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EERSTE HOOFDSTUK.

Inhoudende de Ligging der Klaiheddingcn in

Holland.

OfttiM&oo dikwils als ik in het voorigb

3* rj Deel , wegens Holland in het
^ ^ gemeen ,

en wegens deszelfs

Landen , Heemraadfchappen of
Polders, in het byzonder

,
ge-

fproken heb , is de laage gelegenheid des

Lands in aanmerking gekomen; en ’er is

geen minder bewys voor dezelve, uit de

befchryving der Lugtsgefteldheid
, ontleend.

Thans flrekt die eigenfte laage en vlakke

gelegenheid tot een nader en byzonderer
onderwerp onzer befchouwinge ; dewyl wy
voorneemens zyn, om, van de oppervlak-

te van deezen effen bodem, tot in den boe-

zem der aarde , en derzeiver gronden
,
waar

uit zy beftaat

,

in te booren ; ten einde

dus, na ’t befchouwen van den Dampkring,
als ’t ware, uit den Dampkring, die Hol-
land omringt, in den vasten grond der aar-

II. deel, A de,

KtAI-

BE D DIN

GEN.
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Verge-
lyk hier

mede
den Te-

genw.
Jiaat van
Holl. ,in

’t begin.

de, waar op het Land gegrondvest is, ne-

der te daalen.

Het is derhalven , uit hoofde van het voor-

gemelde in ons eerfte Deel, onnoodig, om
hier op nieuw alle de opgenoemde aanmer-

kingen wegens de laagte en vlakheid des

Lands, te herhaalen; en wy agten hec, om
gemelde redenen, voldoende, dat wy flegts

met deeze volgende herhaaling , als eene

betoogde waarheid , dit eerfte Hoofdftuk

van het tweede Deel aanvangen.

Men noemt Holland te regt een laag Land

;

dewyl het , ten opzichte van alle deszelfs aan-

grenzende Landen , zeer laag en drasfig is.

In het hartje des Lands worden de meeste

Heemraadfchappen en Polders in hooge en

laage landen verdeeld; welken gemeenlyk
van zoodanig eene laagte zyn,dat zy meest
allen, zonder de befchutting van Dyken en

Kaden, (zoo wel des Zomers als des Win-
ters,) onder water zouden liggen; des Hol-

land buiten dergelyke hulpmiddelen geheel

en al een onbewoonbaar Moeras zoude zyn.

Nu egter is het een voortreffelyk en vrugt-

baar Land; welks onderfcheiden gronden,
allen, door de vereischte kundigheid, met
nut bebouwd kunnen worden; en door de

vlyt der Inwoonderen, tot eene ryke goud-
myn van vee en landbouw verftrekken:

welker inkomften zoo gezegend en rykelyk
uitmunten, dat het ter venvonderinge van
andere Vorftendommen en Koningryken
moete dienen. De fchatten van den Koop-
handel zyn zekerlyk groot; de magtige Ste-

/



van HOLLAND. 3

den van het Land mogen roemen op het Kt ai*

voordeel, dat zy den Staat aanbrengen ; die ïh>di«<*

roem is billyk. Maar hoe groot is buiten G£N *

dat het voordeel onzer bebouwde Lan-

den niet ? Men kan zig hier van eeniger-

niaate een denkbeeld maaken , als men eens

nagaat ,
wat al ontzachlyke Dyken , hoe

veele Kaden , Siooten ,
Weteringen en

fcostbaare Watermolens, ’er uit den Land-
bouw onderhouden worden ; hoe veel de ge-

meene middelen verrykt worden, door de

Boomgelden, Landverpondingen, Graan-,

Boter- en Kaas-imposten , en daar belie-

ven bezeft, dat het Land, niettegenftaan-

de alle die lasten , overal door welgemel-

de Boeren en Bouwlieden bewoond word.

De Schryver van den Tegenwoordigen ftaat 7de

•ven Holland brengt by, dat fommigen den Tegemv.

vrugtdraagenden grond van Holland op vier-

maal honderdduizend morgen lands begroot bl. 21.
’

hebben ; die grond (zegt hy) levert fchier

niet anders uit dan Graanen , Moeskruiden,
Boomooft , Vlas , Hennip , Meekrappen

,

Riet, Gras, Zuivel, Pottenbakkers en Pla-

teelbakkers aarde, mitsgaders Turf, behal-

ven dat ’er Hoornvee en Sehaapen op ge-

voed worden. Men voege hier by , als

voornaame takken van ’s Lands voortbreng-

felen
, het teelen van Raapzaad , Aardappe-

len, en dé thans fterk toeneemende Hout-
planteryen. Uit dit alles kan men genoeg-
zaam afncemen

,
dat de grond van Holland,

over het algemeen gefproken
,

vrugtbaar
en van goeden aart is; edog, fchoon dit

A 2 al-
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algemeen waar zy, zoo is nogtans de grond
en bodem op alle plaatfen, en tot alle ge-

bruik, niet even goed; en het aardryk ver-

fchilt hier, gelyk overal, in zyne Beddin-

gen en Stoffen , die men gereedlyk tot vier

foorten of gedachten brengen kan ; te wee*
ten, KL ai-, zand-, veen- en gemeng-
de aarde, onder deeze vier foorten of

gedachten tog kunnen alle anderen, naar

geraade van hunne vermenging, gevoegelyk

gebragt worden
;
gelyk ik dit in myne Ver-

handeling aan de Hollandfcbe Maatfchappye ge-

toond heb , en zulks hier in ’t vervolg nog
nader zal opgehelderd worden. Men heeft

naamlyk by verfcheiden gelegenheden , zoo
by het maaken van dyken , het veenen van
turf , als het graaven van potklai en der-

gelyken,op veele plaatfen eene goede ken-

nis van de beddingen, en den aart der gron-

den, van Holland bekomen. De Booren,
waar van men zig bedient, om den grond
te booren, zyn hier te Lande van een zeer

oud gebruik, en vry algemeen bekend. De
Heer de turbilly geeft, in zyne Me-
moirés fur les Defricbemens , eene afbeelding

van een Grondboor, en houd die voor een
werktuig van eene nieuwe uitvinding; dog
deszelfs eerfte kennis en gebruik heeft men
toe tefchryven aan de Hollanders; by wel-

ken dergelyk een Boor zoo oud is, als het

veenen en klaigraaven zelve. En door mid-
del deezer Booren weet men nu, volgens
herhaalde ondervinding, zeker , dat de bed-

dingen in Holland, met betrekking tot de

vier



van HOLLAND. 5

vier voorgemelde Hoofdgronden, zeer on-

derfcheiden liggen.

Op deeze kundigheid voortgaande , zal

ik, in dit tweede Deel, om alles met de

naastmogelykde klaarheid mynen geagten

Leezeren voor te dellen , de vier voor-

fchreven gronden, in derzelver natuurly-

ke gelegenheid, en diepte of ondiepte der

beddingen , befchouwen ; en by derzelver

befchryving, de beddingen , waar op, of

waar onder, elke byzondere laag van een
dier gronden ligt , in agt neemen. Ten
dien einde, zal ik elk deezer gronden, uit

welker gemengde ligging de bodem van Hol-

land over het geheel bedaat, in vier by-

zondere Hoofdrukken beknoptlyk verhan-

delen
, en , onder het mededeelen van ze-

kere en bondige Proeven, derzelver ligging

ontvouwen. Waar na ik, uit derzelver ge-

mengde vereeniging, en gemengde ligging,

den gemeenen bodem des Lands, op den
grondflag der genomene Proeven

,
gevoeg-

lyk zal kunnen befchryven ; om dan ver-

volgens tot eene naauwkeurige Geflagt- en
Soortbefchryving der byzondere doffen ,

by rangfchikking, over te gaan.

Om dan , naar den aart der zake , zoo veel

mogelyk is, de eenvoudige Natuur te vol-

gen , oordeelen wy , dat het voor onze
Leezers van nut zal zyn, hunne denkbeel-

den te verderken, met natuurlyke voor-
beelden , deunende op zekere Proeven ,

van ons zelven
, en op welgegronde Berig-

ten van anderen
,
waar mede wy , door vee-

A 3 le
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*l*t- le kundige Liefhebbers , onverwagt en edel*

fc;DDiN moedig beguniligd zyn. Met treffend leed*
GEN

* weezen ,
beklaagen wy, ten dien opzigte

, den

onvcrvvngtcn dood des Heeren J. a schlos-

skr 5 die eene der eerlle myner vrienden en

begunftigers was, om my, voor dit Deel,

met eenige zyner kundige Ondervindingen

te vereeren. Met meerder genoegen kan

ik hier, met de berigtén van den zoo edel*

moedigen als geleerden Fleer job bas-
ter, een aan vang maaken, en den Lee*

zer zyn Edelens berigt, wegens de Klailan-

den in de Overmaafche Landen , mede*
deelcfi; ’t welk ons des te meerder aan*

fpoort, en als van zelve leid, om térftond

met de Klaigrondm van Holland te beginnen*

,,Het land van Schouwen en Duiveland,

met deszelfs aankleeven , is zeer verfchil-

lende van Natuur en hoedanigheden : daar

zyn plaatfen, ja g'antfche Polders, daar

de klai 4 k 5 voeten dikte heeft \ te wee-
ten , de Polder van Zuider Nicmvknd,
Bcttewaarde , de Jonge Polder

,
Bantam

,

Gooltjes Nieuw!and en andere.

,, De jongst bedykte Polders zyn in dit

Eiland de zwaarfte en dikite van klai:

en inde oudfte, als de Polder van Schou-
wen , de vier Bannen van Duiveland

,

en Dreyfchor, kan de klai op niet veel

hooger dan twee voeten gerekend wor-
den ; op d’eene plaats wat minder, op
dkndere wat meerder.

,, De Polders van Oosterknd
, ’s Heeren

jansland^ Noordgouwe , Sonnemaar en
Blois

DR
KLAI

33
L A N D R N
JN HLT 33

LAND 33
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33

$

C

HOU

-

XV BN

.

33

33

33

33

$3

53

3 )

53

33

33



van HOLLAND. 7

,,
Blois enz. zyn van eene zandige ligte

„ fubftantie ,
en daar in word minder klai

„ gevonden , dan langs de oude dyken.

,, Onder de klai van de bovengenoemde

„ oude Polders word op veele plaatfen Da-

55 ry gevonden ; op fommige plaatfen Zand

;

„ en wel voornaamlyk daar het land het

,, hoogfte is. Onder den Dary vind men
,, doorgaans guyl of welzand , dat aange-

,, merkt word als eene voornaame oorzaak

„ der Vallen , en Grondbraaken , daar dit

„ land zoo zeer mede behebt is. Want de

,, gemelde Zandgrond, onder den Dary,

„ door den droom uitgelokt zynde , moet

„ die bovenkorst eindelyk afbreeken en

„ nedervallen , vermits dezelve zyn fon-

„ dament verlooren heeft. En men is van

„ verbeelding, dat ’er op fommige plaat-

,, fen , tusfchen beide , eenige vaster en

,, beftendiger ftofFe is, die langer blyft zit*

,, ten
;
anders is het niet wel te begrypen

,

„ dat die vallen tot zulk eene grootte kun-

„ nen gebeuren.

„ Wat nu verder de Dary aangaat , hoe

,

3, en tot wat dikte dezelve gevonden word.

3, In de Polders, die men weet dat opge-

3, wasfen zyn, word weinig Dary gevon-

3, den , als mede niet in de bovengemelde

3, Zandige Polders.

„In de oude Polders, inzonderheid van

„ Schouwen
, is wel de meeste Dary; dog

„ dezelve zit byzonder ongelyk , en fcheid

3, fomtyds heel kort af ; op de eene plaat-

3, fe treft men dien aan, en maar een of

A 4 3, twee

KLAI-

BEDDIN-
G EN.
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Kt AT*

ïfcDDIN-

Gi: N.

,, twee treeden verder in ’t geheel niet: ook

„ is ’er de Dary zeer ongelyk van dikte;

,, daar zyn plaacfen van i, 2, 3 ja tot 4
„ voeten dikte , dog meest omtrent de

„ twee voeten.

„ Verders moetik de vryheid neemen,

,, by deeze gelegenheid te melden , dat

„ fommige Polders hier ongemeen vrugt-

,, baar zyn, by andere Landen te rekenen.

„ In ’t jaar 1767 heb ik fommige Haaltjes

,, daar van opgetekend , en medegedeeld

,, aan myn geachten Vriend den Hooggel.

„Heer Profesfor petrus camper,
,, Secretaris zynde van het Genootfchap ter

„ verbeteringe van den Landbouw. Ik zal

,, ’er hier eenige byvoegen.— Een Boer van

„ myne kennis had , in dat jaar, 48 zakken

5 ,
Tarvv van een morgen Lands gedorscht.

,, De Polder van Dreyfchor brengt zulke

„ fchoone Tarw voort , als ’er ergens in

„ Zeeland gewonnen word.

„ Dog boven al munt dit Eiland uit in

„ de Culture van de Meekrap. En fommb
,, ge Diftrikten in den Polder van Schou-

„ wen , inzonderheid die onder de Dorpen

„ van Serooskerken , Noordwelle, Elker-

,, zee en daar omtrent behooren, zyn daar

„ toe zoo wel geaart , dat de inwooners

„ daar van, (zoo dit woord my vry Ha,)

„ zig beroemen
, dat daar toe in geheel Eu-

,, ropa geen beter grond is. Daar zyn ook
,, misfchien weinige Boeren in Europa, die

de Culture van de Meekrap zoo wel ver-

„ Haan,
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liaan , en zig zoo veel moeite daar om-
„"trent geeven.

„ Deeze goede Culture van de Meede

,

5 , en de ongemeene hooge prys daar dezel-

,, ve, in de jaaren 1765, 1706,1767 en

,, een gedeelte van 1768 , voor verkogt

,, wierd, heeft veele Boeren hier fchielyk

„ ryk gemaakt. Ik weet ’er een , die van

„ 15 gemeten, of morgen Meekrap, na

„ aftrek van alle onkosten, nog 15 dui-

,, zend guldens vry geld in zyn zak ftak.

,, Dog om nog eenige byzondere geval-

„ len wat nader te melden; Monfr
. dlber*

„ tus van Stevenink heeft , uit een klein Boom-

,, gaardje , hier in de Stad gelegen
,
(name-

„ lyk Zierikzee ,) en maar 209 Roeden

„ groot, gedolven 2,134 hard goed, en

„ 832 ffö mul. De Heer Jan Mulocq heeft,

„ uit zes gemeten , of 3 morgen , zynde

,, geweest eene gebrooken weide
,
gereed

„ 16,1 14 $ hard goed, en 4000 W mul.

,, Jan van Zuidland heeft, in de Mee-fto-

„ ven deLely,uit 43 gemeten en 160 Roe-

,, den
,
gereed 60,000 fê hard goed , en

5? 23,500 mul; en dezelve verkogt- aan

,, Monfr
. Willem Locker , het hard goed

„ voor 51 gl. : en de mul voor 18 gl. het

,, 100 ffê.

,, Daar zyn in die Jaaren menigmaal twee

„ gemeten of een Morgen driejaarige mee-

,, de , en dus bekwaam om gedolven te

„ worden , verkogt voor 2,400 gl. , wan-

„ neer de kooper nog de onkosten moest
A 5 „ doen

KLAI-

BkDDIN
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„ doen van het delven , ftoov en reed-

„ huure enz.

„ Monfr
. Willem Locker verkogt den 14

,, February 1766, aan Bastiaan Siereveld ,

„ 202 Roeden driejaarige meede voorƒ4-1

1

„ de Roede, is ƒ919:— De landhuur voor

,, den kooper ƒ 60: — is famen 979. en

„ Bastiaan Siereveld heeft ’er nog veel op

,, gewonnen.
Schoon nu het Land van Schouwen niet

onder Holland behoore , en de laatstgemel-

deberigten wegens de Meede hier niet vol-

ftrekt vlyen
,

(vermits wy alles, wat de

voortplanting van byzondere Gewasfen be-

treft, tot nadere gelegenheid fpaaren ,)zoo

heb ik egter dit naauwkeurig berigt in zyn
geheel gelaaten

;
gemerkt de overeenkomst

der Overmaasfche Hollandfche gronden en
eilanden, met die van het Land vanSchou-
wen ; welks vrugtbaare en vette aart uit

dit berigt ten vollen blykt. Ook zyn ’er

in hartje van Holland nog wel Klailan-

den, waar op men , in een voordeeligen

oogst, 39 k 40 zakken Tarwe van een mor-
gen dorscht. Zie myn Antwoord aan de Hol-

landfche Maatfibappye , in de reeds aangehaal-

de Verhandeling, bl. 172.

Dog laat ons, na deezen uitftap, bepaal-

der het oog vestigen op myn doelwit. Om
regelmaatig te zyn, heb ik, tot meerder
opheldering, geen arbeid, en de Uitgeevers
geene kosten ontzien , om ware het moge-
lyk , zoo beknopt, als naar den aart der

zaaken doenlyk is , eene fchetswyze Afbeel-

ding
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ding van de Laagen der Gronden in Hol-

land te geeven. Tot dit einde is de eerde

Konstplaat geheel ingericht; waar in ik, op
eene zekere verkleinde voetmaat van twaalf

Rhynlandfche voeten , uitmaakende eene
roede , eene afbeelding van de Laagen en
onderfcheidingen der Gronden, die hier in

rang befchreeven worden, naatstdoenlykst

tracht voor te dellen. De letters, die op
de zyde der laagen

te verdaan.

K. Klai.

B. K. Beste Klai.

Bw. K. Blaauwe Klai.

F. K. Fync Klai.

G. K. Grove Klai.

K. K. Katte Klai.

O. K. Oker Klai.

IVF Mergel.

Z. Zand.
B. Z. BlaauwZand.
F. Z. Fyn Zand.
Gl. Z. Geei Zand.
Gt. Z. Geest Zand.
G. Z. Grof Zand.
H. Z. Hei Zand.
O. Z Oker Zand.
B.O.Z. Bruin Oker

Zand.
Oehr. Oehr.
Or. Z. Oehr Zand.
S. Z. Schraal Zand.
W.Z. Wel Zand.
Z.&K. Zand en

Keitjes»

worden , zyn dus

Zw. Z. Zwart Zand.

O.enK. Oehr en Kei-

fteenen.

V. Veen.

B. V. Best Veen.

S. V. Slegt Veen.

H. V. Hei Veen.

Z. V. Zandig Veen.
D. Dary.

D. V. Dary Veen.
M. V. Mollig Veen.

A. Aarde.

G. A . Gemengde Aar-
de

Z. A. Zand Aarde.
Zw, A. ZwarteAarde.
G.K. &Z, Gemeng-

de Klai en Zand.
G.K.&V. Gemeng-

de Klai en Veen.
G. K.&D. Gemeng-

de Klai en Dary.

A. & W. Aarde en

Water.

KL AI-

BEDDIN-
GEN.

Voorts
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Voorts zyn de byzondere voorbeelden,

zoo als ze op den Text toepasfelyk zyn ,

boven aan met kleene nummers aangewee-
zen;gelyk uit de volgende voorbeelden af-

genomen kan worden.

Op Num. i. vind men, volgens de op-

gave van den Geleerden baster, een
ftaaltje van de gronden in het eiland

Schouwen ; te weeten. (x.) Beste

Klai , van vier tot vyf voeten. (2.) Da-
ry, tot een, twee k drie voeten. (3.)
Wel zand, tot ongelyke diepte.

De tweede aart der laagen is, (1.) Beste

Klai, tot twee voeten, en op lommi-
ge plaatfen Zand, boven cn naast de

Klai. Dan (2.) onder de Klai Dary,
tot onderfcheiden diepte ; en daar on-

der (3.) Welzand.
Decze bovengemelde ligging der grond-

laagen is meerendeels ook toepasfelyk op
de Overmaasfche Landen ,

die onder Hol-

Tand behooren ; hoewel met dit onderfcheid ,

dat de Darylaagen verminderen , naar maa-

te men meerder tot de Hollandfche Bin-

nenmaasfche Landen nadert; wel te verftaan

die foort van Dary , dien men aan de Zeeuw-
fche Kusten vind ; zynde de Dary , dien

men hier en daar tusfehen de Klailanden in

Holland ontmoet veel al van eene andere

natuur, gelyk voorts blyken zal: het welk
in onze Schets van doorfnyding,zoonaauw-
keurig als doenlyk was, is afgebeeld.

Het is uit herhaalde proef-ondervinding

bekend
7 dat de Klaiiaagen, in de Landen

van
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van Koorndyk, op veele plaatfen,ter diep-

te van 6 voeten liggen , en dat aldaar ook

Darylaagen gevonden worden , dog weinig

zandige bovenlaagen ; terwyl ’er niettemin

zeer diepe Zandlaagen onder de Klai zyn

,

liggende doorgaans de Klai aldaar zeer hoog.

Wegens de Landen van Ysfelmonde ,

Rhoon en Poortegaal ; aldaar vermindert

de Klai in dikte van laagen, naar maate dat

derzelver boezemlanden zig van de Maaze
verwyderen ; en dus begrypt menligtlyk,

dat de Klai- en Zandlaagen aldaar meerder

op onderfcheiden diepte en oppervlakte lig-

gen; gelyk ik dit in het Land van Voorne
waargenomen heb. Dit Eiland heeft, aan

den kant naar Rhoon , en Ysfelmonde , on-

gemeene fchoone en vrugtbaare Klai ; ter-

wyl het, aan den anderen kant, door hooge
en fchraale Zandlaagen als overftelpt is.

Dit onderfcheid hangt nergens anders van
af, dan van de tegenwoordige of geweezen
nabyheid der Zee , die Zand opwelt , of der

Maaze ,
die Klai opwerpt : en d?eze om-

ftandigheden zyn in ’t algemeen op de Hol-

landfche Landen , aan of omtrent de Maa-
ze, toepasfelyk , en wel met aanmerking
van de volgende byzcnderheden. Aan fom-

mige oevers , daar de meeste fchiiuring van
den fel nedervlietenden droom word waar-

genomen, zal men weinig beste Klai, maar
wel grove Klai, met grof Zand gemengd,
vinden. Deeze aanmerking komt overeen
met het gevoelen des Heeren lulofs ,

wiens aanmerkingen in zekere Misfive aan

de

KLAI-
BEDDIN*
GEN.

KLAI-

LAAGEN
IN HET
OVER-
MAAS-
SCHE.
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de Heeren Gecommitteerde Raaden , we-

gens eene Modder-Macbine , zyn, „ dat

„ overal , in verre de meeste plaatfen van

3, ’s Lands Rivieren , daar de winden en

3, firoomen op fpcelen , het Zand op den

33 bodem levendig en als vloeibaar is, zoo

33 dat de geul , die door de Machine van

33 Macary , of door eenige andere werfc-

33 tuigen
,
(die alle dit met deeze Machine

33 gemeen hebben 3 ) gemaakt word , aan-

33 Ronds weder vol zoude raaken door de

33 toefchietende Zanden ; zelfs is het gat

33 dat in den bodem van de Maas 5 den 4
,3 January dcezes jaars 1764 gemaakt is,

33 reeds gevuld; fchoon de fpecie, die daar

33 nu in gevonden word, tot nog toe die

3, hardheid niet heeft als de voorgaande

33 die daar is uitgehaadd (*).”

Door deeze harder fpecie die ’er te voo-

rcn is uitgehaald
, bedoelt de Heer lulofs

zekerlyk , overeenflemmig met myn gezeg-

de ,
de grove Klai met Zand gemengd

,
ge-

merkt, gelyk ten vollen bekend is, de on-

derRe Maasbodem meest Klai is
, en zyn

Edele dit te dier tyde heeft aangevoerd,

om aan te toonen, dat, ,, in de Merwe,
,3 in de Noord, in de Lek, in de Maas,

3, boven, by en beneden Rotterdam, gee-

,3 ne bepaalde diepte te maaken en te on-

,, derhouden is, als ’er geen Werken kun-

,, nen gelegt worden
, die eene uitfchuu-

„ rin-

(*) Uit eene Misfive aan Gecommitteerde Raa-
den, dato 13 April 1764.

1
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„ ringe kunnen te weege brengen by con-

„ tinuatie.” In hoe verre nu, zoodanige

Zandlaagen door den ftroom kunnen aan-

groeijen , desaangaande zie men het Ant-

woord van den naauwkeurigen bols tra
aan de Holiandfche Macitfckappye ,

Eerfte Deel

,

bl. 792 enz. volgens welk berigt verfchei-

den Zandlaagen , federt hetjaar 1700, tot

op drie voeten zyn opgehoogd ; voorts ver-

gelyke men hier mede het geen wy
,
wegens

de verzanding en verftopping des Rhyns,
hebben aangemerkt; waar uit men zig ge-

reedelyk een denkbeeld van de Klaigeboor-

te kan vormen. Deeze Klai word naar on-
deren, hoe langer hoe grover, zoo dat men
’er dikwils fyne keitjes onder vinde , die

hier en daar ook wel geheele beddingen
formeeren.
Aan de oevers der meeste Zandplaaten

,

of aan den voet der Dyken en Maaslanden

,

vind men de bovengemelde grove Klai- of
Zandbeddingen ,meerendee!s , met een vaa-

len modder bedekt, hier tot één, gints tot

twee of drie voeten opgeftapeld ; die , droog
zynde , tot goede zwarte vrugtbaare aarde

verwandelt. Zoodanige gedroogde, of op
eengepakte modder-aarde

,
word ook wel

Dary genoemd; byzonder op die plaatfen,

daar men deeze Dary
, of zwarte aarde, op-

pervlakkig vind. Elders , daar zy tot eene
aanmerkelyke diepte ligt

, ontdekt men veel-

tyds Zand, en wel blaauvv Zand, tot eene
meerdere of mindere diepte; en onder dit

Zand meest altoos KJailaagen ; hoe men ver-

KLAÏ-

BEDDIN-
GEN.

Zie
I Deel,
Hoofd-
ftuk 3.

Zie
wyders
Hoofd-
lluk 2.
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klai- der landwaards in gaat, des te meerder be«
BE d

D

i n

*

gint men hier en daar te befpeuren dat de
GEN

* Klailaagen verloopcn , zoo dat men boven
deeze Klai- of Zandlaagen , Veenlaagen be-

gint te ontdekken ,
en dat zeer dikwils in

diervoegen, dat ’er eindelyk eene gantfche

ftreck Veengrond boven eene diepe Klai-

laag gevonden worde. Men zal nogtans al-

le deeze gronden met eene ligte laag ge-

meene zwarte ttiin-aarde bedekt vinden: en

deeze oppervlakte is of moerig of vast

land, naar geraade der laagte, hoogte, of
wateragtige ligging der Landen en Polders.

klai- Aan de Maasoevers , en derzelver na-

aaïTdTn buurige Landen , die gelegen zyn in de na-

maas- byheid van eenige Zand- of Klaiplaat, wel-
oEvta. ke door eene mindere, en om zoo tefpree-

ken , verlaaten ichuuring der Riviere geboo-

ren is
,
ontdekt men altoos een vetten Klai-

bodem; zoo dat hier het tegendeel van het

bovengemelde Rand grypt. Men bevind hier

omftreeks, dat de bovenlaag eerst uit eene
dunne vaale zwartagtige modderlaag be-

ftaat; daar na uit fyne geelagtige Klai, tot

eene goede diepte ; wat laager vind men
grover Klai , vervolgens Zand , daar onder
lbmtyds weder nieuwe Klailaagen

, en ein-

delyk, hier en daar, vaste Veengronden,
of zwarte Aarde. Hier uit is derhalven ten

naasten by de volgende ligging der laagen

op te maaken.

Plaat I. Ten opzigte van de eerstgemelde beddin-
FiS- 3* gen. (i.) Modder, of gemengde zwar-

te Tuin-aarde,tot onderfcheiden diep-

te.
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te. (2.) Grof Zand. (3.) Grof Zand,

met Kei (teentjes gemengd. (4.) Fyne
Kiai,meer of min met Zand gemengd.

(5.) Kiai , tot meer of minder diepte

met Grof Zand. (6 .) Dary en Veen ,

of een van beiden.

Ten opzichte van den tweeden Grondaart.

(1.) Aangefpoelde vaale Moddergrond ,

of gemengde zwarte Tuin-aarde. (2.)

Goede fyne Klai. (3.) Gemeene gro-

ve Klai. (4.) Zand en Klai. (5.) Zand.

(6.) Darygi ond , en daar na veeltyds

Zand.

Deeze bovengenoemde Eigenfchappen

kan men insgelyks tot de andere Landen
der boven Rivieren overbrengen

;
als ver-

fchillende de Klai- , Veen- en Zandlaagen al-

daar ook , naarmaate van haare gelegen-

heid, waar by men in agt moet neemen,
dat deeze Klaibeddingen onderfcheiden zyn
van die geene, die op den bodem der Ri-

vieren liggen , want deeze zyn , op plaatfen

van weinig fchuuring , meerendeels met
Modderzand bedekt. En hier nevens komt

,

met betrekking tot dit onderwerp , zeer wei
te pas een zeker berigt, by manier van By-

laage, gevoegt, by eene Propoütie, door de

Gedeputeerden van Gorcum, in den jaaro

1729, aan de Edele Groot Mogende Hee-
ren Gecommitteerde Raaden voorgemeld ,

raakende de Middelen, om die Stad en de
Landen van Arkel , mitsgaders den Alblas-

ferwaard , te bevryden van inundatien. Dit

berigt ons, door den Hooggeleerden Heer
lï. DEEL. B AL-

KLAT-

BEDDIN1 -

GEN.

Plant I.

Ftg, 4.
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allamand, uit de papieren van den be-

roemden ’sgravesande, vriendelyk ter

hand gefteld zynde , vinden wy ons ver-

pligt, om > by deeze gelegenheid, den gun-

ltigen byftand van gemelden Hooggeleer-

den Heer allamand, zoo in het verzor-

gen van noodige berigten , als in ’t mede-
deelen van zyne gulhartige raadpleegingen

,

betreffende onze derde Plaat, en andere me-
nigvuldige gunften , ter deezer plaatfe met
dankbaarheid te erkennen. De gemelde By-

laage was geattesteerd door agt Perfoon°n ;

welken, volgens de fimple Copye, ten op*

zichte van de Gronden aldus getuigen.

,, Dat zy Comparanten gefaamentlyk ,

,, ten verzoeken van de Heeren Requiran-

,, ten , op gisteren en heeden haar hebben

„ vervoegt in het oude land van Althena,

,, en aldaar van de Kruin van den dyk, ge-

,, leegen beneeden ae Stoep van de woning

,, genaamd Krayeveld , tot aan den nieuwen

,, Althenafchen dyk, (zynde omtrend lang

5, agt honderd en veertig roeden) hebben

3 ,
onderzogt, en op vier byzondere plaat-

5, fen geboord , en gevifiteerd de grond in

,, die diftantie geleegen ; dat fy Comparan-

„ ten haar eerfte booringe hebben gedaan

„ negen roeden van de kruin van den dyk

,, beneeden de voorfchreven Stoep, en in

„ de grond bevonden den eerften voet

„ rood Zand
; den tweeden fwart Zand ; de

„ derde , vierde en vyf le voet blauw Zand

,

„ en het onderfte van de grond zoo hard

,, als Staal*

,, Dat
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55
Dat zy daar op hebben gedaan haar klau

„ tweede booring feeven en twintig roe- BEDD^
,, den van de eerfte booring, en aldaar be-

GEN ‘

„ vonden eerst tien en een halve voet

„ blank grof Zand ;
toen een voet Kley

„ goed en vast, dieper twee voeten Derry

„ foo goed als Kley, en onder de voor-

,, fchreve Derry twee en een halve voet

„ blauw fyn Zand; dat feer hard en vast

,, op de grond was,

,, Waar op zy Comparanten voor de der-

„ de reife omtrent drie honderd en vyftig

,, roeden van den Merwe dyk (zynde tus*

,, fchen beide alle hoogkoorn en boekweit

„ land) op het land van Juffrouw Hamme-
„ kes hebben geboord , en gevonden vier

„ voeten diep zeer taye Kiey; voort zee-

„ ven voeten beste drooge Derry : en daar

„ na vier voeten vaste Kley.

,, Dat de Comparanten haar vierde boo-

,, ring hebben gedaan drie honderd roeden

,, van de laatstgemelde booring , op het Bak*

,, kers laag weiland, zynde tusfchen de voor-

„ noemde derde en vierde booring hoog

,, koorn en weiland geleegen : en op de

„ eerfle vier voeten diep bevonden zwaa-

„ re Kley ; en daar aan volgende vyf voe-

„ ten Derry die goed en onverbeterlyk is.

,, Voorts gekoomen zynde tot in den

,, Boezem van de zeven bannen dewelke

„ de Comparanten, op meer als fes ver-

,, fcheide plaatfen met ftokken hebben be*

,, voeld en beftooken , en waar van onder-

,, vonden hebben, dat de grond was van
' Ba ,, vas-
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KL AI-

BEDDIN-
GEN.

Plaat L
Fig. 5 .

Fig. 6*

„ vaste taye Kley; welke boefemgrond fy

„ Comparanten gezamentlyk oordeelen fuf-

„ fifant en bequaam te zyn , om een ho-

5 ,
gen Dyk te kunnen dragen enz.”

