in Evie 

ves „garyen. (u: | 18 

‚30 een -dito gedeegen el van Schneeberg in 
„Saxen. |. ID € 5 

-31, een dito; dito, in witte mett en Glas- Brie 

van Hlimmelfurst in dito. Eh 

Ba, een ditos Zilverhoudende fchiefferfteen 

uit Johan Georgen Stadt, “in dito. 

“53. een dito Hairzilver met” Glas-Erts , Cò- 
bolt; “quarts ‘en roode ‘Hoornfteenagtige 
Zee van Marcusreling te St Annabe; G 

Ô in dito. 
84. een dito Glas-Erts, Kies met: Hoofnfteen 

houdende 96 Mark Zilver in de 1605 @ uit 

de Adolphus onder ke) Georgen Diek 
in dito. 

35. een dito; Glas-Etts, van dito, dito. 
36, een dito, ‘dico; in quarts van zwynskop by 

Freyberg în dito. 
37. twee dito droesagtige dito van Himmelsfurs- 

ten in dito. 
N58, 
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N.38. een dito-gecristalifeert mick van Ws 
Stadt in dito. 

29. drie dito, Glas-Erts met gur Sang 
uit Hongaryen. 

49. een dito, dito, van Etebbte in Saxen. 3 
4. een dito, dito, met wit Gulden:Erts, van 
Laurens Gegentrum by-Freyberg “in dito. 

42, een dito, dito, met Hoorn-Erts „van Sil- 
verfpuhl van” goudbergen by. dito án-ditô- 

43. een dito „ dito, Hoorn-Erts houdende 168 
‚Mark in de Centner uit de gave, Gods van 

Johan Georgen Stadt, zeer raar. —… 
44. een Bakje, met Tondel-Ertz „of. bladzilver 

uit Clausthal in den Pverhaagis, zeer zelds 
zaam. … 

45. een ftuk Veeder-Erts , van IEsdbers it 
„Saxen, > 

46. een dito Zilver Weis-Erts;. met quarts 
cristal van dito, dito, … 

47. zeven dito, Zilver-Erts, of zogenaamde 
koornairen, uit Frankenberg , in-Hesfen. » 

48. een dito, Zilverhoudend in de. gedaante 
van verfteent houdt, houdende 6o percento 
Zilver, 

ROOD 
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LROODGULDEN ERTS 

Lade 3, 

N49. een groot zeer fchoon gecristallifeert Gul. 
’ den-Erts. weegt 1 Mark rit Lood. 

van Catharina Neufang te St. Andreasberg 

… in den Overhgarts. 

“go, een dito, en fraai dito, met witte quarts, 
uit Saxen, zeer raar. 

‘gr. een dito. dito, uit den Andreasberg in den 
N Overhaarts, zeer zeldzaam. 

52. een dito, dito. van dito. 

‘ 53. een dito, dito. van dito. — 
54. drie dito, dito, met quarts van dito. 

£ 55, een dito, dito. van dito , zeer fraay geblas 
dert met fpaat. 

(56, een dito; dito met Christallifatie en Mas- 

fief dito, en Loodglas van de genade Gods 
en Nieuwejaars groeve onder Johan 

George Stadt, in Saxen. 
57. een dito, dito, fyn. gecristallifeert met 

gipsfpaat van Freyberg in dito, zeldzaam. 
58, een dito, dito, in Kalkagtig fpaat, uit 

Noorwegen, | 

N59, 



met 

95 

N.59. 

60. 

69. 

zo, 

ROOD GULDEN ER TS 

een’ dito; _ditd, met geftrikte Cobalt, ta 
Joachims Thal in Bohemen. 
een dito, dito; mét Hairzilver van de Fat 
bian Sebastian by Marienberg, in Saxen, 
een dito, dito, met quarts van freybergs 
in dito 

eén dito, dito, met dito, uit Saxen. 
een dito, dito, met Kalkagtige fpaat uit 
Hongaryen: 
een ftuk rood Gulden-Erts met loodglans 
in fpaat en quatts, van Brand ; by freyberg 
in Saxen. 

‚een dito, dito, thet dito en Zwavelkies; 
van dito. 

twee dito, dito, tnet dito, zeer raar var 
_den Andreasberg in dito. 
een dito, dito, met Kalkagtige fpaat, in Ì 
dito, thans zeer zeldzaam. 

„een dito, dito, met witte quarts en Criss 
tallisch Gulden-Ertz van de Neue hofnung, 
gottes by Freyberg, in dito, 
een dito, dito, met zwavelkies uit de jone 

ge doornhoff hy dito, in dito. 
een dito, Rood met wit Gulden-Erts, in 
dito kies, uit dito zeer raar. 

N71, 
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N.7r, een: dito, Rood’ dito met kies @n quatts, 
uit dito, 

Lade a, 

ied een dito, dito, van de, neue hoffnung by 
Freyberg in dito. 

„3. een dito, ditos met Zilverglans en quarts 

van dito, 

_ 74 een dito, dito, met gefigureerde fpaat van 
Chemnits in Hongaryen. 

75. een dito, dito, droefig gewasfen, met 
blende en mispikkel en gedeegen Zilver, 
van freyberg i in Saxen, raar, 

76. een dito, dito, met Zilver van befchoos 
ren geluk by freyberg, in dito. 

77, een dito dito, uit Hongáryen, raar. 
78.'een dito, dito, van’ dito, by Cremuits, 
79. een dito, dito, op fyne Quarts- Cristal van 

Freyberg in Saxen. 
80, eenige flukken gecristalifeert dito met 

bruine quarts, van dito, 

WIT 
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WIT GULDEN ERTS, 

N.8r. een dito wit gulden erts met fpaat Cris: 
tal van St. Andreasberg in den Over: 
haarts. | K 

8e. een dito, dito, gecristallifeert in Laagen 
‚van St. Maria, in Lotharingen! A 

83. een dito, dito, met blenden en quarts 

84. 

88, 

87. 

van freyberg in Saxen. 

een dito, dito, in fpaat van Gottesthal. 
ö5. een ditos -dito, fyn gecristallifeert. en 

dito, houdt 164 percento, van Hannover. 
86. een dito, dito, van St. Andreasberg in 

den Overhaarts. k 

Pen dito, dito, met twee faalbanden van 
beloofde , Land in Saxen. 
een dito, dito, met fpaat van St. Andre. 
asberg, aan den Overhaarts. 

89, een dito, in bruine quarts van Georgen 
Stadt in. Saxen. 

go.-een dito, roodguldig met Glas Erts van 
Freyberg in dito, raar. 

Qi. twee dito, Witgulden-Erts in fpaat van 

den Haarts. 

Q2, een dito, dito, van dito. 
N.93. 
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N, Ye twee dito, he met Spaat, van Crem- 

… mits, 

oan moon 0 corp JTD nave 

gás Eensftuk wit gecristallifeert Lood Ertz van 
1 „Gluks-randt te Zellerveldt op den Haarts. 
95 een dito, dite, van-dito. 

96. een dito, dito, van dito. 

97. een dito, dito „ met-Oker van dito, 
98. een dito „ dito, met dito, van dito. 

99. een dito, dito, met dito, van dito. 
zoo, een. dito, „Veder-Ertz, met dito, van 

dito. 

Ioleen dito, dito, met zwarte dito; van 
dito. 

102. een dito, gen met dito, en Quarts van 

dito. 
103. EEN Bid. Masfi ef dito van dito, 

Lade 5, 

104. een dito, dito, dito, van dito. 

105. drie dito dito, dito, van dito. 

106. een ditoy dito, met zwarte Oker van dito. 

307. een dito dito, met geele dito, en-Quartz 
van dito, 

N …_ N.iog, 



194 LOOD T, 

N,r08, een dito, dito, met dito, dito, van dito, 

109. een dito, dito, met Loodglans en K oper- 
groen van dito. 

110. twee dito, dito, met dito, ‘en Quarts van 
ditos 

rin. twee dito, dito, met Oker van: Bleifeld. 
112. een dito, dito, Masfief, van de Oude 

Duitsche groeve by. Zellerveld „ op den 
Haarts. 

113. twee dito ; dito, dito, van dito, 
II4. een dito, dito, dito, van Bleifeld, 

115. een dito, dito, van dito. 

116, twee dito, ftraalige Lood cristal van dito, 

zeer zeldzaam. 

117. een dito, gecristallifeerd Lood, met Koe 

pergroen in Quarts, zeer groot, van dito, 

118. een dito, Veder-Ertz, met fluweelgroen 

en Quarts van Gluksraad, op-den Haarts, 
119. een dito, dito, dito, wan dito. 

120. twee dito, dito, dito, van dito, 

1ar. twee dito, dito, dito, van dito. 
122. een dito, dito, dito, van dito. 
123. een dito, dito; dito; van dito. 
124. twee dito, dito, dito, van dito. 
125. een dito, dito, dito, van dito, 
126. een dito, dito, dito, van ditos 

N.r27; 
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N.127. een dito, dito, dito, van’ dito, 
128. een dito, dito, dito, fraay gecristalli- 

feert van-dito,. 

rag. een dito, dito, dito, van dito, 
rag* een dito, dito; zeer fraai gecristallifeert 

dito dito. 

130. een dito, ditos dito, van dito, zeer fraai 
ftuk. 

Lade 6, 

gr, een dito, dito, dito, van ditds 

132, een dito, dito, dito, van dîtos 

133. een dito, dito, dito, van dito. 

134. een dito , dito; dito, van dito. 
135. een dito, dito; dito, van dito. 

136. een dito, groen Moschagtig Lood Erts 

van Freyburg in Bruskau, zeer fraai en 

groot. 

197. een dito, dito, met Quarts, van dito. 
138. een dito; dito, met dito, van dito. 

139. een dito, zeer fraai gecristallifeert groen 
dito, van dito. © 

140. een dito, groen dito, met bruinen okers 

van Schoppau in Saxen. 

I4l. een ditos ditog van dito, 

N a N.i4x 
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N.142. een dito, dito, dito, met Gips-fpaat van 
dito, 

143. dito, dito, met dito, van dito. 

IA4. een dito, Geel fluweelagig geeristallifeert 
Lood-Erts van Freyburg in Briskau, zeer 
fchoon en groote 

145. twee dito, dito, van dito. f 
146. een dito, rood dg dito, met 

Quarts uit Siberien. 

147. een dito, geel dito, met dito van dito, 
148. een dito, dito, met Kies en met Perith 

_ gecrusraceert „ van Provence, 

149. een dito, gecristallifeert Loodglans met 
Qaarts van Weiher uit Nasfau weilburg. 

150. een dito, dito, met dito, van Clausthal 
op den Haarts, 

151, een dito, dito met fpaataartige Eiferfteen 

en Leiagtigen gang van dito. 

152. een dito, dito, met Quarts van de Doro- 
thea by dito. 

153. een dito, dito, met dito, en Kies, van 

Kranig by dito. 

Lade 7. 

154» een dito, dito, met Gips-fpaat, ven Ifaak 
by Freyberg in Saxen. 

Nr5se 



L O0 OD Ts Br 

N.155. een dito, dito met Spaataartige Eiferfteen 
van Claausthal op den Haarts 

“156. een’ dito, dito, met wit-en roogulden, 
_ von Freyberg. 
157. een dito, dito, van-den Haarts. 

158. een dito dito met geelen Oker, uit de 

Eiffel. 
\y59. eenditos dito, met Paauwftaart kleurigen 

glans, uit Furftenberg. 

“160, een dito, dito, Loodglans van Dillen. 

burg. 

„Tór, een dito, dito, van dito. 

“zó. twee dito, dito, dito, van den Haarts. 

163. eenige dito, Quadraatfteenen, van dito, 

164. een dito, groffpeifigte Loodglans met 

| Quarts van dito. 

165. een dito, dito, van dito. 
“166, een dito, gecristallifeerde dito, van Dil 

lenburg. 
167, een dito, dito, uit de Eiffel. 

“168. een dito, dito, groffpeifigte, met Quarts > 
van den Haarts. 

169. een dito, dito, dito, met-Kies Kalkfpaat 

ven Eiferfteen van Kraníg op den Haarts. ° 
170, een dito, dito, met Quarts van Clausthaal 

op ditos 

Ns N71 
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N.17r, een dito, dito, met dito, en: Zlvarband 5 
van dito, 

172. een dita, dito, „met. fpaat aartige Eilers 
fteen van dito. 

173. een dito, dito, met fpaat en {chieffer 
van dito. 

174, een dito, dito, dito, van dito. 

175. twee dito, dito, „met bruinen Oker van de 

Eiffel, 

176. een ditas dito, met Quarts van de Doro= 
thea op de Haarts. 

177. een dito, dito, uit Dillenburg. 

178, een dito, dito, -Paauweftaart met Quarts 

van St. Maria, 

179. een ditos dito, dito, van Wiedrunkel. 

180. een dito, dito, dito, van Freyberg in 

Saxen. | 

18r. een dito, dito» dito, met Quarts, van 

dito, j 

182, een dito, dito, dito, uit Dillenburg. 

183. een dito, dito, dito, met geele Oker uit 
de Eiffel, | 

184. een dito, dito, dito, uit dito. ' 

185. een dito, dito, Pauweftaart van Wiedrun- 

kel. 

N.186, 
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Nr86. een dito. ak met Kopergroen van 

Trier. 

187. een dito, dito, uit de Eiffel, 
188, een dito, dito, van Grunzweig, uit Frei 

berg. . 

189. een dito, dito, met an van de Haarts. 
1go..een dito, dito, met fluweelgroen , en 

Quarts, van Gluksraad by Zellerveld op 

de-Haarts. 

191. een dito, dito, van dito. 

492. een dito, faalblaauwe Doodglans, ryk 
Zilver houdend van Freyberg in Saxen. 

193. twee dito, Loodglaas met Quarts van de 
Haarts, 

194. een dito, dito, met Kalkfpaat, van dito, 

N 

Lade 8, 

195.-een dito, dito, uit de Eiffel, 

196, een dito, dito, met Quarts en Eiferfteen 
van den Haarts, 

197. een dito, dito, met Phosphorosferende 

Blende van Scharffenberg by Meisfen, 

198. een dito, dito, Luoodglans met Cristallen 
van de Haarts. 

199, twee dito, dito, Paauweftaart, van 
Wiedrunkel, | 

N 4 « N.200, 
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N,290, een dito, dito„Lioodglans van Eee by, 
Freyberg in Saxen. (| 

201% een ditos dito dito vande gj ia 
202, een Zilverhoudende dito „van Silver 

Beer by St Andreas Be, op: den 
Haarts. 8 

203. een-dito, og Pi Ed fasen van 
dito, ‚3 

204. een dito, dito, Elaa van dito. 
205, een dito, dito, met Kies en gecristalli= 

feerde Kaikfpaat ssvan dito. D.00A 

206. een dito, dito, met. fpaat aartigen Bite 
fteen, en Quarts van den Haarts. » 

207. een dito, dito, met geele Quarts, v van 
Bleyfeld van dit. vm ‚> bAQI 

208. een dito, dito, met, Kalkfpaat van de 
Dorothea van dito. 