Wegens deeze verklaaring zyn ten dien

tyde andere tegen gefielde verklaaringen ,

door die van Altena, gedaan ; als of die

landen geheel week en moerig waren , zoo

dat men, met een langen ftok, zeer diep

in den grond konde fteeken , zonder eeni-

gen tegenftand van vaste Klailaagen. Dog
vermits , volgens de veelerleie berigten,

zoo voor als tegen , ten aanzien deezer

gronden, blykt, dat de laatstgemelden , uit

eenig byzorder eenzydig inzigt
,
gegeeven

,

en flegts op eenige vóórgronden betrekke-

Jyk zyn ,
zoo houd ik de eerstgemelde naauw-

keurige opgave, als onpartydig opgefteld,

tot myn oogmerk voldoende ; en oordeel

dieshalven, dat men de laagen oergronden ,

aan dien kant van Holland, op de volgen-

gende wyze kan bepaalen.

A. (i.) Een voet Rood of Oker Zand.

(2.) Een voet Zwart /and. ( < ) Drie

voet Blaauvv Zand. (4.) Harde Grond,
of vaste Klai.

Deeze ligging der gronden verandert in

B. (i.)Tien en een halve voet Blank Grof
Zand. ( .) Een voet vaste Klai. (3.)
Twee voeten Dary,zoo goed als Klai;

door welken Dary men verftaan moet
Zwarte Vecn-aarde

, met Klaideeen
vermengd. (4.) Twee en een have

voe-
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voeten Blaauw Fyn Zand , dat zeer

hard en vast op den grond was.

C. (i.) Vier voeten taije, fyne of goede
Klai. (2 ) Zeven voeten Dary. (3.)
Vier voeten Grove Kiai.

D. (i.)Vier voeten taaije,fyne, zvvaare

Klai. (2.) Vyf voeten zeer goede Dary.

Uit dit berigt blykt nu ten vollen het

merkelyk onderfcheid , dat ’er in de grond-

laagen aan dien kant van Holland gevonden
word

;
en in welk een kleenen afftand de

Klai-, Dary- en Zandbeddingen , in de 11a-

byheid der groote Rivieren, nu hoog dan
laag ,

diep of ondiep liggen ; en tevens

toont het ons, hoe ’er in dit Land, zeer

zelden , doorgaande beddingen gevonden
worden ; die niet door tiisfcbenliggende an-

dere beddingen, zelts op een kleenen af-

ftand, afgefcheiden zyn. Wyders kan men
al dit bovengemelde, op de overige Lan-
den, en wel byzonder op de zulken, wel-

ken aan dien kant van Zuid-Holland liggen,

toepasfen , als daar zyn , de Krimpener-
waard, de Landen van Altena, enz. Ook
word die eigenfte ligging op veele plaat fen

van Delfland, Schieland en Rhynland be-

lpeurd; uit welke laatstgemelde Landftreek

wy hier , ten opzichte van de Klaibeddin-

gen, nu eenige ftaaltjes zullen opgeeven.
Wanneer men de Klailanden aan of om

trent den Binnen- Rhyn , waar van deSteen
bakkers hunne Steenaarde graaven, nagaat,

ontdekt men wel dra, dat ze meest al met
een-e oppervlakkige laag vrugtbaare zwarte

B 3 Aar-

KLAI-

BEDDIN-
GEN.

Fig. 7 .

Flg. 8 .

KLAT-

LAAGEN
AAN DEN
binnen-
RHYN.
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Aarde , ter onverfchillige diepte van een
half, één, tot anderhalve voet, dog zelden

meerder , overdekt zyn ; welk onderfcheid

al veel afhangt van den tyd geduurende wel-

ken , en de wyze waar op , zulk een Klai-

land gebruikt, of bebouwd is geweest. Het
is tog een algemeen aangenomen gevoelen

,

dat de bovenfte korst der aarde uit een

mengfel van allerleie ontfloopte ftoffen be-

ftaat, en derhalven begrypt men ligtelyk,

dat de oppervlakkige beddingen , in een
zoo digt bewoond en bebouwd Land, als

Holland is , ook met zeer veele ontüoop-

te deelen van allerleie voortbrengfels der

natuure vermengd zyn. Deeze korst nu is

het, die men doorgaans aarde, of zwarte

aarde, noemt; welke zwarter en lugtiger

is, naar geraade dat zy meerder met nog
nieuw verrotte of ontfloopte lichaamen ge-

mengd zy: terwyl ze integendeel, hoe ze

ouder worde, en hoe ze langer door het

overftuiven van Zand ,
of het overfpoelen

van KI ai , bedolven geraake , allengskens

meer en meer van haare zwartheid ver-

lieze; en of tot een harden koek aanzet-

te , of geheel tot de eigentlyke hoofd-

ftoffelyke Aarde wederkeere : waar over
vervolgens nader. Dit, dus in ’t voorby-
gaan aangemerkt zynde,kan gevoegelyk tot

opheldering van de verandering der Klai

verftrekken ; te meer, dewyl de Boerenlie-

den in Holland, meest overal, ’s jaarlyks

hunne landen met modder, zand of mest
aanhoogen ; waar door het dan ook toe-

komt,
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komt , dat de oppervlakte der aarde boven kl-ai-

die Klaigronden merkelyk in diepte kan BEDDIN*

verfchillen. Onder deeze bovenfte aardlaag
GEN *

ontdekt zig voorts Klai ,
van eene ligt

blaauwe verwe, ter onderfcheiden diepte;

zelden minder dan van drie, en zelden meer-

der dan van vier tot vyf voeten , en byna
nooit tot tien voeten diepte; of de Klai

begint in eene grove donker blaauwe Kat-

teklai te verwandelen. En deeze laatstge-

melde laag rust gemeenlyk op eene zand-

plaat, tnaar zelden op veengrond; ten zy

men verre van den natuurlyken oever der

Rivieren afwykt, daar men deeze Klailaa-

gen ook wel, dogegter zeldzaam, op Veen
ziet liggen.

Wegens de Klailanden omtrent Vianen klai-

en Ysfelftein, heb ik opgemerkt, dat de- LANDEN

zelven daadlyk , op de oppervlakte door T

™’
T

haare eigen harde , fyne en vaste Klailaagen vianen.

gedekt zyn. Deeze Klai ligt ’er zeer hoog,
boven de andere aangrenzende landeryen

;

derzelver diepte is daar het ailerm . este van
eenige der nabuurige flreêken. Men vind

eene zuivere Klailaag, daar ter plaatfe , dik-

wyls tot zes , zeven , ja tot tien voeten diep

;

en dezelve eindigt meest altoos op een zand- aan^ie
bodem. Dog hoe vast en hard , en hoe zwaar Hou.

gevolglyk deeze Klai te bewerken zy , ze is

niet te min ongemeen vrugtbaar in zig zei

ve; waar door zy, met eene oppervlakki- Deel^

ge ploeging, zonder mest, eene eigenaar- * Stuk,

tige vruchtbaarheid bezit.
bl 37 -

Van dien zelfden aart zyn ook de Klai
4°*

B 4 lan-
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landen omtrent Utrecht, en langs de Vecht

;

welken aangaande wy deeze berigten nog
onlangs ingekreegen hebben. De Klai , om-
ftreeks Utrecht , is hoog , vast en zeer vrugt*

baar ; ook word ’er op die Klailanden vee-

lerleie graan en vlas geteeld. De Klai ligt

aldaar
,

gelyk elders , tot onderfcheiden

diepte; op het ondieplte tot twee, en op

het dieplte tot zeven of meerder voeten,

doorgaans tot op 5 voeten. Onder deeze

Klai vind men, nu hoog, dan laag, eene

witagtige Klai , of Mergel
, hier en daar

met geele anrdklompjes gemengd ;
welke

Mergel, gekneed en gemaalen zynde, zeer

goede Pottebakkersklai is. Onder deeze Mer-
gel vind men, meest altoos, wederom an-

dere Klai, die vervolgens in blaauvve Katte-

klai verwandelt , en eindelyk op een geelag-

tigen Zandbodem eindigt. De bovenklai

zelve word hier ook wel tot pottebakken ge-

bruikt; en ze is, meest overal, met geel-

agtige adertjes gemengd. Volgens dit be-

rigt, ’t welk wy, door een Mr. Pottebak-

ker Menens
, te Utrecht, bekomen hebben ,

verzeld van de Itoffen zelven , is de lig-

ging der laagen aan dien kant meer of min
in deezer voegen gefchikt.

(1.) Vyf voeten beste Klai metOker-ade-
ren. (2.) Twee voeten witte Klai of
Mergel. (3.) Twee voeten beste Klai.

(4.) Drie voeten Katteklai. (5.) Geel
Zand.

In de Klailanden langs den Binnen-Rhyn
befpeurt men, van Utrecht af, tot by en

voor-
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voorby Leiden , veelal dezelfde ligging ;

met dit onderfcheid, dat de beste Klai, zoo

als wy me£rmaalen gezegd hebben , al veel

tot ftéenbakkeryen verbruikt is. Men vind

’er mede hier en daar goede Mergel ; dog

deeze Mergellaagen ftrekken zig niet wyd
uit, en zy word voor zeer onvrugtbaar ge-

houden; ’t welk daar van daan komt, dat

dezelve , op de minfle droogte , zoodanig

verhard ,
dat *er de wortelvezelen geen door

togt in vinden kunnen. Ik heb, in gezel-

fchap van myn geagten en kundigen vriend

Gerrit Schoenmaker
, eenige proeven, om de

Klaigronden langs den Rhyn te kennen , ge-

nomen; en my ten dien einde met hem ver-

voegd by een ervaaren Tuinier , woonende
in het midden der beste en hoogfte Klailan-

den van Valkenburg, Oestgeest en Rhyns-
burg, langs de Hooge Morsch, by Leiden.

In deeze Klailanden , die nog meerendeels

in haar ouden Raat liggen, bevonden wy,
dat de beste Klai, op eene diepte van vier

a vyf voeten, lag, en daar onder Katteklai

of Zand; als mede dat de Klai, op een af-

ftand van zestig a zeventig treeden
, hier on-

diep, daar weder dieper lag: tusfchen twee
laagen goede Klai vonden wy, nu en dan,

zeer korte laagen grover Klai
, waar onder

,

ter diepte van twee voeten , de bovenge-
noemde Mergel lag. De Tuinier berigtte ons

,

dat deeze Mergel een der flegtfte gronden
van zyne Landen uitmaakte; dog dat dezel-

ve niet te min , by natte Zomers , vrugt-

baar was; en dat het geboomte, zoo ’t van
B 5 dien
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dien aart ware
, dat het met de wortelen

dien grond doorbooren kon , ’er als dan
zeer voordeelig in tierde. Ter regte plaat-

le zullen wy deeze Mergel in haare ioort

breeder betchryven : ’t zy voor tegenwoor-
dig genoeg , aan te merken , dat ’er niet

veel van die Mergellaagen tuslchen de Klai

liggen ; en ’t ons gelooflyk voorkomt , dat

deeze Mergel , indien men zig de moeite

gave om ze wel te bearbeiden , en behoor-

lyk met Zand te mengen, een van onze
vrugtbaarfte gronden zyn zouidewyl haare

vastheid alleen door de fynheid der Klahaa-

gen veroorzaakt is. Ook weet men , door
beproefde voorbeelden hoe men ,in Vrank-
ryk en elders, de harde Mergel, als eene
vnigtbaare ilofFe , tot allerbest bouwland
bereid , inzonderheid als zy oppervlakkig

ligt. Dog dewyl men de Mergel in onze
Gewesten zoo veel niet vind, en ze hier

te Lande meest door Klai bedekt word, is

misfehien de kennis , om dezelve zig ten

nutte te maaken, verzuimd; wy zullen hier

een ftaultje van de gemelde laagen byvoe-
gen . zoo als wy weeten dat zy liggen.

(j.) Een half voet goede Klaiaarde. (2.)

Een k tweevoeten fyne Klai. (3.) Wit-
agtige Mergel, met Okerklompen ge-

mengd, twee a drie voeten. (4.) Ge-
meene grove Klai, een, twee a drie

voeren (5.) Zand. — Men ziet ook,
in deeze Figuur

, de affeheiding der Mergel-

,

Klai- en Zandlaagen aangeduid.

Wat
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Wat andere Klailanden , omtrent Noort-

wyk ,
Rhynsburg , Katvvyk en elders be-

treft; in die ftreek van Holland liggen de

Klailaagen en de beddens der gronden , niet

meerder of minder diepte , aldus. Eerst

,

eene korst van aardagtige Klai, of liever

Klaiaarde, met zand en gemeene aarde ge-

mengd, ter diepte van omtrent een fpit,

of tien duimen. Daar na gemeenlyk twee

,

drie, vier fpit beste Klai; voorts fomtyds
eene laag gemeene blaauwe Katteklai met
Okerbonken , ter diepte van een, twee,
drie of meer fpitten. Hier op volgt dan
wit Welzand, ter onbepaalder diepte; on-

der de beste , zuiverfte en vrugtbaarfte

Klai vind men weinig Katteklai; maar al-

toos zeer wit Klapzand: welk Klapzand, in-

dien men ’t zelve droogt, zoo wit en fyn

is, dat het, droog zynde , als meel ver-

ftuift, en alle Hollandfche Zanden in wit-

heid overtreft. Onder dit Welzand word
men gemeenlyk grover Zand gewaar, dat

op andere vaster beddingen rust; van de-

welke ik verders met geene zekerheid iets

zeggen noch befluiten kan ,
dan het geene

uit vergelyking met andere gronden waar-

fchynlyk is. Men kan 'er te minder bepaald

van fpreeken
, om dat het niet gemakkelyk

valle door het gemelde Klap of Welzand
heen te graaven; te meer, nadien hetzelve

daar en boven tot een groote diepte ligt,

onder eene vaste Oerh- of Okerbank, wel-

ke de Landlieden de Schil noemen , die veel

al ongeroerd blyft liggen; ook welt d<^ze

Wel-
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Welzand- ?aag onmiddelyk toe, zoo dra men
’er flegts eenige fpitten in graaft : dog dit

tot de befchryving van het Welzand in zy-

ne foort overlaatende , mogen wy hier , uit:

bovengemelde Proeven , wegens de Klai-

beddingen , in de binnenlanden van Zuid-

Holland op genoegzaamen grond bepaa-

len , dat ze in deeze onderfcheidingen liggen.

(1.) Eene laag beftaande uit gemengde
zwarte Tuinaarde, tot tien of meerder
duimen. (2.) Eene goede of beste

Klailaag tot drie, vier, vyf of meer-
der voeten (3.) Eene blaauwe grove
Klailaag, tot een twee of drievoeten.

(4 ) Eene Schil van harde Oerhgrond,
tot een voet of meer. (5 .) Welzand,
tot onverfchillige diepte ; vervolgens

grof Zand, en eindelyk Dary en Klai,

of een van beiden.

Deeze en dergelyke liggingen der K ! ai-

beddingen befpcurt men ten klaarften, in

alle de Landen, daar men Klai vind; het

zy dat dezelve oppervlakkig en hoog liggen

,

of dat zy onder andere grondlaagen , van
welken aart zy zyn mogen , diep of ondiep

gelegen zyn. Ook is uit onze bygebragte

Proeven ligt op te maaken , hoe zeer de Klai-

beddingen , in grofheid en fynheid van Klai

,

kunnen verfchillen , door de menging der

op- of ondergronden
,
waar mede dezelve

verbonden zyn.

Aangaande de gelegenheid der Klailanden

in Noord - Holland ; deswegen ondervind

men alleszins dezelfde richting en ligging

,

als
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als die ,
welke wy hier boven reeds gemeld

hebben. Evenwel fchynt het ons, uit ee-

nige (haaltjes, die wy onderzogt hebben,

toe; dat de Klai in Noord-Holland, fchoon

in zich zelve vru tbaar, nogtans meerder

met zand en aarde gemengd is, dan die van

Zuid-Holland ; ook liggen de Kladaagen al-

daar tot zulk eene diepte niet; ’t welk me
de uit natuurlyke redenen waarfchynlyk op

te maaken is : dewyl ’er door de overloo-

pingen van het Y geene zagte Klai, maar

wel Zand en klaiagtige Modder is ingevoerd

;

en Noord-Holland van ouds in zig zelve

mcerendeels uit laage Moerasfen beftond,

die nu meest alle droog gemaakt, meerder

uit gemengde Aarde, dan uit Klai beftaan.

Ondei tusfchen vind men in de ftreek, daar

de Rivieren voor deezen faamenliepen of

overvloeiden
,
goede Kiailanden : zelfs ont-

dekt men, van het midden van Noord-Hol-
land, tot aan deszelfs uiteinde, onder de

gemengde aarde, Klai ; inzonderheid naar

den kant der Zuiderzee, en boven de Be
verwyk,daar men op veele plaacfen Koorn
en andere Graanen op de Kiailanden teelt.

In myne leerhandeling
,
aan de Holland/che

Maarjchappye overgegeeven , heb ik den aart

der Klai , die aan het Y- boord aanlpoelt ,

befchreeven , waar in ik het bovengemelde
ten deele bevestigd heb, dat ik hier ver-

volgens onder het befchryven der foorten
nog breeder zal aantoonen.

’t Zy voor tegenwoordig genoeg te zeg-

gen , dat men de Klailaagen in Noord-Holland
in
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in tweederleie ligging kan befchouwen : en
wel eerst , dat de goede en beste Klai , in

den boezem des Lands , meerendeels ligt

ter diepte van twee of drie voeten , waar
onder vervolgens grover Klai, dan Zand,
dan Dary , enz. Ten tweeden , dat men
de Modderklai aan het Y, of by Wieringen
en andere Oevers, liggende , tot onver-
fcbillige diepte vind, naar geraade van den
geweezen meerderen of minderen aanval

van den ftroom. Op de van den ftroom ver-

laatene oevers , of by laag water
, vind men

aldaar eene blaauwe ftroeve en grove Klai-

laag, zoo verre als ik bevonden heb, tot

vier a vyf voeten. Deeze laagen liggen al-

toos op grof Zand , en fomwylen ook wel

onder eene Zandlaag. Aan het uiterfte van
Noord-Holland, op het zoogenaamde Koe-
gras, of Karelduin, vind men eene harde

klaiagtige laag , ter diepte van twee voeten,
en daar onder grof Zand ; welk Zand naar

beneden in eene foort van Welzand veran-

dert : maar ik twyffel ,
of deeze harde korst

niet eerder eene verharde Daryfchil is; dog
het fchynt wel Klai te weezen, om dat die

korst by veel regen fmeerig word. Gaarne
zouden wy hier van ook eenige ftaaltjes af-

beelden
; dan, dewyl de ligging der Rhyn-

landfche gronden zeer veel overeenkomst
heeft met die van Noord-Holland en Ken-
nemerland, zoo agten wy het onnut, om
het geene dermaate overeenkomftig is tel-

kens te herhaalen : te meer, daar de juiste

bepaaling der laagen , uit hoofde der onvef-

fchil-
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fchillige diepten , met toegeevendheid moet klai-

begreepen worden. Ook is de naatstdoen- beddin-

lyke bepaaling hier van , in onze beknopte OEN *

aaneenfchakeling der gronden , van de Be-

verwyk tot aan Medenblik, by wyze van

doorfnyding, in onze derde Plaat eeniger-

maate aangeduid. Evenwel kan ik niet na-

laaten om ’er hier, tot meerder ophelde-

ring van al het bovengemelde, nog by te

voegen , dit , ten opzichte van een groot

gedeelte van Noord- Holland , met naame
Dregterland , keurig bericht , docr den Heer
l’epïe, wegens de Gronden en Beddin-

gen , aldaar opgefteld : het is van deezen

inhoud.

,, Dus vind men de landen in Dregter- grond-

,, land , aan en nevens de voorgedagte ou LAAGEN

,, de uitlopen van den Middel-Rhvn gele-
**

1 , r1 1

*
•

Ö DREG*
„ gen , doorgaans te beitaan , onder uit een Tlr-

„ foort van Zand, dat hoe dieper, hoe gro- land.

„ ver word, boven op ’t welke gevonden

„ word Zand met blauwe Kley gemengt,

,, welke laatste hoe hoger hoe overvloedi-

j, ger word, tot dat dezelve zuiver, en ge-

5 ,
noegfaam zonder enig Zand, word ge-

„ vonden , wanneer dezelve Smeerkley

3,
genaamt word; onder deze beide worden

„ doorgaans eenige overblyffels van Zee-

5 , hoorns en Schelpen, ja fomtyds eenige

„ nog geheel, vermengt gevonden
;

gelylc

,3 ik daar onder , behalven veele andere

.3 foorten,in een zeer notable quantiteyd,

,, zomtyds gevonden heb die foort van

,3 hoorntjes , welke by de Medici ,
onder

,3 de
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de naam van Entalium bekent zyn: deze

,, Kleykorst is, op plaatzen daar de gront

,, nog ongeroerd is , doorgaans dikst daar

,, dezelve naast aan ’t oude bed van de

„ Rivier legt, en verdunt allengskens , na

5 ,
mate , dat dezelve verder daar van af-

,, wykt, tot zoo verre, dat dezelve op

,, veele plaatfen gantsch verdwynd; deze

,, blauwe Kleykorst vind men doorgaans

,, gedekt door een korst, of bed, van een

„ zeer fyne Kley, welke op veele plaat-

„ fen vry witter is, als de evengedagte,

,, dog ook veeltyds gefpikkeld met geele

,, flippen , welke na allen fchyn , uit ’d

,, Yfer , dat in de deelen der gewasfen

,, welke daar in gewikkelt geweest , en ver-

,, gaan zyn, hun oorfprong hebben; deze

„ fyne Kleykorst is doorgaans vermengd

,, met een menigte nog holle en in zoo ver

„ onbefchadigde Rukjes ried , en fleeltjes

,, van gras en andere kruiden , waar door

,, de arbeiders dezelve uitdelvende veeltyds

,, ’t water, in de gemelde holle overblyf-

,, fels der gewasfen nog ftaande, in ’t aan-

„ gezigt fpat : deze korst is op fommige

„ plaatfen met veen bedekt ; ’t welk nog-

„ thans op andere plaatfen geheel niet, en

3, wederom elders in delaatstgedagte Kley-

3, korst , ja fomtyds daar onder , en zelfs

„ in de blauwe Kleikorst, gevonden word.

,, Dit alles is eindelyk bedekt met de ge-

,, woone teel of moeraarde, beflaande uit

3, een mengfel van ’c overfchot der verga-

3, ne gewasfen met de deelen van de grond,

5) Op
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^ op welke dezelve waren gegroeid, zyn-

,, de hier van de diepte , of dikte zeer

,,
verfcheiden*”

Volgens dit berigt , dus woordelyk gevolgd

zynde, heeft men te Hellen, dat de bed-

dingen, ter genoemder plaatfen, meer of

min, aldus in rang volgen; te weeten
, van

onderen af te rekenen.

(i.) Grof Zand (2.) Fyner Zand. (3.)

Zand met blaauwe Klai gemengd. (4.)

Zuivere Klai, of Smeerklah (5.) Klai

met Schelpen en Hoorntjes gemengd.

(6.) Blaauwe Klai. (7.) Witagtige fy-

ne Klai met Okerftïpjes gemengd, ook
mee RietHoppels en overblyfiels van
Kruiden. (8.) Teelaarde*

Vervolgens ook

(1.) De voornoemde Klaibedden in meer
of minder dikte en uitgeftrektheid.

(2.) Veenaarde , onder of boven. (3.)
Zwarte Teel- of Moeraarde.

Uitdeeze befchryving zien wy bevestigd,

het geene hier vooren , met betrekking tot

de Zuid- en Noordhollandlche Klailanden ,

gezegd is; te weeten, dat de Klai veeltyds

onder zwarte Teelaarde gelegen is. Het ee

nig onderfcheid ,
dat wy uit de befchryving

van den Heer l’epie met de onze kun
nen opmaaken, is, dat wy nooit in onze
Hollandfche Klaibeddingen RietHoppels , of
overblyffels van Kruiden, gevonden heb-

ben : wel te verftaan , in de vaste onge-
roerde Klailaagen; want het is natuarlyk*

dat ’er in de oppervlakkige Klai, die be-

II* deel* C bouwd
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bouvvd word, door het ploegen, fpitten,

en uitrooden van boomen , veelerleie wor-
tels, en overblyffels van ftroo gevonden
worden

;
en waarfchynlyk zal die

,
in die

Klailaag , door den Heer l’ epie gezien,

dus ook bygekomen zyn. Evenwel heb ik

nog al eenige overblyffels van harde boom-
wortelen, in de Katwyker Klai gevonden,
dog zeer verfpreid. De geele Okerftipjes

,

in tegendeel , vind men ook by menigte in

de Zuidhollandfche Klailaagen
, en fomwy-

len wel met vry groote klompen; het welk

niet weinig afhangt van de grofheid of fyn-

heid der Klai ; dog wel byzonder van de

gelegenheid der Klailaagen ,
op of onder

eene Oehr- of grove Yzerhoudende Zand-

bank ; welker yzerroestige vogten in de

Klailaagen doorfypelen , en aldaar famen-

ftollen. Zie in ons tiende ftaaltje van de

Eerfte Plaat. Zelfs heb ik in fommige Klai-

beddingen wel vaste Yzerlaagjes gevonden;
dog wat aangaat de Schelpen en de Hoorn-
tjes, QEntalia ,) welken de Heer l’epie
zegt, tusfehen de Klailaagen gevonden te

hebben; deeze zyn my weinig of zelden in

onze Hollandfche Klailaagen voorgekomen ,

dan in Klaigronden, die in de nabuurfchap

van eenige Kalkbranderyen , of verzamel-

plaatfen van Schelphoopen , liggen. In eeni-

ge Klai , dog byzonder Zandlaagen , tusfehen

de Duinen , heb ik wel kleene laagjes van
dergelyke Zeefchelpen gevonden

;
dog die,

welken men tusfehen de Klailaagen
, in den

boezem des Lands, hier en daar ontmoet,
zyn
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5

zyn niet dan Rivierhoorntjes en Slakken-

huisjes. In
5

t vervolg zullen wy de Schelp-

laagen, tot eene meerder diepte vinden ,

onder den grondflag van AmRerdam : welks

bodem , als naby aan de Zuiderzee, zeer

veel overeenkomst fchynt te hebben
, met

dien van Dregterland. Uit -dien hoofde,

zoo wel als uit al het voorgemelde, beOuit

ik, dat ik de Klailaagen in die Rreeken ver-

fcbillende zyn van die, welke in het hartje

van Holland, by de Rivieren en elders,

liggen; te meer, dewyl de laatstgemelden

uit de zoete Rivieren , en de eerRen door
de zoute of brakke Zuiderzee gebooren zyn.

Dus voorgeReld hebbende het geen ik

oordeel in ’t algemeen te konnen dienen

ter ophelderinge van de Rrekking, ligging,

diepte of ondiepte der Klaibeddingen in

Holland, zal ik nog, ten befluite van dit

HoofdRuk, hier aanmerken , dat de Klai-

landen van Holland, over het geheel ge-

nomen , allen van een zeer vrugtbaaren

aart zyn: mitsgaders, dat ze allen zeer ge-

makkelyk bebouwd konnen worden , uit

hoofde der zagtheid, weekheid, en water-

agtigheid van den geheelen bodem ; in te-

genltellinge van andere Landen, daar de
Klai, vermits de droogte, hard, Rroef en
zelfs Reenagtig word. Het Koorn wast ’er

gezegend op; zoo dat men, van een mor-
gen lands , in een middelmaatigen oogst,

tot 34^35, en, in een bovengemeenen

,

tot 40 zakken inzamelt. Dit heeft insge-

lyks naar geraade plaats ten aanzien van
C 2, de

KLAÏ-

BEDDIN-
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de Rogge, en andere Graancn ; ook word
’er in dit Land veel Vlas op de Klai geteeld;

op de hooge en harde Klailanden groeit het

geboomte mede weeüg ; zoo dat ’er op der-

gelyke gronden uitgeftrekte Boomgaarden
geplant zyn ; byzonier in fommige ftreeken

by Vianen en Ysfelftein , daar de Klailaa-

gen ,
groot en uitgebreid zyndje

,
geheele

diftri&en beflaan. Elders gebruikt men de

Klailanden ook tot Weiland: dog op ande-

re plaatfen ,
daar de Klai fchaars is , ichikt

men dezelve zeldzaam tot Weiland. Voorts

word ’er eene ongelooflyke menigte Klai

tot het bakken van Steen uitgegraaven ; ’t

welk men gereedlyk kan nagaan ,
als men

zyne aandagt vestigen wil . op de menigvul-

digheid en ’t vertier onzer flraatfteenen

,

op het groot aantal van fteenen-gebouwen ,

huizen en boerenwooningen , in dit ons

digt bewoond Holland; en daarenboven in

aanmerking neemt, welk een ontzaglyk ge-

tal van ftcenen en pannen uit het Land
vervoerd worden. Dit laatfte is, gclyk my
een Steenbakker verzekerd heeft , byna zoo
veel , als ’er in het Land zelf verbruikt

word; en ’t zou mogelyk nog meerder zyn,
indien ’er door de Hooge Overigheid geene
bepaaling op het uitgraaven van de Klai ge-

maakt was; devvyl men nu, volgens hunne
wyze Ordonantie, ,, geene Klailanden, tot

„ het bakken van Reen , potten, pannen,

„ cn diergelyken , zal mogen uirdelven,

„ zonder kennis van Dykgraave en Meern-

„ raaden , noch zonder ze, binnen twee

„ ja*
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„ jaaren, wederom tot bekwaam Wei- of klai-

„ Zaailand te maaken , ook niet binnen BEDDIN~

5 ,
twintig roeden van binnen den Rhyn-

GEN *

„ dyk.” Met één woord, het een en het

ander toont ten klaarden aan, dat de Klai Col.

in Holland van een zeer nuttig gebruik is, 1247.

en dat derzelver goede aart over het alge-

meen uitmunt: dewyl zelfs, zoo als uit het

laatst aangevoerde blykt, de flegte Klai,

die onder den goeden afgeklaiden grond
overblyft , binnen twee jaaren weder tot

Zaai- of Teelland kan aangelegd worden.
Raakende het overige

,
dat de in dit Hoofd-

ftuk verhandelde Klaibeddingen betreft, be.

nevens derzelver betrekking tot den gehee-

len bodem des Lands, en de andere bed-

dingen, wy zullen van zelve tot een nader

onderzoek deswegen gebragt worden , als

wy de overige grondlaagen zullen verhan-

deld hebben ; weshalven wy hier mede over-

gaan tot een volgend Hoofdftuk over de
Zandbeddingen.

c 3 TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Waar in de Ligging der Zandbeddingen en

Geestgronden word voorgefield.

}
n bet voorige Hoofdftuk zal de geagte

Leezer niet onduidelyk gemerkt, en in

de Afbeeldingen zeer klaar gezien hebben,
welk een verband en beurtlingfche fchik-

king ’er tusfchen de Klai- en Zandlaagen

gevonden word; dewyl ’er zelden Klailaa-

gen zyn, die niet op een Zandbodem rus-

ten ; het we^k ik, in myn voorig Deel,
aan de zwaarte der Zanddeelen , die eerder

doorzinken , heb toegefchreeven. Nu zal

ik die Zandbeddingen van een anderen kant

befchouwen , om derzelver oppervlakkige

ftrekking en ligging byzonder , in dit Hoofd-
Huk , te verhandelen ; en ten dien einde

de volgende zekere Proef-berigten
,
meest

op eigen ondervinding lteunende
,
mede-

deelen. Hier toe zyn ons, wegens de voor-

fchreeven >andbeddingen in Holland, bo-

ven al van nut geweest , de zoo heilzaame

afzandingen der binnenlandfche Duinen,
onder Voorhout, Katwyk aan den Rhyn,
Wasfenaar, Hillegom,en elders; door wel-

ker aanhoudende afzanding, een zeer aan-

merkelyk groot gedeelte van dorre Zand-

gronden
, in vrugtbaare en lommerryke

Landsdouwen, verkeerd zyn. Voorwerpen
die,
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die, met het hoogfte regt, de befchouwing

van oplettende Natuurkenners dubbel waar-

dig geoordeeld mogen worden; als blyken

geevende van den onvermoeiden iever der

Natie, om, door ftoute onderneemingen

,

te volvoeren , ’t geen het kleen bedek van

Holland, en bynade onmogeJykheid,fchynt
te weigeren.

By de Zandery te Voorhout , om hier

mede een aan vang te maaken , daar de Dui
nen niet zeer hoog zyn , vind men ,

dat de

bovenfte vlakte meestal beftaat uit eene

zandige Heikorst , of, om klaar te zyn,
uit Zand met fchraale zwarte aarde gemengd

,

waar op Hei, Braamgewas, Duingras, en
dergelyke Planten , die aan zulk een grond
eigen zyn, wasten. Deeze korst is door-

gaans niet dieper dan een half voet, of iets

meerder. Onder deeze korst ligt eene laag

wicagtig, fchraal
,
gemeen Duinzand, mee-

rendeels ter diepte van twee volle voeten,

of nog dieper; daar onder vind men weder
eene laag zwartagtig Zand, met vaste aard-

ftoffen gemengd, tot op een voet diepte;

en hier onder vervolgens eene laag gemeen
#

Zand , ter diepte van anderhalf tot twee
voeten , of meer. Onder deeze ontdekt

men eene laag geel Okerzand; dat
,
hoe

meerder na onderen , hoe bruiner en oker-

agtiger worde, tot dat dezelve eindelyk ge-

heel in eene donkerbruine yzerhoudende
laag verwandelt; zynde omtrent een voet
diep , en dus twee voeten famen. Deeze
laatstgcmelde laag is, met doorgaande fchil-

C 4 len
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len of klompen vast aan een verknogt; in

diervoegen, dat men dezelve met een mes
tot een vierkant formaat konne fnyden, of
met een fpade affteeken. Deeze klompen
blyven

,
zelfs in de lugt, zeer lang aan een

verbonden: echter is derzelver doffe, of
die korst, zoo hard niet, of men kan ze

met weinig moeite brokkelen, en aan (luk-

ken wryven. Tusfchen beide deeze gemel-

de laagen vind men dikwils geheele gefor-

meerde klonten Yzer-oehr , of Yzer-mine-

raal ; meestal van eene langwerpig ronde

gedaante , met veele knobbeltjes bezet

;

waar van de befchryving voorts volgen zal.