209. een dito, dito, met Koper,, roode blende 

En groene fundert. met, Quarts, van Ste 
Marien in Elfas. | 

210, een dito, dito, met Kies en Eiferfteens 
van, den. Haarts. | 

21r, eend:to, dito, Konerkies, en Quaris vam 
dito. 

OI. vy£ dito, dito, van-dito. 

313. een dito, dito, met Kalkfpaat Cristalag- 
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tig gewasfen van dito, in St. Andreas- 
berg. 

Norg. een dito, dito, met Kopergroen van 
dito. 

215. een dito, dito, ditos van dito. 
gió. een. dito dito, met. ‚Kies en blende, van 

Freyberg. 
„217. een. dito,, dito, met _Quarss van de 

Haarts.. 

218. een. dito, Straalastig Lood: Erts,, van 
_ Clausthal op den Haarts. 

219. een dito, dito, van dito. 
520. een dito, dito, van dito. - 

oor, een dito, dito, van dito. 

229. twee dito, dito, van dito, 

223. een dito, dito, van dito. 

go4. éen dito, dito me: Quarts van dito. 

a2s. een dito, dito, van dito, 

a26, een ditos-dito, van dito. 

357. een dito,” dito, met Kalkfpaat, van dito. 

228, een dito, ditos met Koper van Goslar aan 

den Haarts. 

229. een dito, ditoy van den slet 
a30s een dito; dito van dito. 

231. een.dito, dito, met groene Flusfpaat, van 

Freiberg in Saxen. 
N 5 N.232% 

Le 
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IN.232. vyf dito, Lood-Erts, uit de Rammelsberg 
by Goslar aan den Haarts, hoorende als 
een vervolg by elkander, 

Ladt, Ge 

533. een dito, Loodglans ín | Zandfteen, valì 
Veldentz, in het Trierfche. 

234. een dito, roode Loodaarde van Kasfel, 
235. twee dito, witte dito, van dito. 

236, een dito, met groene dito, van Zellerfeld 
op den Haarts, deze Aarde heeft de eigen« 
fchap dat menze aan een brandende Kaars 
kan doen fmelten, 

Ko, O!!DPe/ Bib Ro 

237. een ftuk gedegen Koper-Erts „van Noords 
Amerika. | 

238. een dito» dito, van Zweeden, raar. 
239, een-dito, dito, Glas-Erts „ van: Citterfeld, 

raar, 

240. een dito, dito, van NGO) 

24I. een dito, dito, van dito. 

242. twee dito, dito, met Lyfteen en Hair-Kos 
Per, van de Roodebrug ‚ in Thuringen. 

N.243e 
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IN.243. een dito, dito, in Lyfteen van Ilmenaug 

in Saxen. 

NB. Deze Myn is weg, en ftaat thans vol Water. 

244. een dito. dito, Koperglas, uit Hongaryene 

a4s. een dito, dito, in geadert, van dito zeld= 

zaam, 

‚246. een dito, dito, en Spaat van Rhyobryters 
bach, in Nasfau fiegen, raar. 

247. een dito, dito, en Eizerfteen, uit de 

Vogtberger Rivier in Voigtland, 

248. twee dito, dito, gepolyft, van Camsdorfs. 

in Saxen. 

249 Een dito, dito, met gefprenkelde Cobold 

van St. Annaberg, in Saxen. 

250, een dito, dito, Sand-Erts, met blenden 

uit Siberien. 

251. een dito, dito, met Bizer, uit de Wildee 

man, op den Haarts. 

“252. een dito, dito, gecristallifeert , uit Si- 

berien. 

253. een dito, dito, daetdilhe gecristallifeert 

uit dito, zeer fchoon en zeldzaam. 

254. een dito, dito, in Koperglas, van Arend- 

thal, in Zweden. 

255. een dito, gecristallifeert , Rood Koper- 

glas, van Nasfau fiegen. 
| N.556d 

ee Wo 
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N.256, een dito ‚ Koper Vaal-Erts; van Straasburg. 

Lade vo. 

“'a57. een dito, dito, in ‘bruine Oker en Gipsfpae 
tige gang, van de Himmelfart t te  Kams- 

dorf in Saxen. 
Na ‘258. een dito, dito, met bi? Criftal, wan 

Lauterberg, in % Haùnoverfclhid. 
59. een dito, dito , met Zwavelkies, uit 

Saxen. H 
260. een dito, Koperslas, met Kopergroen, 

di 
uit het hate een groot ‚en zeld- 

zaam ftuk. j 

261, een dito, Vaal. Erts, met nt van 
Arendthaal, in Zweeden. 

pe 

„262, een dito, dito, met Kooperblaauw. en 

„groen van de Hoversgroeve te Zaalveld. 
063, een dito, dito, met Koperglas van Stads. 

266, een dito, dito ‚van dito. 

berg, in Noorwegen, raar. en 

964. een dito » dito, Lazuur, uit Saxene 

265. een dito, dito, van Dronthem, 

257. een dito. dito, van Reitsbach. 

268, een dito , dito. van Jordberg í in Noorwegen, 

269, een dito, dito, van Stedefelt by Eizenach. 
__N.27o. 
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N.27os'éen dito, dito, van Casperberg by Plet. 

_… tenberg. : 

o7t. een dito, dito, en groenagtig van Nieuwe 

jork , zeldzaam. 

27», een dito, dito, van Stadbergen in Noore 

wegen. 

“aj. een dito, dito, van ditos 

274. een dito, dito, met Quarts ; van Worotskoie 

in Siberien. 

75. EEN dito, dito, van Noorwegen, 

576. een dito, Vaal-Erts,’ gecristallifeert in % 

Neder Navarre zeer raar. … 

Yr. vier dito, Koperpik-Erts, met Amattit 
flus-fpaat uit Fhuringer wald, 

Lade Ir L 

278, een dito; Koperglas van Saxen. 

279. een dito, Pik-Erts, met koperbloem; en 
Eizer van Blankenburg. 

280 een dito; dito, van dito. 

281. een dito, dito, met Koper fluweelgroen, 

van díto. 

282. een ditoy dito, van Saalveld. 

283, een dito, ditos van Bruhl , in Keulsch 
Suurland. 

“aëg.een-dito, dito, van Stolberg. 
N.285; 
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N.285. twee dito, dito, uit Nasfau fiegefi. 
286. cen dito, Paauwenftaart kleurig dîto if 

witte Quarts van Lauterbergopden Haarts, 
287. een dito, dito, van Leverode by Stolberg: 
288. een dito, Pik:Erts met Kopergroen van 

Blankenburg. 

209. een dito, Paauwenftaartkleutig dito met 

met fpaatagtige Eizerfteen, van Rheinbret- 
tenbag. 

ago. een dito, dita, van Kamsdorf in Saxen. 
ag1. een dito, dito, met groote Quarts-Criftal 

van Rheinbreitenbag. 

292. drie dito, dito, met Quarts van dito, 

293. twee dito, dito, van dito, 
294. een dito, dito, van dito. 

295. een dito, dito, van dito. 

296. een dito, dito, van dito. 

297. een dito; dito, van dito. 

298. een dito, dito, van dito. 

299. een dito, dito, van dito. 

Le 

Lade 12. 

qco, een dito, dito, van dito. 

3ol. een dito, dito, van dito, 

302. een dito, dito, van dito. 

303: een dito, dito, met Saalbanden van dito. 
N.304: 
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N.304e twee dito, dito, uit Nasfau fiegen. 
305. drie dito; dito, gecristallifeerd van dito, 
306. twee dito. dito, met Quarts van St, Ane 

dreas berg van den Haarts. 

307. een dito, dito, van Nasfau fiegen, 

308. twee dito, fraaje Koper Pik-Ertfen met 

fluweelagtig Groen „ van Rheinbreiten- 
__ bag. 

309. een groot dito, dito. met Quarts en Cris 
tal van dito. 

gro. een dito, Paauwftaart kleurige dito, uit 
Hongaryen. 

ZIT, een dito, dito, van Nasfau fiegen. 
312, een dito, dito, van dito. 
313. een dito, dito, van dito. 

314. een dito, dito. met VaalErts, van de 
Meelbag in Hesfen. 

315. een dito, dito, van Nasfau fiegen. 
316. een ditos dito, van Sondala uit de Olo- 

nez in Siberien, zeer raar. 

“_ 317 een dito, dito, met Kalkfpaat van Andree 
asberg, op den aarts. 

918. een dito, dito, met Koper Groen, van 
Lauúterberg, op dito. 

319. een dito, dito, Paauwftaart, van Nasfau 
en 

N32 
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gie 320, een dito, dito, van dito. 
321. een dito, dito, van dito. 
22. een dito, dito, van Noorwegen; 
23. twee dito, divers dito, van- dito, 

324. cen dito, dito, met witte Quarts van dito} 

Lu) 

1%} 

Lade 13, 

325. een dito van Kamsdorf in Saxen. 
526. twee dito, dito, van dito. 
327, een dito, dito, van de Rhyn. 
308. twee dito, dito, met Schirrel uit Noors 

wegen. 

329. een dito, dito, van dito, 
330. twee dito, Koper Pik-Erts, van Blankene 

burg. | 
331. een dito, Paauwenftaartkleurig dito, van 

Kamsdorf., in Saxen. 

een dito, dito, van dito. 

een dito, dito, met Quarts uit Noorwegen. 
4. een dito» dito, met fpaataartige Eizerfteen. 

een dito, dito, met Lood van Zweeden. 

‚ een dito, dito, dito, van dito. 

. een dito, dito, dito, van dito. 

een dito, dito, dito, van dito. _ 
+ Een dito, dito, met Schirrel van dito. 

IN-540, 

5 

La (Sn) 

Tk 

… 
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340, een dito, dito; van dito, 
34. eer” dito; pen > met Loot van de 

vi Haarts, — 

342 twe dito’ dito „ met Quans van Nas- 
fiufegens on ‚0 

348. een dito, dito, niet u chien van Zweden 
344-"een” dito; dito, met Saalband van. dito. 

“gast een” dito ditoy met Koperzwart, van dito. 
346. een dito, Pik-Etts, van Breibag. 

340. cen’ dito’, Koperglas. met Schiefler uit 
‚Fwéebruggen.. - 

zet een ftuk Vaal Erts, met Quarts- Bike. 
dent, van-*t Tweebrugfche. 

st twee dito » ee met fpaat en. Schieffer , 
van-Konitz, in” Zwartburgfche. 

Bee een ed OR van dito. 

dede 1 

ze twee dais 3 geel dito: met fpaat-van An= 
dreasberg, op den. Haarts. 

652 een-ditos ditos: van: Nasfau fiegen. 

…35zs-een dito, dito, van Goslar. 

354. drie dito» dito „met: Schirrel van Zweden, 

—355e drie dito, dito, van dito. 

356. twee dito, dito, van dito. 

| 0 N.357o 
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557. twee dito, dito van dito, 
359. drie’ dito, dito y,miet Quarts, en auitunk 

van Rheinbreitenbag, over Coblents. 

359 drierditos dito ‚van: Nasfau fiegen. 

36o, twee dito, dito, met erikje Koperblaauw 

van, Haggenburg: EA 
…36L. veen ‘dito, dito, van, Nasfau te ni 

ve 362. wiersdite ; dito ‚- met: bd „van 
Touria in Siberien.:…» ib mss Di 

1363: twee dito, ditos-met blaauw, win Hen. 

364. cen dito, dito, Vaal-Erts „omet: dito en 
vegtoenvan Bulach in:Wurtenberg,, c,- 

365. een dito, gecriftalleert ‚uit Beslag ì in ’ 

“Keulfche, zeersraats: _ 5 « 

566. een dito, dito 5 ir een Sealbud uik 

Zweden, . We OMD eosib a 

367. twee dito, dito, met Amathifte Flusfbaat, 
van Andreasberg opde Haarts. 

368. twee dito, dito, met blenden van Zweden, 
36gveen-dito; geeriftalleert Vaal-Erts met Ko- 

per, van. Baionne:. 

370. een dito, Quârts., met Koper, van Zweden, 
371. twee dito, Geef-Koper, van Breitenbag, 
372 een ditos dito, uit. Zweden. - 

373 een dito, ditos wan-de. Touria in: Siberie. 
N. 3740 
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N74 een- dito sv-dito,' van Rheinbreitenbag, 
zeer fchoon. 

| Lade Ken 

375: vyfdito, Zand-Erts, van Siberiens 

“876, een dito, Mallaquiet van dito. 
877. twee dito, dito „uit Tirol. 

378, twee dito, Ropers sroên en sand van de 

È Touria, in Siberien, 

379. twee dito, dito, uit dito. 

380. drie dito» “dito, van den Haarts. 

3ör. een dito, & gecristallifeert Kopergroen, van 

Gluksraad te Zellerfeld op den Haars. 
382. een dito, dito, 

383. twee dito, dito. 

Bed twee dito, dito. 
385. twee dito, dito. 

386. twee dito, ditg. 

Pe rmrgptt al fik: ’ Jade. 1; 

337. drië dito, dito. 
385, fes ftuks waaronder dito , en Malaquiet 

uit Siberien, 

389. een dito, dito, Gryskoper, van de Myn 
Gumsfchefskoi by Catharinaberg , ín Si 
berien. 

Oa N.390, 
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Nag9o, éen! dito, Malaquitaartig Kopergroen 4 
van Multava, in Bannat. 

29m een ditò, Kopergroen met blaauw en 
bruin Oker van Kamsdorf, in Saxen. 

392. een-ditoy dito, van Siberien. 

393. twee dito, dito, houd, Zilver, Kopers 
en Loot, van der Meelbach, in Hesfen. 

304» een dito, dito, in Leigrond by Dusfeldorp, 

395. een dito, dito, gecfistalifeert met Okers 

van de Beresofskoi , in Siberien. 
396. een dito, dito, met Quarftagtige Sang s 

uit Nasfau fiegen. 

897. twee dito, dito, uit Siberien, 

398. vier dito, Cementkoper. 
399. een dito, Japanskoper. 

DROME DL 
Lade. 17. 

490. een dito, gedéegen Eizer, van Kramajets- 

koi, in Siberien, zeer zeldzaam. 

‚ gor. een dito, dito, van Kamsdorf, in Saxen. 

402 een dito, zwarte Glaskop, met Dendriten, 
Gipsfpatige gang, uit het Schwartburgfche, 

403. twee dito, Glaskep, Van Harhaufen by 

Triere 
N.404. 
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N.4od. twee dito» dito, van dito. 
495. twee dito, dito, Druivenvormig , van 

Bendorf, by dito. 

406, een dito, dito, gecriltallifeerd, van de 
Zorge, aan den Haarts. 

‚407. een. dito, dito; van dito. 

408. een dito, dito, Paauw taartkleurig van Ko- 
__nitz in Swartsburg. 
409. een dito, dito, uit Trier, 

410, twee dito, dito, dito. 

A1r. een ditos dito, dito. 

412, twee dito, dito, van aarhanfen „ „by 
Trier. 

AI3e een dito,;roode Glaskop, van He Ge: 

orgeftadt, in Saxen. 

414. twee dito, dito, van Langen Lerba g, by 
den Haarts. 