De andere laagen
,
die men dadelyk onder

deeze bruine korst vind, en uit wit Zand
beilaan ,zyn,wcl tot eene diepte van vier,

vyf, en meerder voeten, aan een verknogt.

Hier onder befpeurt men dan, al veeltyds,

eene laag van vaste vaale zanderige Aarde,
die allengs naar onderen molliger en zwar-

ter word; tot dat dezelve op den laatflen

bodem, uit Veen beftaande , eindigt, die

doorgaans ruim een voet, of meer, diep

ligt. Ik zeg den laatften bodem, met op-

zicht tot de natuurlyke oppervlakte der

Landen , waar op deeze Zandlaagen of Dui-

nen zyn opgehoogd: en welke Landen , daar

omstreeks, meestal uit goede zwarte Zand-
aarde, en ontfloopt Daryveen beftaan. De
gronden onder deeze Duinen liggen aldus:

Mollige brooze Zandaarde, tot een half k

een voet ; fchraal zandig Veen , ’t welk

matig goed en brandbaar is, ter diepte van

vjer.
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vier, vyf a zes voeten. Eenige Werklieden zand-

verzekèrden my, wegens die Veen, „ dat, BED
c

DlN-

59
wanneer de handen door ko'olen van der-

9?
gelyk Veen gefchroeid of gebrand wier-

,, den , de pyn veel zwaarder , fcherper en
doordringender was , dan van gemeenen

?3
Veenturf; en dat ook de daar door ge-

3, brande of gefchroeide deelen moeilyker

te geneezen waren:” dan ik twyffel of

het b$^geloof hier niet medewerkt. Onder
dit Veen bevind zig voorts gemeen Wel-
zand, en fomwylen ook Katteklai, tot on-

derfcheiden diepte. De Zandlaagen liggen

dan aldaar , van den top der Duinen af te

rekenen, in deezer voegen.

(i.)Een half voet, of iets meerder , Hei- piaat j.

grond, of zandige Heikorst. (2.) Wit Fig. 12.

fchraal of grof Duinzand , twee voeten.

(3.) Zwartagtige Zandaarde, een voet.

(4.) Eene laag gemeen grof Zand, an-

derhalf a tweevoeten. (5.) Geel Oker-
zand , een voet. (6 ) Donkerbruin
Okerzand , aan klompen , een voet.

(7.) Goed best wit Welzand, tot vier

a vyf voeten, (8.) Mollige met Zand
gemengde Veenaarde, een voet.

Dus verre het Zandduin tot op den ge-

meenen bodem, die op deeze wyze ver-

volgt.

(1.) Vier a vyf voeten van het genoem- pig. 13 .

de brandbaar Veen, vol riet en ilop-

pels. (2.)Gemeene Katteklai, tot twee
ci drie voeten. (3.) Gemeen geel Zand.

f4.) Zwarte Zand-fchil, of Zandaarde.
C 5 In
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Inde afzandingen van Hillegom ziet men
die zelfde ligging ook ten allerklaarlte; zoo
dac dcrzelver befchryving hier geen verde-

re aandagt vereischt. Wyders kunnen ook
alle de laagc Duinen van daar af, tot aan

het Haarlemmerhout, geagc worden op ee-

ne dergelyke wyze te liggen, als wy van
die van Voorhout gezegd hebben. Om hier

op dan niet langer liaan te blyven
, zullen

wy ons vervoegen tot het befchouwen van
de gelegenheid der Zandduinen

, langs de

Zeekusten; in welker nafpeuring wy 5

t der

moeite waardig agten hier eenigüns uit te

weiden: dewyl wy meenen, dat men daar

door een goed begrip kan verkrygen van
de ltrekking der Zand-, Aard- en Darylaa-

gen, over het algemeen, mitsgaders, over

de Oker-, Zandlaagen
, en Zandfchiilen

,

in ’t byzon der.

Het is ten overvloede bekend , en als ee-

ne beweezen zaak omhelsd, dat de Zand'
duinen aan onze Kusten, door overloop
der Zeevloeden , of door overhuiving van
’t Zand, gebooren zyn ; weshalven wy al-

le byzondere gevoelens desaangaande
, voor

en tegen, hier opzettelyk voorby gaan. In

ons Eerfle Deel , daar wy over de verftop-

ping des Rhyns gehandeld hebben , is dit

reeds gedeeltelyk betoogd, en het geen
daar kortelyk gezegd is, kan ook hier vol-

doende geagt worden. Uit die bewyzen

,

door ons daar ter plaatfe aangevoerd , blykt

het, dat de Duinen en Zandgronden , langs

het meerder gedeelte der Hollandfche Kust,
op
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op een Kiaibodem liggen, ten minlten daar

de oude loop des Rhyns gedopt is : zynde

in den jaare 1571, de Klai aan het Malle-

gat, tien voeten onder het Zand, tot eene

aanmerkelyke laag van zes voeten, gevon
den. Na dien tyd zyn ’er verfcheiden Strand

en Zandbooringen gedaan ; en op meest al

le plaatien heeft men de Klaibeddingen on
der het Zand ontdekt. Van deeze Klaibed

dingen af nu is het, dat ik hier de befchry

ving der Zandbeddingen , in onze Duinen,
opwaards zal volgen ; ten welken einde ik

,

zoo om de naby zynde gelegenheid , als

wegens de Hreek zelve , hoven eenige an-

dere Duingronden , de Zandery by Katwyk
heb verkooren : ook heb ik

, om dit zoo
voldoende voor te Hellen als my mogelyk
is, hier in de Tweede Plaat

, eene juiste af-

beelding van een gedeelte Duins aldaar, ter

hoogte van ruim 32 voeten uit den vlak-

ken grond , naar de voetmaat , medege-
deeld

; in welke afbeelding de graavin-

gen , de Wellen en Oerhgronden, tot ver-

der opheldering, zyn aangeweezen.

Deeze Zandery by Katwyk nagaande ,

heb ik bevonden, dat de grond, die, be-,

neden de gemeene Lands oppervlakte, uit-

gegraaven was, om ter doorvaarte tot aan

de gemelde Zandery te ftrekken , op de
diepte van zeven voeten , beftond uit goe-
de Klai; waar van, volgens het getuigenis

van den Opziender der Zanderye , zelfSteen
gebakken was; die dus goede Klai genaamd
mag. worden. By herhaalde Proeven , op

dee-
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deeze Klai genomen , heb ik , tot myne
verwondering, onder dezelve eene goede
laag witte Mergelklai ontdekt ; waar tusfehen

blaauwe adertjes liepen; door welke ader-

tjes ’er aan de gedroogde Klai eenc foortvan
hoog blaauwe doffe, als bergblaauw

, uit-

doeg; of, zoo als men met het kunstwoord
zegt, Effloresceerde ,* geheelenal

,
gelyk men

het blaauwe Koperblocm in de Mynenziet:
dog hier van vervolgens nader. Deeze laag

,

en de geheele Klaibodem, fcheen my toe

vrydiep door te gaan: daar op lag eene laag

fchraale blaauwe Katteklai, meerendeels met
blaauw Zand gemengd, ter dikte van an-

derhalf voet ; welk blaauw Zand hier by uit-

neemendheid goed geagt word; daar op ligt

eene doorgaande bedding zwart zandig Veen-
Dary, op de eene plaats vaster, op de an-

dere broozer; meestal ter dikte van twee
voeten. Hier op volgt blaauw Zand met
veel Stuifzand gemengd; ’t welk overal op
eene vaste , zwarte , zandige Aardfchil ,

hier en daar oneven , opgehoogd , lag. Door
deeze beddingen loopen zwaare zandige

Okerlaagen en Okerbonken; zelfs zoo, dat
5

er in fommige kuilen dergelyke doorgaande

laagen al vry zwaar gez’en worden. Het is

ook ten vollen zeker, dat ’er onder deeze

beddingen zeer goed Welzand ligt; dewyl
men op verfcheide plaatfen zeer zuiver en
zoet Welwater, met eene aanhoudende op-

welling, ziet opborrelen; en dit Welwater
moet hier naauwkeurig onderfcheiden wor-

den van het nedervlqeijend Duinwater,

Men

\
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Men kan dit alles in de Tweede P'aat
, by

de uitgegraaven grep op den voorgrond

,

afgebeeld zien; waar in men, uit de voor-

fchreeven laagen, het van de Duinen affy-

pelend water ziet nedervloeijen ,
en hier en

daar de Welletjes aangeweezen : gelyk dit

mede in de afbeelding van het neerfype-

lend water, daar het guhr zig aanzet » ten

klaarden vertoond word. Het is aanmer-
kelyk , dat men dit Welwater op verfchei-

den plaatfen ziet ftuiten , en als ’t ware ftil

Haan ; vooral, wanneer het beneden den
Klaibodern famenvloeit: het welk de Ar-
beidslieden aldaar ook aanmerken veroor-

zaakt te worden , door dien dit water

door den harden Klaibodern niet kan door-

dringen
,

’t welk zeer waarfchynlyk is: dan
wat de reden zyn zou, dat dit zelfde Wel-
water

, en alle vloeijende Duinbeekjes ,

voor dat het zal regenen ,
fterker vloeijen

,

beken ik niet te weeten , ten ware men die

aan de drukking der Dampkring wilde toe-

ichryven, hoe ’t zy, veele geloofwaardige

en ervaaren lieden, aan ’t Duin woonende,
bevestigen eenpaarig dit vërfchynfel : maar
wy blyven by onze zaak. Op den gemee-
nen bodem der aangedagte aardfchille ligt

eene vry goede laag blaauw Zand , ter hoog-
te van drie voeten , elders ook wel op meer-
der hoogte; ’t welk men, op den vlakken
grond ftaande , op het oog kan ontdekken.
Over deeze laag ftrekt zig een fchil van
vaste zandige aarde, ter hoogte van om-
trent een half voet, uit, en daar op vind

men
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men eene doorgaande bedding zeer wit fyn

Zand , ’t welk met f'yne Okcrftipjes of klont-

jes , ook wel fyne Keitjes
,

hier en daar

vermengd is. Men ziet deeze eigenlle bed-

ding, zeer oogfchynlyk, nu in geeler, dan

in blaauwer Zand, verwandelen; zoo dat

de Zandlaag zig, opeen zekeren afftand,

met blaauwagtige en geele aderen vertoont:

en dit ziet men insgelyks door alle de an-

dere bovenlaagen. Hier uit is dan ook lig-

telyk te begrypen, dat deeze veranderin-

gen van geel, blaauw, wit, grof, of fyn

Zand
,

alleen afhangen , van de menging
met, of ligging naast, op en onder, eene

Okerlaag
,

of Aardfchil. De hoogte van
deeze Zandlaag was ruim zeven Rbynland-
fche voeten

; zy wierd zeer kennelyk en

doorgaande afgefcheiden
,
door eene gantsch

zigtbaare grove geele met yzerhoudende
klonten gemengde Zand-Okerlaag , ter hoog-

te van anderhalf voet. Daar op lag eene
dergelyke laag, beftaande uit vaste verhar-

de Dary-aarde , met Zand gemengd ; en
overal door en door bezet met harde wor-
telen van boomen ; tusfehen beiden waren
geheele bonken ,

vol van eene foort van
Rivierhoorntjes, en eenige andere foorten

van Alykruikjes. Boven deeze Schillen of
hagen was wederom een Zandbedde gele-

gen , ter hoogte van drie en een half tot

vier voeten ; waar op eene doorgaande
vaste Schil lag, van vaste zwarte Dary-aar-

de; welke hier en daar met eenige der ge-

melde Hoorntjes gemengd was ; ook zag

men
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men dezelve overal met donkerbruine yzer-

hoinlende Zandbonken doorzaaid, van dien

aart , als hier boven by de Voorhouter

Zandery befchreeven zyn. Deeze laag of

Schil was ter hoogte van omtrent een voet,

en vvierd overdekt van eene doorgaande

geele Zand-Okerlaag van een vollen voet;

zoo dat deeze Okei -Zandlaagen , in tegcn-

ftelling van de eerstgemelden , in eene an-

dere richting waren uitgeftrekt : dewyl de

geele Schil aldaar onder de zwarte, en hier

integendeel de zwarte onder de geele , ligt.

Hier op lag voorts een derde Zandbedde
gevestigd ,

welk bedde al mede tot eene

hoogte van drie tot vier voeten was opge-

hoogd. Dit wierd vervolgens weder gedekt

door twee zwarte vaste zandige Schillen,

van byna een voet; tusfchen welken eene
witte Zandige laag heen liep, ook wel van
ruim een voet, en dus drie voeten famen.

Daar op eindelyk was het gemeen Duin-
zand, tot eene vry groote hoogte, opge-

ftapeld , dog tevens op fommige plaatfen

wederom zoo laag , dat de oppervlakkige

Duinkorst zig daar mede fcheen te veree-

nigen ; in diervoegen, dat ik op de eene
plaats tot agt a negen voeten Zand vonde,
daar ik, zes 'treeden verder, geen ander-

half voet rekende; het welk uit onze Af-
beelding ten klaarden te zien is : tervvyl men
’er te gelyk de reden van ontdekt, door
de ongelyke opftuiving der Zandhoopen,
op de gemelde Schillen , in agt te neemen.

’t Is niettemin zeer aamnerkelyk , dat de

on-
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onderfte Zandbeddingen , die ik zoo even
gemeld heb , genoegzaam allen , op zulk

eene eenpaarige diepte, tusfchen de Schil-

len en Oker-Zandlaagen liggen, dat men,
de bovenfte Zandlaag ’er by vooronderftcl-

ling afgenomen zynde, eene geheele vlak-

ke Heide zoude zien. Hierom komt het my
het waarfchynlykfte voor, dat de onderfte

Zandlaagen door overftrooming overge-

vloeid, en de bovenften , die de tegenwoor-
dige oppervlakte der Duinen formeeren ,

door verftuiving zoo oneffen aangehoogd
zyn. Dit immers bevestigt de natuur; de-

wyl de onderlte laagen der zwarte Zand-
fchillen vol boomwortelen zyn, van dien

zelfden aart, als die der Doornen, Braam-

en andere Heester-gewasfen
, die nog op de

oppervlakte der Duinen groeijen , en in de
Tweede Plaat ook aangeweezen worden :

waar uit natuurlyk volgt, dat die Schillen

voordoezen de oppervlakte van eene vlak-

ke Heide geweest zyn : ik zeg vlakke Hei-

de , dewyl die Schillen tot op eene na de
bovenfte, allen, op het oog te zien, vlak,

en als ’t ware waterpas liggen.

Als men dit vergelyke met de laagen by
de Voorhouter Zandery, die wy te lamen
op vyftien voeten, onder of over, ftellen,

zoo zal de vlakte der Zandduinen of Hei-

gronden by Katwyk,uit den vlakken grond
tot op de eerfte Schil van onderen gere-

kend, in voorleeden tyd, byna van eene
gelyke hoogte geweest zyn. Ook vermoed
ik dat ’er in vroeger tyd nog eene laager

vlak-
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Vlakte over het gcheele Land geweest is ,

waar toe my de overeenkomst der laagen

op veele plaatfen , niet alleen , maar ook

de diepere Schillen
,
genoegzaame aanlei-

ding geeven. Dit zoo zynde, dan zou dee-

ze aanmerking wederom een allerkragtigst

bevvys zyn , ter meerdere verfterking

van ons reeds geftaafd gevoelen , wegens
den Rhyn. Daar en boven zou men , dus

voortgaande , gantsch waarfchynlyk ver-

moeden kunnen ,
dat Holland aan dien

kant zoo vlak , indien niet vlakker ge-

weest zy , als het nu in zyn’ boezem is : ik

voor my twyffel ’er geenzins aan ;
dewyl de

natuur het zelve fchynt te bewyzen.- Dog
laaten wy ons onderwerp vervolgen. Boven
alle de voornoemde laagen ligt eindelyk de

gemeene Duinfchil, waar op allerleie Duin-
gewasfen , en zelfs veelerleie Heesters , zeer

wel groeijen: dog op die plaatfen 5 daar het

Zand van de zwarte Schil ontbloot is
,
groeit

niets , en de Duinen v^rtoonen ’er ook
niets dan geel Zand; ’t welk, hoe men na-

der aan Zee kome, en hoe de Duinen hoo-

ger zyn, des te fchraalder word. De Zand-
laagen liggen aldaar boven de gedagte bo-

venfte opperfchii, zonder eenige tusfehen-

liggende Schillen, of Okerzanden, tot on-

gemeene hoogten , zelfs wel tot^vyfen-

twintig a dertig voeten , boven de opper-

fte Aard- of Okerfchil : zeer hoog zyn ze‘

agter ’s Gravenzande, Wasfenaar en naar

Schevening ; dog allerhoogst, agter Zant-
voort en de Wyk , en voorts langs het

IL deel. D flieeï*
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meerder gedeelte van de Noordhollandfche

Stranden. Men vind in den Tegenwoordigen

[lait der Vereenigde Nederlanden
, onder de

befchryving van het Baljuwfchap Bredero-

de, eene zeer nacuurlyke Afbeelding van
een der hooge Duinen aan dien kant: een

ieder , wien het luste , vergelyke deeze fraai-

je Afbeelding, met de Doorfnyding die ik

hier noodig geagt heb uit te beelden, en
vervolgens met al het geene ik

,
zo we-

gens den vlakken grond, als de Duinlaagen

gezegt heb. Men kan zig,door behulp van

die gemelde Afbeelding, een denkbeeld vor-

men van de uitwendige vlakke gelegen-

heid van het laage gedeelte van Kenne-
merland, in vergelyking met het hooge en
duinagtige;en met een, door onze Afbeel-

ding ,
licht in de inwendige gefteltenis erlan-

gen. Of ’er wyders keurige liefhebbers ge-

vonden mogten worden, die zig een aller-

fraaist en zekerst denkbeeld van de Hol-

landfche Zandbeddingen willen verfchaflfen ,

zoo kunnen wy, ten hunnen gevalle, by
deeze gelegenheid niet nalaaten te geden-

ken, aan de beroemde Tafereelen van den
Schilder wynants

,
die in zyn tyd de

konst met de natuur zoodanig gepaard heeft

,

dat men, in zync meeste Duingezigten , de

verfchillende beddingen, tusfchen een na-

tuurlyke menging van verwen , onderfchei-

den kan. Eindelyk heb ik nog, ter meer-
dere ophelderinge , in myne Tweede Plaat

vertoond eene aanmerkelyke bonk harde

zwarte Dary-aarde, welke, door en door,
met
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1

met wortelen van boomen aan ccn ver- zand-

knogt was: hoedanige bonken men hier en BEDDIN*

daar ,
tusfchen de Zandlaagen , tot eene vry

groote uitgeftrektheid vind. Die geene ,

welke hier is afgebeeld, had de breedte van

tien , en de dikte van omtrent zeven voe-

ten : dezelve was alleszins door zwarte Zand-

fchillen en Daryveen , met geele Zandlaa-

gen, aan een verknogt, en door en door

met groote vaste wortelen te faam verbon-

den. Deeze zwaare bonken zyn , zeer waar-

fchynlyk
,
de voedftergrond van een of an-

der zwaar geboomte geweest , waar van de

wortelen, in den omtrek, daar die boom
of boomen voorheen gegroeid hebben ,

in den grond zyn overgebleeven ; terwyl de

afgevallen bladeren van het geboomte te-

vens de veenagtigheid van den grond ver-

oorzaakt hebben, door eene jaarlykfche op-

hooging, by het vallen en rotten der bla-

deren ; zoo als men dit nog dagelyks ten

duideiykfte ziet op die plaatfen , daar veel

geboomte op de Duinen groeit; waar om-
trent wyders tot opheldering kunnen ver-

ftrekken de Proeven , die wy in het jaar

1760 in het Haagfche Bosch genomen heb-

ben , en te vinden zyn in ons Antwoord aan viïï.

de Hollandfche Maatfchappye. Het overige, dat Deel,

in deeze onze Tweede Plaat voorkomt, ont- ^
Stuk »

vouwt zig zelve; dewyl men , door het rus- Zie
4
oók

tend Beeldje, een Zanddelver, en door de aldaar

Jaagers , de eigenfchap der Duinen , als vol

Konynen zynde, erkent: waarom wy ons
met geen verderen uitleg zullen ophouden,

D 2 maar

,
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maar, de toepasfing daar van voor den Lee-
zer overlaatende , tot andere foortgelyke

Zandgronden overgaan.

Onder deezen tel ik veele Landen, die

aan den voet der Duinen liggen, of, zoo
zy daar van verwyderd zyn , nogtans over-

al , uit eene aanmerkelyke diepte Zands
beftaan , hoedanige ’er in Holland zeer vee-

le liggen , en aldaar bekend zyn onder den

naam van Geestlanden. Ook zyn ’er zeer

veele Dorpen , Plaatfen en Landftreeken ,

die van den aart deezer gronden hunne be-

naaming ontleend hebben ; als by voor-

beeld, Rhyngeest, Geestmeer, Oestgecst,

Poelgeest, Endegeest, en veele anderen.

Somtydsword zelfs in die benaamingen niet

onduidelyk de aart der beddingen aan dien

kant aangeweezen. Zoo is ’t met Poelgeest

,

dat, als grenzende aan de eene zyde aan

de Poel- en Broekgronden der Maarne, of

den Poel, en aan de andere zyde aan de

Oestgeester Geestlanden , natuurlyk , een

poelagtige Geestgrond is : ook ligt Ende-
geest juist ter plaatfe

,
daar de Geestlanden

tegen de Klailanden eindigen. Van dien

aart zyn mede , met betrekking tot de Dui-

nen , Arentsduin , Grevelduin , Graven-
duin enDuinrel;en in opzicht der Zanden,
’t Zand, ’s Gravenzand, Loon op ’t Zand
en Zandhorst; uit welke naamen men zeker

kan befluiten, dat de gronden aldaar Geest-

of Zandgronden zyn. Ja niet zelden word
’er zelfs , met bynaamen , de aart der Ge-
wasfen , die ’er op groeijen , door uitge-

drukt :
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drukt: by voorbeeld, Eikelduin ,
Boekel-

duin enz. Zo ontmoet men ook dergely

ke benaamingen ten opzigte van andere

Landen en Gronden; als daar is Koorndyk
en Koornwaard, van het Koorn; Wierin-

gen , van het Wier , enz. ; dat eigenaarti-

ge naamen zyn , die den aart der gronden

onder de Hollanders kennelyk maaken. Dit

in ’t voorbygaan aangemerkt hebbende , zal

ik nu de beddingen der gemelde Geestgron-

den befchouwen : waar van ik reeds te ken-

nen gegeeven heb , dat het ilroeve en fchraa-

le gronden zyn ; die , onder den naam van
Geest, (waar van ontleend, weet ik niet,)

meerendeels uit Zand beftaan. Dog hier

omtrent heeft men dit onderfcheid in agt

te neemen , dat men ’er tweederleien aart

van Zandgronden door verftaat : te wee-
ten , weeke , zandige , vrugtbaare Geest-

gronden ; en harde , onvrugtbaare Geest-

gronden , welke Jaatften men, aan denGoöi-
fchen en Gelderfchen kant, Oehrgronden
noemt : zynde deeze twee foorten zeer dik*

wyls kort aan een verbonden; even zoo,
als goed en (legt Klailand onmiddelyk aan

een verknogt is. Den aart en de ligging

van de eerstgemelde foort,vind ik, veelal

overeen te komen , met de onderfte ligging

der Zanden , zoo als ik die by de Katwy-
ker Zandery heb afgebeeld en befchreeven ;

egter,om alles met zekere Proeven te ilaa-

ven, zal ik al wederom deeze eenvoudige
ondervinding deswegen hier inlasfchen,

Raakende de Geestlanden, by en omtrent
D 3 Lis-

ZAND-
beddin-
gen.
ENZ.
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Lisfe, Noortwykerhout , en verders agter

Noortwyk, daar men veelen dier gronden
ontmoet; derzelver ligging heb ik op ver-

fcheiden plaatfen aldus bevonden. De op-

pervlakte dier Gronden is eerst met eene
zandige zwarte Aardlaag bedekt, meest tot

een voet, zelden hooger; hier onder word
men doorgaans fchraal Zand gewaar, wel

tot yyf voeten ; daar onder ligt weder ee-

ne zwarte Zandige laag, tot een voet diep-

te ;
en daar onder vind men Zand, vol van

Yzeragtige klompjes; ook is ’er geel Zand,
dat op verfcheiden ftreeken zelfs 'doorgaan-

de laagen van geel Okerzand vormt; waar

tusfehen groote vaste klompen en bonken,
van bruin zwart yzerhoudend Zand, ver-

Fpreid zyn ;
zulke laagen zyn meestal ter

diepte van een tot twee voeten; daaron-
der ligt al weder Zand, tot vier, vyf

,

a.

zes voeten ; en daar onder zwarte Dary-
aarde, meest tot twee & drie voeten; men
vind ’er ook op veele plaatfen zeer grove
Zandklai. De laagen op die Geestlanden lig-

gen derhalven aldus.

(1.) Zandaarde, een voet. (2.) Schraal

Zand, vyf voeten. (3.) Eene zwarte

Zandige laag, tot een voet. (4.) Zand
met Oehrklompen , tot een a twee
voeten. (5.) Geel Zand, vier, vyf k

zes voeten. (6.) Zandklai, of harde

Dary, tot twee & drie voeten.

Agter Warmond heb ik de Geestgron-

den , op verfcheide plaatfen , laaten door-

graaven , en ’er meerendeels de eigende
lig-
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ligging befpeurd ; waarom ook dezelfde Fi- zand-

guur daar op insgelyks toepasfelyk is. In EEDDI *-

dic gronden zyn mede veel gemengde Oker-
klonten , en ze zyn met genoegzaam vast

Yzeroehr vermengd. Men zand die gron-

den aldaar by aanhoudendheid af, tot op

eene zekere zwarte Aardfchil, die dan om-
geploegd of gefpit word, en bezaaid zynde

,

zeer goede en fchoone Rogge voortbrengt.

Men teelt ook op de oppervlakte dier Geest-

gronden zelve goede Rogge , en andere

Veldvrugten : byzonderals debovenfte fehii

uit zwarte Zandaarde beftaat; en daar dee-

ze Schil vry diep en bewerkt is, heeft men
’er ook uitfteekend Weiland. Op veele der

zandigfte Landen aldaar groeit het geboom-
te voordeelig ; dat ook op alle andere plaat-

fen in Holland, daar dergelyke Geest- en

Zandgronden liggen, klaarblykelyk onder-

vonden word : zelfs getuigen de afgezande

gronden omtrent de Duinen, in dit opzigt,

in hoe verre die foort van Geestgronden
tot houtgewas dienftig zy ; dewyl ’er van
tyd tot tyd een aanzienlyk getal Morgens
met geboomte beplant word. Zelfs zyn ’er

llreeken
,

daar die foort van gronden , op
fommige plaatfen,tot het teelen van Moes-
kruiden ongemeen goed is. Dus vind men
den afgezanden grond by Voorhout dade-

lyk in Raat, om, zonder veel toellel, goe-

de vrugten
,
als Aardappelen en Kool , voort

te brengen: veelen der gronden by Hille-

gom
, die men niet anders , dan als eene

foort van Geestgronden kan aanmerken ,

D 4 le-
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leveren een goed deel der beste Peulvrug*

ten en Aardbeziën voor AmBerdam uit: en
de Geest- en Zandige gronden , in het West»
land , die ik ook van denzelfden aart be-

vonden heb, vervullen de disfchen van ’t

Hoflyk ’s Gravenhaage. Dit opmerkende

,

ziet men, in hoe verre de vrugtbaare Geest-

landen in Holland , door den iever der

Landlieden
, ook hunne nuttigheid hebben ;

dat verder nog blyken kan uit de vrugtbaa-

re Boekweit-Landen , in het Gooiland, die

ons hier insgelyks te gedenken Baan , als

bewyzenvan de vrugtbaarheid der Holland»

fche Geest- en Heigronden in die Breek.

Geheel anders is het gelegen met de twee-

de foort van Geestgronden , welke men
hier te Lande op veiTcheide plaatfen ont-

moet; en waar van ik reeds gewag gemaakt
heb , in myn Antwoord aan de Hollandfche

Maatfckappye

;

daar ik eene Breek Geestland

befchryf, waar in het vee , ’c welk daar

op graast , aan bloedwatering onderhevig
word

, en waar op veel Doddergras en Paar-

deflaart groeit. Dit land beflond geheel uit

graauw gemengd Zand, en, op eene naast-

gelegen Breek , dekte dit Zand eene zwaa-

re harde Oehragtige laag. Ik bedoel dan hier

die foort van Zandgronden , welke door
geene , of, ten hoogflen, maar door zeer

dunne zwartzandige aardkorflen , op de op-

pervlakte bedekt is ; terwyl ’er zeer kort

onder het Zand zelve zwaare flroeve Oker»
zandlaagen liggen ; welke laagen , met Yzer-

fel.6P.tjes en bruin Okerzand bezet ,
zeer
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vast opeen gepakt zyn. Hier door is ’c dat zahd-

dceze gronden niet alleen aan de wortelen der EEDDI*-

plnnten den doortogt beletten, maar dat ze

zelfs door geen ploeg offpade te bewerken
Ver

'*

zyn; waarom ’er ook op die gronden niet lyk h?êr

dan plantgewasfen of heesters groeijcn,die mede

zulk een grond beminnen, of althans niet

dan zylingfche worteltjes fchieten. Zulk

eene foort van gronden vind men veel , Maat-

tusfchen de eerstgemeide goede Geestlan- fcbaPpyet

den in : dog wel allermeest tusfchen de Dui-

nen , daar ze geheele valeijen formeeren , i gtu k’

en op veele plaatfen dras liggen. Maar al- bl. 71-
5

lerhardst en onvrugtbaarst zyn die , wel- 73 -

ke hier en daar tusfchen de Heigronden
voorkomen

;
welker aart men , terflond

,

op het bloot gezigt, kan ontdekken, door
flegts de plantgewasfen te befchouwen ; die

’er gemeenlyk op liaan te kwynen, en als

’t ware dorren. Ik heb dergelykc gronden
tot -op eene goede diepte onderzogt, ten

minlle zoo na voor my doenlyk was, op
drie onderfcheiden plaatfen.

Op de Heide, tusfchen ’s Gravenhaage oehr-

en Wasfenaar , niet verre van zekere plaats, gron-

daar Zand afgehaald werd , vond ik de vol-
DEN

gendc beddingen. SCHEN

(1.) Eene fchraale bruine zandige Schil, ’s hage

of Zandaarde , zeer vast verbonden, EN WAS*

ter diepte van omtrent een voet. (2.)
SENAAR

-

Schraal Zand , anderhalf voet. (3.)Ee-
ne roode Okerzandlaag, een half voet.

(4.) Eene bruine Okerzandlaag , tot

anderhalf voet. (5.) Bruin zwart Qker-
D 5 zand

,



ZAND-
BEDDIN-
gen.
ENZ.

OEHR-
CRON-
DEN IN
’j GOOI.

Plaat I.

Pig. 1 6.

ÓEHR-
GRON-
DEN BT

C ASTRI"
CUM.

Plaat I.

58 NATUURLYKE HISTORIE

zand , ruim een voet. (6.) Zwart
fchraal zandig Veen, anderhalf voet.

(7.) Geel Zand
, twee en een half voet.

(8.) Grove Klai.

Op eene Landftreek, in de Gooilandfche
Heide

,
vond ik dergelyke laagen ; dog zwaar-

der en lchraalder : op eene zekere plaats

graavende, ontdekte ik, dat de grond al-

daar in deezer voegen lag.

(1.) Schraal geel Zand, met zwarte Zand-
klonten gemengd, ter diepte van een,
twee a drie voeten. (2.) Eene donker
bruine grove Zandlaag, vol Oehr, of
lleenagtige en yzerhoudende knobbels

en bonken, een a anderhalf voet, zel-

den dieper. £3.) Grof geel Okerzand,
naar den rosfen hellende ,

vol klontjes

en fteenen
, drie voeten. (4.) Schraa-

le en vaste Klai, met Dary, vol Zand,
twee adric voeten. (5.) Voorts biaau.

we Klai, naar gisfing, drie k vier voe-

ten ; en eindelyk , volgens het gemee-
ne beloop der beddingen , waarfchyn-

lyk Zand.

Het derde voorbeeld rust , zoo op be-

fchouwing , als naauwkeurig berigt
, wegens

eenige Geestgronden , by de Duinen van
Castricum. Men vind daar, tot negen voe-

ten diepte, deeze foort van grond aldus.

(1.) Een voet fchraale Heigrond
,
of Hei-

veen , dat men aan plagren affteekt.

(2D Anderhalf voet fchraal Zand. (3.)

Drie voeten
,
meer of min , bruin zwar-

te Dary, en \ eenzand, vol wortelen

en
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en boomtronken. (4 ) Eene geele

^ Okerzandige laag, van ruim een voet.

(5.) Eene zwarte Zandfchil , van een

half voet. (6.) Zand , ter diepte van

twee, drie a vier, of meerder voeten.

Op eene andere plaats in het Gooiland,

omtrent het Busfemer eng, en elders
, tus-

fchen de Heilanden aan dien kant ,
vind

men , onder het Zand , ook zeer harde Oehr-

laagen , welker beddingen geheel aaneen

verknogt zyn; en eene zeer aanmerkelyke
verandering der laagen vertoonen , het welk

men zeer klaarblykelyk kan zien aan de af-

zandingen op de Heide even buiten Naar-

den. Een opmerkend liefhebber kan zon-

der verwondering de ligging dier gronden
niet befchouwèn ; ik ten minten heb, na

nader onderzoek, de gelegenheid, en de

foorten der toten, van zulk een aanbe-

lang geagt , dat ik ’er hier wat breeder

van zal handelen. In geene der Geest- of
Oehrgronden van gantsch Holland , vind
men zulke zwaare Yzerbonken , Kei en
Zandlaagen , benevens veelerleie foorten

van Steenen, als te dier plaatfe. De hoog-
te der gezamentlyke beddingen is, van den
vlakken benedengrond afgerekend , meeren-
deels van twaalf tot zeventien of meerder
voeten , elders laager , tot zeven

, agt of
negen voeten , ’t welk afhangt van de on-
effene oppervlakte der heuvelige Heide ,

of der Klingen. Deeze oppervlakte betaat
overal uit een doorgaand bedde, vaal of
zwartagtig Zand

,
wel tot een voet, of min-

der ,

Z.AND-
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der, zelden meerder, en op dit bedde groeit

de Hei , waar af men Heiplaggen maakt
; daar

op volgt een bedde geelagtig Zand, ’t welk
witter , grover of fyner is , naar geraade
dat de beddingen verloopen , en met kei-

tjes gemengd zyn ; dit bedde is evenwel
doorgaande , en wel ter diepte van drie tot

vier voeten. Hier onder vertoont zig eene
kennelyke afgefcheidene laag hard Veenmol-
lem, tot een voet diepte, of dieper; dit

Veen is vol Zand, hard en fchraal, niette-

min brandbaar; onder deeze Veenlaag ligt

een voet zwart bruin Okerzand ; daar onder
wederom ruim een en een half voet van het

gemelde Veen, dog deeze is wat brozer in

het aanraaken; hier onder ziet men, door
een laag vastgepakt bruin Okerzand, van
een en een half voet, de affcheiding der

Oehr-,Yzer- en Okergronden van de bo-

vengemelde Hei- en Geestgronden , die tot

aan deeze laag toe eenige overeenkomst
hebben , met de beddingen , die wy hier

boven in de Zanderyen by Katwyk, Voor-
hout, en elders, befchouwd hebben. On-
dertusfehen befpeurt men , van de gemelde
bruine Okerzandlaag af , tot diep in den
grond, eene geheele andere vermenging der

Jaagen ;
beftaande dezelve nu meest alle uit

volflaage Oehrbeddingen , of Keitjes , en
Keizand, welke Keitjes hier grooter, gints

fynder , dog overal by eene ongelooflyke

menigte verfpreid zyn ; zoo dat men ligte-

3yk begrype, dat zy uit dien hoofde ook
in de volgende, laagen vermengd worden

,

fchoon
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fchoon ik van de beddingen onderfcheiden 2AND.

fpreek. Dus volgt dan, op de laatst voor- beddin-

gefielde laag, een bedde zuiver geel Oker- GEN -

zand , van anderhalf tot twee voeten diep-

te, zynde dit geel Okerzand ongemeen vol

van fyne geele Okerfloffen : dit bedde ligt

op eene laag zwarte Mollemaarde , of zoo

als het in de beddingen van Amfterdam ge-

noemd word, Zavelaarde; deeze laag is al

mede niet dieper dan ruim een voet , en
ligt op eene vaste Oehrlaag van bruin zan-

dig Oehr, ’t welk zoo hard en vast is, dat

de arbeiders het met houweelen of zwaar
gereedfchap moeten breeken ; zelfs vind

men tusfchen deeze laag volflaagen Hukken
Yzermineraal : ik bewaar een fluk, ’t welk
ik daar gevonden heb , dat byna ductil of
flag- of fmeebaar Yzer is , waar op zig daar-

enboven een zeer zeldzaam takagtig Oker-
boompje vertoont, ’t welk ik in een der

volgende Vlaaien van dit Deel , vertoon.

Nog vind men ,
in deeze bedding , veelerleie

fraai geaderde Yzerklonten , aan een ge-

wasfen Klonten, vol kleine en groote Kei-

en , en allerlek mengeling van Steentjes,

door het verhard Oehr aan een verknogt.

Dadelyk onder dit bedde, ’t welk tot een
en een half voet diep is, ligt eene diepe

doorgaande bedding van ongemeen wit fyn
Zand. Op de meeste plaatfen is dit Zand
zoodanig met fyne witte of andere Keitjes

vermengd, dat men met geen fpade of mes
tusfchen het Zand kan indringen, ’t welk

anders in alle andere Zandlaagen gemakke-
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lyk gefchied. ’Er zyn evenwel , in deeze

Zandbedding
,
plaatfen , daar die zelfde Zand

zonder Keilleentjes is, zelfs heb ik, aan de
J

Zuidzyde der afzandinge, ftreeken gevonden,
daar het Zand geelagtiger , en van een ande-

ren aart was, en wel overeenkornfeigmethet

Duinzand ; anders is het gemelde Zand van
een gantsch byzonderen aart, en overtreft

alle andere Zanden in witheid en fynheid;

men vind het bedde daar van wel ter diep-

te van vier tot vyf voeten , op fommige
plaatfen tot zes voeten , en zelfs zeer diep

doorgaande in den grond. Hier en daar vind

men in deeze beddingen Okerfleenen ,
en

andere losfe Oehrklompen , ook vind men
’er Adclaarfteenen , zoo als ik ’er een af-

gebeeld heb in de Eerfte Plaat van de meer-

maals aangehaalde Verhandelinge by Fig. K
en L. Deeze aldaar afgebeelde Steenen wa-

ren my diestyds door den kundigen Heer
p. kramer behandigd, en omtrent Kray-

lo gevonden ; in ’t vervolg zal ik in dit

Deel nog eenige andere aanmerkelyke Huk-
ken hier van vertoonen , als ik tot de be-

fchryving der Geflagtfoorten zal overgaan.

’t Zy in deezen genoeg aan te merken , dat

de Zandbeddingen en Geestgronden , aan

dien kant van Holland, overal met Yzer-,

MineraalftofFen , Oehrklompen , Keiftee-

nen, Okerzand en Okerzandbonken , ver-

mengd zyn. Wyders befpeurt men diep on-

der deeze voorfchreeven beddingen
,
gelyk

meest overal in Holland , ook eindelyk Klai

,

die de baggerlieden , die aan deeze plaatfen

\ de
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de doorvaarten voor de Schepen maaken

,

doorgaans opvisfchen , tot op .eene diepte

^an zes tot agt ofnegen voeten; gerekend van

den voet der laatstgenoemde witte Zandbed-

ding , nederwaards ,
of, om klaarder te zyn

,

van de reeds afgezande vlakte, of het wa-

terpas des lands, af, tot op den bodem der

doorvaart , tusfchen dewelke men voorts

niets ,
dan Zand met fyne Keitjes , vind ; en

welk bedde ongetwyffeld zig uitftrekt tot

in de Zuiderzee, en naar Amersfoort, de-

wyl men in die ftreek zoo wel als op den
bodem der Zuiderzee gelykaartig Zand met
Keitjes ontdekt; dog hier van nader. Wy
bepaalen althans uit de gemelde Proeven
de beddingen op de Naarder Heide, aldus,

(i*) Een voet Heigrond, of Zandaarde.

(2.) Drie voeten geelagtig Zand, met
Keitjes. (3.) Zwart zandig Veen, een
voet. (4.) Bruin Okerzand, of Oehr,
een voet. (5.) Zwart Veen , een en
een half voet. (6.) Een en half voet
bruin Okerzand, of vast Oehr. (7.)
Fyn Okerzand , met Oehraderen

, twee
voeten. (8.) Aarde, Zavelaarde, een
voet. (9 ) Wit Zand, vol Keitjes, en
met Okerfteenen , tot vyf voeten.

(10.) Een vervolg van het Zandbedde
tot op (ix.) Klai.

Voor ’t overige kunnen alle de opgegee-
vene Proeven ter genoegzaame onderrich-
tinge dienen, om den Leezer te doen be-
grypen, op hoedanig eene wyze de Zand-
beddingen hier te Lande doorgaans liggen.

Men

zan in-

beddin-
gen.
ENZ.

Plaat L
Fig. 18.
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Men kan ’er uit opmaaken , dat men het

Zand op de eene plaats maar tot eene zeer

geringe oppervlakte vind , daar het op d^
andere zeer hoog op een geftapeld ligt; als

mede dat het hier maatig vrugtbaar , en gints

gantsch onvrugtbaar is ; mitsgaders dat het

Zand zelve hier zeer verfchillende, zoo in

aart, fynheid en grofheid, als in vervve

,

gevonden word. Ik zou hier van dit alles

nog verfcheiden byzondere Haaltjes kunnen
opgeeven,en dezelven afbeelden ; dog aan-

gezien de opgegeeven voorbeelden genoeg-

zaam licht verkenen, en de afbeelding der

Katwyker Zanderye , in veele opzichten

,

op alle de anderen toepasfelyk is
,
zoo oor-

deel ik dit 5 by voorraad , tot myn oogmerk
genoeg te zyn; te meer,dewyl ik de Zand-

laagen , by het verhandelen der Klaibeddin-

gen , ook veelal in aanmerking genomen
heb. Alleenlyk vlyt het hier wel nog met
een kort woord gewag te maaken , van de

Zandbeddingen aan de Stranden van Holland.

Men befpeurt deswegen ten allerklaar-

ften , dat de Zandbeddingen aan de Stran-

den , en tot zeer verre in Zee , even zoo
oneffen liggen, als men die op veele plaat-

fen binnen in het Land ziet. Het verloo-

pen der Zandbanken , voor den mond der

Maaze, en der Zuiderzee
,
getuigt dit niet

alleen, maar men kan het, by fterke aan-

houdende Oostenwinden , op het bloote

gezigt, aan de Stranden ontdekken. Vol-

gens de ondervinding der ervaarene Schip-

pers en Lootzen, vind men op veele. plaat*
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fen de ondiepten zoo hoog, dat ’er geen
genoegzaame diepce is voor een maatig

Schip, om ’er over te vaaren; en naauw-
]yks is men eenige roeden verder, of men
peilt tot zeer veele vademen diepte; waar
uit de oneffenheid van den Zeebodem on-

tegenzeggelyk blykt. Gaarne wenscheen wy
hier , door eene afbeelding , eenig denk-

beeld van de beddingen der Stranden voor
Holland , te geeven ; zoo als die door den
Graaf de marsïgly , voor de Kusten
van Vrankryk, in de Middellandfche Zee

,

medegedeeld zyn : dog ik beken nederig

hier toe geene genoegzaame ondervinding

te bezitten ; zoo wel door mangel van proe-

ven ,
als by gebrek van gewenschte berig-

ten. ’t Ware wenfehelyk, dat een of an-

der des kundig Liefhebber zig verledigde

,

om dit zoo nuttig onderwerp voor de
Scheepvaart , en de Natiiurlyke Historie

onzer Kusten, in klaarder licht te (tellen,

dan het zig tot nog toe bevind. En ik zou
het van gantfehen harte als eene groote
Edelmoedigheid erkennen, indien kundige
Liefhebbers , die ’er Proeven op mogten
gedaan hebben , my met eenige berigten

wegens dit onderwerp wilden vereeren:

in welken gevalle wy het medegedeelde ,

by wyze van Supplement of Byvoegfel tot

dit Deel, onder den naam des Zenders, of
Schryvers, met dankbaarheid

,
gaarne zou-

den doen drukken. Van zoodanige hulp tot

nog vêrfteeken zynde, zal ik my voor te-

genwoordig behelpen met het geen ik zelf

II. deel. E by

ZAND*
BEDDIN-
GEN.
ENZ.
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XAND-
3£ DD1 N-

GfcN.

ENZ.

by de laagten der Stranden ondervonden
heb: waar van in ’t voorige Deel reeds ee-

nigermaate gefproken is , by gelegenheid

van ’t befchouwen van den laatften oever,
en de oude uitloopen des Rhyns. Men zie

bladz. 1 53— 160, en wel byzonder 205

—

208, daar wy onder anderen gezegd heb-

ben , dat de Banken meest uit Klai- of Da-

rygrond, met Zand bedekt, beitaan. Ook
heb ik, in het voorige Hoofdftuk van dit

Deel, van deKlaibeddingen aan onze Stran-

den fpreekende, mede al eenige ophelde-

ring van de ligging dier gronden gegeeven :

zoo dat ik oordeele, in deezen, tot op na-

dere onderrichtinge, te kunnen voldaan,

met ’er de volgende befchryving van onze
Strandgronden nog by te voegen.

Langs de geheele Kust , van den hoek
van Holland tot aan Petten, en verder,

ligt het Strand vlak; en wel zoo, dat de

breedte , van de Duinen af tot aan de ge-

meene opvloeijing van het Zeewater gere-

kend , waterpas ligt; hier breeder , gints

fmalier , naarmaate dat ’er Banken verre

van of naby aan de Kust gelegen zyn. Ag-
terdeeze effen Stranden liggen overal lang.

werpige vlakke hoogten , welken de een

de andere vervangen; in diervoegen, dat

’er , agter de einden van de twee voorfte

Banken, eene andere Bank ligge; welker

nederglooijende einden insgelyks tegen ee-

ne andere Bank inloopen , liggende dezeL

ven zoo vervolgens ,
hooger of dieper ,

naarmaate dat het Zeewater ’er op afftuite.

Men
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Men vinddeeze Banken al vry diep in Zee,

’t welk men aan de branding der golven

düidelyk zien kan; wel tot een groot quar-

tier uur en verder. Ook ontdekt men by

laag water, dat de gemelde Banken , hoe
verder in Zee, hoe hooger liggen. Veelen

deezer Zandbanken zyn , hier en daar , met
veel Schelpen en Keifteenen vermengd,
waar van ’er fommige al vry groot zyn.

Aangaande het verdere verfchil der bed-

dingen, hieromtrent befpeurt men insge-

lykseen baarblykelyk onderfcheid. Men zal

doorgaans zien , dat de gronden , die laager

tusfchen deeze Banken in liggen , van eene

blaauwagtiger verwe zyn, dan die, welken

op de oppervlakte van de Banken zelven

liggen. Deeze gronden zyn ook zeer vast

en hard; ja ik heb ’er gezien daar de vaste

Klai oppervlakkig bloot lag: men ontdekt

deeze gronden , door hunne vastigheid
,
zelfs

op ’t gevoel; want als men ’er op ftaat, zal

’er de voet niet inwellen ; ’t welk men in

’t tegendeel op het Zand der Banken , en
het voorflrand

, by vloed
, dadelyk gewaar

word. Ook ziet men in deeze gronden een
kennelyk onderfcheid , door de golvende

indrukfefs , die de ebbende of vloeijende

aan en afkabbeüngen der Zee veroorzaa-

ken : het welk ik in de Derde Plaat van het

Eerfte Deel heb afgebeeld; daar zig, agter

de aftekening van den grondflag van ’t Huis
te Britten , eene hooger Zandbank duide-

lyk vertoont. Tusfchen de gemelde Klai-

laagen ontdekt men op onze Stranden vee-

E 2 ler-

Z AND"
BEDDIN-
GEN.
ENZ.
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Ierleie Schelpen of Hoorntjes
, die , op ver-

fcheiden plaatfen , met yzerhoudend Oker-
zand , tot zeer harde klompen aan een ver-

bonden zyn. Elders, tusfchcn en onder
deeze Klai , en ook wel onder de eerfte

Zandlaag, heb ik zeer vast en zwart Dary-
vcen opgegraaven ,* ’t welk meest tot eene
diepte van twee voeten lag. Dèeze Dary
is de eigentlyke Zee-Dary , die tot eene foort

van bitumineufe Steenkool, op de Franfche

en Engelfche Kusten , verhard. Aan de
Hollandfche Kusten heb ik ze nooit tot die

hardheid gevonden ; ten zy men eenige

losfe bonken ,
die by Westelyke ftormen

veelal langs het Strand gefpoeld worden

,

daar onder betrekken wil : dog deeze zyn ,

rnyns bedunkens, Hegts brokken, die van
de Engelfche en misfchien ook Zeeuwfche
Kusten aan onze Stranden opgeworpen wor-
den. Nogtans heb ik, door myn geagten

Vriend, den Heer agge roskam kool,
zeer keurig beminnaar der Natuurlyke His-

torie, en kenner van onze Nedeidandfche

Visfchen , verfcheiden al zeer vaste Dary-

bonken, die aan den kant van Wyk en Eg-

mond aan Zee overvloedig gevonden wor-

den, ontvangen; dog ze waren, niettegen-

ftaande hunne vastheid, nog verre van de

hardheid van Steenkoolen. Maar wat hier

van ook zy, dit befluit althans kan ik, we-
gens de gemelde Darylaagen , opmaaken , en

,
door myne Proeven bevestigen, dat zy ,

hoewel niet in dien overvloed als in Zee-

land, nogtans op verfcheiden plaatfen aan

on-
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onze Kusten, tusfchen de Zandlaagen aan

den Zeekant in liggen; en wel byzonder
aan den kant van INoord-Holland , by Eg-

mond en Petten, en zeer waarfchynlyk ook
aan den hoek van Holland , ’t Land van
Voorne, en de Overmaafche Landen , als

uit het berigt van den Geleerden baster,
en onze reeds befchreeven Proeven blykt.

Ten beduite dan van deeze aanmerkin-

gen betreffende de Stranden, ftel ik, voor
eerst, dat het Zand aldaar ligt, tot de diep-

te van een tot zes, zeven, of meerder voe-

ten , naar geraade van de opwelling der

Zee; wyders, dat ’er onder dit Zand meest-

al Klai gevonden word; gelyk by de boo-
ringen van het Strand , op Hooge Ordre

,

gebleeken is , en tevens door de zelfde

ontdekte doorgaande laagen , op eene zelf-

de hoogte onder de Duinen , bevestigd

word. Voeg hier by onze Afbeelding en
Befchryving der Katwykfche Zanderye, en
de aangehaalde Aanmerking van het Klai-

bedde aan het Mallegat. Wat verder de
diepte van dit Klaibedde aangaat, dezelve

is verfchillende
, naarmaate dat het bedde

door de Zee afgefleeten is : men vind het,

nu eens tot de diepte van twee, dan weder-

om tot die van vyf & zes voeten ; tot wel-

ke laatfte diepte de Klai goed en vast is

,

zynde de bovenfle rykelyk met Zand ge-

mengd. De Darylaagen
, voor zoo verre

ik dezelve gezien heb , zyn zelden dieper

dan tot twee of uicerlyk drie voeten; en
jiggen meerendeels tusfchen de Klailaagen

2AND-
BkDDlN-
ChN,
ENZ.
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in; dog elders ook wel op de Klai, onder
het Zand. Eindelyk

,
is’er onder de Klaibcd-

dingenzelven altoos zekerlyk Zand; en wel
zoo, dat ’er op die plaatfen, daar de Klai-

of Darybeddingen weggefchuurd zyn, eene
doorgaande diepe Zandlaag gevonden word ,

die dikwils met geen langen Rok te peilen

is. Deeze gronden zyn die gevaarlyke Wel-
gronden , waar van ik in het voorige Deel
gemeld heb, dat men ’er, onverhoeds over
gaande, doorzinkt. By deeze negentien-

de Figuur, heb ik, door een Baaltje, de

ligging der Strandlaagen aangeduid.

(lO Zeezand , tot zes voeten diepte.

(2.) Doorgaande Klai , tot vyf voe-

ten. (S ) Zand, tot vier voeten , of

doorgaande diepte.

In het midden der Figuur ziet men aan-

geweezen de oppervlakte van eene Klaibank.

Ci.) Klai, tot twee voeten. (2.) Vaste

Dary, anderhalf voet. (3.9 Klai, een
voet. (4.) Vaste Dary, een half voet.

(5.) Zand
,

drie voeten. (6.) Weder
Klailaagen, met Zandlaagen tusfchen

beiden , en eindelyk , aan de andere

zydeZand tot eene doorgaande diepte.

Dus verre eenvoudig voorgelleld heb-

bende het geen tot de ligging der Zandlaa-

gen betrekkelyk is; en hier mede kortelyk

afgehandeld zynde, ’t geen omtrent de ge-

meene diepte , hoogte en uitgeftrektheid

van derzelver beddingen, voornaamlyk in

aanmerking komt, zoo liaan ons nu verder de

beddingen der Veengronden te befchouwen.
DER-
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DERDE HOOFDSTUK.

VoorJidiende de Veenbeddingen ,
Dary- en Meer-

gronden.

Wat men in Holland door Veenlanden vefn-

verflaat, is te overvloedig bekend, BEDt>IN‘

dan dat ik my hier zoude ophouden, met
dit ten breedften aan te wyzen; te meer,
dewyl het onderzoek, wegens de eigenly-

ke Stoffen der Veengronden , op eene an-

dere plaatfe moet voorgedraagen worden.
’t Zy derhalven genoeg in ’t voorby gaan

aan te merken, dat de Veengronden zyn,
weeke Moerasfige en Broekige gronden ,

devvelken in Holland, en andere aangren-

zende Provintiën , boven eenige andere

Landftreek van Europa, ongemeen veel ge-

vonden worden : zoo dat fommigen wel wil-

len gisfen , dat Holland uit een derde Veen
beftaat; dog in aanmerking der overige bed-

dingen , word dit by my voor volftrekt on-

waar gehouden. Maar dit is intusfehen ze-

ker, dat veele dergelyke benaamingen van
plaatfen, als ik hier boven van de Geest-

gronden heb aangemerkt, ten overvloedi- Zie ook

gen getuigen verflrekken van de menigte
der Veenen in Holland; als daar is Schie- "vin*
veen, Wildeveen, Aarlanderveen ,

’s Gra- Deel’,

venveen , Nieuveen, Hogeveen , Waver * Stuk,

veen, Roelof Aartgensveen, en ontellyke 44>

E 4 an-
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anderen ; waar by die van Moerlanden ,

Broeklanden , en veele dergelyken
, de bol-

heid, moerasfigheid, en broekige weekheid
dier Landltreeken aanduiden. Men kan dee-

ze naamsafleidingen byzonder vinden by
scHooKius de Turft* , pag. 1 5 ; smi t

s

Schatkamer der Ncderl. Oudheden , en by deg-
NER de Turfis , pag. 12 en 13, als mede
in de geleerde Aantekeningen over de Ne-
derlanden

,

van alt ing: by wien alle zoo-
danige afleidingen ontcyfferd worden ; waar-

om wy dezelven, als behoorende zulks tot

de Oudheidkunde, opzettelyk voorby gaan.

Men vergelyke wyders hier mede, het geen
in het Eerfle Deel, bladz. 234—240 voor.

gefield is; daar ik, wegens de Veenen in

Holland, by het verhandelen der Veenwa-
teren en Moerasfen , eenige nadere ont-

vouwing van derzelver plaatfing gegeeven
lieb. Dit dan genoeg agtende, zal ik my
nu voorts bepaalen tot myn tegenwoordig

bellek, het welk alleenlyk eischt de Veen-
beddingen na te fpooren. Deswegen heb

ik ondervonden, dat derzelver beddingen,

oflaagen, veelal ter eener diepte liggen;

byzonder op die flreeken, die ongeroerd

zyn, egter zoo , dat de diepten der laagen

verloopen , naar geraade de Veenbeddin-

gen aan vaster Landen , ’t zy Klai of Zand

,

verbonden zyn. De oplettende degner,
wiens door en door geleerd Traktaatje ,

over de Veenen en den Turf, ik hier niet

voorby kan ,
befchryft de ligging der Veen-

bed-
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beddingen , in de Provintie Utrecht , in veen-

deezervoegen. ïEDDIN'

Eerst word ’er aarde uitgegraaven , tot

één en een half voet , wanneer ’er dadelyk

water opwelt ; waar na men terftond de

Veenftoffe ontdekt : fomtyds egter is de

vrugtbaare aarde nog tot op een half voet

met water gemengd. De eigentlyke Veen-
ffoffe is zwart , en heeft als ’t ware eene

donker bruine glanzigheid. Zy is zeer vast

aaneen verbonden, en zoo zagt in ’t aan-

raaken, dat zy, tusfchen de vingeren ge-

wreeven zynde , een zeer fyn poeder ge-

lyk is. Deeze Stoffe ligt ter diepte van
twee voeten, en hier van word de beste

en kostbaarfte Turf gemaakt. Onder deeze

volgt eene SteenffofFe , die een weinig ros-

fer is, en van gelyke taaiheid, dog fomtyds
vezelagtig ; zoo nogthans, dat deeze ve-

zelagtigheid gemakkelyk tot een fynen
Veenmodder te mengen zy: dit is de twee-

de foort van Veen. Daar na vind men ee-

ne veel rooder Stoffe, van zulk een vezel-

agtigen en fponsagtigen aart , als of het ver-

rot hout ware ; en dit is de allerflegtfte

Veenftoffe. Vervolgens word men , op de

diepte van tien voeten, eene onnutte zand-

agtige Klai gewaar. Elders ftrekt zig de

brandbaare Stoffe tot twaalf en wel tor
DEGNER

veertien voeten, dog zelden hooger, ('of ^ j urJ
dieper) uit. De Veenlaagen liggen dan , fis ,

pag.

naar de ondervinding van degner, aldus.

(i.) Aarde, anderhalf voet. (^2.) Aar- Plaat T.

de, met water, een half voet. (3.)
Flg ' 109

E 5 Zwar-
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Zwarte fyne VeenftofFe, twee voeten,

(4.) Bruine vezelagtige VeenftofFe,

(5.) Taaije vezelagtige VeenftofFe, als

verrot hout. (6.) Zandagtige Klaimer-
gel; en de diepte van ’t Veen gaat tot

14 voeten.

Voorts bepaalt hy de diepte der Veenen
nog zeer onderfcheiden; zelfs van 2 tot 20
& 25 voeten: tot welk eene diepte my nog-

thans geene Veenlaagen voorgekomen zyn.

In de Rhynlandfche Veenen, de Lyker-
polder en Roelof Aartgensveen , vind men,
even ondereen voet Pootaarde, die men
Cavelaarde noemt , dadelyk goede Veen

;

doorgaans ter diepte van een en een half

fpit, of op veele plaatfcn tot twee fpit

;

zynde elk fpit gefteld op omtrent tien dui-

men Rhynlandfche voetmaat, en dus ruim
anderhalf voet. Meest overal is de grond
week en bol, en het water bitteragtig, dog
niettemin zoet van aart ; maar wanneer het-

zelve zeer brak is, is de grond ook blee-

ker , ’t welk zig kennelyk aan het Veen ont-

dekt. Onder den gemelden bovengrond
vind men het Veen gemeenlyk tot negen
of tien, en verfcheiden maaien tot twaalf k

dertien voeten diepte. Daar na ontdekt

zig eene foort van gemeene blaauwe Klai,

ofKatteklai ; fomwylen , dog zelden , blaauw

grof Zand ; maar meerendeels vind men
zulk Zand onder de Klai, die, tot eene
diepte van twee of drie voeten , onder het

Veen ligt. Eer men egter tot de diepte der

Klai komt, verandert het Veen, by de Klai-

teag*
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laag, in eene taaije bruine, of liever ros- veen*

agtige StofFe, die als ’t ware uit vermeu- eeddin-

luwd of verrot hout fchynt te beftaan ; waar
onder dikwils geheele ftükken zwarte Kool,
als vermeuluwd hout, gevonden worden;
die als met aangegroeide laagen aaneen ver-

knogt zyn. Hier uit kan men afleiden, dat

de gemelde Veengronden op deeze wyze
liggen.

(r.) Gemeene zwarte Aarde, Pootaar- Plaat L
de , anderhalf a twee voeten. (2.) 2.1.

Best zwart Veen, negen a tien voeten.

(3 ) Taaie Veen , bruinagtig ros hout-

agtig Veen , een k twee voeten. (4.)
Blaauwe gemeene Klai , anderhalf , twee
k drie voeten. (5.) Blaauw Zand, twee
a drie en meerder voeten.

Deeze ligging der gronden kan, en moet
ook op alle andere Veengronden aan dien

kant worden toegepast; dewyl het geringe

verfchil , van eene meerdere of mindere
diepte der laagen afhangende

,
geene we*

zentlyke verfcheidenheid in den aart der

StofFe zelve maakt; en men derzelver ge-

legenheid by het bovengemelde gereedlyk

kan vergelyken. Hierom zal ik, ter nadere

ophelderinge van dit onderwerp , by het

gezegde, flegts nog eenige Haaltjes voegen
van andere Schryvers, die ons deswegens
naauwkeurige berigten gegeeven hebben.

Betreffende de ligging der Veenlaagen in

Holland; by Amftelveen , en elders, vind
ik, in den Tegenmordigen Staat van Holland , in *t be-

dit volgende: „ De gronden, uit welken gin, bi.

de 2ien ^-
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,, de Turf gehaald word,zyn, in Holland,

„ by den naam van Feenen bekend : men
„ vind ze bynaar gantsch Holland door ;

„ doch meest in Amftelland, Rhynland ,

„ Delfland en Schieland. De Veengronden

„ beflaan hier meest al groote ftreeken

„ lands. Op fommige plaatfen vind men
5, ’er egter eenige kleine plekken van , zelfs

„ hier en daar aan dé Stranden en in de

„ Duinen, op en onder het Zand. Ten
,, tyde der eerlte Graven van Holland was

„ men gewoon zig van deeze Zandturf,

„ uit de Klingenduinen en Geestlanden ge-

„ dolven , om te branden , te bedienen

;

„ dog tegenwoordig maakt men in Holland

„ alleen gebruik van het Veen, dat van

,, onder het water gehaald word.

„ De bovenkorst van dit Veen is on-

„ bekwaam om ’er Turf van te maaken ,

„ en op de eene plaats dikker dan op de

„ andere , van één tot ruim twee fpit

,, diep. Deeze Korst , afgefteken zynde ,

„ komt men aan het Veen, bekwaam tot

,, het maaken van de Turf, en naar de

onderfcheidene gelegenheid der plaatfen

„ van omtrent zeven tot twaalf voeten

3, diep. In dezelfde Polders, is het verfchil

3, van diepte egter zoo groot niet. Dit

3, Veen beftaat uit verfchillende laagen van

3, Aarde , die , ten getale van vyf tot

3, twaalf en meer toe, op malkanderen lig-

3, gen , en niet flegts in vezelagtigheid ,

,, maar ook in verw verfchillen. Somtyds

3, word ’er, in den eenen grond wat hoo-
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„ ger , in dep anderen wat laager
, eene

„ laag gevonden geheellyk uit Rietpypen

„ beftaande, enz.”

Uit deeze befchryving fchynt men te

moeten vastftellen , dat de Veengronden

by Amftelveen , met veelerleie verfchillen-

de laagen, opeen liggen; ’t welk ik, be-

houdens de agting van den Schryver, oor-

deele een weinig opheldering te vereifchen

;

vermits ik nooit zulk eene verfcheidenheid

in de beddingen gevonden heb. Men heeft

hier omtrent aan te merken, dat de bag-

gerlieden nu eens eene bruiner, dan eene

zwarter, en ook wel eene geele, of eene

met rietftoppels en wortels gemengde bag-

ger opvisfchen ; mitsgaders dat deeze Stof-

fen ook wel eens gemengd gevonden wor-

den : en dit zyn de natuurlyke bekende foor-

ten van Veen, die ik zoo even in haare

beddingen heb opgemerkt, ’t Komt my
derhalven voor , dat de denkbeelden van

vyf tot twaalf verfchillende laagen veroor-

zaakt zyn, door het baggeren zelve van het

Veen. Want dewyl hy, die baggert, den

baggerbeugel eerst zoo diep in welt als hy
kan , en denzelven daar na regt ophaalt

,

zoo is het gevolg, dat ’er zeer dikwils brok-

ken van de eene of andere nog niet afge-

veende bovenfte laag medegefleept worden

;

die dus eene andere laag fchynen aan te

duiden: daar dit cgter niets anders is, dan
eene toevallige vermenging, door den ar-

beider veroorzaakt. Hier by komt de ver-

andering, die het Veen zelve, in het droo-

gen,
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gen , ondergaat; welke ligtelyk oorzaak van
deeze twyffeling kan zyn: waarom ik, zoo
veel my doenlyk is geweest, myne onder-

zoekingen altoos liever met de fpade, en
volgens den grondboor gedaan heb. ’t Is

evenwel aanneemelyk , en ik Item gereed-

lyk toe , dat ’er , hier en daar , wel eenige

Veenbeddingen wat kennelyker, en onder-

fcheidener, gezien konnen worden ;’t welk
mogelyk van de oudheid of rypheid van het

Veen
,
zoo als men ’t noemt, kan afhan-

gen: maar dat men die verfchillendheid tot

twaalf laagen toe zou vinden , meen ik

niet naar behooren waargenomen te zyn.