A15. een dito, dito, van. Nasfau fiegen. 

Lade, 18. 

A16. twee ditos dito, van Saxen. 

417. twee dito „ Paauwenftaartkleurige dito ; 
van Haarhaufen by Trier, 

418. een dito, dito, uit Nasfau fiegen. 

419, twee dito, Galskopf, in Bohemen. 
_ Deze is de zogenaamde Bloedtteen. 

OE: N.420, 
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420, een dito, dito, met Quarts van de Zotse, 

op den Haarts. 

42r, vier dito, gecriftallifeert Eizer- Erts, 

met Quarts, van de Zotge, diverfe zoorte. 

422. drie dito, bladerig dito; van Corfica, On- 
derfcheiden zoorten ; zeer fraai en zeld 

zaam. : 
423. een dito, ftraalig dito, van HEstienftok . 

in Saxen. 

424. twee dito, kie a dito, van Kanters, 
in Saxen. 

425. een dito, geeriftallifeert dito, van Fra- 

mont, inde Elfas, zeer fraais — 

426. een dito, dito, Rubyn:Bizer van Nasfau 
fiegen, zeer raar. 

427. een-dito, dito, van dito. 

428, een dito. Egelvormige wal van Ulefeld, 

aan den Haarts. 

429. een dito, gefigureerde en uit ‚Nas: 
fau fiegen. 

430. eep dito ; dito , van’ dito. 
A3E. een dito; dito, vari Ílmcnáu in Sáxen. 
432. een dito, -Hekelvórmige dito, van Haars 

haufen in Trier, : 
433. een dito, Buisvormige dito, van dito. » 

' N.434e 
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N.434. een.dito's-ditog van dito. » 
A35 twee: ditos dito, van dito. td 

436. een dito, dito, van Os ati gee 

„groeit. pien 

437veen dito, dito,’ vän lk, nog. fchooner. 

438. een ditog dites van il zeer! with vers 
„goldee ui 193 „Ban 

439. een dito, dito van dto: 
440 cen dito. dito, van dito. 

_ HÁTe Eenrditos dito; uit Barcuth. 

442. een dito, dito, van Haarhaufen dr Trier 

aag: éen dito, dito, vân“dito. - 

4âq. een dito, Druiven vormig aitòs En dito. 
„á45veen dito; » Maghetifche zieng „uit 

Noorwegen. 

A46. een dito, dites "wan, dito, grooter. 

447. een dito, dito’,“met witte Quarts van dito. 
448. eem dito, dito; van dito. ' k 

44g. een “dito ; dito apen van BENODENd- 
gen. 

450. een dito, ilk, rd van dito, 

Lade 20: 

451. een dito; dito, van dito, j 

ei O4 _ N45 
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N.452, een dito, Eifsrglane van Pergouba by de 
Onega. 

453. een dito, ditos-van-Osnabrug. 

454. een dito, Spiegelfteen van Reichmansdort 
by:Coburg, hi 

455. een dito, graauwe dis van Noorwegen. 

456. een dito, Roode dito, van Framont, 
457. eem dito , dito, van dito. 

458. een dito, Ryke Eiferfteen uit den Mag: 

netberg by: Mk gilek en fawod inr AS 
berien. 

459. een dito, bruine Eiferfteen van bid) 
… „fiegen. 

460. een dito, Roode ; Spiegelgtige ai uit 
‚„Hesfen. 

461. een dito , dito, Paaumfaartkleurige dio, 
van fiegen. 

462. twee dito, dito, van Hesfen. 
463. twee dito, dito, uit. Waldek... « 

464. een dito, dito; van Harzingerode, . 
465. een dito, dito, van, Kreutsburg. 

466, een dito, dito, van Bentdorf. 
467. een, dito ‚dito 5-ditos > 

468, een dito, dito, uit Italiën, 

469. een dito, fraay ronde dito, ín Bohemen, 

479. een dito, Apaatagnige gogenaamde Staal- 

Nat. 
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fteen van Bintdorf by Trier, 
47t. een dito, dito, uit Frankryk, 
472. een dito, Marquafiet in fpaat en Cristal 

van den Haarts, 
473, een dito, witte gecristallifeerde Staale 

fteen van Bendorf, 
474. een dito, dito, Zonder Cristal van dito, 

Lade at. 

475. een dito, dito, fpaatagtige fchicffer wan 
__ Dillenburg. 
#76» een dito, dito, van Bentdorf by Cobe 

lents. 
477. een dito, dito, van fiegen, 
478. een dito, dito, van Bentdorf 

„479. een dito „ dito, gecristallifeert van Soel in 
Thuringen, 

480. een dito, bruine Eiferfteen van Neuhaus 
by Holtsminden, 

4ör. een dito, dito, gecristaleerde Staalfteen 
van Bareuth. 

‚- 482, een dito, dito, dito, Paauwftaartkleurige 
van Wanziedel in Bareuth. 

483. een dito, dito, puimfteenagtig dito van 
dito. 

A94 een dito, Eifer in fpaat van de Pirenee 
Os N.485, 
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IN.485. een dito, ftaalfteen van fchmalkaldens 

486, een dito, geele puimfteenagtige van den 
figtelberg. „AN, 

437. een dito, Eiferfteen van Brescia. 
“483. een dito, Eifer Stalactique met ingedruk- 

te bladeren en andere overblyfzels van 
Boomgewasth, van Dworetskoi Rudnek 
in het distriët van Olonets. 

499. een dito, dito, met dito van dito, 
£4go een dito, rode Eiferfteen van Baaumfiols 

der in Tweebrugge. | 

elggr.een dito, dito, zynde een Trochus uit 

Waldek. 

492. twee dito, Honingraatvormige dito, uit 

Hesfen. | 

vigoseen dito, Nierenvormige dito, van dito’ 

494. een ditog dito, van dito. 

cU4O5. een dito. dito, van dito. 

406. een dito, dito, ronde van dito. 

vO drie dito, dito, van dito. | 

498. vier dito, dito, van dito. 

-4og. een dito, droefige Eiferfteen met fpaat 

uit Saxen. 

wBo5. ee dito, gecristalifeerde Staalfteen uit 

fiegen. 
Wit a} N.50r. 
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gore. eehige dito, quadraat (leene van de kaap 
de Goede Hoop. 

“502. een Bakje Eizerzand van Barcelona. 
503. een dito, dito, dat reets gewasfchen is 

uit Portugal. 
504. êen dito, dito, uit de Donauw. 

5o5. een ditos dito, uit Oostindiën. 

e T.IN-E RTS 

Lade 22, 

506. een dito, Tin-Erts groot Cristal van 

Cornwallis. 

507. een dito, dito, Arfenicaal, uit Bohemen. 
£ so8. een dito, dito, uit Cornwallis. 
seg. vyf dito, dito, van dito. 

«sro. een dito, dito, gecristalifeert op een 

graauwe hoornfteen van Slakken walde in 
Bohemet. 

{SII een dito, dito, van dito. 
512. een dito, dito, zeer fraay van dito, 
513. een dito, ditoy van Eybenftok in Saxens 

“514 een dito, dito, van joachimithal in ditoe 
515. een dito, dito, van Eibenftok in dito. 
516, een dito, dito, van Bergampt Graupen 

in Bohemen. : 

N.517 
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2617. een-ditos dito, met Amathist van Ehrens 
friedsdorf , in Saxen. 

£18. een dito, dito, met rood Eizeragtig Quarts 
+ ‚Van (lakken walde in Bohemen, 
“519. een dito, dito, van Devonshire in Enge: 

land, 

520, een dito, dito, zeer fraay uit dito. 
521, een dito, dito, van dito. 

522. een dito, dito, met witte fpaat van dito, 
523. een dito, dito, van dito. 
524. een dito, dito, op Hoornfteen van Slak« 

‚ _‚kenwalde uit Bohemen. 
“525. een dito, dito, roode van Devonshire in 

Engeland, 

“526. eea dito, dito, in roode fteen , zeldecam 
uit Bohemen. 

„527 een dito, dito, met roode Quarts cristal „ 

zeer raar uit Saxen. 

528. een dito, dito, van Engeland, 

529. een dito, dito, in roodagtige {teen van 

„Cornwallis. 

530% een dito, dito, groot van dito, 

Ster een dien, dito, in hoornfteen en graauwe 

„Agaat, uit Bohemen, 

„53% een dito, dito, uit Saxen. 

533. een dito» dito, zwitter.uit Bohemen. 
N.534 
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(534, een ditoy dito, van Cornwallis, 

535. een dito, dito, rykhoudend van dito. 
536. een)dito, dito, met Kattezilver, uit Lot 

haringen. 
537. een dito, dito, Arfenicaal uit Bennen, 
539. een dito, dito, in Witte fpaat uit dito, * 

539. een dito, dito, in roode fteen uit de 'Mze 
rienberg in Saxen. 

540. een dito „ dito, uit Engeland. 
S4I. een dito, dito, in lee fteen van 

Cornwallis, ‚5 
542 een dito, ditof in zwitter, van Keichen 

fegen by den Marienberg in Saxen. » 
543 een dito, dito, met Amathist, uit dito. 

Lade 23. 

„ad een dito, dito, uit Engeland. 
£Ba5. een dito, dito, rood van Freyberg à in 

Saxen. 

546. een-ditos” dito, van Ke im Ba- 
reuth. 

547. een dito, dito, zwitter’ met Amachist Öit 
Saxen, -…! 

548. een dito, dito, dito, van Sneeberg. 
549. een dito, dito, dito, uit Saxen 

N 550 
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N.sso. een.dito, dito» van Joan Getge Stadt in 
dito, 

“55Ie een dito, gefmolten Tin, uit’ Cornwallis 

552. een dito, dito, Stang, uit dito 

„553: een bakje Fin zand houdende, roo fl 4% 
Lood fyn, Zilver van Steenbag ín Saxen 

554 een dito ditos uit Cornwallis. 

Q Urko ZT LEVER R, 
655. een dito, levendig Quik-Erts, vat 

Miurschfeld in „de Palts, zeer groot ftuk, 

556 een dito, dito, van dito. 

7 557. drie-dito»-dito, van dito. « 

558. twee dito, dito, van dito. 

559. twee dito, dico, van dito. 
560. twee dito dito, van dito. 

„5ór.eensdito, dito, Hoorn-Erts van Mosfel 
landsberg in Tweebruggen, zeer raar. 

„562. een, sditos, dito, van Kriegsveld in de 

Paltz. 

563 een dito. dit, van Staalberg, in Jito. 

564, een dito , dito, van Mosfellandsberg 3 

zynde. zeer. vaar en met Hoorn-Erts ges 

mengt. | | | 
N,565. 
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N.56s. een ditos dito, Cinaber-Erts, van letria; 
in-Hongatyen. 

866. twee dito, dito, dito, van dito, 
567. twee ditos dito, van dito, 

568 eêr.dito, ditô ; van Rathsweiler in AE 
bruggen, 

569. een dito, dito, Stailderbem, van Bains 
holten; in de Palts, „ 

570. een: dito , ditos mét: webred van 
Mosfellandsberg, in: Tweebruggge, 

S71. cen dito, dito, mer Kopergroen 5 van dito, 

Lade 24 

572, een oid: „dio, geel, van Caschau; 
in Opper-Hongaryen, orb … 

573, een dito, dito, van Bilbe. ; | 

574. een ditoissdito’, van he be in Twee 
bruggen.” 

575. een dito, dito, van dion „crt 00 
576. een dito, dito, van dito. … Ò 

577. een groot „dito Cinabers nativums ve 
Wolfftein, in de Keurpaltz, —_ … ‚…» 

"878. een dito; dito van dito. s #OÛ 
579. een dito, dito, van dito.» 
5to. twee dito; dito, van dito. ide ae, 

N.5êr3 
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N58r. twee dito, dito, wan dito. 

582 een dito, dito, van Stahlberg, met Criss 
tallen, 

583. een dito ‚dito; van dito. 

584: een dito, dito, van Mosfellandsberg. - 
585. een ditos dito, van dito, 

„586 een ditos dito, van Wolfftein. 
587. eendito, dito, van Stahlberg- 

588. twee dito dito, van Wolfftein. 

| 589. een dito, dito van dito. 

59o. een dito, dito „van dito. 

__59r. een dito, dito, van Stahlberg. 
592. een dito, dito, „van Masfellandsberg. 

593. een dito, dito, van Stahlberg. 
SOA veen-ditos dito, ‘van dito, 

595. een dito, dito „van Mosfellandsberg. 

596. een dito, dito „ van.dito: - 

‚2697. een ditoy-dito, van Wolfitein. 

598. een dito, dito, van Sahlberg. 

599. een dito, dito’, van dito. 

6oo. een dito, dito van dito» 

"Bor, twee: dito dito,’ van Murschfeld. 

6o2. een ditos: dito, van Istria, zeer fraai. 

603. een dito,vdito, met Ek van 

Wolfftein.. 

604. een dito, dito, van Etwailer. 

ed 

C O- 
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eo la: 

Lade 95. 

N.6o5, twee dito, geftrikte Cobaldt, Arfenicaal 
met Hairzilver van de Fabian Sebastian te 
Marienberg in Saxen, in een glafen Kistje, 

606. een dito, gecristallifeerd Cobait uit Zweee 

den, zeer raar. 

607, een dito, dito, van dito. 

‚ 608. een dito, dito, van Joachimsthal, 

_ Ócg. twee dito, zwarte Cobalt van Freyberg. 
Óro, twee dite, verfchillende dito, uit de Gite 

terfche Soper ftotle, aan den Onderhaarts, 

6ir. een dito, zwarte dito, uit Thuringen. 
… Ó12. een dito, dito, met Zilver, Looten Eys 

fer, van den Oberhaarst. 

613. een dito, dito, met Wismuth. van Bohemen. 

614. een dito, dito, uit dito. 

615. twee dito, dito, dito, van dito, 

616, fes dito, dito, van dito. 

Ór7. een dito, dito, van dito, fraay gekleurt, 

618. twee dito, blanke Cobald, van Hesfen, 

619. een dito, Dendritifche Wismuth in roo- 
den Hoornfteen van St Jahan George Stadt. 

620. een dito groene Cobald met Spaat van 
Freyberg, 

be ‚_N,ó2t. 
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N.6er. een dito, Vleeskleurige dito» van dito. 
622, een dito, dito, van Koningsthal in War. 

tenberg. 

623. een dito, Leverkleurige dito uit Thuringen. 
624. êen dito, rood en zwartagtige dito, van 

Werningerode, 

625, een dito, rood en Leverkleurige dito, 

met fpaat, uit Saxen. 

626. een dito, groene dito, van dito. 
627. een dito, fraaije dito, van dito. 

628, een dito, Mispikkel., fpaat en Cristale 
droefe van Freyberg. 

629. een dito, Cristallig gewasfen Arfenicum 
op Cobald uit Moravien, 

630, een dito, Cobald uit Sneeberg in Saxen. 
631. een dio, dito, gebloemd uit Saalveld indito. 
632. een dito, dito, blaauw en groen uit 

Hongaryen. 
633. een dito, ditos met Hornflus en bloes 

men van Blankenburg, 
634. twee dito, gefleepen dito, van Saalveld. 
635. twee dito, Kopernikkel, van Zweeden, 
636. twee dito, Slakagtige Cobald, uit Saxen, 
637. een dito, dito, Mispikkel van de Fund 

groeve, 
638. twee dito, Cristalagtige dito , van Cremníts. 