Hoe het zy, deeze verfchillendheid is van
geen zoo groot belang om ’er op liaan te

blyven ; dewyl wy uit het hoofdzaakelyke

zien , dat de diepte der beddingen over het

geheel
, zoo wel als de befchryving der

lioffe zelve , met onze berigten overeen-

ftemt. Dit is ook voor lang door junius
op eene dergelyke wyze befchreeven : wiens

woorden ik, uit hoofde van derzelver be-

trekking tot ons onderwerp, en om derzel-

ver voldoenden inhoud, hier zal inlasichen.

(*) „’Er is meer dan eene foort van dee-

ze

(*) ,, Materke hujus cefpititiie plura funt genera

,

,, quae colore, levitate & pondere materiae, ad haec

,, cineris, quo fe obruit, bonitate & candore, dif-

,, ferunt atque examinantur. Primum genus vile

„ est, rarum, inane, fungofum, valde leve, color

„ illi impluviatus
,
quo rubiginem parietum è pluvise

„ defluxu natam mentitur: quod genus deterrinnim

„ est, neque ufui civiimi expetitum
,

fervit fere

cor-9}
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,, ze ftoffe van Aard-Zooden , welker ver-

fchil, zoo door de koleiir , ligcheid en

,, zwaarte der Stoffe , als door de goed-

,, heid en witheid der Asfche , welke zy

„ laat, in het oog valt, en daar volgens

,, onderzogt word.

„ De eerfte foort is flegt, niet vast of

,, digt
,

yl , fponsagtig , zeer ligt, heeft

,, eene geelagtige koleur , zweemende naar

„ het Yzerfmet , even als die, welke zig

„ op de muuren aanzet, als het Regenwa-

,, ter langs dezelven neergefypeld heeft.

„ Deeze lbort is de allerflegtfte , en word

„ tot

„ cortinis cerevifiariorum inflammandis & conco-

,, quendis; quod accenfum vultus è vivido colore

,, plumbeos, cadaverofos, larvisque asfimiles homi-

,, nes facit, tetramque exhalat mephitim: quo odo-

,, re non raro etiam aniini defeótus , (uti praefen-

„ tius in bituminofis carbonibus fic) conciliatur ,

,, quem fal infperfus toliit. Alterum denfius est,

,, furvum , fegmentis virgultorum intermeantibus &
,, palustribus cannis intercifum

,
gravitate medio-

„ ere, promiscui ufus. Tertium ponderofum, late-

,, rum coótilium duritiam* quandam imitans, quod

„ caeteris natatu fluitantibus folum fubfidit aqu<e

,, immerfum , tardeque ignem concipit fed concep-

„ turn diutisfime continet; cinereum colore, fabu-

,, lofoque folo effosfum. Est & quod è falfuginofa

j, terra conformaturin glebasZelandiae domefticum ,

„ Dariam vulgus nominat , &c. Praeter hsec est

,, quod .verriculis è fundo aquse extraétum pingui

,, luto conftat
,

quae materia in lacus quosdam
„ quadratos, ubi aqua prius redundans diffluxerit,

,, affunditur & conplanatur, postea arefaöa in me-
„ tas rariores aggeratur , ut vento perflatae folique

,, penetrabiliores ad ufum durentur.” Hadriani
J u n 1 1 Batavia. Cap . XV.
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,, tot het gebruik der Burgeren niet gezogt;

,, maar is gemeenlyk ten diende van de

„ Bierbrouwers , om hunne ketels daar

„ door aan ’t kooken te brengen. Hier by

,, komt nog , dat de damp , int haaren brand

,, voortkomende, den menfehen de leven-

„ dige verwe beneemt; dewyl hun wezen

„ eene gedaante aanneemt als van lood,

„ (of Loodverwig), en zy ’er daarenbo-

„ ven als verftorvene lichaamen en febim-

3, men uitzien. Deeze foort van Turf \va-

33 femt ook een leelyken dank uit, die dik-

3, wyls, (zoo als zulks voornaamlyk door

3, zwavelagtige kooien gefchied,) den lie-

„ den flaauwten veroorzaakt ; dog die ,

33 door wat Zout op het Vuur te ftrooien

,

,, verhinderd word.

„ De tweede foort is veel vaster, don-

3, ker bruin , en vermengd met boomtak-

3, jes,en brokken riet der moerasfen , waar

,3 mede dit Veen als doorfneeden word:

3, dezelve is voorts van eene middelmaati-

,3 ge zwaarte, en onycrfchillig gebruik.

,, De derde foort is zeer zwaar, en ee-

,, nigzins gelyk aan de hardheid van gebak-

3, ken fteen: zy is de eenigfte die, in het

,, water vallende, nederzinkt, daar de an-

,, dere foorten integendeel op het water

,, dryven : ook is zy langfaam in vuur te

3, vatten; maar als zy eens ontglommen is,

3, duurt zy lang: voorts is zy aschagtigvan

„ verwe, en word uit een zandigen grond

3, gegraaven.

,3 Daar is ook nog eene foort, die, uit

zout55
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^ zout waterige Aarde gevormd zynde, in

5 ,
Zeeland tot huis-turf gebruikt word;

„ welke men doorgaans Dary noemt. enz.

,, Behalven deeze foorten is ’er nog ee-
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ne, die met baggernetten uit den grond

des waters gehaald word, en uit een vet-

ten Slyk-modder beftaat. Deeze ftoffe

word tot zekere vierkante poelen, ais

het overvloedige water eerst daar van

„ afgeloopen is, uitgegooten en gevlakt;

,, naderhand, ylder geworden zynde, fla-

„ pelt men dezelve op lugtige hoopen, ten

„ einde zy door den wind, die aldus ge-

„ makkelykdoor dezelve kan heendringen,

tot het gebruik hard worde.”

Deeze befchryving der Turfgronden , ten

tyde van junius, ftemt alleszins overeen
met het geen wy ’er heden nog van on-

dervinden ; en de naauwkeurigheid van
dien grooten Man ftraalt ’er ten klaarften

in door. Ik zou hier nog veele andere be-

fchryvingen van de Veengronden uit de ou-

de Schryvers kunnen byvoegen
; dog de-

wyl zy in verre na zoo voldoende nietzyn ,

als die van gemelden Schryver, ten min-

fben niet tot ons oogmerk, zoo zullen wy
’t hier by laaten ; en ons voorts van zyne
aanmerkingen bedienen, ais ftrekkende om
te toonen, dat ’er ten zynen tyde, in Hol-

land
,
geene andere Veenbeddingen bekend

waren , dan de hier gemelden.
De eerfte foort, die uit eene zwarte of

geelagtige , of liever ligtbruine Moerftoffe
beftond , komt overeen met die ,

welke
JL deel. F hier
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hier vooren met den naam van ros Veen
benoemd is.

De tweede foort , die hy befchryft als

met riet en boomtakjes gemengd, is dezelf-

de, die wy in de Eerjte Plaat
, onder het

tweede Bedde der 20 en 2T Figuur aandui-

den , by letter V, en zig onmiddelyk ver-

eenigt met de derde bedding
,
by Z. V.

Zandig Veen.
De derde foort van onzen Schryver is

het Veen, ’t welk wy tusfchen de Zand-
beddingen geplaatst hebben. Zie Plaat I.

Fig. 13. en verders Plaat II.

De vierde foort behoort tot de Dary-
beddingen.

Eindelyk maakt hy ook nog gewag van ee-

ne andere foort , die gebaggerd word ; waar

uit men fchynt te moeten opmaaken dat

die foort eene onderfcheiden bedding zou
zyn , en dat de eerfte foort eene hooger
bedding is ,

die flegts gegraaven word.

’t Komt my egter voor, dat dceze laatst-

gemelde foort dezelfde is , als die de Au-
theur de tweede foort noemt; en die wy
voor de regte beste Veenbedding houden;
welke degner in zyne derde, en wy in

het diepfle van onze tweede bedding voor-

ftellen. Dus zou dan junius voor eene
andere foort genomen hebben ’t geen in

zig zelve eenerlei bedding formeert. Dog
dit verfchil kan men gemaklyk overeen
brengen; als men aanmerkt, dat het bag-

geren van het Veen , ten tyde van ju-

nius, eerst regt in gebruik was gekomen.
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Te vooren was men degts gewoon het

Veen uit te graaven ; dog naderhand, toen

het Veen tot Turfmaaken fchaarfer wierd,

en tot onder het water afgedoken was ,

tvierd men bedagt om hetzelve, zoo verre

men konde, door behulp van baggerbeu-

gels,op te visfchen, op ’t land te werpen,
tot Turf te droogen en te bereiden. Dus
doende, wierd het Veenbedde dieper ge-

zogt , dan het tot nog toe gevonden was

:

en derhalven meenen wy dat hier een en
’t zelfde bedde is befchreeven ; alhoewel

het, uit hoofde der modderagtigheid, eené
verfchillende foort fchyne. Dit leid ons

dan van zelven tot deeze bepaaling, dat*

fchoon men , in deeze befchryving der Veen-
doffen van juNius,de bepaaling der diep-

te van de Veenbeddingen niet gemeld vin-

de, men egter ten klaarden ontdekt, dat

hy de beddingen ook in drie , ten hoogden
genomen vier foorten onderfcheid ; het

welk overeen komt met onze ondervinding.-

Daar benevens ontmoet my nog , toe-

pasfelyk op dit onderwerp, het geene de
Ed. Welgeb. Heer vegilin, in een ge-

leerd en kundig vertoog over de Veengra-
veryen , wegens de Veenbeddingen in ’C

gemeen aldus aanmerkt.

,, Veen , Klyn , Dary , Peel , Moer (een

,, abbreviatie van Modder) Moerasfen le-

„ veren alle Turf uit, zyn diverfe benóe-

,, mingen, in de Republycq gebruikelyk,

5, en hebben alle een beduidenis van turf-

v grond.

F % fi
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„Dehooge Veenen beftaan uit de boven-

„ korst, die men Bonkaarde (*) noemt,

,, zeer fpongieus en van weinig fubftantie,

,, ook niets als by eilandige Poltjes, Moer-

„ heyde en moerheydige Zaadknopjes

„ voortbrengende. En naast aan die bo-

,, venkorst vind men graauwe, dan zwar-

„ te , en daar ze diep liggen , blaauwagtige

„ Stoffe, zynde de laagfte beddingen van

„ een meest vasten aart, gelyk natuurlyk

„ moet volgen door de langduurige druk-

, ,
kingen en famenpakkingen van de boven-

33 fte deelen.

33 In de laage Klynlanden (|) is genoeg-

3, faam eenerlei foorte van zwartagtige

3, Klyngrond , boven bedekt , met een

33 vrugtdraagende Aardfloffige korst, enz.”

Geringe moeite zou het zyn , hier nog
verfcheiden dergelyke overeenkomftige be-

rigten en aantekeningen , betreffende de

Veenen en derzelver beddingen, te laaten

volgen ; dog dewyl ’er in de Veenbeddin-
gen zulk een merkelyk onderfcheid niet is,

als men wel in de Zand- en Klaibeddingen

be-

(*) In de Rbynlandfche Veenen zegt men Cavel-

of Cabelaarde : v/elke naam aan die Aarde fcbynt

gegeeven te zyn, federt, op Hooge Ordre, wegens
het ontveenen , is bevolen , dat men de landen

,

die ontveend worden, met een dyk moet omringen

,

waar toe dan ieder participant deeze opperfte aar-

de gebruikt, om zyne Caveling of gedeelte aan den
dyk te verzorgen.

(f) Zoo veel ik heb kunnen ontdekken , noemt
men in Vriesland Klynlanden , de Veengronden,
die met gras of andere gewasfen beplant zyn.
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befpeurt, zoo oordeel ik met de voorge-

meJden te kunnen beftaan. Alleen verdient

hier by het gezegde nog aangetekend te

worden , dat men gemeenlyk in alle de

Hollandfche Veenen, in de onderfte, of
wel tusfehen de twpe onderfte beddingen,

niet alleen veelerleie Wortelen
, maar ook

geheele Stammen van hoornen met hunne
takken, vind liggen, welker toppen men
meerendeels Oostelyk of Zuidoostelyk ge-

ftrekt vind. ’Er zyn veelerleie gevoelens

ontftaan, over de gelegenheid by, of de

wyze op welke, die boomen tot zulk eene

diepte, en in zulk eene rigting, gekomen
zyn. Eenigen ftellen, op, naar hun gevoe-

len, waarfchynlyke redenen , de oorzaak hier

van in den bekenden ftorm uit den Noord-
westen ; anderen willen zulks liever uit

eene geheele overftrooming des Lands af-

leiden ; daar zyn ’er ook, die met veel om-
flag de foorten der boomen, uit het hout,

nog waanen te ontdekken ; en ’er zelfs Pyn-
boomhout of Dennenhout onder tellen ,

welk boomgewas anders fchaars hier te Lan-

de wast. Kort om, de redentwisten , en ge-

voelens deswegen , zyn zoo verfchillende,

ja ik durf wel zeggen verward
, dat het ver-

veelen zoude, om die allen hieraan te voe-

ren; te meer , dewyl dit ftuk veelal meer
oudheidkundig, dan wel met een natuur-

kundig oog, befchouwd word. Wy zullen

derhalven die gefchillen voor tegenwoordig
daar laaten , en vervolgens , by het verhan-

delen van den Aart en de Hoofdftoffen van

F 3 het
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het Veen, eene naar onze gedagten aannee.

melyke, en op Proeven rustende , oorzaag

voorftellen : op dien voet als ik het in de

Verhandelingen der Hollandfche Maatfchappye ge-

deeltelyk hebopgegeeven. Alleen moet ik,

ten aanzien van ons onderwerp, hier be-

tuigen , dat deeze boomen niet by door-

gaande beddingen gevonden worden, maar
(legts hier of daar tusfchen ’t Veen liggen,

In (lede van hier op nu breeder (laan te

blyven, zullen wy liever nog een woord
melden van de (trekking der Heiveengron-

den, waar van de Zandturven of Plaggen,

hier en daar in Holland
,
gemaakt worden.

Tot de ligging deezer laagen of beddingen

zyn betrekkelyk, de in het voorige Hoofd-
(tuk gemelde oppervlakten der Hei- en Zand-
gronden; die wy telkens als zoodanige gron-

den hebben aangemerkt , waar op de Heb
heester het voornaamfte gewas is. In de

twaalfde, veertiende, zeventiende en agt-

tiende Figuuren der Eerfte Plaat, ziet men
boven op de beddingen derzelver laagen

aangeduid; en ’t is gevolglyk onnoodig die

op nieuw door (taaltjes aan tewyzen; te

meer,dewyl zy altoos oppervlakkig en niet

heel diep liggen. In ’t gemeen vind men
deeze lbort van beddingen niet zeer uitge-

breid in Holland
, en zelfs zyn my hier te

Lande geene plaatfen bekend, daar de Hei-

veenen gebruikt worden , dan alleen van
geringe arbeidslieden

, die het fobere kost-

je in of om ftreeks de magere Heiden win-

nen; en dus die Heiyeengronden by plag-

gen
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gen affteeken en droogen , om door die veen-

fchraale brandftoffe hunne eenzaame hut- BEDDI *-

ten des winters te verwarmen
, en het noo-

dige huisgebruik te erlangen.

In Vriesland is het anders gelegen: men
graaft daar, niet heel diep, onder eene laag

Hei , dadelyk eene foorc van geel vezelig

Veen, ’t welk, tot lange platte Turven
geftooken zynde, niet veel omOags noodig

heeft , om kort na het affteeken gebrand te

worden. Dit Veen is onderfcheiden van
eene andere foort , die gebaggerd word ,

en al in vry groote menigte in Vriesland

voorkomt; als blykt uit eene Kaarte, op-

geheld door den niet onervaarenen j. h.

knoop; te vinden voor het gemelde
Traktaatje van den Ed. Welgeb. Heer ve-
gilin; mitsgaders uit eene andere Af-

tekening van de turfbaare Veengronden,
in de Oude en Nieuwe Haske, door w. fop-
pes en g, v. t e r w i

s

g a , in eene Re-
monftrantie aan de Edele Mogende Heeren
de Staaten van Vriesland, enz. enz. De
Veengronden, in deeze twee Kaarten aan-

geduid, zyn byna van denzelfden aart als

die, welken in Holland gevonden worden.
De Edele Welgebooren Heer vegilin
merkt evenwel aan, dat dezelven in Vries-

land meest altoos op eene Zandbedde lig-

gen; daar zy in Holland zig meerendeels
tot op een Klaibodem uitftrekken. Van het Zie

zoo even gemelde Heiveen vind ik weinig

aanmerkelyks gemeld; en nogtbans is het* yeengra-

zelve als eene byzondere bedding in Vries- veryen ,

F 4 land w - I1C *
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land aan te merken. Voor eenige jaaren

bezorgde my de Heer symon stin.
sTiu, zeer ervaaren Arts te Harlingen,
eenige StofFe uit de beddingen van dit Veen

,

’t welk in Holland bekend is onder den
naam van Vriefchen Turf. De StufFe uit

de bovenfte laag was vol Heiwortels, en
verdroogd Hei, en beftond uit laamgepak-

te Hei, wilden Thym en Morsch : die van
de tweede lang was vaster lamengepakt, en
fchelfagtig , van eene bruine verwe ; en

deeze is het eigentlyke Veen
, waar van de

Turf, onder den naam van Vriefchen Turf

,

hier te Lande tot het Kalkbranden en an-

dere fabrieken gebruikt word. Dit Veen is,

volgens het mondling en byzonder berigt

van dien Heer , niet heel diep gelegen ;

ftrektzig altoos op een Zandgrondig bende,

met AardftofFen vermengd , uit ; en helt

ook eenigzins naar het geele, fchoon ’er

de zwarte aarde hier en daar in is. Ik tw\ f-

fel zelfs of j u n i u s , door zyne eerfte foort

van Veen, dit Vriefche Veen riet bedot it;

misfehien is dezelve ook ten zynen tyde in

Holland gegraaven geweest , en naderhand

geheel vergraaven ; zoo dat ze nu niet

meer, ten minfle weinig, in Holland ge^

vonden wordt; ’t welk niet onwaarfchyn-

lyk voorkomt. Intusfchen is ’er, als men
deeze vergelyking van het Hollandfche en

Vriefche Heiveen gadeflaat, een merkelyk

onderfcheid in dat van beide de Landftree-

ken te befpeuren. Men vind ook , myns wee.

in Holland geen beddingen van zulk

Veen
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Veen als dat der Vriefche platte Turven;
ten zymen de flegte foort van bruin Veen,
welke diep onder het beste Baggerveen ligt,

daar voor houde. Dog als men de diepte

van dceze , en de oppervlakte van de an-

dere bedding in aanmerking neemt, is dit

onwaarfchynlyk en men kan ten minften

zulk eene foort van Veenbedden niet on-

der de tegenwoordige Hei-beddingen van
Holland betrekken ; fchoon ik gereedelyk

toeftemme , dat een zelfde grondbeginfel

van ltoffe in beiden plaats heeft. Het zal

daar en boven niemand vreemd voorko-

men , dat ’er zulke oppervlakkige Veen-bed-
dingen in dit Land niet zyn; als hy maar
nagaat dat ’er in Holland in onze dagen

zeer weinige vlakke en uitgebreide Hei-bed-

dingen zyn; ja, die ’er zyn, liggen allen

eenpaarig op een fchraalen Zandbodem of
Geestgrond , en zyn naauwlyks een voet
diep. En dit bedde is het eenigfte Hei-

veen,dat wy onder de Veenbeddingen van
Holland betrekken ; waar van men de voor-

naamfte by het Haagfche Bosch , en op de
Wasfenaarfche Heide ontmoet ; waar ter

plaatfen ’er ook zandige plaggen worden
afgeftooken

,
gedroogd en gebrand. Men

vind ’er ook op de Naarder Heide, tot by
Amersfoort, beftaande meestal uit verrot

en gedroogd Hei. In deeze ftreek is dit bed-

de al vry doorgaande
, vast en brandbaar

;

waar van ten bewyze ftrekt eene zekere
ontbranding van een zeer groot gedeelte

der Veemheitusfchen Utrecht, Amersfoort

F 5 en

veen-
beddin-
gen.
ENZ.
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veen- en Rlienen , voorgevallen in den jaare
beddin- i54r ; toen

, door verzuim van zeker Pries-

ïnz’
ter > eene lanSe ftree^ aan ’t branden ge-

raakte, en vervolgens het geheele omgele-
gen land aandak; zoo dat men den gloed

niet konde blusfchen, dan door het delven

van flooten, op die plaatfen waar heen dit

Heiveen Rond te ontvonken. Dit ver-

zie haal is uit g u i c c t a r d y n getrokken ; dog
euicci-

jk twyffel , of men dien brand niet al zoo

Defcript.
zeer aan de ontbrande hei-gewasfen , als

des Pais- aan den grond zelven
, heeft toe te fchry-

Pm , ven; dewyl ’er ook in laatere dagen over-

vloedige berigten voorhanden zyn , die dit

niet alleen van hei-velden, maar zelfs van

uitgedrekte boschaadien verhaalen. ’t Kan
egter beide waar zyn , en dient hier eeni-

germaate tot opheldering, dat ’er Heibed-

dingen aan dien kant van Holland liggen.

Deezen heb ik op meest alle de plaatfen,

die door my bezogt zyn , nooit dieper ge-

vonden, dan tot omtrent een voet, of iets

meerder; ook is my gebleeken dat ze uit

niets anders bedaan , dan uit eene faamge-

rotte en door den tyd vereenigde fchil van

allerlei hei- en duingewas. Deeze Schil , of
dit Heiveen op onze Geest- en Heigronden

,

dient men wel voorzigtiglyk te onderfchei-

den , van die foort van Veenbeddingen , aan

Zie welken wy onder de Zandbeddingen gedagt
Hoofdft. hebben; vermits deeze beddingen, fchoon
u.bl.40

insgelyks uit Heiheesters
,
Morsch enDuin-

“ planten gebooren, nogtans in eene andere

en dieper rigting liggen dan het Heiveen

,

dat
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dat ik hier bedoel ; waarom ze ook meer
verandering hebben ondergaan. Zoo ie-

mand verder eene nadere kundigheid van

derzelver ligging begeere , die herinnere zig

myne gezegden van dit foort van beddin-

gen , in de voorige Hoofdflukken ; waar

in men , by de befchryving der Zandgron-

den ,
telkens deeze beddingen gedagt vind

:

men kan ze insgelyks aangeweezen zien in

de Eerjle Plaat , in de vyftiende Figuur by
Z. V. , in de zeventiende by V.

, in de agt-

tiende by Z. V.
, en wel byzonder ook in

de Tweede Plaat .

Wat nu betreft de Moergronden , of der-
zelver beddingen ; door dezelven word ,

zoo als meermaals gezegd is, niets anders

verdaan
, dan Veen- of Darygronden

, die

dras liggen : en ze zyn inderdaad ook niets

anders; zoo dat dezelven geen breeder uit-

leg noodig hebben. In een anderen zin

zoumenégter eenige beddingen voor Moer-
gronden kunnen neemen ; te weeten zoo-

danigen ,
die, fchoon zy nog niet tot Veen

verwandeid zyn , nogtans dermaate moe-
rasfig bevonden worden

, dat ’er eerlang uit

het rietgewas en andere waterplanten, die

’er in verrotten, eene aanftaande Moer- of
Veenlaag ftaa gebooren te worden. Zooda-
nige beddingen vind men op veele piaatfen

tusfchen de Duinen , daar het affypelend

water ftaan blyft , en de gewasfen , na
verloop van jaaren opeen rottende, einde-

lyk een Veenbedde formeeren ; hoedanigen
wy ’er tusfchen de Zandduinlaagen hebben

VEEN-
BEDDIN*
gen,
EN2.

Zie
ook
Holl.

Maat-
fchappye,

VIII.

Deel,
2 Stuk,
bl. 47.

Zie

Dezelfde
Verhand.
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teen- aangeduid. Deeze beddingen zyn bet , die
ïEDDiN- Wy eigent lylc voor Moergronden houden;

XNz.*
zynde het onverfchillig op welken onder-

grond dezelven zig famenzetten. Men be-

zeft tog ligtlyk, dat zoo wel fommige Klai-

en Xandlaagen , als de Veenlaagen, tot zulk

eene diepte liggen kunnen , dat zy door
het water in eene geftadige weekheid en
drasfigheid gehouden worden

; en tevens

in een zwarten moerigen grondaart verwan-
delen , naar geraade der gewasfen die ’er

op groeijen ; terwyl ook anderen , door
het aanfpoelen van riviermodder , moeras-

fig kennen worden. Uit dit alles volgt dan
van zelven, dat men de diepten en uitge-

ftrektheid der Moerbeddingen niet vol-

ftrekt kan bepaalen ; dan voor zoo verre

wy die onder de Veenbeddingen betrek-

ken ; en ook in veele opzichten tot de Aar-

de- en Darybeddingen behooren: vermits

de benaaming van Moer, Dary, Veen en

Modder, veelal meer verfchilt in dennaam,
dan in den aart der ftoffe zelve ; ’c welk
hier boven reeds is aangemerkt.

Eindelyk ftaat my hier ten Hot nog iets

wegens de Darybeddingen
,
als tot het Veen

behoorende , te zeggen. In het Eerfte

Hoofdftuk heb ik, by het befchouwen der
BI. i2. Klaibeddingen van de Overmaasfche Lan-

den , wegens de ftrekking en diepte der ei-

gentlyke Darybeddingen, genoegzaame be-

rigten voorgefteld, en dezelven aangeduid

in de Eerfte Plaat , by Fig. i en 2. onder

letter D. Vervolgens wierd deeze foort van

grond
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grond wederom een onaffcheidelyk onder-

werp, by het verhandelen der Zandbeddin-

gen aan onze Stranden , in het Tweede
Hoofdduk ; welker ligging ook vertoond

word, op dezelfde Plaat
,

Fig. 19. Uit bei-

de die berigten is aldaar getoond , dat de

Darybeddingen veelal tot twee voeten , en
elders llegts tot anderhalf voet diepte lig-

gen , met eene afgebrokene en niet zeer

groote uitgedrektheid ; fchoon zy ook zeer

diep in Zee gevonden worden ,
en van

daar opwellende, by brokken aanfpoelen.

In veele andere onzer opgegeeven daaltjes

en befchryvingen vind men dik wils nog
andere foorten van Darybeddingen ver-

meld, die ook in de (taaltjes afgebeeld zyn;

te weeten , in de gemelde Plaat , Fig

.

6.

D. Fig. 7 en 8* D,ivg. 14. D, en zoo ook
Fig. ij. Tevens is in het Eerde Hoofd-
ftuk ,

in ’t voorbygaan , gewag gemaakt

van het onderfcheid der gemelde Darybed-
dingen , ’t welk \vy hier eenigzins herhaa-

len moeten ; te weeten , dat ’er tweeërleie

foorten van Darybeddingen tusfchen de

Hollandfche Gronden gevonden worden.
De eerde foort is de eigentlyke Dary , die

zig langs de Stranden en Overmaasfche Lan-
den uitdrekt, waar van zoo even gefpro-

ken is: en de tweede is die foort, welke
bieren daar onder de binnenlandfche Klai-,

Zand- en Aardbeddingen ontdekt word;
die meerendeels uit eene moerige Zand-

,

Klai- of Aardflibber, met onryp Veen ge-

mengd, bedaac. Deeze beddingen zyn ins-

ge*

veen-
beddin-
gen.
ENZ.
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gelyks in de Eerfte Plaat aangeweezen , ais

mede ,
by derzelver befchryving , naar

hunne onderfcheiden diepten en mengingen
befchouwdren even zoo ziet men , behal*

ven de laatstgenoemde Darybeddingen , ’er

nog in aangeweezen de gemengde Darybed-
dingen; Fig

. 3. D. & V. Dary en Veen,
Fig, 11. D. & K. Dary en Klai. Wyders
kan men uit de vergelyking van dit , en
de voorige Hoofdftukken

,
genoegzaame

voldoening erlangen, van het geene hier

mogt ontbreeken ; des wy , alleszins de

kortheid betragtende , in deezen by het

hoofdzaakelyke berusten ; en ons voorts

wenden tot eene befchouwing der Jardbed-

dingen van Holland.

\.

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

Betreffende de Aard- en Mollembeddingen ; mar
by een kort onderzoek ,

wegens andere beddin-

gen in eenedeiving te Amfierdam gevonden.

Onder de voorige beddingen van Hol-

land , die wy tot bier toe onder-

fcheidenlyk opgegeeven hebben, is ’er gee-

ne, die, in opzigt der Roffe, waar uit zy

beRaat, met minder zekerheid fchynt te

kunnen bepaald worden , dan die van Aar-

de. Dit ontRaat grootlyks hier uit, dat de

beroemdRe Natuurkundigen het oppervlak-

kig bedde, ’t welk men gemeenlyk Aarde
noemt , voor niets anders houden , dan

voor een mengfel van allerleie gronden en

ontfloopte lichaamen ; ’t welk , zoo er-

gens, inzonderheid in Holland plaats heeft:

aangezien dit Land zeer digt bewoond en
bebouwd word

,
gelyk wy in ons EerRe

HoofdRuk alrede hebben aangemerkt, ’t Is

hier evenwel de plaats om dit Ruk een wei-

nig uitgebreider te behandelen ; waarom
wy ’er opzettelyk op Raan zullen blyven.

Wy Remmen gereedelyk in het voornoem-
de algemeene gevoelen, naamlyk, dat men
het oppervlakkig bedde der Aarde , inzon-
derheid in een bewoond Land als dit, veel-

al voor een mengfel van allerleie Roffen te

houden hebbe : evenwel zyn ’er gewigtige

re-
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redenen , die ons eenigermaaten daar hee-

nen leiden
, dat wy ettelyke ophelderende

bepaalingen wegens deeze beddingen k< r-

nen maaken. Boven al komt hier in aan-

merking, dat wy meenen in Raat te zyn te

konnen bcwyzen
,

dat ’er , buiten deeze

gemengde oppervlakkige beddingen , inder-

daad ook andere zyn , die weezentlyk uit

eene eigenaartige zwarte vrugtbaare Aarde
beftaan ; en gcenfms uit gemengde Stoffen

alleen. Egter Rellen wy tevens vast, dat,

gelyk tusfehen de Klaideelen altoos Zand,
en tusfehen het Zand Klaideelen gemengd
zyn , ’er zoo ook tusfehen de zwarte Aar-

de altoos een van beide, of wel die bei-

den
,
gevonden worden ; dit kan natuur-

lyk niet wel anders zyn , en fpruit voort

uit den aart der gronden. Het komt ’er dan
maar op aan . of wy in Holland beddingen

van zwarte Aarde vinden , zoo als de na-

tuur die uit haare HoofdRoffe formeert:

wy meenen ja; op dien grondflag, dat wy,
in de allerfynRe Klaideelen

, het weezent-

lyk grondbeginfel van allerleie Aarddeelen

Rellen.

Dat ’er in Holland zuivere zwarte Aard-

beddingen zyn , is onder anderen hier uit

blykbaar , dat ’er, in de bekende delging

van een Put te AmRerdam ,
door Pieter

Pieters Ente , A°. 1605 , in ’t Oude Man-
nenhuis, op de eerRe diepte is gevonden
zeven voet Tuinaarde

; welke aarde ge-

houden moet worden , voor Aarde met al-

lerleie ontfloopte Roffen gemengd
;
maar op

ee-
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ecnc diepte van drie en dertig voeten ont-

moette hy wederom Aarde, tot vier voe-

ten ; insgelyks op de diepte van zeven en

veertig voeten , een bedde Aarde tot vier

voeten diepte : eindelyk vind ik , in die

zelfde lyst van gegraaven beddingen , op de

diepte van zeven en zestig voeten
, nog

een Aardbedde van vyf voeten diepte aan-

getekend; en, ’c geen aanmerkelyk is, daar

onder een bedde van een voet Mollern
;

ook is 'er Aarde , als eene andere foort

,

onder den naam van Zavel- , of drooge
Aarde, aangeduid.

Op decze genomen Proeven hebben wy
gronds genoeg om te bevveeren , dat het ge-

voelen , het welk inzonderheid de Heeren
de buffon, woodward en anderen
verdeedigen , dat de zwarte Aarde alleen uit

ontfloopte ftoffen beftaat , niet algemeen
doorgaat, ten minften niet met opzigt tot

Holland : dewyl men , op de evengemeldc
aanmerkelyke diepte wel degelyk beddingen
van zwarte Aarde

, Zavel-aarde, of Mollern

vind. En fchoon men Hellen wilde, dat

deeze Aardbeddingen voorheen oppervlak-

kig gelegen hadden , ’t geen ten aanzien

van dit Land niet onwaarichynlyk is, zoo
kan men nogtans met geen lchyn van re-

den vasthouden , dat de verrotte deelen

van dieren of planten , van onheugelyke
Eeuwen af, dat zy ’er zouden moeten zyn
onder geraakt, niet geheel ontfloopt zou-

den zyn, ten minften in een bedde van vier

voeten : ’t welk zig , zoo dis Aarde van
II. deel. G dee-
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BfcDDl

GEN.
ENZ.

Zie
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doelen van plantgewasfen was famengefleld

geweest
, nog zoude moeten vertoonen

;

gelyk men kan afleiden, uit het Veen, hier

te Lande, dat, uit planten lamengerot zyn-

de, eene byzondere eigenfchap heeft, en
behoud. Veen blyft dus altoos Veen, en
Aarde en Mollem zyn ’er Reeds zeer ken-

nclyk van te onderfcheiden. Ik Rel derhal-

ven vast, dat men deeze voornoemde Aard-

beddingen, benevens eenigen, aan welken
wy by onze voorige flaaltjes gedagt heb-

ben, voor ondcrfcheidene beddingen hou-

den moet. Voorts dient men hier wel by-

zonder nog in agt te neemen , dat ook het

oppervlakkig Aardbedde voor eene der aan-

merkelykRe foorten van Hollands beddin-

gen te houden is: vermits men niet alleen

de gantfche oppervlakte van het land , door

een bedde van gemengde Aarde ,
overdekt

vind ; maar dat men ook overal ,
tot op

eene zekere diepte, zuivere Aardbeddingen
ontmoet; gelyk die in de dertiende Figuur ,

onder de letters Z. A. , Zand-Aarde, en in

de achttiende Figuur , onder A*, Aarde,
zyn aangeweezen : ook hebben wy in de

befchryving der Katwyker Zanderye reeds

gewag gemaakt van eenige Aardbeddingen.

Dit alles dan famengenomen zynde , zoo
breng ik de Aardbeddingen in Holland tot

drie foorten. De eerfle is het oppervlakkig

Aardbedde, welk wy, in byna alle onze
voorbeelden , ter diepte van één , ander-

half of twee voeten, voorgeReld hebben.

Eene tweede foort beflaat uit zuivere zwar-

te
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te Aardbeddingen , die in den Amfterdam-

fchen grond tot vier en vyf voeten diep-

te gevonden zyn. Vervolgens heeft men
nog eene derde foort , welke den naam
draagt van Mollemaarde; en in dien zelf-

den grond tot een voet te onderfcheiden is.

Deeze Mollem heeft men voor de opregte

zwarte Aarde te houden ;
het zy dezelve

uit de natuur zwart is, of dat zy die zwart-

heid door menging van andere ftoffen ont-

fangt. Wat nu eigentlyk, in de meerge-

melde delving, door Zavelaarde, of droo-

ge Aarde, gemeend word, kunnen wyniet
nader bepaalen , dan met te zeggen , dat

het onze gemeene- Zavelaarde is; die ik ee-

ne eigen foort van Aarde noem , welke al-

leen uit fyne Klaideelen beftaat, en van de
gewoone vettigheid, die anders de Klai ver-

bonden houd , ontbloot is. Deeze foort van
Zavel- of drooge Aarde hebben wy ook nu
en dan in onze graavingen ontmoet; dog
dewyl zy ons hier voorkomt als een geheel

bedde , zoo vereischt ze in deezen natuur-

lykerwyze nog eenige nadere bedenking.

Wel byzonder zou hier in overweeging ge-

bragt kunnen worden, of deeze Zavelaarde

van die natuur en eigenfehap is, welke men
toefchryft aan de Napelfche Pozuolam

, die

men ook Zavel- of Zaveraarde noemt; wel-

ke men voorgeeft van dien aart te zyn ,

dat zy, als kalk gebruikt zynde, verhard,
en tot een natuurlyk cement verftrekt

;

waar van men ook in Italië tot dat einde

gebruik maakt. Men zon daar benevens
G 2 kon-
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konnen nagaan ,
in hoe verre ’er eenederge-

]yke foort elders bekend zy
;
gelyk dus Vader

lab at wel byzonder fpreekt van zulk ee-

ne Aarde, die hy in Guadeloupe en andere

Franfche Eilanden van America
,

vond.
Dog het zy met deeze Zaver- of Zavelaarde

zoo ’t wil, wy hebben hier de Natuurlyke
Historie van Napels of Guadeloupe niet

ten onderwerp van ons onderzoek
, en zul-

len de verfchillende gevoelens deswegens
niet beflisfen, maar ons tot de Hollandfche

Zavelaarde bepaalen. En hier omtrent (laat

ons alleen te melden, dat wy de bovenge-

noemde Zavelaarde, te Amfterdam gedol-

ven, voor eene gantsch. andere foort hou-

den : dewyl ’er uitdrukkelyk by gevoegd
word , drooge Aarde, dat is wryfbaare ,

niet verbonden , drooge Aarde. De Pozuo-

lana daar en regen is vettig , word ais ce-

ment gegraaven , en verhard in de lugt als

Heen : ook zweemt dezelve eerder na har-

de Mergel, zoo als my gebleeken is, toen

ik ze onderzogt heb, uit een geheel vaat-

je, ’t welk de Hooggeleerde Heer al la-
ma nd uit Italië gekreegen had.

Voorts zal ’t niet ondienflig zyn, eer ik

myne befchouwing der Aardbeddingen ver-

volge, met een kort woord, betrekkelyk

tot de Aardbeddingen die oppervlakkig lig-

gen , eene fteliing tegen te fpreeken, die

de Heer de buffon, ten opzichte der

veranderingen van de oppervlakkige Aard-

beddingen, aanvoert. Na eenige vooron-

derfteliende bewyzen, uit de verrotting en

ver-
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vcrwandeling der planten , dieren en opper-

vlakkigeaarddofTen , te hebben voorgefteld

,

zegt die groote Natuurkundige , ,, 11 s'en-

3? Juü 3 Tue ^ couch3 de terre vegetale
, c?m pais

3? hahitê , doit toujours diminuer & devenir com-

5 ,
me /e terrein de dArabe pétrée eom?we ce/wz

5 ,
de tant d'autres provinces de d Oriënt, qui est

3 , en cffet ie Ciimat le plus anciennement babité

;

33 ou don ne Uouve que du Jel des fables:

33 car le fel fixe des plantes & des auimaux res-

3, te
3

tandis que toutes les aiitres parties fe vo*

3, latilifent Dat is: ,, Hier uit volgt, dat

33 het (oppervlakkig) Aardbedde, waarin

3, planten groeijen,in een bewoond Land,

3, al^d moet verminderen , en eindelyk

3, worden als de gronden van het Iteenag-

3, tig Arabie en die van andere Oosterfche

3, Landen
, welken zekerlyk het oudfte be-

5 , woond gewest zyn ; daar men niet dan

3, zouten en zanden vind : want het vaste

33 zout der planten en der dieren blyft ,

3, terwyl de andere deelen vervliegen.” Ik

kan niet nalaaten tegen deeze gedagten dit

eenvoudig tegenbewys , ten aanzien van
Holland , by te brengen. Naamlyk, dat

men 3 zoo deeze redeneering doorgong,
Holland al over lang aan de gemelde woes-
tenyen gelyk had gezien; waar tegen dit

Land, van over duizend, ja onheugelyke
jaaren af , bewoond ,

van zyne bosfehen

ontfloopt geweest , en, in ffede van woes-
ter , vrugtbaarder geworden is , en een
goed oppervlakkig Aardbedde verkreegen
heeft. Dog dit in ’t voorby gaan.

G 3
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Laat ons na deezen uitftap vvederkeeren

tot de gemelde Aardbeddingen, waar om-
trent ik het volgende nog wel byzonder heb
aan te merken. Schoon wy, in de Afteke-

ningen der Klai- , Zand- en Veenbeddin-
gen, telkens een bedde gemengde Aarde,
op derzelver oppervlakten hebben aange-

duid, heeft men egter deeze bepaalingen ,

met eenig onderfcheid te verftaan. Te wee-

ten; men moet die beddingen altoos flegts

aanmerken, als de eerfle Oppervlakte der

beddingen , waar op zy liggen ; en men heeft

dezelven wel te onderfcheiden van eenige

foortgelyke Aardbeddingen , die , door het

geftacïig bepooten , beploegen en bearbei-

den, tot een aanmerkelyker bedde zyn aan-

gegroeid. Men vind zeer veele zoodanige

bedden in Holland, in de Teel-, Moes-,
Koorn-, Haver- en Garstlanden; waar van
ik, uit een goeden teelgrond by Warmond,
een klein (taaltje , in de tweeëntwintigfte

Figuur heb opgegeeven.

Hier vond ik eene graauwe Aarde, zeer

na den zwarten hellende , en veel met
Zand gemengd , tot op drie voeten

diepte, elders maar tot twee voeten;

daar onder Zand ,
tot vier voeten ,

hier en daar met gemelde zwarte of
graauwer Aarde vermengd , tot dat

eindelyk , de Zandlaag op een bruin

Okerbedde eindigde.

Daar en boven heb ik, door een kundig

werkman
, zoo diep als mogelyk was

,
laa-

ien graaven ,
in eene (treek Koornland ;

die

,

zoo
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zoo als hy my verzekerde, uit zulk eene aard-

goede foort van zwarte Teelaarde belfond, ^eddin-

dat de eigenaar, voor wien hy dikwils ar-

beidde, op dat land byna nooit eenigen

mest bragt, en ’er geene andere verbete-

ring aan deed , dan flegts ’s jaarlyks eene

zeer lugtige ploeging, ja dat hy niet zelden

maar egde. In dit land, tusfchen Katwyk
en Rhynsburg gelegen , omtrent vyfhon-

derd fchreeden van denRhyn, groeven wy,
eerst, door een bedde graauwe of zwarte

Aarde van tweeëntwintig duimen , of by-

kans twee voeten : daar op volgde een bed-

de vaste zandige Mollemaarde ; hier en daar

met laagen geelagtig Zand gemengd , tot

vyfentwintig duimen , en dus ruim twee
voeten : voorts ontmoetten wy eene zwaa-

re bruine Okerkorsc, of Schil, tot elf dui-

men , dus omtrent een voet : hier onder
bevond zig een laag graauw grof Zand, ’t

welk eindelyk in wit Welzand verwandelde ,
Zie

dat ons, door de toevloeijing van ’t water, boven,

belette dieper te graaven ; dit bedde ftrek-
b * z8 ‘

te zig uit tot op eene diepte van negen
volle voeten. Het Aardbedde lag daar der-

halven in deezer voege.

(1.) Twee voeten oppervlakkige Aarde, zie

(2.) Ruim twee voeten vaste zandige Plaat I.

Mollemaarde. (3.) Een voet bruin Ft& 2 3 *

Okerzand. (4.) Negen voeten graauw
of grof Zand. (5.) Wit fyn Welzand,
naar de peil met een Rok wel zeven
voeten diep.

Dergelyke Aardbeddingen zou men nog op
G 4 on-
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ontellyke plaatfen in ons Land kannen aan-

treffen ; dog de opgenoemde voorbeelden
doen genoeg zien, in welk eene rigting zy
gemeenlyk liggen ; zoo dat deeze Proeven ,

by de voorigen vergeleeken
, voldaan kun-

nen, om den Leezer, ten aanzien van de
Aardbeddingen , voor zoo verre het hier

vlyt, eenig licht te gceven.

Dus dan , zoo kort als mogelyk was , de

vier voornaame Grondbcddingen , Klai ,

Zand, Veen en Aarde, in haare ftrekkin-

gen ,
voorgemeld hebbende, zoo valt hier

van zelven de vraage, of ’er niet, op eene
meerdere diepte , dan wy opgegeeven heb-

ben, nog andere beddingen zouden gelegen

zyn ?Hier op dient ten antwoord, dat wy,
wat aangaat de Oehr-, Oker- en Keifteen-

beddingen , agten daar van voldoende ge-

noeg gehandeld te hebben; cn vooronder-
flellen , dat dezelven , nevens de andere

gronden
,
nog dieper gevonden konnen

worden, dan ’t ons mogelyk geweest is ze

na te vorfchen. Maar hier komt wel bvzon-

der in bedenking , of ’er dieper in den grond
ook doorgaande beddingen van Schelpen

gevonden worden ; zoo als die in het na*

buurig Duitschland, op meest alle plaatfen

ontdekt zyn , en men insgelyks in hooger

aangrenzende Provinciën vind? Daar om-
trent moeten wy zeggen, dat wy, in alle

onze Proefneemingen ,
nooit zoodanig een

vast bedde gevonden hebben : alleenlyk

zyn ons
,
op eenige plaatfen , Schelpen ,

tusfehen het Zand of de Klai, voorgeko-

men;
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men ;
welke Schelpen uit geene andere aard-

foorten bcftonden, dan die de Noordzee EEDDIN-

aan onze Kusten opwerpt, of elders uit

RivienSlekkenhuisjes enz. beftaan. De Zee-

fchelpen waren veelal tusfchen een Zand-
bedde verfpreid: ’t welk wy hier byzonder
moeten aanmérken , om dat fommigen zig

verbeelden, dat ’er onder de Hollandfche

gronden vaste fteenagtige beddingen , uit

Schelpen en Zeehoornen famengeiteld
,
ge-

vonden worden; ja eenigen, in die ver-

meende beddingen ,etlyke foorten van Zee-

hoornen vooronderftelJen , die alleen aan

de afgelegenfte Kusten der Middellandfche Zie

of andere Zeeën gevonden worden. Men 'VOOD'

bedient zig van dceze onderftellingen
, om ceoJr*

’er vervolgens uit af te leiden , dat Holland , Pbyfique,

of dGor een algemeenen Zondvloed , of pag- 44-

door eene gemeenfchap der groote Zeeën
en Wateren, te gelyk met andere Landen,
in zyne beddingen is bezonken, terwyl men
tevens beweert dat de Hollandfche grond
door eene geweldige fchok veel Noordelyker
dan voorheen geplaatst zoude zyn. Wy wil-

len ons thans in deeze vooronderftellende rc-

deneeringen niet inlaaten
, dat ons te breed-

voerig zou doen uitweiden; maar wy kon-
nen niet voorby het gevoelen van wood-
ward, desaangaande openlyk tegen te

fpreeken. Hy drukt zig hier omtrent woord-
lyk aldus uit. Je fus asfuré , „ qu'en trance

, pag 4
,, en Flandre ,

en Hollande . en Efpagne , en

5j Italië
,

en Allemagne , en Dannemark , en

,, hor vege & en Snede
,

la purre & les antres

G 5 ,, fub*
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aard- „ fubflances terrestres font difpofèes par couches

BEDDiN- ^ (je même qiten Angleterre
;

qu'il y a au de.

BNz 55 ^ans ^es P^erres & des auircsfitbjiances ter-

,, restres & compaftss , une grande quantité de

3, Coquülages ê? d'autres productions de la Wier ,

„ difpofèes de la même manier
e
que dans cette

3, iJleT Dat is, ,, Ik wierd verzekerd , dat

3, in Vrankryk, in Vlaanderen , in Hol-

33 land, in Spanje, in Italië, in Duitsch-

3, land, in Denemarken , in Noorwegen,

,, en in Zweeden ,
de Steen en de andere

,, aardfche zelffcandigheden , op dezelfde

3, wyze als in Engeland in vlakke beddin-

3, gen zyn gefchikt; dat ’er inwendig in

3, dezelven Steenen , en andere vaste aard-

„ fche zelfftandigheden, eene groote me-

„ nigte Zeefchelpen , en andere voort-

3, brengfels der Zee, op dezelfde wyze ge-

„ legen zyn, als in dit eiland, (te weeten

„ Engeland).” Wat de vlakke ligging der

beddingen in Holland, zoo als in Engeland,

aangaat ; dit is in zeker opzicht waar , by-

zonderin aanmerking der vlakke weilanden.

Maar dat ’er beddingen in Holland zouden
zyn , die uit zulke vaste fteenagtige floffen

beftaan , zoo als ’er in Engeland , en in

andere Landen, gevonden worden, gelyk;

pag 41 woodward die op verfcheiden plaatfen
& 43 * befchryft , is geheel bezyden de waarheid.

In Engeland althans, en byzonder in Schot-

land en Ierland, ontmoet men, behalven

de Tin-, Lood- en Yzermynen, alleront-

zachelykffce rotfen Krytfteenen , en won-
derbaarlyke opeenftapelingen van Marmers,
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Arduinfteenen , en vaste doorgaande Steen-

beddingen; waar mede in Holland, geene

de minfte overeenkomst ,
zelfs in geene der

alJerdiepfte graavingen, te vinden is. Daar

nu dit verfchil zoo groot is, boe veel te

meer moet het dan niet verfchillen , als

wy dit
,
by de opgenoemde Koningryken

van Europa , die de Schryver hier aan-

haalt , willen vergelyken? De Veen- en
Klaibeddingen alleen toonen een merkelyk
onderfcheid in haare ftrekking, als men de-

zelve by die van andere Landen vergelykt.

Dog indien woodward gezegd had, een

gedeelte van Engeland enz. heeft merkely-

ke overeenkomst met de beddingen in Hol-

land; men vind hier en daar Schelpen ver-

fpreid, en wel Schelpen uit de Noordzee;
dan zou zyn gezegde beter met de waare
gefteldheid der zaaken overeen te brengen
zyn : maar nu behelst het niets anders dan
eene loutere vooronderftelling, die op en-

kele gisfing gefchreeven is, om een even
twyffelagtig famenflel aanneemeJyk te maa-
ken. Men kan, uit deeze aanmerking, in

tegenftelling van ’t geen de gemelde Au-
theur beweert

,
genoegzaam bezeffen

, hoe
veel de Hollandfche bodem van dien van
Engeland verfchilt; dewyl wy hier te Lan-
de geene fleenagtige beddingen kennen, en
dezelven ook

, zoo ik zeker meen te wee-
ten, by niemand bekend zyn. Niettemin
liaan wy gereedlyk toe, dat het niet on-
mogelyk zy, dat ’er hier en daar Steenen
tusfchen de Zand- of Klaibeddingen ver-

fpreid

,

AARD-
BEDDIM-
GEN.
ENZ.
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fpreid, gevonden worden: het zy dezelven

als overblyffels der Oudheid, of door an-

dere oorzaaken , onder de aarde geraakt zyn

;

’tgeen ons verfcheiden voorbeelden verze-

keren, Getuigen hier van zyn , eenige Ree-
nen Kisten omtrent Noortwyk, en elders,

onder ’t Zand opgegraaven
;
gelyk ook an-

dere Steenen met Romeinfche en andere

Opfchriften. Voeg hier nog by eenige Stee-

nen, die veelen voor natuurlyk gegroeide

Steenen gehouden hebben; dog inderdaad

niets anders zyn dan overblyffels van de

wapenen en gereedfehappen der oude Duit-

fchers. Men vind dit laatstgenoemde regt

kundig betoogd, door den Heer en Mees-
ter j. van lier, in zyne Oudheidkundige

Brieven
, welken de zeer ervaaren Natuur-

kundige , en naauwkeurige Heer , aar-
nout vosmaar, in ’t licht gegeeven

,

en verrykt heeft met eene zaaklyke Voor-
reden , die niet alleen daar toe betrekke-

lyk is, maar ook byzonder deeze onze Rof-

fe raakt , waar van ons flraks nog nader

iets zal voorkomen. Wyders Remmen wy
nog toe, dat de Zeefchelpen , al in vry
greote menigte, hier en daar tusfehen de

Hollandfche beddingen verfpreid zyn; en
dat ’er insgelyks elders Keifleenen of harde

OkerReenen , waar van wy meermaals ge-

fproken hebben
,
gevonden worden ; ook

hebben wy van de Schelpbcddingen alreede

eenige melding gemaakt, in ons EerRe
Hoofdfluk , in de aanmerking op de Proe-

ven van den Heer l'epie. Ter verdere

op.



vax HOLLAND. 109

ophelderinge van dit onderwerp kan ons aard-

nu voorts nog van ongemeen nut zyn, de BEDDIN '

meermaals aangehaalde graaving van den

bekenden Put te Amfterdam. Jk heb de ge-

regelde befchryving dier graavinge opzette-

lyk tot dit Höofdftuk uitgefteld ; niet al-

leen, om dat zy de beddingen des Lands

tot eene grooter diepte aanwyst , dan wy
ooit, uit hoofde der kostbaare en moeilyke

onderneeminge , hebben kunnen doen ; maar

ook, om dat wy ’er al het aanmerkelykfte

in vinden , ’t geen wy door verfcheiden

byzondere graavingen hebben zoeken te

ontdekken. Deeze delving is ook in ’t alge-

meen van zulk eene groote aangelegenheid

geagt, dat meest alle Geleerden, die iets

vernuftigs over de binnenfte gefteldheid der

Aarde hebben willen fchryven, dezelve tot

een’ grondflag hunner redekavelingen nee-

men , tervvyl ze zig tevens verwonderen
over de grootheid der onderneeminge (*).

Dit heeft ons te meer bewoogen, om die

delving, in eene afbeelding en naastdenke-

lyke gedaante der Stoffen , overeenkomftig

met onze andere ftaaltjes
, in de Eerfte Plaat ,

onder ’t oog te brengen: waar by tot na-

dere verklaaring de voortgang op ieder dag,

benevens de diepte van ieder bedde , en de

naam der Stoffen op zyde , in eene byzon-

de-

(*) Zie Geographie Generale , parv a renius, 8vo.

pag. 150 D e buffon, Hist.Natur. ,Tom I.pa . 358.
Ge SN er, de Petrific ,

pag. 146. Hartsoeker,
Beginzelen der Natuurkunde , bl. 71 eiu. Lulofs,
Nat. en fVisk, Bejcbouw, , bl. 413.
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aard- dere Tafel, volgens eene daar naast geftel-
BEDDiN- de voetmaat, is aangeweezcn. Wy hebben

ons ten dien einde de naauvvkeurigfte Ta-
fel, die wy deswegen hebben kunnen vin*

den, ten nutte gemaakt; en ons bediend

van de opgaave van hartzo e k e r , in

zyne Beginzelen der Natuurkunde
, bladz. 71;

daar zy dus is voorgefteld.

TAFEL.
Die den voortgang aan-

wyst
,
welke op eiken dag in

het booren van dceze Put ge-

maakt is.

Voeten.

Den 16 July
,
Donderdag. 51.

Den 17 dito, Vrydag, 22.

Den 18 Saturdag. 14.

Den 19 Sondag. 12.

Den 20 —— Maandag. 27.

Den 21 Dingsdag. ió.

Den 22 Woensdag. 14.

Den 23 Donderdag. 14.

Den 24 Vrydag. 11.

Den 25 Saturdag. 9.

Den 27 Maandag. 1

.

Den 28 Dingsdag. 10.

Den 29 Woensdag. 3.

Den 30 Donderdag. 5.

Den 31 Vrydag. 6.

Den i Aug., Saturdag. 5.

TAFEL.
Die de onderfcheidene bed-

dingen der Aarde aanwyst.

Voeren.

Gehoogde Tuinaarde. 7.

Dary en Veen. - 9.

Weeke Klai. - • - 9.

Zand. - - 8.

Aarde. - - 4.

Klai, taamelyk hard. 10.

Aarde. - 4.

Zand
,
daar Amderd. meest op

grond
,
en op geheid word. 10.

Heele blaauwe Klai. 2.

Heel wit Zand. - 4.

Zavel- of drooge Aarde. j.

Mollem of fpong. Aarde. 1.

Zand. - - 14.

Zand, met wat KI. gem. 5.

Zand
,
gemengd met Hair en

Zeefchelpen, enz. 4.

Harde Klai, zomtyds ver-

mengd
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Den 3 dito, Maandag. 4.

Den 4 Dingsdag. 3.

Den s—- Woensdag. 2.

Den 6 Donderdag. 2.

Den 7 Vrydag. I.

mengd met Hair en Schel-

pen - ' 5
3<S

7»\
Harde Klai. - (66.

'

Zand
,

zomtyds vermengd

met kleenc Steentjes. 5.

Zand. - - 29.

Dagen 21. Voeten 232. Voeten 232.

Uit deeze Tafel kan men zeer gereed'yk aard-

zien , dat ’er , in zulk cene voornaame EEDDIN ‘

diepte, geene vaste Heenagtige beddingen

ontdekt zyn ; ’t welk zig anders , op de

vooronderftelde diepte van woodward,
en anderen , had moeten vertoonen : te

meer, dewyl de oppervlakte van Holland

voor eene der laagfte Landen van Europa
gehouden word, en men dus, met opzicht

tot Engeland, nog wel eenige voeten die-

per tellen mag. Dog dit, als reeds genoeg
wederlegd, daar laaiende, zoo heeft men
verder, ten aanzien van ons onderwerp,
byzonder te letten op de befchryvingen der

gemelde beddingen , daar wel duidelyk Haat

,

Zand ,
gemengd met Hair en Zeefcbelpsn

;

zoo

ook ,
Harde Klai , zomtyds vermengd met Hair en

Schelpen

;

en eindelyk , ook Zand , zomtyds ver-

mengd met kleene Steentjes. Dit Hemt overeen

met het geen ons de beroemde Amfterdam-
fche Historiefchryver wagen aar, in zy-

ne befchryving van die delving , wegens
deeze beddingen berigt. ,, Eerst, zegt hy

,

„ Zand
Volgens Commelin , Befcbr. van jQmft — Hart-

zoeker maakt hier eenige mindere onderfcheiding.
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,, Zand met Klei, en daarna met Schelpen

,, cn Hoorentjes , en vervolgens, harde

„ Klei , doorgaands , met Hair en Schelpen ,

,, vermengd, en fomtyds , onvermengd:

,, en op de zeven volgende dagen , door

„ tweeënzestig voeten meest harde Klei.”

Düs ziet men , dat deeze Schelpen en Hoorn-
tjes geen vast bedde formeeren

, maar ITcgts

hier en daar, tusfehen de Zand- en Klai-

beddingen , verfpreid zyn : en dat zy ge-

vonden worden op eene diepte van twee-

ënnegentig tot ongeveer honderd en vyftig

voeten , en waarfchynlyk niet dieper, ’c

welk de Heer wagen aar ook fchynt

opgemerkt te hebben; vermits hy de ge-

melde Schelpen en Hoorntjes tot in het bo-

venfte gedeelte van het harde Klaibedde

befchryft. Wat nu de vermenging met het

hair betreft, wy erkennen, dat ons dit tot

nog te duister is, om het behoorclyk te

verklaaren: ’t zy voor tegenwoordig ge-

noeg daar omtrent te melden, dat men dit

zeldzaame meermaals ontmoet 'in eenige

Zandbeddingen , die insgelyks met hair en
Zeefchelpen vermengd zyn. Het verdere

merkwaardigfte, ’t geen ons in de aanteke-

ning der Amfterdamfche beddingen voor-

komt, is de ongemeene doorgaande diepte

van het onderfte Klaibedde; ’t welk alhier

op honderd en twee voeten ftaat aangete-

kend ; zoo dat dit Klaibedde alleen byna
zoo diep zy, als de andere beddingen te fa-,

men: en indien men de overige Klaibed-

dingen daar by rekent , zal de hoeveelheid

van
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Van Klai de andere beddingen overtreffen ;
aard-

vermits men dan vind , honderd en drie-
BE

G
D

Ê

N '

entwintig voeten Klai, tegen honderd en

negen voeten , die de anderen beddingen

te famen uitmaaken. Wyders fchynt het

bedde onder de Klai , ook eene byzondere

foort van bedding te wezen; als zynde
Zand ,

zomtyds vermengd met kleene Steentjes.

Voor ’t overige komt de bovengrond over-

een met de ligging veeler Veen- en Moer-
gronden in Amftelland en elders. Men kan

de hier gemelde ligging van den boven-

grond, gelyk ook die der Klai-, Zand- en
Aardbeddingen , hy onze andere opgegee-

ve Voorbeelden , vergelyken : en wy zou-

den hier gevoegelyk overgaan tot het be-

fchouwen van derzelver byzondere over-

eenbrenging , fchikking en onderlinge ver-

eeniging , over het geheele Land , ware
het niet, dat wy ons by deeze gelegenheid

eenigennaate genoodzaakt vonden . om ee-

ne tweede misvatting, die de alomberoem-
de Heer de buffon, wegens de boven-
gemelde deiving, voorftelt, tegen te gaan,

De eerbied, die alle rechtfchapen Liefheb-

bers aan dien Prins der Natuurkunde ver-

fchuldigd zyn, verbied my, om dien Heer
van voorbaarige vooronderffellingen te be-

fchuldigen ; en ik wil gaarne zyne misvat-

ting liever aan mangel van behoorlyk berigt

toefchryven , dewyl zyn Edele , volgens

eigen aantekening, het bedoelde waarfchyn-
l>k uit v ARENius getrokken heeft. Zie

hier de woorden van dien grooten Man ,
na

II. deel. H dat
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dat hy de bewuste del ving befchreeven had.

„ II est rare
,
qvton fouille ausfi profondement

,

„ fans trouver de l\au; & ce fait est remar-

quable en plufieurs cbofes: i°. Il fait voir ,

,, que Peau de la nier ne communiqué pas dans

,, rintérieur de la terre
, par mie de filtration ou

,, deftillation , comme on le croit vulgairement.

„ 2°. Nous voyons
,

qu'on trouve des coquilles

„ a 100 pieds au desfous de la furface de la ter-

55 re
5

dans un pays exu êmement b is
, É?

jtoir conféquent le terrein de la Hollande a étê

35 elevé de 100 pieds par les fédiments de la mer.

53 3°. On peut en tirer me induction
,

que cette

33 coucbe ae glaije épaisfe de 102 pieds
^ & la

33 coucbe defable, qui est au desfous 5
dans la-

33 0/2 afouillé a 3r pieds
,
ö* dont l'épais-

33 Jeur entiere est inconnue
,

/ie font peut-être

33 /or2 éloignées de la première coucbe de la

33 waf* tarro ancienne Éf originaire
,

qiCel-

53 /o dans le temps de fa première forma-

33 tion
, ö5

/o mouvement des eaux

3, otagé fa furface Welke woorden
deezen zin behelzen. ,, Het is zeldzaam

,

33 dat men tot zulk eene diepte graaft (of

53 delft) zonder water te vinden ; en dit

33 geval is in veele opzichten aanmerkelyk.

33 Eerftelyk toont het aan , dat het water

33 van de Zee niet, zoo als men gemeen-

3, lyk gelooft, tot in het binnenfte van de

33 aarde
,
door middel van doorfypeling

,

33 of doorvloeijing, doordringt, of eenige

,3 gemeenfchap heeft. Ten tweeden zien

33 wy , dat ’er Hoornen en Schelpen ge-

33 vonden worden 3 op 100 voeten bene-

3, den
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5, den de oppervlakte van de aarde, in een

„ Land van eene ongemeene laagte : en

5 ,
dat de bodem van Holland , bygevolg,

„ door de gezonken doffen der Zee, tot

55 op 100 voeten aangehoogd is. Ten der-

,, den, men kan daar uit afleiden, dat dee-

,, ze zwaare Klaibeddmg van 102 voeten,

„ benevens het daar onder liggend Zand-

„ bedde, waar in men tot 31 voeten ge-

,,
graaven heeft, en welker diepte geheel

„ onbekend is , naatstdenkelyk niet zeer

„ verre verwyderd liggen, van de waare

„ oorfpronkelyke, aloude grondaarde, zoo

,, als die was ten tyde van haare eerde

„ vorming, en voor dat de beweeging der

,5 wateren derzelver oppervlakte veran-

„ derd heeft.”

Een ieder die maar eenige de minde
kennis heeft van de gelegenheid en de wa-

teragtigheid van Holland in ’t gemeen , en
de gedeldbeid van den Amfterdamfchen
grond in ’t byzonder, behoeft niet veel op-

lettendheid te gebruiken
, om terdond te

begrypen , dat het voordel van den Heer
de buffon, en zyne gevolgtrekking,

verre bezyden de waarheid is. Zyne aan-

merking, dat ’er geen water in deeze Put
zoude gevonden zyn , is geheel zonder
grond: het tegendeel daar van is uit de ge-

volgen diestyds ten klaarden gebleeken ,

en word nog heden door fpreekende bewy-
zen zoo duidelyk bevestigd, dat dit geene
verdere wederlegging behoeve, ’t Komt my
te meer gantsch duister voor, op welk een

H 2 grond
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grond die geleerde Natiuirkcnneer in dee-

zervoege fpreekt ;
dewyl ik nergens, zelfs

by VARENius , waar uit die kundige
Scbryver zyne opgaave, wegens de gemelde
delving

,
getrokken heeft

, geen enkel

woord gemeld vind
, ’t welk aanleiding geeft

,

om te Reilen , dat ’er geen water ontmoet
zoude zyn. Zoo de Heer de buffon zoet

water meende, zou ik het kunnen toegee-

ven: want de onderneeming, om tot zulk

eene diepte te graaven , is alleen ingerigt

geweest, om te onderzoeken, of men op
die diepte geene zoet-water-wel konde ont-

dekken ; om dus Amfterdam , dat , hoe ge-

zegend en overvloedig van alles wat het

aardryk geeft, bedeeld, en hoe voortreffe-

3yk in zyne gelegenheid , niet zelden ge-

brek aan zoet water heeft, van dit nood-
zaaklyke en verfrisfchende gefchenk der

Natuure te voorzien. De uitdag heeft

waarfchynlyk èenigzins aan ’t oogmerk be-

antwoord; men heeft ’er, durf ik vastftel-

3en, zoet water gevonden; dog het zoute

water fchynt ’er met den tyd

,

door de na-

byheid der zoute Zee en brakke Veenwa-
teren, niet lang daar na, weder mede ver-

mengd te zyn. De Heer wagen aar
geeft dit ook klaarlyk te kennen , als hy,

over dit onderwerp fpreekende , zegt ;

„ Doch deeze Put fchynt niet , of niet

„ lang, aan de verwagting beantwoord te

,, hebben. Immers , zy levert , tegenwoor.

„ dig,gelyk de meeste Putten hier ter Ste.

„ de, onzuiver water uit. Ook is zy thans,

„ door
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5 , door toezakking van den grond, op ver- aard*

,, re na, zo diep niet als zy plagt/’ Iets 1EDDIN '

dergelyks merkt die Heer ook aan , wegens
eene andere delving van een Put op ’t Am-
Pelveld, in den jaare 1740 ondernomen.