Ladê 
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„Lade 96, 

N.639, een ‚dito, Vederagtig dito, van Saal- 
feld, | | 

640, een dito, Zilverhoudende dito, van den 

_ Andreasberg op den Haarts. 
64r. een dito, groenvederagtige dito, van 

Saxen. 

642. cen dito , Blaauwe dito, van dito, 

643. een dito» Zilverhoudend dito, van St, 

Annaberg in Saxen. 

644. een dito, gebloemde dito, van dito. 
645, een dito. zwartblaauwe dito, van dito. 

646. een; zwarte. en. roode dito van Saalveld, 

647; een dito, ‚dito, als Slakken van dito. 

648. een dito, dito, van dito, 

649: een-ditos ditos van-Hesfen. 

… 650, twee dito, dito „ van Saalveld. 

651. een dito, dito, fteragtig, van dito. 

652. een dito, dito, groen roodkleurig, van-dito, 
653. een dito, dito, van de Uiellaster by 

dito. 

654, een dito, dito, van diro. 
655. een dito, zwart fchiefferagtige Cobas, 

van dito. 

656. een dito, groene Cobalt, van dito. 
P 2 N.657, 
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N.657, 

_ 658, 

659. 
650. 

661. ' 
662, 

663: 

664. 

655. 

666. 

667- 
668: 

670. 

Ó71. 

672. 

673: 

674. 

675. 

676, 

CÔBAMN TT, 

een dito, bloemagtige van dito. 

een dito, dito, met Wismuth van dito,’ 

een dito, dito, dito, van dito. 

een dito, dito, en Cristal van’ Spat dito 

een dito, dito, met Koper, van dito. 
een dito, dito, met Kopernickel van dito, 

een dito, dito, met dito, van dito. 

een dito, dito, met dito, van dito. 

een dito, met blaauwe dito, van dito. 

een dito, dito, met Glas-Erts met dítoe 

een dito dito, met Kopernikkel van dito. 
een dito, dito, van dito. 

„een dito, dito, gebloemde van dito. 
een dito, dito, van de Andreasberg. 
een dito, dito, met Wismuth van 

Saxene 

een dito, dito, van Stannenberg in dito, 
een dito, dito, Kopergroen van Sahlveld. 
een dito, met dito, van dito. 

drie ftuks dito, met Zilver uit Saxen, 

Lade, 27e 

een groot dito, dito, zwart met bloemen 

van Schweine in Franken zeer raar. 

een dito, dito, groenagtig» uit Saxen. 
N.675, 
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N.678. een dito, ditoy groen en blaauw, uit 

dito. 

679. een dito, dito, dito, van dito. 

680. een dito, dito, gecristallifeert met fluse 

fpaat uit Schweinen in Frankenland. 

681. twee dito, wit en bruine Cobald van den 

Hohenberg in Thuringen. 

682. een dito, dito, ae met blaauw van 

Freyberg. EN 

683. een dito, dito, van dito. 

6584. een dito» dito, zwart van dito. 

685. een dito, dito, blaauw van dito: : 

636. een dito» dito, bloem van Saalveld. 

687, een dito, dito, met Kopernikkel van 
dito. 

‚688, een dito, dito, met blaauw van *t houg- 
gebergte in Thuringen. 

689. een dito, dito, dito, van dito. 

690. een dito, dito, met bloemen van dito. 
6gr. een dito, dito, gemeene van dito. 
692. een dito, Cobald fpeize van dito. 

693. een dito, Glas van de Cobald, van dito, 

694. een dito, Cobald van dito. 

Ps ARSE- 
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AR S E‚N AI C.A M, 

N.695. een dito, gecristalifeert Auripigment, vat 
Solvaterra, in, een Vles. 

696: een dito, dito, uit Italien. 

697. een dito, dito, uit dito, 

698. eenige dito, dito uit dito. 
699. een dito, dito, uit dito. 

Zoo. een dito, wit dito, uit dito. 

Lade 38. 

zor. een dito, Staalhard Arfenicadlkies met 

Loodglans van Ffeyberg in Saxen.” 
70% een dito, ditoy van dito. 
703. een dito, dito, van dito. 

704. een dito, ditos' met sie vän 

dito. 

„os. een dito, groene Schirrel „ beftaat uit Eye 
fer Quarts en ede dd uit Noorwe- 

gen. 

706. een dito, met Pyriten uit Zweden. 

7e7. een dito, dito, van dito. 

708. een ditoy dito, van dito, 

7og. een dito, Wolfram en fchirrel uit dito. 

za. een dico, dito, van dito. 

vi ln Cubigfteenen uit het Carlton Bern. 

| ANTI 
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AN" TIMONIUM. 

ief 

N.zra. drie ftuks-ftraalig’ Antimonium, uit Hon- 

garyen „zeer fraay- 

713. twee dito, dito, van Freyberg. 

714. twee dito, dito, gecristallifeert van citos 

715. twee dito, dito, dito” van. dito. 

716. twee dito, ftraalige dito van Stolberg uit 
de Wol Ifsberg. Suid «€ 

717, een dito; vecriatalkiddent toe van: Chem 

nits een zeer fraay (tuk. 

718, een‚dito, dito, dito, uit de ns 
groeve by Cremnits. ‚0 

719. een dito, dito‚„met roode Avfenicatische 
Zwavel, uit Cerlica,-zeer raar, - 

720. twee dito, dito, met wit Gulden-Erts en 

dito, van Stolberg, zeldzaam. 

ar. een dito , dito g met, blaauwglanss van 

dito, vO 

„oo. een dito, dito, „met Zwavel, van dieen 
7ag. Een dito, dito, van dito, 

“724. een dito , dito, roode Cristalfchietingen van 
Breisdorp by Fryburg, zeer raar. 

725. twee dito, dito, op Quarts en fpaat van 
Stolberg. 

725“ een dito, fchoon veedar Antimonium 

P 4 met 
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met Paauwenfteen van Brendorf by Freys 
berg. 

N.725** een dito, dito, van dito. 

BLENDEN. 

726. een-dito, Blende met Cristallen van Laut 
henthal, een fchoon Stuk. 

727. een dito, dito, met dito, van ditoe 
728. twee dito, dito, van dito. 
729. een dito, dito, blaauwglanfig van dito, 
go. een dito, fyn gecristalifeed dito van ditoa, 

73. twee dito, dito, die weerfchynt van dito, 
732. een dito, gecriftallifeerd dito, uit The» 

refia fchagt, in Cremnits. 
733. een dito, Blende, uit de gave Gods, 

Groeve, in Saxen. 

734. twee dito, dito, uit dito. 
735. twee dito, dito, van Lauthenthaal, in den 

Overhaarft. 

736. twee dito, dito, van dito. 

737. twee dito, dito, met Quarts, uit dito. 
238. drie dito, onderfcheiden dito, van dito, 

739. een dito, groene Blende, van dito. 
74e een dito, dito, met Oker en Criftal, ‚ van 

Luneburg, 

bá PYRL 
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Lade 29. 
ee | £ 

N.74r, een dito, groote ER uit 
Ooft-Indien. 

742. eenige kleine dito, van de Kaap de Goede 

Hoop. \ 

743. een dito, groote, met veel Quadraaten, 
van den Rubenberg, by Neuftadt. 

744. een Bakje met kleine dito, van Osnabrug. 

HEC ANKER «IS 

745. een zeer fraai ftuk Goud-Zwavel , met gee 
criftallifeerde Arfenicum, van Hongaryene 

746, een dito, dito, van dito. _ 

74. een dito, dito, van Schmolnits „ in dito. 
948. een dito, natuurlyke in ‘Fripel „zeer. 

raar. 
„49. een dito, Zwavel van het Canton, Bern, 

750, een dito, dito, met Blende. 

751 een Doosje met dito. 
752 een dito, met Bad Zwavel , van Aken. 

753. drie ftuks dito, met Kies, van Goslar. 

754. drie dito, dito. 

755, een dito, Zwavel-Kies, met vyfderly 

Ps zoort 
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zoort; van Bergaarde; uit den Owerhaart, 
N.756, een dito, dito, Kies. 

ARAREKS A2 TOL 

KE sien 

157. een dito, in een glafe Kittie met t Veerag: 
tige gecriftallifeerde pn enEizer, van 
Saltburg, 

758, een dito, dito, v van dito. « 
759. Een dito, dito, uit Hongaryen. 
760. een dito, dito, van dito. 
761. een dito, dito, Sponsagtige , van dito, 
768, ‘twee dito, in dito brainkleurige, > Vat 

Goslar, 
763. een dito, dito, gecriftaltifeért, van Hoas 

garyen. 
& 764. twee dito, dito, van’ dito. 

765. een dito, dito, geel Vitriol, van ‘dito. 
766. twee dito, dito, van dito. ' 
767. een dito ; dito, met groene in » van. 

Goslar. 
768» een dito, dito ‚ met Bloemen , van An 

dreasberg. 

769. een dito, dito » gee van dito, 

N. 7708 
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N.779. een dito,, dito, geel, met bruine, Aardes 
van Goslar, E , 

771. een di EO» dito, geeriftallifeert met roode 

Aarde van, dito, eN 

"7% CEN dito, dito » wit, met Alvin. > van 

Hongaryen. 

773. drie diroh dito, geel er groene” native, 
Vitriol. 

774. drie dito, dito, ditoà 

„715 een dito, dito, groene, uit Frankryk, 

“576, twee ‘dito, dito, ligtgeele met Aluin. 

277. een dito, gecristallifeert natif Vitriolg 
van Stahlberg. 

778. een dito, dito, van dito. Ì 

vos Gen dito, dito, zeer fyn en wit. 

Bos een dito, dito, van Breitenbag > in Thus 

ringerwalde, 
Br. een dito, dito, blaauwe dito. 

ZO U r. k 

„8e. een dito, witte Aluin, van Cremnits, 
783. een dito, raauwe Borax. 
284. een dito, zuivere dito. 

785. een dito-Kopergroen, van Frankryk. 

786. een dito, zoute Criftalfchieting „ vàn 
Polen, 
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N.787. een dito, dito, van Polen. 

788. een dito, dito, van dito. 

«#89. een dito, wit dito, uit Saxen. 
799. een dito, verbeeldende een Kanon op 

zyn Affuit, 

UNE el, SS PAT SEL 

Lade 31: 

„ot. een dito, vierkant Flusfpath , uit Enge= 
land. 

€ 792, een dito, violetkleurige dito, hy de Ri- 
vier Selenga , in Siberien. 

793. een ditu groenagtige dito, van Freyberg. 
794. twee dito, paarschkleurige dito , van 

Marienberg » in Saxen. 

795 een dito, geele dito, van Gersdorf, in 
dito. 

795. een dito, Phosphorifeerende dito, uit 
Engeland. 

797, een dito, Cubique, dito , in Criftallen, 

in een Zandagtigen Steen. 
798. een dito, met Marcafiet, van Stolberg. 
199. een dito, met Amathift, van Frankryke 
820. een dito, blaauwe dito, van dito. 

N.8or. 
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N.tor. twee ditos verfchillende dito, uit Enges 

land. 

802, twee dito, groenagtige dito; uit dito. 

‘Bo3. twee dito, onderfcheiden dito, uit dito, 
3o4. twee dito, Amathiften dito, uit dito. 

= Boz. een dito, dito, dito, zeer fraai, uit dito, 

8c6. twee dito, onderfcheiden dito, uit dito. 

KA LKSPAT H. 

Lade 30. 

807. een ongemeen groot {tuk Kalkfpath van 

St. Andreasberg. 

Lade. 33. 

… 808, een dito» gecriftallifeert, met Lood, van 

dito. | 

8og. een dito, ftraalagtig dito, van dito. 

310. een dito, dito, dito; van dito, 

Sir. een dito, gecriftallifeerde dito, van dito, 

8,9. een dito, dito, dito; van dito. 

519. een dito, dito, van dito. k 

814. een dito, dito, van dito. 

315. een dito, dito, van ditos 
N.816, 



N.816. een dito „zeer groots dito» zogenaamde 
Zoutkorrel van dito, zeer zeldzaam: 

817 een.dito s.dito,-met Loodt:; van dito. 

818. een dito, ‚dito, van Rothenbag, by Frei- 
burgs uit eene Koper-Groeve. 

A 810. fes dito ‚onderfcheiden dito, van Andes 

in 

„wasberg.. 

820. drie He dito, ions van Rd, 

82r. een dito / groot Criftalfchietende dito, 

van Clausthal , 

822. een dito, dito» dito van dito, zeer fraai. 

823. een dito, dito, van dito. 

Bas. een dito, dito, van dito 

825. een dito, dito, van dito. 

826. een dito 3 bladeragtig ie van Andre- 

asberg. 

827. een dito gecriftallifeerde dito, van dito. 
428. twee dito, dito, van dito. lane. Al 
829. twee dito, dito, van ditos 

830, eendito, dito, van dito, « 

Lade 34. 

Br. een dito, groot Criftal; dito, van dito. 

932. een dito, klein gecriftallifeerd dito , uit 
Perfien, 

N.633, 
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N.933. een dito, Kopergroen , Se uit Diller 
burg. 

834. een dito „-dito; dito; van dito 
83s. een dito, Vederagtig dito, van dito. 
836. een dito, gecriftallifeert dito, van dito. 
837. een‘ dito,’ wit dito, van Freyberg , zeer 

raar, 
„839, twee dito, dito , van dito. 
839. een dito , dito , met Lood, van den 

Haarts, - 

840. een dito, dito, Zilverhoudent, dito, van 
Clausthal. 

84t. vier dito, onderfcheiden dito, van Goslar, 
842. twee dito, dito, dito, van dito. 

- 843. een Bakje met diverfe dito > uit Honga- 
ryen. 

844. een ftuk bladerig’ dito, uit Frankryk. 
845. twee dito; Re dubbleer Criftal, dito: 

Lade 35. 

846. een dito, geeriftallifeerde Kalkfpaths van 
Andreasberg. 

847. een dito, dito, van dito, 
„848. een eg dito, van dito. 
849. een ditg, dito, van dito, 

N,85a 
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‚N.85o. een dito, dito; van dito. 

851. twee dito, dito, van dito. 

852. een dito , dito van díto. 

853. een ditn, dito, van dito. 

GIP,S-SP AT H. 

854. een dito, dito, Gyps-Spath, van Zele 
lerfeld. 

Ass. twee dito, dito, van dito. 
856. twee dito, dito, van dito, 

857. een dito, dito, van Freyberg. 

_ 858. vier dito, dito, van Zellerfeld. 

859. een dito» dito, van Clausthal. 

_ 860, een dito, dito, met Flus {path , die groene 
agtig en Cubigformi, van Marienberg , 
zeer fraay en raar. 

861. een dito, dito, van dito. 
862. een dito, helder Criftalagtig, van Frey- 

berge 

63. een dito, dito, van dito. 

54e eeh dito, dito, van dito, 

. twee dito, dito, van Saalfeld. 

. twee dito, diverfe dito, van dito. 

twee dio, vierkante Cristalfchietinge 

dito, uit Qostindiën. 

en 2 'fo eo 

eN 

ee X CENT! 

N.868, 
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N.868. twee dito, Moscovifche Talk. 

869. twee dito, marienglas in Lapis fpecularis 
van Nordhaufen. 

870. een dito, Spekfteen uit Cicilien. 

8/1. een dito, dito, van Schwartsburg. 

MAGNESIA 
Lade 36. 

872. één dito, gecristalifeerde Magnefia van 
den Haarts. 

873. drie dito, dito, van Piemont. 

874, twee dito, dito; van Elruh in Thurifigen: 
875. een dito, dito, van dito, 
876. drie dito, dito, wan dito. 

OUA TRU, 
g77- een dito , gtoot gecriftallifeerde Quárts, 

van Clausthal, aan den Haarts. 
878. een dito, dito, kleine dito, van dito, 
879, een dito, dito, van dio. 
880. een dito, geelagtige dito, van dito: 
881. een ditos dito, van dito. 

082 een dito, dito, wit van Zellerfeld. 

_Q _ Lade 3% 
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Lade 37, 

N.883. twee dito, divers van dito. 
884. een-dito, dito van dito. 

855. drie dito, dito, uit-den Zwartewakt. 
886, een dito, roode Koperdroefe , uit het 

Stolbergfche, 
887. twee dito, witte Quarts, van St. Andree 

asberg. 

988 twee dito, dito, wan Zellerfeld, 

889. een dito; gecriftallifeert dito, zeer groot, 
van dito. 

892 een dito, dito, van Andreasberg. 

gr. drie dito, dito, van dito. 

892, een dito, dito, in Criftal, van dito. 
893. een dito, Kies met Zinken, van Tobols- 

koi „in Siberiene 

894. een dito, dito, met Granaatfteen. 
2gs- een dito , Quarts met Koperglas „ van 

Siegen. 

896. een dito, dito, met Koper Crits van 
Breyhag, in % Keulfche. 

897, een extra groot {tuk zogenaamde Eizere 
bloem, in een glafe Kittje, 

898. een dito, dito, dito. 
899. een dito, ditoa dito. 

goo. een dito, dito. 
Lads 
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Lade 38, 

Noot: een fluk Kies , met Spath., Loot, en 

_Paauwenftaart; van Frankryk, 

gos. een dito, ditó; en Marquafiet, van den 
Haarts. 

903. drie dito, dito, van Freyberg. 
994. drie dito, dito, van dito. 
025 een dito, dito; van den Haarts, 
Qo6, een dito, dito s van dito. 

907. een dito, dito, van dito. 

ge8, een dito, dito, Vederagtig , van den 
Haarts. 

9og. twee dito, dito, Slakagtige, van dito. 
gro. een dito, dito,Schulpagtig, van dito, 
911, een Bakje metsdiverfe Sukjes Kies, van 

dito. 

gia. twee fluks Plaaten , van Freiberg, 
913. vier dito, Marquafiet, uit Saxen. 
9l4e vier dito, Schroeffteenen, uit de Baumans- 

höle by Blankenburg. 
gis. een Bakje met cen fluk, en verfcheide en- 

kelde Granaten, uit Noorwegen, 
Cis*, een dito, met dito, uit het Zand van 

‘Michelowa, ín Neder-Horgaryen, 

Og N.916, 
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N.916, een ftuk quadraatvormig Kies, met Crig- 
tal-Spath. 

„917. een dito, Spiauter , van Malacasfer, een 

fraai ftuk en zeldzaam. 

giö.-een dito, kieiner , van de Kuft Guinee. 

baron Ben Beh On Ai 

Lade 39. | 

gro een bakje metrypen Asbeft, van Rusland. 

gao. een dito met onrype dito, van dito. 

Her, een dito, met dito, uit Hongaryen. 
Q22. twee fluks, dito, divers, van dito. 

23. twee dito, dito, van Rusland, 

924. een dito, dito, van. Marienberg. 

925. vier dito, dito, van Rusland, 
926, een Bakje met eenige Stukken Spiesglae 

en Amianth, uit Hongaryen. 

927. een ftuk Amianth, Zilverglanfig uit Tran- 

filvanien. 

928, vyf diverfe dito. 
929. twee dito, uit Noorwegen. 

930, twee dito, uit Noorwegen. 

O31, twee dito, uit dito, 

932. een bakje met diverfe dito, en Pluim 
„Aluine 

STEEN. 



ais 
S TEENKOOLEN 

Lade 49e 

N.933. een ftuk bladeragtige Steenkool, uit 
Dresden. 

954. epnige flukken, Paauw/taartkleurige Koo- 
Ten, uit Engeland. 

935 twee dito, Steenkoolen, uit Neuftad in 
 Stolbergfche. 

35. een dito, dito, uit Blankenburg. 
937. eenige dito, dito, van Otweilcr. 
938, een dito, zeer ‘harde Schotfche Steenkook 
939.-een, Bakje met geblader le dito. 
940, drie fluks, met Kies en Spath. 
gat. een dito, fchiefferagtige dit, van Mes- 

find. 

942. een Bakje, met: diverfe dito. 
943. een Vlesje met Petreoleum. 
944. drie ftuks Bitumen Judaicum, 
945. een dito, andere zoort. 
936. eenige dito, Katte-Goud, en Katte-Zijver, 

uit Moseovien. » 
‚ 947. eenige dito, Katte-Zilver, van dito. 
948. eenige dito, dito, van Penfylvanie, 
949. drie dito Potlood, van Altenberg, 

05 N.950, 
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N.950, twee dito, Katte-Zilver. 

Lade Ar. 

951. een Doosje met el, van Walkene 
rieth. HD 6 

952. twee fluks Aartagtige Gaay 

953. een Bâkje met diverfé geele Okers.* 
954. een dito, met bruine dito. 

955. een dito, met dito. 

956, eenige diverfe Verf-Adárden. 
957. drie-dito, dito, *v -” ep Dec 

Lade 42. k 

958. een groote Bak, met onderfcheiden zis. 

Aarde, uitSaxen, én een flukje dito, uit Ja- 
pan, waarvan het Porcelein Shane wordt. 

‚ Lade :43ir 

959. een dito, met, dito, Zegelaarde van dito, 

Lade 44. | 

960. een dito, met dito, van dito. 

Lade 45. 

961, een dito, met dito, van dito, _ 
CHRIS- 



CRISTALLEN. 

Lodnabn 

IN.962. een zeer-groot én fchoon ftak Amsthitt, 
van Gonnersdorf, by Meysfen, in Saxen, 

breed 1r duìm, en hoog 7 duim. 
963. een kleiner dito, wan dito. ' 

964. een dito, dito, van Twebruggen. 
965. een dito, van Annaberg. 

966. een dito, van Oberftain, in t Trierfche. 
967. een dito, dito. 

968. een dito, dito, van Connersdorf , in 
Saxen. | 

969. twee dito, van dito. 

970. een Doos waar van het Dekzel Amathit, 
__het overige Ruuw-Topaas, van Saxen. 

971. een Topaas. 

972. een Topaas-Criftal van Emerftok , in 

Saxen. 

973. een Criftal-Topaas, van dito. 

974. een {tuk Flus-Amathift, van dito. 
975. een dito, dito, van dito. 
976. een dito, dito, met Dendriten, van dito 

977. een dito , dito; met Criftal, van dito. Á 

978. een dito, groot wit Criftal , uit Zwitzer- 
land , zynde zeer ongemeen „,en daarop 

eene Criftal van 8 duim lang, 

Q4 N.979, 
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7g. een dito, dito, uit dito. 

Bo, een dito, dito, Melkwit, uit dito. 

931. twee dito, dito, uit dito. 

982. een dito, dito, uit dito, 

983. een dito, dito, uit dito, 
Q34 een dito , dito, met groote. Criftal,- uit 

dito. 

085. een dito, Criftal , uit Tralien. 
985. eenige diverfe dito, uit dito. 

987 eenige dito, dito, uit de Moritsgroeve, 
988, een ftuk Criftal , van binnen begroeit met 

een Eizeragtig Mineral, 

989. een dito, dito, van binnen met Masch 

begroeit, 

Ogo. een groot ftuk gecriftallifeert, Kalkfpath, 

__van den Haarts. 

or. een dito, Vleeschkleurige dito, en Quarts 

met Kies, van ’t Bergampt Marienberg. 

Lade 47. 

‚ Op2. vier Pakjes waarin het Proces van Lood 

en Zilver. 

993. zeven Bakjes, waarin dito, van Koper. 

94 diverfe Spoorfteen, en Slakken, of Pro- 

ces van * Eizer. 

EDELE 
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EN ANDERE 

GESTEENTENS. 

Ae 

Nan PB 

es 

Lade 48. 

, een ruuwe Diamant, 

een gefleepen Briljant, 
. een dito Dikfteen. 

drie dito, Orientaalfe Robynen, 
‚ een Robyn balais, 

een dito, Spinel. 
een Saphier. 

‚ een groenagtige dito, zeer raar, 
. twee bleeke Saphieren. 
twee gefleepe Luks Saphieren, 
een ruuwe dito, beste, 

een dito, dito. 

veen Wit en blanwagtige Orien' aalfe Saphier. 
een fraaije dito, 

. €en water Saphier. 

een gefleepe Smarach, 
17. een Orientaalfe Criefùliet, 

een dito, wat bleeker, 
4 

Nrg, 
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N.rg. een dito, Hyäeint, 
ao. een dito, Topaas. 
ar. twee Ceylonfche-dito. 

22, een Oríentaalfe Hyäcint. 
23. een ruuwe dito, « 

a4. drie Gefleepe boheemze Granaaten. | 

25. een dito, Orientaals, 

ab. een dito. 

27. een dito. 

28. een ruuwe dito, 

29. een dito. 
30. een donkere. Aquamari. 

gr. een Saxifche dito. | 

32. een gefleepe donkere Amathist. 

33e een dito, dito, Orientaals bleeker van Coe 

sE: pet A03 Fut 3 

34. een dito, dito, heel bleek, 
35. een Saxifche Amathist. 
56. een ruuwe Orientaalfe dito. 

37. een dito, uit Saxen. 

gö. een groote franije gefleepe „Grosberger-: 
Cristal. 

39. een gefleepe Duytfe Cristal. 
40. een Ceylonfe, 

4, een dito, Duitfe, 

° 42. een ruuw Duits Keytja 
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N43. 

44 

45: 
46. 

47 
48. 

‚49. 
50. 
ST 

O et id 

een Tourmalig van Cylon, 

een groote fwarte ditoe 

een Orientaalfe Cornalyn. 

een dito, geelagtig. 

een dito, Oranje kleurig. 

een dito, geel, B 

twee Orientaalfche Sardonix. 

een dito, Onix. 

een dito, witagtig. 

een dito. 

seen dito, met 2 Ogen: 
een Orfentaalfe Agaat, 
een rootagtige Sordonier: 

‚ een Orientaalfe dito. 

twee witte Cornalyns uit Xsland. 

een Jaspis. 

2 

drie Element Steenen uit Ks HE irnseilels: 

Gebergte. 

. een Orientaalfche, Opaal, 

twee ruuwe Saphieren. 
62, eensElementfteen Orientaals. 

63 
64» 

6z. 

66. 

67. 

een gefleepe dito. 

een Orientaals Katoog. 
een dito, geelagtig. 

een dito, blaauwagtig. 
een Katoog, 
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N68. 
69. 

70. 

71. 
72 

45: 

74e 
25 

twee blaauwe Turkooys, 

twee groene dito. 

twee Orientaalfe Paarlen. 

twee dito. 

een fchotze Paars 
een Orient, water Saphier. 

een Onix. - 

een water Opaal met water deal in, zeer 

raaf. 

‚„ een Opaal uit Graatien, 

‚een Amathist met-Antimonium zeldzaam; 

„een Oculus Mundi uit Croatien. 

‚een ruuwe Brafiliaanfche Topaas , 

een Ceylonfche dito, 

. vyf Amathisten. 

„ een groote Granaat, 

‚ een dito 

een dito, 

‚ een dito. 

een Orient. Tourmalin, 

een groote Topaas, 
„ een dito kleinder. 

. een dito. 

„een dito. 

‚ een tuk Labrador Steen, 

„een dito. 
N93, 
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N.93. een Ceylonfche Key. 
94. een Onix. 

95. een dito, geelagtig. 

96, een dito. 

97. een dito, bruin en geel, 
98. een dito, dito. 

99. een dito, ligtblauw. 

Ico, een dito, donker van kleur, 

Ior. Een fluk Tourmalin uit Tyrool. 
Joa, een groote Ceylonfe rook-Topaas, 
103. een Orient. Azyn -fteen, 

‚ 1C4: twee Azyn -fteenen, 
__1o5. een Paarl. ; 

106. twee Steentjes uit een Indiaanfche bosch 
Duif, zeer raar. 

ïo7. een Orientaalfe Lapis Bezoar, 
1o8, een dito, dito. 

109. vier Slange Steenen. 
Iro. een bakje met diverfe Steenen. 

Lade. 49, 
HIT, Een groot en fchoon zeldzaam fiuk groene 

Jaspis met witte Aderen, Weegt ruim 7 pond uit Oostindiën. h 
112. een kleiner dito, 
113, een dio, dito, 

Nare 
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N.rrg. een gefleepe Plaat van dito. 

115, een groot ftuk zwarte Jaspis. 

116. twee gepolyste kleine ftukjes dito. 
117. een ruuw ftuk dito. 

118. twee dito, dito. 

119. twee aan elkander pasfende groote ftukken 
roode Jaspis. | 

120, een ftuk, zeer fraay dito. 

rear. een dito, dito. 

122. een dito, aangefleepen gemarmert dito. 

123. een dito, dito, met witte Aderen. 

124. een dito, dito’, met geels vlakken, van 

het Carpatisch gebergte in Hongaryen. 

é 455. éen dito, Jaspíis-Agaat van Chemnits. 

r26, een dito, fyne Jaspis, uit de Westindiën, 

Lade 50. 

109. een dito, graauwe Jaspis van Altenburg. 

128. twee dito roode dito. 

129. twee dito Jaspis-Agaat uit Italien. 

130. twee dito , dito. 

731. vier dito, dito. 

r32. drie dito, dito, 

r33. een dito, gecristallifeert dito. 
134. vier dito, aangefleepen Agaten. 

135. vsf dito, dito, dito, 
N.136. 6 : 

vh od 
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N.r36. een dito, ruuwe Cornalynfteen. 

137. vier ditò, waaronder Vuurfteenen met 
Cristallen, 

38. een dito, Grannaat- Erts en Granaten, 

139. een een dito, dito, uit Hongaryen. 
140. een dito, Hyacinth» uit dito. 

141, een dito, gecristallifeerde Jaspis-Agaat, 
142, een dito, gepolyst dito. 

143. een dito, dito. 

144» een dito, bruine gemarmerde Key, raar. 