„ De Put , zegt hy , werdt gegraaven. Jmfterd.

,, Doch men kon de wanden derzelve niet vt.

,, digt genoeg houden. Men kreeg zo veel

„ toevloed van onzuiver water in de Put, "svo.
4 *

,, dat men, na ’t fpilien van veele vergcef-

„ fche kosten, de onderneeming moest laa-

„ ten Peeken.” Deeze en menigvuldige

bewyzen.die de dagelykfche ondervinding,

zoo in AmPerdam, als ook in een groet

deel van AmPelland, Rhynjand, en Noord-
Holland, aan den Ykant gelegen , oplevert

,

doen ten klaarPen zien , dat die gronden
wel degel yk , door de doorfypeling der brak-

ke en zoute wateren
, eene zekere gemeen-

fchap met de Zee, of liever den Zeeboe-
zem het Y, hebben. En hier mede ver-

valt dan ook het tweede lid van het gevoe-

len van den Heer de buffon; te wee-

ten , dat de Zee niet hier of daar, door
middel van doorfypeling, gemeenfehap met
den boezem der aarde zoude hebben : ’t

welk, fchoon men het op andere plaatfen

des aardbodems mogte kunnen ontkennen ,

in deeze Hollandfche gronden nogtans al-

lerklsarblykelykst plaats heeft. lidog, fchoon
dit waarheid zy,kan men evenwel tevens,
onder zekere bepaaling, op goeden grond,
vastPellen

, dat deeze doorfypeling van
zout water niet overal in Holland gemeen

H 3 is;



ii 8 NATUURLYKE HISTORIE

AARD-
BEDDIN
GEN.
ENZ.

Tegenw.
ftaat van
Holland

,

VIII. D
bl. 6oz.

bl. 240.
en ver-

volgens.

is; waar van eenige zoete Waterwellen in

de nabyheid der Holjandfche Zeeftranden
genoegzaame bewyzen fchynen op te leve-

ren; gelyk zoo onder anderen de bekende
Pat op Texel ongemeen goed water geeft.

Een aanmerkelyk voorbeeld van die na-

tuur
, onlangs tot onze kennis gekomen

,

kunnen wy niet wel.nalaaten hier in te las-

fchen ; te minder, dewyl het tot ophelde-

ring van de befchryving der Welwateren

,

in ons Eerfte Deel
,
behoort

, en ons , fe-

dert deszelfs uitgaave , door het getrouw
berigt van Cornelis Cornclisz. Boon , is mede-
gedeeld. Met deezen Man toevallig fpree-

kende wegens de Strandbeddingen , viel

onze onderlinge aanmerking op eene vry

diepe Put, met lieflyk zoet water, op zyn
erf, digt by Zee ftaande. ’t Was my niet

onbewust, dat dergelyke Wellen zeer ge-

meen waren , op alle Zeedorpen en in de

Duinen; maar ik Hond zeer verbaasd, toen

hy my berigtte, dat ’er zomtyds, op het

vlakke ftrand , tot digt aan Zee
,
geweldige

opborrelingen van zoet water te voorfchyn

kwamen. Ten dien opzichte verhaalde hy
my, dat ’er, in den laatften kouden Win-
ter des jaars 1 766, voor Katwyk aan Zee,
eene zoo geweldige opborreling van zoet

water was geweest, dat het water met ge-

weld door het vlakke ftrand opfpronge; dat

zeer veeleja meest alle lieden daar omtrent
derwaards gingen , om van dit water te

fcheppen, hetzelve te drinken , of tot an-

der noodig huisgebruik te bezigen ;
en dat

dit.
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dit, het geen ’t aanmerkelykfte is , voor-

viel in een tyd, wanneer het ftrand met
zwaare Sneeuw en Ysbergen bezet was. Dit
geval kan men, niet alleen uit den mond
van deezen geloofwaardigen Man , maar ook
uit het eenpaarige getuigenis van alle Kat-

wykers verneemen ; waar van ook de weet-

lievende Heer frans beeldsnydgr,
in wiens heusch gezelfchap ikdiestyds was,
tot een oplettend oorgetuigen kan vertrek-

ken. Misfehien zyn dergelyke opborrelin-

gen insgelyks elders aan onze ftranden be-

kend
; ook heb ik , na een nader onderzoek

deswegens, bevonden, dat ’er mede eeni-

ge dergelyke voorbeelden by de Ouden in

andere Gewesten zyn aangetekend. Immers
ciESAR verzekerde zyne krygslieden, dat

’er op de oevers der Egyptifche ftranden

zoet-water-wellen waren. ,, Nam puteis fos-

,, fis aquatn ditlcem posfe reperiri affirmabat:

,, omnia enim littora naturaliter aquce dulcis ve-

„ nas habere.” ,, Hy Helde vast, dat ’er, als

,, men Putten groef, zoet water gevonden

3, zou worden : dewyl alle oevers natuur-

,, lyk zoet-water-aderen hebben.” By pli-

nius vind men ook gewag gemaakt van

zoet water aan de ftranden ; en ze zyn
gelykerwyze niet onbekend geweest aan

ARisTo'TELES. Dit alles nagaande , fchynt

het hier gemelde geval juist zoo ongemeen
niet te zyn

,

als ’t my in ’t eerst wel voor-

gekomen is : egter blyft het onzer opmer-
kinge, ten aanzien van Holland, ongetwyf-
feld waardig

; en ’t kan , onder zekere be-
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paaling , eenige toegeevende opheldering
• aan het tegengefproken gevoelen van den
Heer de buffon verleenen; waarom ik

myne gedagten desvvegens nog kortelyk zal

voordellen.

De voornaamde reden , waar aan ik de

gemelde opwelling zou toefchryven , fchynt

my naatstdenkelyk deeze. ’Er lag diestyds

veel Sneeuw, het drand was bevroozen,

en boven maate met zoogenaamde Ysbergen
bezet; hier door had de Zee, in eenige da-

gen , niet over de banken tot digt aan Duin
konnen vloeien. Daarenboven zoo zullen

de vaste Klaibeddingen , die voor Katwyk
zeer vast en diep liggen, eene onderaard-

fche doorfypeling , vermits zy bevroozen
waren, belet hebben. Hier benevens zal

de Sneeuw, die op de Zandduinen lag, zoo
door haare eigene broeijing, als door eeni-

ge ontlaating met het fchynen der Zonne,
dat altoos meer of min de Sneeuw doet

fmelten , ontbonden zyn. Dit Sneeuwwa-
ter zal vervolgens door het Zand, ’t welk,
hoe fterk het vriezen moge, nogtans nooit

zoo vast verbonden word , als Aarde of
Klai, heen gefypeld, en langs dien weg
op het bevroozen ftrand gevloeid zyn , tot

in de holte van een Klaibedde. Deeze toe.

vloed van dit water 'zal intusfehen zoo
fterk geweest zyn , dat het geenzins door
den Klaibodem , die buiten deszelfs eigene

vastheid nog bevroozen was, heeft konnen
doorzinken ; waar door ’er dan noodzaak-

lek eene opwerpende Waterwel geformeerd

moest
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moest worden. Men zou hier omtrent nog
eene andere bedenking kunnen maaken , en

in overweeging neemen , of dit water voor

geen bevroozen Zeewater te houden zy ?

Men weet tog door de ondervinding, dat

brak Zeewater zig, door de vorst, van zy-

ne zouten, die niet bevriezen , ontdoet;

en dat het bevroozen gedeelte, gefmolten

zynde, byna gelyk is aan zoet water. Dee-
ze bedenking viel my dadelyk in toen het

geval my verhaald wierd; dog de gryze en
ervaaren Zeeman zeide , dat zulks in dit

opgewelde water geen plaats had; vermits

die oorzaaken en derzelver uitwerkzelen

hem wel bekend waren ; en het gemelde
water oneindig zuiverder , zoeter en helder-

der was , dan ooit bevroozen Zeewater
kon zyn : dit zoo zynde, komt my de eer-

fte reden ook waarfchynlyker voor.

Daar benevens lchynt het my bedenke-

Jyk, of men, overeenkomftig met het ge-

voelen van den Heer de buffon, niet

zoude mogen twyffelen
, of de Zee wel

,

door de harde Klaibeddingen , heenfypelt,

en of het zout water , op de vaste ftranden

,

wel anders dan door overloop op het ftrand

komt? Dit gevoelen fchynt eenigermaate

aanneemelyk ,
aan de Katwyker en de ove-

rige ftranden naar den hoek van Holland;

want alle de binnenwateren aan dien kant

zyn, hoe diep men graave, zoet: daar en
tegen, en dit is aanmerkelyk, zyn meest
alle de wateren, die zelfs op al vry een
goeden afftand van het Y liggen, zout en

H 5 brak;
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brak; ten minfte langs Amflelland ; hetDïe-
mermeer, en aan de overzyde langs een
groot deel van Noord-Holland

, en einde-

Jyk ook aan het uiterfte des Lands by den
Helder en Texel, waar van wy reeds eenig

verllag gegeeven hebben. Dus kan ik ge-

voegelyk tweeërleien aart van beddingen of
gronden in Holland Rellen: de eene foort

merk ik aan , als gronden , waar door de

zoute Zeewateren , uit hoofde van derzcl-

ver veenagtige bolheid, en de overige week.
heid der beddingen , doorfypelen en indrin-

gen: ’t welk wy, in tegenflelling van den
Heer de buffon, met opzicht tot de

gedagte delving, beweezen hebben te ge-

leideden. De andere foort van gronden

,

langs onze itranden, heeft men, naar ons

inzien, houden voorvaste beddingen,
waar door de zoute Zeewateren zoo gemak-
lyk niet kunnen doordringen , om , aan dien

kant des Lands , tot in de gemeene onder-

aardfche Wel door te fypelen: ’t welk dan

in zeker opzicht overeenRemt met het ge-

voelen van den gemelden Autheur. Onder-
tusfchen vind ik ook geene zwaarigheid in

te Rellen, dat het Zeewater, ’t welk zig,

door bevriezing, van zyne zouten kan ont-

doen , zig ook daar van kan ontlasten door
ontflooping zyner zoute deelen , by wvze
van doorfypeling: ik zie geen redenen, die

overtuigende zyn, om te beweeren , dat

zulks met het doorfypelen door de aarde

niet zou kunnen gefchieden. Men weet

immers, dat zelfs Rivierwater, door middel

van
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van doorlekking ,
allerzuiverst word ; dit Aard-

denkbeeld is bok by de Ouden ten vollen beddin-

bekcnd en een aangenomen gevoelen ge-

weest ; en geen der nieuwe Schryveren

heeft het tot nog toe met grond 'kunnen

ontkennen. Lucretiüs geeft ’cr deeze

reden van.

„ Et quo mista putes magis aspera Iaevibus esfe

„ Principiis, unde est Neptuni corpus acerbum

:

„ Est ratio fecernundi, feorfumque videndi.

„ Humor dulcet, ubi per terras crebius idem

,, Percolatur, ut in foveain fluat, ac manfuescat.

,, Lmquit enim fuperh taetri primordia viri

„ Aspera
:
quo magis in terris haerescere posUmt.”

Lib. 2. V. 475—481.

Dat is , volgens de vertaalde Uitgaave.

,, Wy bevinden , dat het Zeewater zoet

,, word, na dat het dikwils door de aderen

5, der aarde, als door een teemst, is door-

3 ,
gevloeid , en dat het dan zich in ruime

„ poelen byeen vergaderd, en gantsch van

3, alle brakheid is ontflaagen : want de fcher-

3, pe en fpitsachtige hoofdiloffen
, door de-

3, welke eerst in het water de brakheid

33 wierd veroorzaakt , blyven onder het

3, doorvloeijen aan de deelen der aarde

hangen.” Becherus bevestigt dit ins- Sug£
gelyks , en veele andere Natuurkundigen Lib. 'r.

omhelzen die gedagten. Maar Vader la- S.9.C. 3.

bat geeft eene andere niet onaardige en iabat’s

waarfchynlyke oorzaak, waar door het by- Re™en *

kome, dat ’er op de zoute llranden fom- Oeel’, bl.

tyds 86 en 87.
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tyds zoet water opvvelt , aan de hand
, als

hy zig uitlaat over een middel om zoet wa-
ter aan de Zeeftranden van Amerika te vin-

den. Het hoofdzaaklyke, om zyn verhaal

niet geheel uit te fchryven, komt hier op
uit. Wanneer men met de hand, of met
een fchop , een kuil in het Zand graaft,

hovende plaats daar de grootfle baaren den
grond niet bedekken, zal men, op de diep-

te van io of 12 duimen, als men ’er het

water vaardig uitfchept
,
goed water aan-

treffen: dog dit water word , na dat het

eene korte poos geftaan heeft, brak. De
oorzaak , zegt hy , is deeze : het zoet wa-

ter is ligter dan het zout water; hier door

komt het, dat het regenwater, door het

zand dringende, boven het andere water

,

dat uit de Zee doorfypelt, blyft, even als

de oly boven het water ; waar door dan

ook dit water, by de eerfte delving, eerst

opwelt. Of deeze redeneering nu doorgaat

met betrekking tot ons onderwerp , dan

niet , zal ik thans niet beflisfen : zeker is

het, dat ik zelve, op onze ftranden, dit

gezegde eenigzins bewaarheid vinde : te wee-
ten in zoo verre ; dat het eerfle water , ’t

welk opwelt, helderder en zoeter is, dan

’t water het welk lang geftaan heeft; maar
ik heb tot nog niet ondervonden , dat het

ooit zulk eene zoetheid bezit, als goed put-

water heeft; de brakke frnaak dringt ’er al-

tydnogflaauwtjes in door. ’tZyhoe ’t zy,

deeze aanmerking begunfligt al vry flerk

ons eerstgemelde geyoelen; en ware het,
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dat wy ons eenig gezag wilden aanmatigen
,

wy zouden niet aarfelen, om dit als de ze

kerfte en naastdenkelykfte reden op te gee-

ven : dog wy laaten het aan andere ter na

dere onderzoekinge over ; en hebben egter

deeze uitweiding ten dien einde niet onge-

voegelyk geoordeeld.

Wat nu de andere vooronderftellingen van

onzen grooten Wysgeer betreft , waar mede
hy,uit de gemelde delving , afleid, dat Hol-

land, door de gezonken ftoffen der Zee,
tot op honderd voeten is aangehoogd ; en

dat wyders het groote Klaibedde, met het

daar onder liggende Zandbedde ,
welks diep-

te onbekend is, niet zeer verre van de al-

oude oorfpronkelyke gronden der aarde ,

zoo als die ten tyde van haare eerfte vor-

ming waren, en voor dat de beweeging der

wateren derzelver oppervlakte veranderd

heeft, zouden liggen; wy erkennen nede-

rig , dat wy , omtrent dit laatstgemelde ,

niets beOisiende durven voordraagen: de-

wyl wy, uit het reeds verhandelde, gezien

hebben , hoe de waare kennisfc van de ver-

borgendheden der Natuure den fchrander-

ften en vcrhevenften vernuften ontfnapt.

Ondertusfchen leid ons de eerfte vooron-

derftelling, dat Holland naamlyk tot 100
voeten aangehoogd zou zyn , als met de
hand tot het onderwerp van ons Vyfdt

Hoofdjiuk , waar in wy alles , wat in het

voorige befchouwd is, moeten famenbren-
gen , tot de overweeging van de gefteld-

heid des Lands over het geheel; om, met
be-
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behulp deezer kundigheden, de qorfpron-

kelyke gronden in \ byzonder te verhan-

delen : waarom wy dan ter deezer plaatfe

van verdere uitweidingen deswegens af-

zien, en ons tot die ftoffe zelve wenden.

VYF-
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VYFDE HOOFDSTUK.

Bevattende een onderzoek over de waare oude ge-

Jlehbeid van Hollands Beddingen; afgeleid

uit de veranderingen ,
dis zy natuurlyker

wyze hebben ondergaan .

Na dat wy ons, tot hier toe, opgehou-

den hebben , met de afzonderlyke

nafpeuring der voornaamfte beddingen in

Holland, die wy , door eenige onvermy-
delyke aanmerkingen opgehelderd

, in de

voonge Hoofdrukken hebben voorgefteld,

zoo zyn wy eindelyk gekomen tot ons be-

doelde oogmerk; dat is, om daar uit de ge-

heele gefteldhejd van den Hollandfchen bo-

dem te befchryven. Wy hebben dus verre

alle bouwftoffen , om zoo te fpreeken, te

famengevoerd , en die , zoo wy agten ,

naauwkeurig nagezien
; om dezelven nu

verder ais een fundament van Hollands Wae-
relctsgebouw te befchouwen. Twee byzon-

dere zaaken ihan ons derhalven vervolgens

ordentlyk in ’t oog te houden. Eerftelyk,

dienen wy den draad van ons voorige Hoofd-
ruk op te vatten ; om te zien , in hoe ver-

re, en hoe, Holland deel heeft, in de aan-

voeging zyner beddingen , door de wate-
ren of andere bykomende oorzaaken : en
dan zal het ons , in de tweede plaatfe

,
ge-

maklyk blyken , hoe deszelfs grondftaat zig

in

OUDE
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VAN é

HOLL.

BEDDIN-
GEN.



128 NATUURLYKE HISTORIE

oude in onze dagen bevind. Deeze tweeledige
gest. verdeeling zal ons overvloedige ftoffen tot

HOLL.
twee Hoofdftukken veiTchaffen ; om ten

be d din- flot van deeze Verhandeling over de Hol-
gbn. landfche Gronden te ftrekken.

Wat het eerstgemelde betreft; het is

voor ieder oplettend onderzoeker ten vol-

len blykbaar,dat de beddingen in den Hol-

landfchen grond , van alle tyden af, zoo
niet gelegen hebben, als wydie tegenwoor-
dig vinden. En ’t is niet minder zeker, dat

de meeste onbekende en allerdiepfte bed-

dingen, door den tyd, en door de veran-

deringen , die de geheele Aardbodem , en

byzonder Duitschland , heeft ondergaan

,

in dengemelden grond zyn gebooren. Men
heeft derhalven gantsch gewigtige redenen

om te befluiten , dat dit Land, zooniet
geheel, ten minften voor een groot gedeel-

te , uit aangehoogd of aangefpoeld Land be-

ftaat (*). De redenen, die het een en an-

der bevestigen, zyn, ondanks de verfcbei-

denheid van gevoelens deswegens, zoo be-

flisfend , dat ’er geene twyffeling overbly-

ve, om dit niet ten vollen aan te neemen.
Zie hier de hoofdredenen , die wy met ee-

nig nader onderzoek vergezeld zullen doen
gaan. De eerfte en voornaame reden is de-

zelf-

(*) Zie Tegemn. ftaat van Holl. , IV. Deel, bl. 7.

L’epie» Onderz, over den Tegenw. ftaat van Holland,

Van velsen, Rivierkundige Verhandel . Wild-
schut, Wisk. gronden. Smits Schatkamer der Oud-

heden, cn ons Eerfte Deel , Hoofdit. 3.
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zelfde, die de Heer de b uffo n, wegens OUDR

de Schelpen, opgeefc, en waar by eenige GEST *

overblyffels der oudheid , als verdere be- H
V
0

A

L

*

wyzen, kunnen gevoegd worden. De twee- beddin-

de word ons door de verandering van Hol- gen.

Jands Wateren aangeweezen ; en de derde

geeft ons de Veenbeddingen aan de hand.

By gelegenheid van de eerde reden , valt

ons hiqr van zelve de vraage uit den mond

;

hoe komt het , dat men in eenige gron-

den van Holland, en byzonder onder de

beddingen van Amfterdam , op eene diepte

van honderd voeten , Zeefchelpen vind?

vervolgens , welke is de oorzaak , dat men

,

op veele plaarien des Lands , op eene groo-

te diepte , overblyffels van Gebouwen ,

door menfchen handen gewrogt, ontdekt?
en eindelyk, mag men hieruit befluicen,

dat de Zee die Schelpen aldaar heeft aange-

voerd, of dat dezelve oudtyds over dien

grond heen heeft gefpoeld? indien dit toe-

geftemd worde, dan moet men zeggen , dat

gantsch Holland, in die dagen, een geheel

onbekend en onder water liggend Land ge-

weest is ; ten zy men daar by vooronder-
ftelle,dat de Zee diestyds naar geraade laa- ° n derz.,

ger was. Wat het eerl'te aanbelangt, ’er is schelpen
geen twyflrel aan , of de Schelpen , die men bewyt
onder den grond vind, zyn de overblyffels zyn

van Zeedieren, die ’er naatstdenkelykst niet o™ r

dcn

wel kunnen gekomen zyn dan door de Zee loop'na-
zelve: en derhalven is het niet ongerymd bybeid,

met den Heer de buffon, uit aanmer- Pe-
king der Amfierdamfche delvinge, te fteL

II. deel. I len, Zee?
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oudé Icn , dat het Land, in die dagen, toen die
eEST

* Schelpen daar vervoerd zyn, wel honderd

HOLL. voeten laager is geweest dan heden , en dat

BEDDiN- gevolglyk de Zee over dien grond heen ge- *

obn. loopen heeft. Intusfchen fchynt het ons

toe , dat deeze Schelpen ,
eerder door een

overloop , dan door een geftaadigen vloed

der Zee, aldaar gebragt zyn. Overeenkom-
ltig met deeze gedagten , zou dan de Zee

,

in die dagen, ’er ook niet dan by ongemee-
ne vloeden overgeloopen hebben, en dus

laager en verder van het land moeten ge-

weest zyn, dan dezelve zig nu bevind, ’t

welk wyinsgelyks zeer aanneemelykagten

,

om de volgende reden.

Indien de Zee ’er altoos overgeloopen

had, en het Land toen, by aanhoudend-
heid , de bodem der Zee geweest was , zou
men noodzaaklyk veel vaster en zwaarder

beddingen van Schelpen hebben moeten
vinden. Ze moesten dan van die natuur

zyn
,
gelyk men ze overal tusfchen de ban-

ken , daar ze nu nog gevischt worden , ont-

moet; en zoo als zy elders tot eene vaste

laag van drie , vier en meerder voeten ,

tusfchen de bergen , daar men weet dat de

Zee een langen tyd geftaan heeft, gevon-

den word : dog hier aan beantwoorden dee-

ze en foortgelyke ontdekkingen in geenen
deele;want men vind nu flegts hier en daar

de Klai- en Zandbeddingen met Schelpen
7 ie het vermengd. Dit doet ons denken , dat ,

Hoofdk fchoon Holland diestyds
.
zekerlyk laager

* ware , de Zee nogtans naar geraade toen

ook
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1

ook langer geweest is: en dat deeze Schel-

pen. by een geweldigen overloop der Zee,
daar ter plaatfe gebragt zynde, na dat de

Zee weder binnen haare paaien te rug ge-

weeken was, aldaar zyn blyven liggen; en

dat ze vervolgens , onder de gronden
, die

weder uit andere oorzaaken zyn aange-

groeid, bedekt geworden zyn. In dit ge-

voelen zyn wy des te meer verfterkt , om
dat wy met eigen oogen, in het Klaibed-

de, ’t welk zig alomme onder de uitgemaa-

Jen Hazaartswoudfche Plas uitftrekt, gezien

hebben , dat de Schelpen geenzins in door-

gaande beddingen , maar hier en daar ver-

fpreid lagen. En ’c is aanmerkelyk, dat ’er

zig tusfchen die Schelpen veele Rivier-

hoorntjes bevinden: waar uit ik wel durf

afleiden, dat die beddingen aldaar zyn aan-

gegroeid, zoo wel door het flib en de klai

van den Rhyn , als door het flib der Zee,
en wel meest door den Rhyn zelven ; de-

wyl ’er, (zoo als gezegd is,) geene zwaare
beddingen van Schelpen zyn , die een langen

overloop der Zee getuigen. Of men nu
zulk een zwaaren vloed of overloop der

Zee of der Rivieren in Holland hebbe te

Rellen, in de dagen van den algemeenen
Zondvloed , dan of dit inlaater tyd gefchied

zy, kunnen wy,noch niemand buiten ons,

ooit beflisfen : de eerbied voor de gewyde
Bladeren doet ons , voor die diepe gehei-

menisfeder Goddelyke Openbaaringe, zwy-
gen , en ons de menfchelyke vooronder-

ftellingen , wegens de tydrekeningen der

I 2 Wa-
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Watervloeden, voorby gaan. Men zou hier

ook in overweeging mogen neemen,of het
niet wel zou kunnen zyn , dat de Schelpen

zelven uit de natuur door de diepfte bed-

dingen heen wroeten
, en dus in den grond

booren , zonder dat zy ’er door eene over-

ftrooming der Zee of der Rivieren gebragt

zyn ? Wy vallen in deeze bedenking, en

geeven die gedagten ook niet hooger op,
hoewel wy dit met de meeste onzer Rivier-

fchelpen zien gebeuren. Eene zekere foort

van Zeefchelpen, Phola, dringt mede tot

in de diepfte Darybeddingen ; en in Italië

zyn ’er bekend, welken diep door de har-

de Steenrotfen heen booren ;
gelyk men

dit in een grooten fteen , in het Leidfche

Muzeum, zien kan. Ook bewaart myn ge-

eerde vriend de Heer jan coenraad
brand, in zyn uitmuntend Kabinet, een

zeer fraai ftuk van Steenmosfelen , waar in

men deeze doorbooring duidelyk bemerkt.

Ja dit is den aart fommiger Zeefchelpen zoo
zeer eigen , dat men ze aan veele ftranden

,

zelfs verre van den oever, levendig in den
grond vinde. Dit in agt genomen zynde,

zoo is het zeer bedenkelyk, of niet ook
veele Schelpen, die men houd, dat door
den overloop der Zee in de beddingen ge-

zonken zyn , op die vvyze tot in de beddin-

gen van Holland zyn doorgeboord ; vooral

in een Land van weeke gronden : en dus zou-

den ’er twee natuurlyke oorzaaken kunnen
faamenloopen. Niet te min twyffel ik ’er

geenzins aan , of de Zee heeft ’er ook Schel-

pen
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pen opgevoerd ; en ’t zy ons deswegens ge-

noeg, dat wy in Raat zyn, om te kunnen
betoogen, dat de Zee, zoo wel als de Ri-

vieren, van voor de Hollandfche Kusten,

zelfs in laatere dagen , tot verre over het

grootfteen hoogfte gedeelte des Lands heeft

kunnen ryzen ;
en dat ’er tevens overvloe-

dige voorbeelden zyn, die ontegenzegge-

lyk doen zien , dat zulks wezentlyk plaats

gehad heeft; gelyk dit in het Eerfte Deel
reeds is aangetoond ; daar wy tevens uit de

gelegenheid van ’t Huis te Britten, en den
Tooren van Kalla, beweezen hebben, dat

de Zee zeer verre van deeze Landen ver-

vvyderd is geweest. Voeg hier by het geen
de Schryver van het Oud Batavifche Zee-

ftrand, ten bewyze deezer zaake aanvoert,

waar uit blykt, dat de hoek van Holland,

nog by het geheugen van veele oude lie-

den, zeer veel lands verlooren heeft; dat

van het Zeedorp de Heide, federt honderd
jaaien , wel 600 roeden lands afgefpoeld

zyn: dat ’er fints den jaare 500 tot nu toe,

meer dan honderd en vyftig zwaare Water-
vloeden zyn voorgevallen; als mede, dat

in den jaare 5 16 bynagantsch Vriesland on-

derliep. Eindelyk dient hier ook niet ver-

geeten de oude Haat van Vriesland en
Westvriesland ; van welke Landen men
insgelyks overvloedige blyken heeft , dat

derzelver oevers geweldig zyn afgenomen ;

zelfs mangelt het ons aan geene bewyzen

,

om aan te toonen , dat de geheele boezem
der Zuiderzee oudtyds even vlak, als die
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«roos beide Landen
,
gelegen heeft ; en dat die

GEST Landen, zoo als bekend is, verknogt zyn

koll.
geweest: waar omtrent ons zeer aanmerke-

bf d

D

iN - lyk voorkomt, dat de beddingen van Kei-
cïn. fteentjes, van by Naarden en Muiden , tot

in de Zuiderzee, en tot in Noord-Holland,
doorloopen. Alle deeze faamenkomende
bewyzen verzekeren ons genoegzaam, dat

de gemeene bodem uit een even gelyk bed-

de bezonken is geweest, in die tyden,toen
de tegenwoordige beddingen der Aarde na

de Zond- of andere Vloeden geformeerd
zyn. En misfehien is, ’t geen fommigen
zelfs niet vreemd vinden , de geheele Noord-
zee, of wel haar grootfte gedeelte, aan-

merkelyk kleener geweest, dan zy in onze

tyden is; dewyl veele vastftellen, dat en

Vrankryk en Engeland, gelyk ook Vlaan-

deren en Zeeland , voorheen aaneenver-

bonden Landen waren ; welken niet dan

door den algemeenen Zondvloed, of, in laa-

tere dagen , door den Cimberfchen Vloed
van een gefcheiden wierd ; waar door dan
de Noordzee zulk eene ontzachelyke Zee
geworden is. Het een en ’t ander van ’t

bovengemelde dus in agt genomen zynde,
zoo vind ik geene redenen , waarom ik niet

,

ten aanzien van onze Schelpbeddingen en
Zandbanken, als eene beweezen zaak zou-

de mogen Rellen, dat, daar de Zee dus van
de Hollandfche Kusten verwyderd is ge-

weest , de Landen zei ven ook Jaager gele-

gen hebben ; en niet hooger geworden zyn

,

dan toen de boezem der Noordzee vergroot
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is; toen dezelve de Landen, die haaren ge-

weldigen aandrang tegenflonden , met ge-

weld agternitgefpoeld heeft : en dat daar

door het Land ,
fchoon in zyne uitgebreid-

heid verminderd , nogtans in zyne beddin-

gen Verhoogd is ; waar by dan nog komt de

flibberen klai,die de Rhyn,Maas en Schel-

de daar tegen aanvoerden. Wanneer men
dit met my vastHelt, dan is het zeer aan-

neemelyk,dat Hollands bodem tot zulk ee-

ne aanmerkelyke hoogte
,

ja ik durf wel

Hellen nog hooger, is aangehoogd; en dus

blyft ’er geen twyffel over , hoe ’t byko-

me , dat men .zoo diep onder den grond

Schelpen vinde.

Ik weet wel , dat ’er veele geleerde en

zelfs beroemde Mannen zyn die ontkennen ,

dat de laagte der Landen en der Zee dies-

tyds zoo veel verfchilde , by derzelver fchik-

king en vloeden in onze dagen ; dog zy er-

kennen des niet tegenflaande eene gevvee-

zene laagte der gronden , en byzonder van
die der Noord- en Zuiderzee. De Hoogge-
leerde Heer lulofs is een der fchrander-

Hen, die dit Huk, in tegenfielling van de

voornaamHe Schry veren, zeer in twyffel

trekt ; fchoon hy egter het tegengeHclde
niet ontkenne. Het word ook in zyne In-

leiding tot de Natuur- en fViskundige B'fchcu-

wing des Aardkloot

s

zoo volHrekt verdedigd

,

dat de woorden van deezen beroemden Wys-
geer onze meening zelve, onder zekere be-

paaling, verklaaren. Na dat deHoogleeraar
op goeden grond beweezen heeft, dat alle
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de lichaamen, die onder den grond ontdekt
worden

, geen overblyffels noch gedenkte
kenen van den Zondvloed zyn , houd hy
flaande

,
dat de gronden op veele plaatfen

na dien tyd opgehoogd zyn : en
, fchoon de

redenen, waarom en hoe, niet in allen op-

zichten voldoende kunnen zyn , zoo fielt

de Heer lulofs egter het volgende vast:

,, Vooreerst
,
dat de 'regenen de wind vee-

,, le aardfche flofFen , voornaamelyk zand,

„ van de bergen
,
heuvelen en hooge plaat-

„ fen vervoeren naar de laagte
, zonder

„ dat ’er uit de laagte iets van belang naar

„ de hoogte word opgeheven. Ten twee-

„ den, dat de Rivieren veel zand en ander

„ re flofFen onder de gedaante van llibbc

,, met zig voeren, die zy laaten zinken,

,, daar haar flroom trager word; dat is ,

„ daar de bedden zig merkelyk beginnen te

„ te verbreeden, voornamentlyk omtrent

„ den mond, zoo dat zy eindelyk genood-

„ zaakt zyn een anderen weg naar Zee te

„ kiezen. Men voege hier by de overflro-

,, mingen, die, voor dat de Rivieren bs-

,, dykt wierden , dikwyls voorvielen , en

„ dus het omgelegen Land zoo wel als het

„ bedde ophoogden , waar door een menig-

„ te zand en flibbe over de laage Landen
gevoerd wierd;enz ” Als men deeze na-

tuurkundige redeneering van den Hoog-
leeraar op de natuurlyke gelegenheid van
Hollands beddingen , zoo oudtyds als he-

den , toepast , dan blyft ’er geene de minfte

twyffeling over, wegens de aanhooging der
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Kiaibeddingen door de Rivieren en de Zee. OUDE

Wy zouden , ter verdere ftaavinge hier van ,
GEST *

nog andere Wiskundige en beredeneerde be- h
v

o

a

l

*

wyzen kunnen aanvoeren ; ware het niet eeddin-

dat wy zulks in deezen overtollig agtten
,

gen.

om dat dit in ons Eerde Deel, uit de Wis- bl. 155

kundige Proeven van den geleerden ’sg ra- — 157-

VENSANDE, WITTICHIUS en CRU-
Qui us , zoo als ook uit de geheele befchree-

ven oorzaak der verflykingen en opdopping
des Rhyns, en het opeendapelen der flib- 7.ie

ber en Zandbeddingen , zoo wy meenen , ten
bl
^9

vollen betoogd is. Dit gedeelte derhalven
~ '

nu voorts daar laatende, zullen wy over-

gaan om eenige andere oorzaaken van de

ophooging des Lands te onderzoeken ; en
met dat oogmerk de bovengedagte cwyf-

feling van den Heer lulofs overwee*
gen, waar in hy de verandering der gron-

den, van een anderen kant befchouwt, en
de reden, waarom men gebouwen en an-

dere lichaamen diep onder den grond vind,

afleid, uit eene andere oorzaak, die tevens

betrekkelyk is op het tweede lid van ons

Voorftel. Te weeten ;
welke de oorzaak

zy, dat men op veele plaatfen des Lands,
op eene groote diepte ,overblyffds van Ge-
bouwen, door menfehen handen gewrogt,
ontdekke; en of daar uit insgelyks de aan-

hooging van ’s Lands beddingen te betoo-

gen zy ?