145. een dito, dit, 

14. twee doorgezaagde Esiptifche Keen. 
147. twee dito, dito. * 
148. twee Arendfteenên en een zogenaamde 

Donderfteen. 

Lade z1. 

149. Een fchoon ftuk Hyacinth Cristal; zeer 
groot. 

Iso, 22 fluks kleine Orientaalfche Boomftee: 
nen. 

151, agtentwintig dito, dito , waaronder zeer 
fraaije, 

152 twintig dito, dito, 

153. twintig dito, dito, 

N.15ze 
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N.r54. twintig dito, dito. 

155. twaalf dito, grooter dito. 

156, twaalf dito, dito. 

157. fes dito, dito. 

150. fes dito, dito. 

159, vier dito, dito, 

160. twee dito, dito, 

“1óf. twee dito, dito. 

162. twee dito, dito. 
163. twee dito, dito. 

164. twee dito, dito, 

165. twee dito, dito, 

166. twee dito, dito. 

167, twee dito, dito. 
168. twee dito, dito. 

© 

Lade 59, 

“169. twee dito, dito. 

170. twee dito, dito, 

171. twee dito, dito: 

172 twee dito, dito. 

173. twee dito dito. 

174. twee dito » dito, 

175. twee dito, dito, 

176, een dito, dito. 
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N.r77. twee dito „ dito. 
178, een dito, dito, 
179. tweedito, dito. 

i8o. twee dita, ditd. 

18r. twee dito, dito. 

182, twee dito; ditos 

183. twee dito, dito. 

184. twee dito, dito, 

185. twee dito; dito. 

186. twee dito, ditos 

187. twee dito, dito. 

Lade 53s 

188. fes dito, dito, dienende tot een Kistje 
189 twee dito, dito, Platen. 
tóo. vier dito, dito, 
191. vier dito, dito. 
192, twee dito, dito Mesfehegten, 

193. twee dito, dito, dito. 

194: twee dito, dito, dito, 

‘os. twee dito, dito, dito. 
196, twee dito Onyx Sardonyx, zeer fraays 

“407. ‘twee dito, Onyx dito, 
198. twee dito, dito. 

199. twee dito, dito. 

202, twee dito, dito. 

Kind R N.20js 

é 
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Noor. twee dito, dito. 

202. twee dito, dito. 

Lade. 54 

203. twee dito, dito. 
ao4, drie dito, kleiner dito. 

2os. negen dito, dito, dito, 
ac6, twaalf dito, dito, roode. 

207. tien dito, dito, dito. 

208. tien dito, dito, dito. 

20g. drie dito, iets grooter dito, 

azo. een fraay ftuk Cornalyn. 

arr. twee dito, dito. 

ars, agt dito, dito. 

213, fes ovaale Plaatjes duitfche Boomfteenens 
214. fes dito ditoe 

215. fes dito, dito, 

216, fes dito, dito. 

e17. fes dito, dito. 

a1ë. agt diverfé dito, waaronder 3 groene Jag« 
Pis 

219. tien vierkante dito» Boomieenen ‚ En ane 
dere Agaten. 

220, tien dito, dito, 

a21, tien dito, dito, 

N22 
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N.222 tien dito , dito, 

223. tien dito, dito. 

204. elf dito, ditó, 

225. zeeven dito, dito, 

226, drie fluks Mesfehegten. 

Lade. 55 

227. zestien fluks Saxifche Agaate Plaatjes, 
228. vyftien dito, dito. 
229. vyftien dito, dito. 

230. twaalf dito, dito. 
231. agtien dito dito. 
232%. agtien dito, dito, 
233. negen dito, dit, 
234. een plaatje van Lapis Lazuli, 
235. twee dito, van Jaspis Agaat , zeer râar; 
236. twee dito, Lapis Nephiryticum, 
237. drie dito, Egyptifche Keijen. 

238. drie dito, dito, waaronder een Onyx, 
239. vier dito, Jaspis en dito. 
240. fes dito, dito. 
241. zeeven dito, diverfe dito, 
242. vier diverfe plaaten dito, en Keijen. 

oe RK 2 N.a43, 
l 
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IN.243. een plaat Serpentynfteen. 

244. zeven dito, dito. 

245. zeven dito, diverfe dito. 

Lade 57. 

246, twee dito, Marmers zynde beide zeer 

aartig gefigureërte d 
247. fes dito, dito. 

048. fés dito, dito. 
949. fes dito, dito. 

950, fes dito, dito. 

os. fes dito, dito. « 

252. fes dito, dito. 

D 

Lade 58. 

253: fes dito, dito, 

254. fes dito, dito 
255. vyf dito, dito, alle van Brunsw yk. 
256. vier dito, dito, met Ammons hoorns, 
257. vier dito, diverfe Marmers, 

258. fes dito, kleiner dito. 

„Lade 59. 

259 fes dito, dito. 

260, fes dito, dito. | 
| N.26r. 
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N.26r. fes dito , dito. - 

262. fes dito, dito, waaronder een met ecn 

verfteende Zee: Hoorn. 

263. twee dito, re zeer ‘zeldzaam met Zil- 

ver. 

„264. fes dito, diverfe Marmers,. 

Lade 6o, 

aós. fes dito, dito: — 
t… 266. fes dito, dito. 

267. fes dito, dito. 

068. fes dito; dito. 

269..fes dito dito. 

Lade ÓL 

270. fes dito; dito. 

271. fes dito, dito. 

272, fes dito, dito. 
273. fes dito dito, 

974. vyf dito, 1 Harte of Toetsfteen, en 4 Sch 

ferfteenen. 

275. een-groot ftuk van een fchoone Dendrith 

uit Pappenheim , zynde in een Kastje met 

een Glazen Deur. 

276, sen dito, in een houten Lyst van dito. 

| K 3 Lade 
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Lade 62 

277. vier lukken dito, van dito. 

278. drie dito, dito, van dito. 

Lade 63. 

279. vyf dito, zo groote als kleine van dito. 

280, elf dito, dito, van Saalfeld , Osnabrug, 

Lade 64, 

281. een groote dito, dito, zeer fraay van Pap” 

penheym. 

282. fes kleine dito, dite, van Saltsthal. 

283. fes dito, dito, van Schwartsburg. 

Lade 65. 

284. drie dito, dito, uit Zwitzerland, 

28s. drie dito, dito, uit dito. 

286, drie dito, dito, van-dito. 

287. drie dito, dito, van dito, 

Lade 66. 

288, twee dito, dito, van Florentiën. 

889. twee dito, dito gefigureert in Lysten var 
ditoe 

ago. twee dito, dito, in gedaante van een 
{childery van dito. 

N.agrs” 
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N.291 een dito, Landfchapfteen in gedaante als 

voren. | 

202. twee dito, dito, van dito, 

293. twee dito s dito, van dito. 

294» vier dito, dito, zonder Lyften van dito, 
295. een dito, dito, van dico. 
296. twee zynde een doorgezaagde Steen met 

Heesteragtige figuuren, 

VERSTEENINGEN. 
Lade 67, 

297. vier dito, of 2 paar op elkander fluitende 
Schieffer of Zandtteenen , met et Visfchen, 
van Zolnhoven. 

298. twee dito, een Paar uit Ooft-Indien. 
299. vier dito, dito, van Zolnhoven. 

geco. drie dito, dito, uit dito. 

gor. een groot Doublet, van zwarte Schieffer, 
waarin een ingedrukte Baars. 

go2 twee kleiner dito, dito, met diverfe Vis- 
_fchen. 

303. twee dito, dito. 
304. een dito, fchiefteragtige Steen, waarin 

een indrukfel van een Visch, 

R 4 N.305, 
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N.305. een. dito „ groote dito, met dito, zeer 

raar. # 

306, een dito; kleiner dito. 

Lade. 68, 

307. twee fukken Schieffer, met Visfchen. 

308. drie dito, dito, mêt dito. 

329 twee dito, dito » Paauwenftaartkleurige 

- dito. ï 

310, feven diverfe En met Bi, 

rr. een gefigureerde Steen, zo als die gevone 

den Bn in Lapland. 

312 fes diverfe verfteende Krabben. F 

Lade 69. 

813. een verfteend Schildpadje, van Anclam. 

g14. een extra fchoon ftuk, waarin een lang ge 

geftaarte Lelyfteen. 

315. een dito, Lelyfteen, zonder an en 

een dita, in de Matrice, 

is twee extra groote Addertongen. 

917 twaalf kleine dito, waarby een die miet 

Zilver gemonteert is, uit Frankryk. 

818. drie groote Zeé- pes 

7 319 vier dito a Aâtug 

N.320. 
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N.320. tien dito» diverfe zeldzame dito. 
321. twee; Ooftindifche dito. 

Ä: 322. vyf diverfe Zeê Paftyen. 

En 

223. vier dito, dito, 
324. drie dito Zeê-Appels, uit de Peetersberg, 

by Maeftrigt. 
205. een Nierenfteen. 

326. vyf diverfe Nautuli, en andere, 
327. fes dito Tophoorns. 
28. vier dito, groote dito, 

| \ 
Lade zó. 

| pes. Een ongemeene groote dito, of Spil. 
330. Een extra groot Doublet, van een Corqu 

Ammonis. 
N 38 r. een ftuk met diverfe dito, 

‚332. een dito, gepolyfte dito, 

“333. een dito dito. 

334. twee Plaarjes met dito. 
335r twee Verfteende groote Nautilusfen, 

336. drie dito, waaronder een zeldzaaimne, 
337. twee Doubletten dito, zeer fraai, 
338. een dito, dito, 
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Lade 71, 

939. eEn groot ftuk met Verfteende Naalden, 
en Pennen. 

349. een dito, met diverfe Hoorntjes, 
34r. twee dito, met dito. 
342. vier dito, met dito, 
343. vyf dito, met dito. 

344. een Bak met diverfe dito, 
345. vyf diversfe Nautulí, 

Lade 72, 

346. vyf diverfe gepolyfte dito, waaronder een 
Doublet. 

347. drie ftuks Lapis Hyftericus, Î 
348, een Bak met diverfe Verfteende Hoorns 

en andere, 

349. een extra groot Coraal Doublet „ zeer 
raar. 

350. een dito, dito, 
35le een dito, Compas Doublet. 
352. twee dito, St. Jacobs dito. 
353: drie diverfe Schulpen. 
354. vier dito, dito, Doubletten. 
355. vyfdiverfe dito, waaronder een zeldzaame 

Oefter, 

Lade 
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Lade 73, 

N.356. twee zeldzaame Haanekammen, waarva 
een Doublet is, 

357. drie dito, dito. 

358. ‘een Zotskap Doublet, en r Arke Noach. 

% 359. twee flakke Hoorns, op Quarts, zeer raar. 
360. agt diverfe Mosfelen, waarby een St. Pica 

ters Bootje. 
361. twee zeldzaame Hoorns, onbekent. 
362, eenige diverfe Naututi, Top-Hoorns, en 

andere, 

363. eenige dito, dito. 
364. eenige dito, in Quarts, en een in een 

Vuurfteen. 
365. drie fratije Zotskap Doubletten, 
366. diverfe Doubletten. 
367. diverfe dito. 
368, dito, zeldzaame dito, 

Lade 74, 

‚369. dito, dito, met St, Pieters Bloke 
370. vyf diverfe zeldzaame Dou! bletten , var 

Cornu Ammonis en Nautuli „ met Mar. 
quafiet, 
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371. 

3/2 

373. 

„314: 
375. 

376. 

{ 3/7- 

378. 

3/9 
382. 

g8r. 

302, 

303. 

384. 
305. 
286. 

VERSTEENINGEN. 

een diverfe dito, dito. 

twee Top-Hoorns, welke in Agaat veran- 

dert zyn, 

fes ftuks diverfe Hoorns, daaronder Nau- 

tili, en andere. 

vyf-dito, diverfe ditos dito. 

een zeer fraay Zonnen-Hoorn , met fiece- 

nen bewasfen. 

drie fchoone Hoorns, waar onder 2 Nau- 

tili, en een Hanekam-Doublet. Fi 

een Bakje met diverfe Stalactiten , Hoorns 

en Schelpen. 
een dito, met onderfcheiden Hoorns, ea 

andere. 

een dito, met gecalcineerde Schulpen. 

een dito, met dito, en Hoorns. 

Lade 75 

een dito, met-dito, en Starrefteenen. » 

een dito, met een Tak Joodefteenen. 

een ftuk gecriftallifeerde Zandfteen, uit 

Frankryk. 

vier dito diverfe Dropfteenen. 

drie dito, dito. — 

diverfe ftukken Stalactiten > waaronder 

een uit Curacao. ij 
N.387. ‚ 
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397. een extra groot fluk gezaagde Dropfteen, 
en een kleiner dito, 

‚308, diverfe gecruftaceerde Takken, en een 
K Kreeft, 

Lade 76. 

389. een dito Vagelneft, met Eyeren en Vogel. 
392. een dito, dito. 

391, twee diverfe gewasfchen , en drie Bio 
Vleugels van Vogels. 

392. een Takje omkorfte Oranjebloeifem, 
393. eenigesdiverfe dito dito. 

394. een fluk Madrepora, en drie andere, 

395--vyf-dito diverfe indrukfels en omkorfte 
Bladen en Vrugten, waaronder een fraaije 
roode Tak. 

396. een dito Tophus van Bladen. 
397. drie dito Schieffer , met indrukfels van Was 

rebladen, : 

308. drie dito, dito, wan dito. 

399. drie dito, dito, waaronder een Doublet, 

alle van Neuftadt. 

400, een verfteende Champignon, zeer fraai 
en raar. 

Lad? 
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Lade 77, 

N4or. vier diverfe dito Beenderen, 
402. een groot en eenige kleine Beennen, van 

een Olyphand, welke 1752. 6 Ellen diep 
onder de Aarde te Bultirgsleben in Thu- 
ringen is uitgegraven. De Kop hier van 
is te Dresden in de Kunftkamer gebrapte 

403. een ftuk van een Eenhoorn Visch, en di- 
‘verfe andere Verfteeningen. 

494. eenige diverfe ftùkken , en Verfteende 
Peper, ” 

425. een groote Zeê-Champignon , en een 
W ormbuis, 

40% een Verfteende Champignon, en een dito, 

497. een dito ftukje wit Coraal, uit Sicilien 
en een ftukje Bloemkool. 

408. drie ftuks Roggefteen, uit het Carelsbadt, 
in Bohemen, 

409. fes ditog en divers. 

410. diverfe andere Verfteeningen. 
Atl. een zogenaamde Verfteende Meloen , van 

den Berg Carmel, 

Lade 78, 

A12, EEn groote dito, van dito, 
N.4rg. 
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N.413. een ‘Verfteende Vrugt, doorgefneeden 
en gepolyft, 
_&14, een flukje van een Rots, met beginfel van 

de Nagel-Coraal, 
{ &15. een gtoote Arendtteen, 
416, eenige diverfe dito, en anderen. 
417. een ftuk verfteent Hout, met Koper ges 

mineralifeert uit Siberien. 
&18. een groot ftuk verfteent Noteboom-Hourt, 
419. drie dito, dito, Ebben-Hout,. 
420. drie dito; diverfe dito. 

421, vier dito, diverfe dito. 

Lade 70, 

420, eenige diverfe dito. 

„423. dito dito. 

424 dito, dito, 

425. dito, dito. 

426. twee gepolyste Ebbenhoute plaatjess- 

Lade 85. 

427, een fluk gecristallifeerde QQuarts. 
420, een dito, verfteend gewasch, uit het 

meir te Roequanje in * Land van Voorre 
429. een ditosveriteendt Coraal van Namur. 

N 430, 
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N.430 een groote verfteende Nautilus. … tr it 

431. twee fluks, waarvan een groote Doublet 
es … fchulp eneen Nest waarin onderfcheiden: 

Hoorns en Doubletten. Er 

432. een groot ftuk verfteent. gewasch, waarin 
een verfteent Hoender- Ey. 

« 433: een dito, dito Hout, 

434. een extra groot ftuk Dropfteen. 

„435 een groote verfteende Plant uit Vrankryk 

in een.houten bak, 

36, een dito, dito in een glaazen Kistje, 

a 

Lade 81. 

37. ten dito, Wormbuisvórmig Plantgewasch.. 
438. een dito, dito. 

429. drie diverfe dito. 

440. drie dito, dito, zynde Tophusfen van 

Koningslutter. 

AAT, Een zeer groote half doorgebrooken Key, 

gepol vst waarin Amathist en Cristal. ” 
442, twee fluks, zynde 1, gebrande Puimfteen 

uit de Vefuvius en 1 Lava uit de Etna, 

Lade 
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Lade 82, 

N.443. diverfe verfteeningen uit den St. Pietersberg, 
444. dito, dito, van dito, 

445. dito, dito, van dito, 

446, dito, dito, uit de Provintie Groningen. 
447. een Bakje met diverfe ftukken overgefla- 

gen Mineralen, waaronder Koper; Loods 
hen 

enz. 
Lade 83. 

448. een fluk rood Eizer, of Bloedfteen, zeer 

fraai. 

449. een dito, dito, beide uit Zweeden. 
A50. een dito, Eizer-Erts, uit s'Hertogenbosch. 

451. een dito fraai gefigureerde Eizer-Slak, 

door een Vulcaan veroorzaakte 
452 een ftuk Eizer Boon:Erts, raar, en eeni- 

ge Knooten, van Lood-Erts. 
453. twee Zwawelfteenen, waarvan een grobte 

is doorgezaagt, en een kleiner ronde. 
454» een groot ftuk moschagtig Lood Erts met 

„groen Fluweel-Erts , van Freybergs in 
Bruskau. 

455. diverfe (lukken, waaronder Mineraal, en 

Gefteentens, enz. 

456. e&nige dito, waar by roode en geele Jas. 

pis, en Dendritfteenen met Quarts, enz. 
KONS TD 
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KONST WERKEN 
EN 

RARIETEYTEN. 
N. L 

„1 

een Goude Pagade, of Chineefe Afgod, 
van Draadwerk, met drie Edelgefteentens, 

„ een- Goude Ridderorden, aan een dito 

Ketting, met Edelgefteentens, verbeelden= 

„de Arion op een Dolphyn. 
„een dito, zynde een Dolphyn; aan een 

Goude Ketting , beide met eine, en 

Bdelgefteentens georneert, 
„een fraai zinfpeelend Konftftuk , Bt 

van fyn Zilver, en zwaar in ’ Vuur ver” 

„guld, verbeeldende het geheele Íyden van 
Chriftus, volgens eene gedrukte Befchry- 

vinge, welke daar by gevoegt is. Dit (tuk 
is in een zwart Sagrynleer Doosje. 

een Zilver Beeld, verbeeldende AZaria dé 
Miedicis, Koninginne van Vrankryk , zeer 
fraai en konftig gewerkt, door /. Vianen, 

‚een dito, dito, verbeelden Mendrik den 

Vierden, Koning van Vrankryk, sin de 
3 gee 
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‚Nez: 

gedaatite van Mercules, ongemeen fchoofi 
gewerkt, door /. Vianen, 

een overheerlyk gedreevene Zilvere Plaat; 

verbeeldende een Vrolyk Boeren Gezel- 

fchap, naar Offade, door V. Vianen, 
8. een kleiner dito, verbeeldende de Oudere 

dom. door den zelven. 

5. een fraaije Zilvere Kom, met dito dead 

werk, van buiten opgelegt met een Pedro 

del Porco, gemopteert met Zilver, in de 

gedaante van een Visch, behoorende by 

gemelde Kom, en kan in deszelfs Boden 

ingefchroeft worden, zynde genomen in 

„de berugte Zeêflag van Vigos. 
fo, een dito Geveft ; van een Hartsvangers 

verbeelden de wilde Zwynen en Herten 

Jagts zeer konftig gewerkt  beftaande uit 

4. Stukken: 

ir. een van Kopér konftig gemaakt Kiftje, met 
gedreven Plaat en Boden: verbeeldende 
het Oordeel van Paris, met een konftig 

gemaakt Slot, en gefchilderde Zyítukken, 
„een fterk vergulde kopere Schaal, meteen 

Zilvere Pedettal in t midden , waarop een 

ftuk gedeegen Zilver Erts in Quarts 5 ’% 

_welk doortwee Bergwerkers bewerkt words 

en 3 Ni De 
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Ner3. 

I4 

15. 

16. 

17 

18 

19. 
len 

een van Yvoor konftig gemaakt. Arons= 
Beeld, met de uit twaalf Edelgefteentens 

beftaande Borftlap, hangende aan Goude 
Ketens, met een Sardonix op ieder Schou- 
der, in de linker Hand een Wierooks Vat, 
hangende aan dito Keten. 

een Pourtrait van Jean de la Badie, in zyn 

Doosje. 

twee Hangflootjes, zynde het eene van een 

Peper Korrel , met Goud gemonteert, en 

dito Sieutel, het andere geheel Goud met 

Zilver gemonteert, zeer fraai gewerk, en 
legt in zyn Doosje. 

een Zilvere Rasp in Yvoor gemonteert, 
overheerlyk gefneeden. 

een Ooff-Indisch Zilver en zwart Verlakt 
Kopje. 

een Handje van Bloed Koraal, in Zilver 

gemonteert, ’t welk in ltaliën voor heen 
door de Vrouwen aan den Hals wierd ge- 
draagen voor een Talisman, of Priapus, 
met Zilver gemonteert. 

een Koper geamailjeerde Plaat, in Mofzik- 

een ditos zynde eene fchoone afbeelding 
van een Boerinnetje onder de gedaante van 
Floza. 

Nar, 
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Nor. 

AT) hd 

23. 

DA: 
85 

26. 

27. 

28. 

30 

31. 

een fuperbe op Goud geamailjeerd Doosje 
verbeeldende het geheele Leven van den 
Zaligmaker, zeer konftig in % graauw be-: 
handelt. 

een.dito gekleart, verbeeldende op het 

Dekzel Venus en Adonis, met bywerk 
aan de zyden , en onderfcheidene Gefchiede= 
nisfen uit Ovidius. 

twee fraaije op Koper geamailjeerde Vrou- 
we Pourtraiten. 

twee dito, dito. 

twee Dekzels van Snuifdoozen, zeer fraai! 
geamailjeert. 

drie Feftonnen van geamailjeerde Er. 

met Granaatfteenen. 

een gefchildert Pourtrait, in een fraaije ge- 
werkte Pinsbekke Lyít, waar-op aan de 

agterzyde is verbeeld Mercurius, en Argcr 
een dito, in Miniatuur gefchildert, in ko= 

pere Lyften. 

een dito, dito» verbeeldende een Oud Man. 

een van wasch geboetfeêrt Pourtrait, van 

den Koning van Pruisfen, in zyn vergulde 
Lyft en Glas. 

Een dito, van Saxis Porcelein gebakken. 

Ss 3 en 
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en overheerlyk gefchildert wel gelykent 
dito Portrait. 

N32 een dito, dito, zynde het Portrait van 
H. K. H. de Prinfes van Oranje. 

33, een dito, dito, vanden Prins Erfftad- 
houder. 

Gj. twee geamailjeerde Pourtraiten , van Ros 

meinfche Keizers, zynde Julius Ce/ar en 

Liberius. | 

85. twee dito, dito, Caligula en Silvius Otho, 

6. twee dito, dito, A. ADs en T, Vise 

pafiaaus, 

7, twee dito , dito, T, Vespafianus en 
___F. Domitianus. 

885, drie witte Porceleine of Bisquite Borftbeel. 
den, op een dito vergulde Voet, verbeel- 

dende Laocoon, met zyne twee Zoonen. 

eg, vier dito, dito, verbeeldende Niobe, met 

haare drie Dogters. ë 

40. cen dito, dito, van Julius Cefar, 

41. cen dito, dito, van Caligula. 

42 een dito, dito, van Marcus Aurelius, 

3. een ditoy dio, van Prolomeuse 

Ag. een dito, dito, van Drufus, 

új. een dito, dito, van Mercurius. = 
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N46, een „dito, dito 5, van. den Romeyníchen 

Spion. 

47 een dito, dito, van. den Luctator, 

48. veen dito, dito, van de Venus de. Medicis, 
49. een dito, dito, van de Proferpina. 

50. een dito, dito, vande Greca Buiclis of 

Griekfche Maagd. 
51, twee Mahogniehoute met Schildpad inge= 

legde Lyften, waarin in ieder 16 Pourtrais 

ten, van voorheen in Saxen geregeert heb- 

bende Keurvorften , makende dierhalven 

gain getal, alle. zeer fraai en konftig 

opwaarts gefneden, 

een zeer fraay Chineesch van Sandelhout 
gemaakte Kist, met Opgelegde yvoore Land 
fchappen, Beeldwerk en Ornamenten. 

53. een van Rots- Cristal en mer pinsbek gee 
monteerde fraaije Etui in zyn foudraal. 

54e een met goud gemonteert Guineesch Rhee 
pootje. | 

55. een dito, dito, en grooter opgemonteerd 
dito. 

56. een Bijerdop, met 2 Eizerehoefeizers en 
dito Starren beflagen. 

57. een dito, dito, 

58, een fraaije Cristalle kogel Beer gemon- 

S 4 f teerd 

Led 5 
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teert waarop 5’ Bourtraaiten van Romein 

N.59. 
fche Keizers, 

een fchoone Orientaalsch Brite en met 

2 geflingerde Ooren verbeeldende a Draa- 
ken. 

„ Een kleiner dito, 

. een dito Spoelkom, 

. een dito Kopje en Schooteltje. 
„ een dito, dito. 

eendito, Kandeel Kopje Schootel en Dekzel. 

„een klein dito Kommetje. 

„een zeer fraaije Lepel met zyn {teel en 

knop van dito Agaat, 

. twee dito, Mesfehegten. 

een met Zilver gemonteerde groene fadlie. 

in de gedaante van een groote Paar], welke 
de Oosterlingen. gewoon zyn op reizen in 

den Mond te houden,om den Dorst te we= 

derftaan, 
. agt paar Kopjes en Schootels van Schilde 

pad gemaakt. 

„ een uit Barnfteen gemaakte fchulp waarin 

eere Venus, van dito fteen gefneeden, 
zeer fraai en konstig behandelt, 

een fraaije gefneeden Beker van dito Barn= 

(teens. 
N.72e 
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N72, 

73: 

74: 

eo ke 

een gebrooken dito, 

twee zeer fraaije gefneeden al chapjes 
op Plaatjes van dito. 

een ftuk verbeeldende een Hart, waarin 
van yvoor konftig verbeeld is de Liefde 
en aän de andere zyde een Hart met Pylen 
en een Zaag doorwond. 

twee ondericheiden dito ftukken. 

‚ twee dito, met Landfchapjes. 

een Lepel, een Visje, en een rond Plaatje 
van dito. 

twee fluks ruuwe Barnfteen waarin Infece 
ten beflooten zyn. 

„ vyf dito, met dito. 
‚ vier dito, met dito. 

een groote Tak van een bloed Coraal zeer 

fraai gefheeden, verbeeldende de geboorte 

van Christus, of de aanbiddinge der 3 Kos 

ningen, op zyn zwarte Ebbenhoute Voet 

een vierkante Snuifdoos van Sandelhout 
met Tonquins opgelegt. 
een agt kante dito, dito. 

een van Wortelhout gefneeden Doctor van 
de Braminen. 

een zeer Íchoone Capucyner kop van Hout 
gemaakt, verbeeldende aan de Linker zyde 

S 3 | een 
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KE) 

„90: 

94 

een Doodshoofd , ongemeen fraai gewerkt; 
eén laggend Beeld van Wortelhout ge- 
maakt. 

een Vogel van dito. 

een fuperbe Konstftuk, verbeeldende de 

redding van Andromeda aan de rots door 

Perfeus, met veele Beelden en Bywerk , 

alles uit een fluk Hout gefneeden, door 
Albert Durer. 

een dito Konstftuk verbeeldende het Nagte 
maal van Christus met de Jongeren. 

een Mes met een Houte Hegt en Scheede 
op het Hegt gefneden een Kindje: met a 
Hondjes; op de Scheede is gefneeden het 
Lyden Begravenis en Opftanding wan den 

‘Zaligmaker in een zwarte Scheede. 

„ een Houte Scheede met zeer veele figuuren 
gefneeden Ao. 1589. 

een Vrouwe kop zeer konftig van Hout ge= 

maakt, verbeeldende aan de eene zyde êen 

Daodshoofts 

. een zeerfra1y gewerkt Paternoster of Roo 
zen Krans van 48 Kraalen van Hout ieder 

met Beeldjes. 

een dito, met goude en Olyvenhoute 
Craalen, 

N. 9e 
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N95. een Ketting Craalen van een zekere Com- 
pofitie welke de Chineezen by Onweér in 

de Zeê werpen, waavnende het zelve daar 

mede te tillen. 

96. een Paterroster. van groene Jaspis aan Zil- 

__ were draaden Ketting en kruis. 

7. een van Hout gemaakt Struis Ey, zeer 

fraay gefneeden en met Zilvere Charnieren. 

98. een houten Beeld verbeeldende een Berg- 

werker. 

og. een Rots verbeeldende een Bergwerk. 
too, een Vles waarin een bewegend Bergwerk, 
zor. een konftig gedraaide Pyramidale houten 

Beker. waarin roo andere Bekers een 

konstftuk % welk in de Draaikunst wynig 
zyn weerga heeft. 

102, een dito van Hout en Yvoor gedraaide Be- 
ker, 

103, een met een Rinoceros Hoorn gedraaide 

dito; metzyn Yvooren ftandaart en Kunttig 
gedraide knoppen. 

“ zo4. een van Yvoor gemaakt konstftuk verbeel- 

dende een Fontein. 

gs. eenflapendeen rookende Boer zeer fraai in 

Basrelief van Yvoor gemaakt 
N.105, 
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N.ro6. een flapende Vrouw, houdende een Kan” 
__ voor de Mond, 

107. een Yvoore Beeld verbeeldende de Lief- 
de, op een Pedeftal, 

ro8. een flapende Nymph. 

109. een dito. 

Tro. een van Yvoor gemaakt kunftig Anato- 

misch Beeld zynde een bevruchte Vrouw. 

Ii. een van dito gemaakt Menfchen Oor. , 

112. twee fluks Zweeren der Olyphants Tan- 

deu. | | 

£13. een van een Notemufchaat en met Yvoor 

gemonteerde Vaas waarin een Kegelfpel, 
een Harten 3 Vogeltjes 

114. een Houte Naaldekoker waarin een Naald 
daar op een Kameel met zyn Ruiter , zeer 

konttig gewerkt, en een fcheepjes Schel- 

ling konftig uitgefneeden leggende in een 

Doosje. 
ris. een Yvoore Doosje daarin een Zilver Etui 

met dito Lepels en Borden. : 

i16. een dito doosje, mer verfcheiden Douzy- 

nen Gouden Lepeltjes heflooten in een 

Kerfenfteen: 

Ii7. Ee dito, met 2 mandjes gemaakt van 

kerfenfteenen. 

N. 1218. 
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N18, twee Doofen in de eene zyn 3 Vvoore in 
elkander gevlogte ringen en 1 langwerpige 

dito. Doos. 
119. een Gevest van een Hertvanger verbeelden 

de een jagt met Herten, Wolven, Hazen en 

Honden. 

120. een gedraaide doorwerkte Chineefche 
Bal met agt Ballen binnen in dezelve. 

121, een dito, als de voorgaande. 

1a2. een zeer konftig gedraaide Yvoore Pyramide, 
123, cen konftig gewerkte Yvoure- Doos , gee 

maakt door 4. /, Falje, 
124. een Zilver vergulde Lepel met een fraaïie 

Yvoore gewerkte Steel. 
125, een van Yvoor gemaakt Landfchapje „ vere 

beeldende een Haven mer Scheepjes enz, 
ongemeen Konftig in zyn Yvoor Lystje. 

12ó, een dito, met Ruinen en beeldwerk niets 
minder als ’t voorgaande. 

427. een doorgewerkt Ey met een dubbele 
fchyf zeer konttig van Yvoor gewerkt, en 
een fchelp waarop een Haan gefneeden, 

128. een party in % klein van Yvoor gewerkt 
Huisraad onder een glaafen ftolp, bene- 
vens cen fraai Yvoore Rottingknop waarin 
hef zelve kan beflooten worden. 

N.129, 
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N.129; een ongemeen fraaije ed weg Mars 
‚__ meren voet. 

130. een flapend Kindje van Albast,- 
131 een: fraay vierkant” zwart Japans Kistje 5 

boven op met Bloemwerken’ van binnen 
gefalvokaat. \ 

192. een kleiner dito. x 

133. een langwerpig vierkant dito, van bruin 
en rood verlakt. 

134 een dito, Beker van binnen verguld, 
135. twee zeer fraaije opregt gefalvokaate kleis 

ne Doosjes. 

136. twaalf zogenaamde Chineefche Leepels ; 
van Yvoor en met Beeldwerk, 

137, tien dito, ditos í 

138. een zeer groote Paarlemoer fchulp zeer 

konflig met Beeldwerk hefneeden, vers 

beeldende de Gefchiedenis van Zomiris en 

Cxrus. 

159. cenydito kleine, zynde tot een Dekzel 
vaneen Tabaksdoos, van boven befnee- 

den met de gefchiedenisfe van de 3 Kinde 
ren in den Gloeijenden Oven, í 

T40. cen Beeld van Tin verbeelderde een Ja: 

ponees, zynde gefchikt tot een Fontein. 

H4l. een in China- gemaakte Olyphant en Beeld. 

werke 
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- werk van Metaal, welke door Raderwerk 

zig beweegt en loopt, in zyn Kistje, — 
N.r4s, een dito, dito, verbeeldende een Chinee: 

| fche Dame op een Kameel. 

143. een fraaïje Daikelaar in zyn Kistje en 

Trap uit China. 

144. twee dito, dito. 

_ 145. twee losfe dito. 

146. een fraai gebretzeert Landfchap „met 
_ Beeldwerk, in een gefchildert Kaftje, 

& met een glazen Ruit daarvoor. 
147. een van wasch geboetfeerd fluk verbeel. 

dende Mars en Venus, met Cupidd, en 

ander bywerk alles zeer fraai behandelt 

en in een Lyft geplaatst, met een Glas 

daarvoor. 

148. een dito, dito, verbeeldende Mars en 

Venus, door Vulcanus befpiedt wordende 

149. twee Schilderytjes, verbeeldende Vogels 

en Kapellen. : 

150. een fraai Zeetje, met Scheepen, van 
Papier gemaakt, in een diepe EA met 

een Glas daar voor. 

151. twee Landfchappen , van Spekfteen ge« 

maakt, ieder op zyn Voet. 

552 twee flukken geboetfeerde Dieren, ver. 

beel- 
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beeldende de eene. een Leeuw, en de 
andere een Tygerjagt met Honden. 

N53. twee dito, de wilde Zwynen, Stieren en 

Hertenjagt. 
154: een Vrugt en Bloemen mande , waarby 

een Cacatoe en Papegaay „ alles van 
Schelpen gemaakt, in een houten Kaft en 

Glas daar voor. 

155. een Horologie Kaftje, van Hoorntjes, of 

grotwerk, : 

156 een fraai Boucquet Bloemen van Schele 

pen gemaakt, 

157. twee dito, dito. 

158. drie Ranunkels, van dito. 

159. drie dito, dito. 

160, twee dito, en een Aigret van dito. 

Tóï, twee Landfchapjes gemaakt van Kaapfche 

Zet. Heefters, in zwarte vergulde 1yften, 
ben met Glafen. 

162, een Horlogie Kattje van Qwarts en Den- 

drietfteen gemaakt, kunnende voor eene 
Pendule dienen. 

163, een dito, dito. 

164. een. vierkante gemonteerde Tabakskif 
van dito, met Ornamenten. 

165 een ronde ongemonteerde dito, van dito, 
al Ar) 
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N.i66. een langwerpige Tabaksdoos., . 
167. een dito, dito. 

168. twee Snúifdoofen vat dito Steen. 

169, een dito, en een dito, van Arhathist 
waarvan het dekfël befchaadigt is, 

yo. een Marmere eh een Agaate dito. 
171. een met Zilver gemonteerde dito, van 

vérfteend Hoùt, ie 

172, cen met Koper gemonteerde dito, Van 
Agaat. 

173. twee rood Marmere Tábaksdooftd, 
“174. twee Kandelaars van dito. 

175. twee dito, dito. 

176. twee dito, dito. 

177. drie Beeldeh ván Pleistef gegooten, naar 
de vermiaatde Anatomiebeelden van Michel 
Angelo, door van Dregt. 

178. een Hemd van Neteldoek gemaakt zonder 
naadt. 

179. een Beker van Antimonium of Spiespfas 
gemaakt, wordende tegen %t vergift ge- 
bruikt. 

180. een ongemeen konttig Uurwerk verbeel- 
dende een Turkfche Keizer (laande buiten 

de heele en halve Uuren de 4 Quartuuren 

niet bewegend Beeldwerk, in een glafë 
Kast met zyn Voetftuk, 

d. Nii, 
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N.18r, een blaauwe glafen Kan met een Zilver 
Dekfel, gemaakt in ’t Jaar 1552. 

182, een -Kaännetje van Pypaarde gemaakt in % 

Jaar 1651, 
183. een groote.kan gemaakt ín ’t Jaar 1584 

om den rand is verbeeld de Historie van 

Sufanna, 

184. een dito, gemaakt in % Jaar 15êr. 
185. een dito, met Minerva. 

186, een dito, met medaillons. 

187. een dito, zeer oude doorbrooke platte Kan 

van een roode aarde ‚gemaakt door AMarenna, 

188. een dito Beeker. 

169. een dito Kannetje, 

„190. een dito Kom. meta ooren. 
191, Een geel aardwerks Kannetje. 

1ga, een Metaale Antique Kop. 

193. een Indiaans Zanghoorn, met Koper ge- 
monteert. 

194. twee Mandjes van de Boucaneezen met de 
Rocou en<Catoen vrugt. 

195. twee dito, Een agt Stuks-Aardewerk van dito. 
196. twee Fluiten van dito, en een Boog met 

6 pylen. 

197, een van Kruidnagelen gemaakt Amboins 
Vaartuig met diverfe Roeijers, en 2 dito 
Kroonea. 

N.198. 
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198. een Illuminatie Kást met-zyn’ toebehooren! 
en dertig Stuks geillumineerde Prenten 

199. een Stelgefchildêrde Glafen voor de. Brande 
fpiegel, ' 

„200, een dito, dito. «…… « er, 
2or. een dito, dito. , 

"202. twee Verrekykêrs var vier leden,’ 
‘203. een groote gemonteerde Zeiltteen. 
2C4, een kleiner dito. 

“905, een Artificieele dito; “met twee Ankers, 

2có, eén Windroer waarmede 22 fchoten 
kunnen gedaan worden. 

237. twee crinfe Pistoolen met Zilver gemone 
wijs teerd , gemaakt door Johan Lovroux 4 Maese 

tticht, ' 
_ 208. twee Inlandfche Boogen met 19 sl, om 

naar *t Witte fchieten. 

209. twee dito, met 18 dito, 
“ero. twee dito, met 14 dito. 

211. een groote Maldivifche noot. 

212, een ftuk Cajaten Hout door d de Zeewormen 
doorboort. 

213. een groote Oost-Indifche verlakte Hengel 
rotting. 

214. een Draaibank met zyn Schuijer en andere 
Schyven om Hoorns en Schelpen te polysten, 

Ta Niers. 
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N.2r5. een kooperen distileer eren met zyn 
Kuyp ; en Slang. Ee 

216. drie distileer Glaafen en een Helm. Cat 

KABINETTEN en KASTEN. 

N. r, een Superbe.van. Cajaten Hout gemaakte 

Kaft, met. glafe Ruiten, zynde. ter bere 

ginge voor de Flesfen met Liquor. 

„2een dito, dito. van: Nooteboom Wortelhout, 

met geflingerde Buiten, voor,dito, 
3 een fraaije vierkante van Mahognie Hout ge= 

| maakte Tafel met.6g Laden, dienende ter 

berginge van InfeCten , en kunnende ook 

voor Hoorns en Schelpen in te bewaarena 

gebruikt worden, id 
4. tiem Cederhoute Bakken, met Glas gedekt 

om droog bewaard wordende Infeéten in te 
plaatfen, behoorende tot de Tafel van N, 3. 

5. tien ditog dita. 

6, tien dito, dito. 

7. tien dito, dito. 

5 tien dito, iets,kleiner, 

9. tien dito, dito. 

19, tien dito, dito, 
Tr. tien dito, dito. 

| 32e tien dito, dito. 
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N13. tien dito, dito. 
"T4 tien dito, dito. 

15. tien dito, dito. O4 La 

16. tien dito, nog iets kleiner, 

“17. tien dito, dito. 
18, tien dito; dito, 

19. tien dito, dito. 

20, een Tafel van Mahogniehout met een over- 

flaand Blad, en met 18 Laden; kunnende 
ook dienen tet berginge van ie nf 

Hoorns en Schelpen. : 

21. elf Cederhoute Bakken, met Glas Beach. 

Com dinfeêten in te plaatfen. 

“es. elf dito, dito. 

23. elf dito, dito. 

24. een zeer groot en fraai boog Kabinet, met 

Sny en Beeldwerk, van Nooteboum wor- 

telhout gemaakt, van boven, met Capita- 

le groote glafe Ruiten, in % midden, by 

wyze van een Bureaux, waarin twaalf Lue 

den5 van onder 3o vierkante groote Laden 

met Glas hedekt , ter zyden 19 Laden, en 

met openflaande Deuren , kunnende tot 

berging van Zeêgewasfen , Hoorns en 

Schelpen of drooge Infeéten gebruikt 

SEE: / a 
T 3 „el ‘Norg 
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N25. een fraai Boog-Kabinet, van Mahognyhout: 
gemaakt, met 44 Laden, zynde ter. bere 
ginge van epen en, Schepen geprepa- 
reert. 

26. een dito Boog- Rinse Ee van n Locoss 
hout met 44 Laden, mede ter berginge van 
Hoorns en Schelpen, of Mineraalen.. 

27.een dito, van Noteboomen. ‚hout met ne- 
gen-en-twintig. Laden , boven; in de Kap 
een Glafen. Deur 4 zynde dit Kabinet, 

mede bequaam ter. berging van voornoem- 
de, Natuur producten. 

28, een Kabinetje van Mahoguy Hout gemaakt, t 
met vyftien uitgebooge Laden, om Marmer 
en Agaatplaaten in te bergen. 

29. een ongemeen aartig Kabinetje , of Kaftje, 
van buiten en binnen, met zeer konttig 
gewerkte Yvoore Plaaten opgelegd, met 
tien bladen, zynde bekwaam om Rarietei. 
ten in te bergen. 

30. een zwart gefchildert Glafen Kafi e op zyn 
dito gefchilderde Voet. 

31. een van Ooft-Indisch Hout gemaakt ‘Boog- 

hed 

Kabinet, met festien groote Glafe Ruiten 

van binnen met twee draaijende Krikken, 

zynde gefchikt tot berginge van opgezette 

‘ Vogels. lade” 
N. 32, 
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een vierkante Kaást metreen groote.Glaafe 

Ruit, dienende tot berging van voogels „alle 
van biunen fraai met Landfchapjes gelen 
derd. 

een dito, met dito, 

een dito, dito. 
een dito, dito. 

twee klynder dito. 

twee nog kleindere 
een groote dito, 

een dito , dito. 

twee kleinder dito, 

twee dito „dito. 

twee dito, dito. 

twee-dito , dito, 

twee dito, dito. 

twee dito, 

twee: dito, 

twee dito, 

twee grooter dito, 
twee dito, dito. 

twee dito, dito, 

twee dito, dito. 

twee dito, dito, 

twee dito dito. 

twee dito, dito, 

vier kleine dito. 

N50: 
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N, 56, twee ditó’, dito. 

“57. vier dito, dito. 

“58: vier dito; dito: 

59, een groote dito; 

69. twee dito, dito. 

Ór. twee ditos dito. 

62, twee dito, ditc. 

63. twee dito, dito: 

Ó4, vyf dito, dito, 

65, een groote Kast van boven met een gébos 
gen Kap en Lyst waarin eo. losfe Kastjes 
met glas daarvoor; welke kunnen uitgeno- 
men en van agteren doormiddel van een 

Schuif werden geopent , zynde ongemeen be= 

quaam om opgezette Vogels daarin te bergen. 

66. een dito Kaft, dienende tot een weergade 
van den voorigen. 

Ór. een glad gemaakt Boog-Kabinet, van Ee« 
| kenhout, met twee Deuren van booven, 
onderin de Voet dertig Laaden, daarvoor 
twee Deuren, : 

GB, een dito Tafel met vier-en-twintig Laaden 

tot berging van Hootns, en Doubletfchels 
pen, &e 

ee MM) 
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