In eene Verhandeling aan de Hoüandfche Onder-

Maaifcbappye , over het ryzen der Zee en ZGeIc

feet gakken der Landen, aan de Nederland- j^uwca
I 5 fche
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fche Kusten, vind ik, dat die Heer, op
dat Ruk , verfcheiden bedenkingen voor.

draagt, in tegenftelling der bewyzen van
den Heer l’epie, en de gevoelens van
den beroemden Landmeeter CRuquius»
Gaarne wenschten wy hier met Rilzwygen
de verfchillende meeningen en bewyzen
onaangeroerd te laaten ; om dat die veelal

in oudheidkundige redenkavelingen beflaan

:

dog de aangelegenheid van dit onderwerp
duld niet, dat wy ’er onze Leezers niet

kortlyk eenig berigt van zouden geeven

;

ten minften, dat wy ons, ter verfterkinge

van onze gedagten,niet van de hoofdzaak-

lyke bewyzen zouden voorzien. Wy zullen

in dit geval ten dien einde niet fiaan bly-

ven op de onderfcheiden Waterpeilingen

,

die federtde kennisfe van onzen WaterRaat
genomen zyn ; vermits wy hier den Raat

der gronden voor eenigé bekende peilin-

gen beoogen. Ook durf ik wel twyffelen,

of op alle die aangehaalde peilingen de by-

gebragte gevolgtrekkingen wel doorgaan.

De Kapitein wildschut immers toont,

zoo ’t ons toefchyot, duidelyk, dat ’er op
het waterpas der beweegende wateren wei-

nig Raat te maaken is. Veel minder zullen

wy ons in de gefchillen der Oudheid inlaa-

ten,dan alleen voor zoo verre eenige dier

aanmerkingen ten hoogflen dienRig en on-

vermydelyk zyn; die hoofdzaaklyk, door

den Schryver van het Oud Batavisch Zee-

flrand , als bewyzen van ’s Lands hoogte

,

en de afgelegenheid en laagte der Zee , in

vroe-'
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vroeger Eeuwen aangevoerd worden. Na
dat gemelde Schryver zyne bewyzen we-

gens de laagte der Zee , onzes bedunkens op
goede gronden , heeft aangevoerd, herhaalt

hy zyne gedagten,en fielt die beknoptelyk

in deezervoege voor.

„ Voor eerst, hebben wy gezien, hoe in

„ den jaare 1200 de Zuiderzee nog goed

„ hoog en droog land was, nut zaei- cn

,, weilanden , bosfchen , en hoornen bezet

;

„ verders hoe onze voorouders , en wel

„ byzonderlyk eenige opzieners van kloos-

„ ters
,
grachten fchoten , om het binnen-

„ water in de Noordzee te loozen
,

’t geen

,, voor eerst een klaar bewys is
,
dat het bin-

,, nenwater veel hooger dan de Noordzee

„ moet zyn geweest. Zoo wy maareens de

,, Zuiderzee bezien , zullen wy bevinden

,

,, dat de oude Stad Naarden, welke toen

5 ,
ter tydhoog en droog lag, nu diep onder

,, de zeebaaren begraven is. Wenden wy
„ ons oog na het eiland Urk , wy zullen be-

„ vinden , dat ten Noordoosten van dat ei-

,, land oudtyds een dorp gelegen heeft, dat

„ nu mede onder het ziltige nat legt; wer-

,, dende ten huidigen dage nog het Urker*

,, kerkhof genaamt , alwaar nu zwaare fche-

,, pen met hunne kielen over heen fleve-

,, nen. Nog is ten Zuiden van Urk, ten

„ Oosten van het Diep, het val van Urk
,, genaamt, en omtrent een half uur van

,, daar, een ander dorp met huizen en kerk

,, verdronken
, wiens fondamenten en fteen-

5 , werk by laag water door de Schippers

„ moe-
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„ moeten gemyd werden
, of raken ’er op

„ vast; en men kan daar nog met haaken

„ en boomen veel fteenwerk van de oude

„ kerk en huizen voelen. Nu is niet te

,, twyffelen of deeze dorpen hebben eer-

„ ty7ds hoog en droog gelegen; ja zullen

,, zelfs boven het binnenwater wydt droog

,, gelegen hebben, ’t welke toen nog hoo-

„ ger was dan het zeewater, daar zy nu ter

„ tyd zoo diep onder begraven leggen,

„ Met niet minder, maar wel duidelyker

„ biyken, geeft ons dit ook het Bosch te

„ kennen , dat oudtyds op den Noordhoek

„ van Tesfel gelegen heeft : want het is

„ zeker
,
zoo als wy ook uit het getuigenis

,, van een ouden Tesfelenaar gehoort heb-

9, ben, dat , omtrent den jaare 1350 en

„ later, aldaar nog een gedeelte van dit

„ Bosch geftaan heeft, ja, volgens a. ju-

9, Nius
, zaten omtrend den jaare 1550

„ nog veele ftronken van dit Bosch vast

9, op den grondt, waarom die hoek door

,, de Schippers gemydt moest worden , en

,, vooral geen ankers te werpen: want in

„ deeze ftruiken en ftronken de lepels vast

,, rakende ,
waren met geen mans krachten

„ op te winden, en dus wierden zy ge-

„ noodzaakt hunne kabels te kappen , en de

„ ankers te laaten zitten. Ik meene niet,

„ dat eenig mensch van gezonde harsfenen

j, my zal betwisten, of dit Bosch lag toen

„ ter tyd hoog en droog, daar nu de fche-

9, pen met menigten over heen ftevenen

:

v en dus is genoeg te zien , dat de Zee

„ eer-
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5, eertyds op 20 voeten na zoo hoog niet

„ moet zyn geweest als die tegenwoor-

„ dig is.”

Wyders herhaalt de gemelde Schryver

nog verfcheiden voorbeelden ,
die hy in het

gantfche Werkje breedvoerig en kundig

heeft verhandeld , en byzonder die van

Katwyk, den Tooren van Kalla en ’t Huis

te Britten ; waar van wy insgelyks in ons

Eerde Deel gefproken hebben, Vervolgens

meld hy fchetswyze zyne gedagten, wegens
Vlaanderen , Zeeland, het Kanaal

,
Sche-

veningen, de verdronken Stad by Goede-
rpede , enz. uit welker gelegenheid voor
deezen hy niet ongegrond befluit, dat ons

Batavia, Zeeland, en Vriesland, in die ou*

de tyden , zulke naare Watergaten niet zyn
geweest , als fommigen willen , maar goed
droog Land.

De Heer l’ e p i e , die dit duk mede aan-

dagtig en niet min voldoende behandeld

heeft, bevvyst ook op veele plaatfen den
aanwas der Zee ; inzonderheid weid zyne
penne uit in het onderzoek van het gewee-
zen eiland of Romeinsch kasteel Fievum

,

’t welk al mede door de Zee bedekt is. Wy
willen hier omzigtiglyk de gefchillen der

Oudheidkunde, over de plaats daar dit Kas-

teel gedaan heeft, of waar en hoe groot

Fievum geweest is , vermyderr: en desaan-

gaande alleenlyk het volgende, uit het ei-

gen getuigenis van den Heer l’epie daar

omtrent, overneemen. Te weeten; dat ’er

aan de Noordwestzyde van ’t eiland Grind

,
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daar vcele en verfcheiden Hoorns en Schel-

pen vallen, door de visfchers, die dezelven
opvisfchen , onder hun werk dikwils, met
’er tyd eene menigte van fteenen Putten
ontdekt wierden, welken met fteenen op-

gehaald , en , zoo ’t fcheen , van een zeer oud
maak fel waren. Hier uit redeneert die Heer,
overeenkomftig met den reeds aangehaal-

den Schryver van het Oud Batavisch Zee-
ftrand. — Hun beider gevoelen fteunt ook
waarlyk op goeden grond ; en het door hun
bygebragte toont klaar genoeg, dat de ge-

melde Landen , in vroeger tyd , droog,
hoog en bewoonbaar geweest zyn ; en
bygevolg ook , dat de Zee toen laager ge*

weest is. Edog , hoe aanneemelyk men dit

bewys ook moge fchatten , ’er fchynt zig

deswegens egter nog eenige tw^ffeling op
te doen , hier in beftaande : of de diepte

,

waar op die landen en gronden tegenwoor-
dig liggen, niet veroorzaakt zy , door on-

deraardfche inkolkingen der Zee, en daar

op gevoegde inftortingen van die landen zel-

ven ? Hoe vreemd dit gevoelen in den eer-

ften opflage voorkome, is het niet te min
onzer overweeginge wel waardig ; dewyl
wy, in onze dagen, van dergelyke inftor-

tingen in ons nabuurig Zeeland hooren:
waarom ook een geleerd Genootfchap, op
het voetfpoor der Hollandfche Maatlchap-

pye, dit onderwerp, als eene zaak van ge-

wigt , ter betooginge heeft opgegeeven ;

om dus het nuttige en noodzaaklyke, door
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het loflyke der weetenfchappen , voor hun
Vaderland te verlichten.

Dog laat ons den Heer lulofs, betref-

fende de reeds voorgeftelde gedagten, by

deeze gelegenheid vooral hooren. „ Ik weet

,, wel , zegt die Hoogleeraar , dat zeer on-

,, langs de ongenoemde, doch in ’s Lands

„ oudheden niet onbedrevene opfteller der

„ Befchryvinge van het oude Batavilche

,, Zeeftrand, de laagheid van het Zeewater

,, in aloude tyden aan de Neêrlandfche kus-

„ ten door verfcheide bewyzen heeft wil-

,, len ftaaven; ik beken ook gaarne, gelyk

,, ik boven § 10 , 14 , en 20 heb toegeftaan

;

„ dat de Zee zederd eenige eeuwen hooger

„ Haat aan onze ftranden, dan voor dee-

,, zen; doch ik geloove niet, dat die be-

„ wyzen in allen opzigten voldoende zyn,

„ fchoon zy eenige ophooginge van de Zee

,

,, of eenige zacking der Landen , of mis-

,, fchien die beiden te famen aantoonen.

„ Het is zekerlyk onze opmerking waardig,

,, dat men in onze Zuiderzee niet verre van

,, het Eiland Urk twee verdronken dorpen

„ vindt, een ten Noordoosten, het ande-

,, re ten Zuiden, wiens metzelwerken nog

„ door de Schippers waargenomen en zom-

,, tyds moeten gemyd worden ; het is aan-

„ merkelyk , dat ten Noorden van Tesfel

„ in den jaare 1550 nog overblyffels van

» een Bosch befpeurd wierden , in welken

,, de ankers wel eens bleven zitten. By
„ Calants-oog is in het jaar J704 by laag

„ water, het muurwerk van de oude kerk

„ ont-

OÜDt
GEST.
VAN
HOLL.
beddin-
gen.

Verband,

der Holl.

Maatfcb.

1. d: bi.

89-93.



OUDE
GfcST.

VAN
HOLL.

EEDDIN-
GEN.

144 NATUURLYKE HISTORIE

,, ontdekt; die voor dezen zekerlyk zal

„ bevryd geweest zyn voor de hoogRe

„ vloeden. Het zogenaamde Huis te Brit-

,, ten, vertoonde zig in het jaar 1520 met

,, zyn muurwerk agt voeten boven den

„ grond, terwyl Kalloos-toren, (die naar

,, alle vvaarfchynlykheid onder de oudeRo-

,, meinfche gebouwen moet gerekend wor-

„ den , en misfehien ten tyde van Caligula

„ gemaakt is,) nog geheel onder water

„ lag. Deze en andere bewyzen toonen

,, duidelyk aan , dat ’er een merkelyke ver-

,, andering heeft plaats gegreepen aan de

,, oude Batavifche ZeeRranden , en ook in

„ de Landen, die voor dezen door de Zui-

„ derzee befpoeld wierden: Maar zal men
,, hier uit befluiten, dat de Zee toen dee-

„ ze Kasteden , Bosfchen enz. , in wezen

„ waren , voor deezen 25 en meer voeten

,, lager Rond dan in deeze tyden? De be-

,, wyzen ,
die ik boven uit de vergelykin-

„ ge van oude en nieuwe waterpasfingen

,, (§ 16 en 17) heb bygebragt, als mede

,, de redeneringen, die ik (§ 19-21) heb

„ voorgefteld , toonen op een onweder-

„ fpreekelyke wyze aan , dat ’er federd

,, veele eeuwen zulke groote veranderin-

,, gen niet kunnen zyn voorgevallen in de

„ hoogte der Zee, als deeze Schryver zig

,, verbeeld; vervolgens moet men wel acht

,, geeven , dat alle bedekkinge der gron*

„ den en der gebouwen die daar op plag-

,, ten te rusten, geen bewys is, dat het

„ water, ’t geen ’er boven Raat, nu zoo

„ veel
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veel hoger is dan in de voorgaande eeu-

3, wen. Niets is gemakkelyker te begry*

,, pen 9 dan dat de Noord-Zee door Wes*

,, telyke, Noord westelyke en Noordelyke

3, ftorm-winden tegens de Nederlandfche

„ Kasten aangedreeven , de ftranden af-

3, fpoelt 9 de gebouwen niet ver van do

„ ftranden ftaande ondermynt, en einde-

3, lyk in haaren ruimen plas doet neêrftor*

,, ten of verzinken, leder flag, die by ge*

5, woone vloeden cegen de flranden en dui-

„ nen aankomt, neemt iets mede; de bc-

3, weegingen der Zee, die omtrent de kus-

,, ten zomtyds tot op den grond befpe’urd

9, worden , brengen de aardfche ftoffen die

3, voor deezen ten grondflage verftreckten

3, aan de oude gebouwen, in beroeringen,

3, en fpoelen dezelve als van onder de met*

3, zelwerken weg ; zo dat deeze dieper èn

3, dieper na verloop van tyden onder de

,3 oppervlakte der Zee bedolven worden.

3, Zouden ook niet de wel-aders 5 na dat zy

33 een ruimer gemeenfehap met de zeewa*

3, teren verkregen hebben, het wel-zand

„ van onder de reeds bedekte gebouwen

3, doen wegloopen en als driftig worden?

9, Dit zal men niet geheel en al onwaar*

33 fchynlyk vinden , als men acht geeft op

3, de waarnemingen van den Grave marsi-
3, GLi, volgens welke niet flegts geringe

3, wel-aderen maar geheele ftrpomen zig

33 op den bodem der Zee ontlasten, lk

33 geeve dit niet hoger dan gisfingen op ?

3, wier ongegrondheid my echter nog niet
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,, is gebleeken , en fchoon ik zeer wel

„ overtuigd ben, dat men, in de Natuur-

„ kunde, alleen op proeven moet te werk

,, gaan, echter weet ik ook, dat men hier

,, niet alle gistingen kan verwerpen , dewyl

„ men te doen heeft met voorwerpen
, daar

„ men zeer bezwaarlyk kan by koomen.”
Als men deeze twee onderfcheiden ge-

voelens nagaat, valt het gemaklyk te be-

grypen , dat beider Hellingen niet onaan-

neemelykzyn; het eerfte, word ten min-

Hen door den Hoogleeraar niet ontkend,
maar ook niet ten vollen toegeflemd: en

waarlyk degedagten van den lieer lulofs,
raakende eene nog andere oorzaak van

grondverandering , naamlyk inflortingen en
inwellingen , fleunen ook op goeden grond.

Dog hoe tegenlïrydig beide deeze gevoelens

mogen fchynen , ze zyn , naar myne gedag-

ten , eerder op elkander betrekkelyk, en
kunnen ligtlyk famengaan: ’t welk ons doet

denken
,
dat de zoo lang, en zelfs tot ver-

veelenstoe, betwiste oude Haat van Hol-

lands beddingen , volgens die onderfchei-

den meeningen , zeer gereedlyk ten klaar-

ften te betoogen is.

De beweezen affland der Zee oudtyds
van onze kusten fpreekt niet tegen , maar
bewyst veeleer dat ’er veele landen, door
de aanfluwing der Noordwestelyke Hormen
zyn afgefpoeld ; dat de Zee daar en boven
geweldige ondermyningen kan gemaakt heb-

ben , waar door geheele Landen met ge-

bouwen en boomen gezonken zyn ; en dat

ver-
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vervolgens de Zee , daar over heen fpoe-

lende ,
nieuwe beddingen gemaakt heeft.

Befchouwt men de zaak wederom uit een

ander oogpunt , dan is het ook zeer waar-

fchynlyk , dat de Zee , na die zakkingen

,

meer velds gewonnen hebbende , ook an-

dere landen , die niet gezakt zyn , met zy-

ne vloeden ,
of liever ongewoone hooge

vloeden ,
overRroomd

, en , ingevolge van
ons eerfte bewys , te gelyk met de Rivie-

ren, de landen bedekt heeft. In dien zin

heeft men , zoo wy agten , zelfs het gevoe-

len van den Heer lüloFs te verllaan,

als hier boven reeds gebleeken is. Het we-
zentlyke verfchil der onderfcheiden mee*
ningen beftaat dan alleen hier in , dat fooi-

migen de Zee oudtyds wat hooger of laa-

ger Rellen ; terwyl ze van weerskanten de

ophooging der beddingen , geenszins ont-

kennen: en dus kunnen beide de oorzaa-

ken hier zeer gemakkelyk te gelyk plaats

hebben gehad. De eene is zeer toepasfe-

3yk , op de verzonken Landen tusfchen

Goedereede en den Hoek van Holland, ja

zelfs op de voorlanden langs de geheele

kust. Hier van toch kan men, met gegron-

de redenen , niet wel eene andere oorzaak

vinden, dan eene zinking der gronden door
het uitgekolkte welzand ;

hoedanig eene
uitwerking de landen aan de grenzen van
zeeland in onze dagen ten duidelykfte be-

wyzen
;
gelyk ook het verzinken van den

Dordfchen Waard , ten opzichte van Hol-

land
? desv/egens eene jammerlyke geheuge-
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oude nis nalaat. Trouwens deeze en dergely-
GLST. ke voorvallen zyn zoo oud als de kennisfe

holl ^er aarc* e zelve : by, dien ’t luste , kan

beddin- veele voorbeelden daar van door ver-

gen. fcheiden Schryvers byeen vergaderd vin-

den. Men zie lulofs , Befchryving des

Aardkloots , ra nouw, Natuur- en Komt. Ka-

binet , BUFFON , WOODWARD, Wel by-

zondcr den naauwkeurigen varenius,
en voorts, in één woord, alle oplettende

Aardrykskundige Autheuren. Zulk eene

oorzaak kan gevolglyk
, het zy door aard-

beevingen, of onderaardfche uitwellingen

,

zeer ligt eene geweldige florting van de ou-

de Hollandfche landen en beddingen , al

voor den tyd
,
dat wy iets van ’s Lands ou-

den Raat konnen weeten , veroorzaakt heb-

ben : en mogelyk zyn toen de gemelde

Schelpen reeds over ’t land gefpoeld, die

vervolgens tot zulk eene groote diepte te

onder geraakt zyn. Dit vastgefteld zynde,

is het niet minder ontegenzeggelyk, dat de

Zee , de plaats der gezonken Landen heb-

bende ingenomen, ook in nog laaterc Eeu-
wen allengs meerder velds gewonnen heeft

;

en dat ze vervolgens , na de doorbraak van
het Kanaal , by ongemeene Rormen enhoo-
ge vloeden, het gantfche land dikwils heeft

overloopen. Dit Remt ook volkomen over-

een met het geen wy als zeker uit de Oud-
heid weeten ;gelyk in onze befchryving van

2ie den Rhyn breedvoerig getoond is; alwaar

Eerfte onder anderen de oude Chronyk fpreekt van
peet,

ftadelike onverdracblicke ftormen der winden en-
U.M5.

ds
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de vinden , fier overgaende haer gewoenliken ove-

ren ofte terminen
,
in maniren van eene djluvien ,

of der vloeden ende volre wateren, ’t Is zelfs in

onze dagen nog niet vreemd, dat de Zee
buitengemeen hoog Haat; zoo dat de groo-

te fchepen op en over de hoogfte banken
heen dryven , en de baaren tot aan de top-

pen der duinen opftygen ; vooral by dub-

bel-fpring , verzeld van wester-ltormen. En
dat zy nu niet zoo algemeen als oudtyds

onze Landen overllroomt, komt my, een-

ilemmig met varenius
,
zeer natuurlyk

voor;dewyl de konsten arbeid, door nood
geperst , zoo verre gevorderd is , dat gantsch

Holland, West- Vriesland en Vriesland, als

in een wal van hooge zeedyken en borst-

weeringen beflooten is
;
die dat magtig Ele-

ment den vereischten weerftand bieden ;

onze voorzaten
, of de aloude bewooners

deezer Landen , hebben dit middel van be-

fcherming niet gekend-, of ze hebben zulks

niet willen onderneemen ; dewyl zy zig,

by hooge vloeden, hegts op opgeworpen
hoogtens , die men nu nog Vliebergen

noemt, met hun vee beveiligden : tot dat

zy, ziende het toeneemen der Zeevloeden

,

en het opftuiven der Zandduinen
, leerden

,

agterdeeze duinen dyken
, en hoogtens van

wier, zand en gorzingen op te werpen; die

geheele ftreeken lands behoedden , voor
het overloopen der ftroomen

; welker uit-

werkzelen wy in onze dagen , niettegen-

ftaande zoo veele Zeedyken, nog zeer dijc-

wils befpeurd hebben. Lof zy in dit geval,
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op eene byzondere wyze de/ toeneeminge
van Weetenfchappen in ons Vaderland

!

Lof zy der Wiskunde en haaren beoefFenaa-

ren! Door den aanhoudenden yver in ’t ge-

ftadig onderzoeken van de gelegenheid en

de ftofFen des Lands, hebben onze ervaa-

ren Natuurkundigen het zooverre gebragt,

dat vvy heden, met onze have en vee, op

geen Vliebergen behoeven te vlugten ;

maar in ’t aanzien der groote Zeeën, en

ontzachelyke Rivieren , veilig beneden baa-

re vloeden kunnen woonen, Met regt zong
hoogvliet, op een hoog verheven

toon, een Vaderlandfchen lofklank, voor

den Édelen Heere van b leis w ïk

;

toen

deeze zyne Akademielauwren omvlogt,met
het Stroomlis , aan zyne wiskundige Dyk-
aadjen gegroeid. Vergunt, geagte Leezers,

met my een oogenblik gehoor, aan hoog-
v li ets klanken; zy vervrolyken het ake-

lig denkbeeld van dien gedugten ouden Raat

des Lands. Dus luiden de op onze ftofte

toepasfelyke woorden, die met regt agter

de geleerde Verhandeling des gemelden
Heers geplaatst zyn : dus doet hy de Wis-

kunde als ’t ware fpreeken; ons meldende,

Hoe hy, op ’t fpoor van musschenbroek,

Myn grooten gunfteling, weegkundig zal verklaren
,

Hoe ’s Lands Dykaadje voor ’t geweld der zoute baren

Verllerkt kan worden door Natuur en d’cdle kunst;

Hoe d’een de ftoffe baart, ons Vaderland ter gunst;

Het zy ze wier opwerpt uit grondelooze plasfen

,

Of harde keijen vormt, of welig rys doet wasfen.
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En hoe weer d’andre, door meetkundig kunstbeleit

Die tot een rustbed voor de woênde golven fpreit,

Waarop zich d’Oeeaan , door buld’rende onweêr-
winden

Gegeesfeld , wen hy dreigt onze Akkers te verfijnden
,

En grimmig tegen Dam en Zeedyk bonst en fiaat;

Als met een’ teugel in den monde breid’len Iaat.
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Een kunst, waar door myn roem is in den top ge-
klommen ,

Waar door de Zeeufche Leeuw nogh is ’t gevaar
ontzwommen

,

Daar hem Westkappel tot een zachte rustbed ftrekt.

Een wetenfchap ,
die Noord- en Zuider-Holland dekt.

Indien wy op dien zelfden voet als onze
eerde bewoonders waren voortgegaan , en
ons Land nog heden door geene dyken
gedekt was, legende bulderende onweer-
winden en woedende golven, wy zouden
zekerlyk wel dra ter onzer lchade onder-

vinden , hoe zeer de laage landen met Zee-

en Rivier-dibbe bedekt, en de hooge lan-

den onderkabbeld of ondermynd zouden
worden.

Uit het dus ver gezegde , om na dit uit-

ftapje weder ter zaake te keeren , kan men
duidelyk genoeg opmaaken , dat de Zee,
aan den eenen kant , de Zand- en Darybed-
dingen , en zelfs de Klaibeddingen der ver.

dronken landen losgemaakt , en die doffen
met zyne beroerde golven agteruit ge-

fpoeld heeft ; en dat het Land dus met
nieuwe beddingen bezonken is : waar by
dan, van de andere zyde, de fterk neer-

K 4 vlie-
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vlietende Rivieren haar flibber hebben aan-

gevoerd
; tot dat eindelyk de uitloopen

verzand en verhoogd zyn. Dit alles is al-

rede betoogd, en dus is het onnoodig zulks

te herhaalen ; dan alleen , voor zoo verre

de ingewikkelde aart van dit onderwerp

,

hier en daar, het herinneren van ecnigeby-

zonderheden vereischt; het welk ons ook
aanleiding geeft, om de zoo even opgegee-

ven bêpaaling nog wat nader te bclchou-

wen , met onderfcheiden betrekking tot de

hooge en laage Landen , zoo oudtyds als

lieden. Hierom kan ik ook niet wel nalna-

ten 5 de volgende aanmerkingen in deezen

nog by te brengen; die hoofdzaaklyk ten

doelwit hebben, om aan te toonon, dat

niet alle gronden en beddingen , die federt

de kennisfe van ons Land gevonden wier-

den , aan eene aanhooging in laatere dagen

zyn onderworpen geweest; maar dat men
zulks wel degelyk, met onderfchci'd in de

ftreeken van Holland en WestA7

riesland
?

heeft te begrypen.

De Heer l'epie heeft, in zyne Ver-
handeling over de natuurlyke gefleldheid

van ons Land, de zakking en het bezinken

eeniger landen in West-Vriesland zeerwaar-

fchynlyk aangetoond. Hier op maakt de

Heer lulofs, in zyne aangehaaldc Tien-

de Afdeeling, eene aanmerking , die wy
meenen dat ons hier , wegens dit onder-

werp, van nut kan zyn. „ Indien ’er waar-

9, lyk , zegt hy , zodanig een zacking in de

,, landen van VVe^t-Vriesland was, of lie-

» ver
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„ ver ia het algemeen, zo een verandering

in de hoogte der Zee ten opzigt van

5 ,
die landen befpcurd word , het geen men

„ niet geheclenal kan ontkennen , fchoon

„ dezelve minder fch'ynt dan door den Heer

„ l’epie is opgegeven ; zo zoude men
,, met reden kunnen verwagten , dat dc

5 , naby geleegen landen van Zuid-Holland

op dezelfde wyze gefield zyn.” Hetgeen
wy hier beoogen , is byzonder de gelegen-

heid van Zuid-Holland, vergeleeken by die

van Noord- Holland. De Hooglecraar meent,
dat men met reden zoude mogen verwag-

ten , dat het met de nabygelegen Zuid-

Hollandfehe Landen op dezelfde wyze zou-

de moeten gefield zyn ; maar het tegenover-

gefielde is juist onze gedagte. Want, ver-

mits Zuid-Holland hooger ligt dan Noord-
Holland, en hetzelve ook oudtyds zekerlyk

hooger gelegen heeft ; zoo is het onbe-

twistbaar, dat Zuid-Holland, fchoon het al

by ongewoone vloeden van de Zee mogte
overlóopen zyn geweest, minder aanval ge-

Jeeden moet hebben, dan Noord-Holland
of West-Wriesland. Het flaat by ons als

ontwyffelbaar vast , dat Zuid-Holland altoos

een vaster , hooger en drooger Land ge-

weest is; welks beddingen, na den alge*

meenen Zond- of ouder onbekende Vloe-
den, eerder door het overloopen der groo-

te Rivieren , Maas en Rhyn , dan door het

overflroomen der Zee, zyn aangegroeid:

terwyl Noord-Holland of West-Vriesland

in tegendeel, niet alleen door de vloeden
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der Zee overloopen wierd , maar ook , door
al het afloopend water van den Rhyn , ’t welk
voor, en nog meer na, het floppen van
die Rivier aldaar in menigte famenvloeide

,

betlendig dras en onder water lag. Voeg
hier by de reeds betoogde nadere gelegen-

heid der Zee aan Noord-Hollands kusten in

laatere dagen; waar uit af te leiden is, dat

Zuid-Holland dan oudtyds nog veel verder

daar afgelegen heeft, dan Noord-Holland

;

’t geen by de oudfte kennis die wy van ons

Land hebben , zoo als gezegd is , (leeds

dras lag; waar van de menigte der Meeren
in jonger dagen nog tot getuigen konnen
flrekken. Dit meenen wy is ook de rechte

zin der woorden van tacitus
,

als hy
zegt; dat het eiland der Batavieren, (inter

w:Ttf,)tusfchen waadbaare wateren lag. Hy
verftaat hier , onzes agtens , door het ei-

land der Batavieren
, het hooge en vaste

gedeelte van Zuid-Holland
, met deszelfs

aangrenzende landen ; en door de waadbaa-

re wateren, waar tusfehen het lag, zeker-

lyk de laagere landen, welken door de Ri-

vieren onderliepen ; wier overftrooming

het land drasfig maakte.

Of nu, uit de zakking der West-Vrie-

fche landen , het onderfcheid van de hoog-

te der Zee , ledert drie- , vier- , vyf- of meer
honderd jaaren

,
is af te leiden, wille ik

niet bedisfen: maar dit is zeker, dat alle

HoiJandfche landen, die, het zy door Mee-
ren of Veenwateren , overftroomd geweest

zyn , na dat zy droog gemaakt en uitgemaa-
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Jen zyn ,
altoos zakken ,

of, laat ik liever

zeggen ,
inkrimpen , vaster in beddingen,

en gevolglyk laager worden. Dit is des te

klaarblykelyker te ontdekken, naar maate

dat zulk land meerder bebouwd , bewoond
en beweid word; gelyk men dit nog dage-

lyks in alle droogmaakeryen , en byzonder

ook in het Diemermeer, ondervind.

Voorts kan men uit die droogte en be-

zakking der Veenlanden, onzes bedunkens,

ook zeer klaar afleiden , het onderfcheid dat

’eris tusfchen dehooge vaste, en laage bol-

le gronden van Holland ; welk onderfcheid

hier wel omzigtig in agt genomen dient te

worden. Want als wy ons bepaalen om te

redeneeren , van die tyden af , dat wy van
de gelegenheid en de bewooning des Lands
iets met zekerheid weeten, en voor eeni-

gen tyd ter zyden fbellen , de verandering

der gronden voor dien tyd ; dan vinden

wy het onzer opmerkinge overwaardig , dat

men nooit , of ten minften allerzeldzaamst

,

op , of onder de Veenbeddingen , eenige

blyken van geweezen bewoonbaarheid ont-

moet, het zy van gebouwen of andere te-

kenen : terwyl ’er integendeel veele derge-

lyke merkwaardigheden , op de Klai- en
Zandbeddingen van hooge landen, voorko-

men. Deeze gedagte is ook aan de oplet-

tendheid van den Heer vos ma ar nietont-

fnapt; als hy in zyne Voorreden voor de

Oudheidkundige Brieven van den Heer en Mr.
j. van lier zegt , dat men in de Veen-
gronden zelden overblyfzels der Oudheid

vind.
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vind. ’t Is waar, s chook maakt evenwel
gewag van Wapenen, en van eene Medail-

le, in de Veengronden gevonden: dog ’t

zy zoo; die wapenen kunnen ’er zeer ge-

maklyk in gekomen zyn , in die tyden,
toen de Batavieren, volgens tacitus,
de Romeinfche Ruiters en Soldaaten zoo me-
nigvverf onverziens in de moerasfen deeden

veiTmooren ; dus heeft men ook , by het

vergrooten van het Haarlemmer-Hout ,
zeer

diep in den grond , Spaanfche Wapenen ge-

vonden. Gelyk nu deeze waarneeming ons

gevoelen verflerkt , dat de Veengronden
diescyds wel degelyk onderfcheiden waren
van de hoogere bebouwde landen ;

zoo
fchynt my wyders de verdere gelegenheid

der Veenbeddingen inlaatere dagen een ge-

noegzaam bewys aan de hand te geeven ,

om daar op flaande te houden, dat zy, fe-

dert die laetstgemelde tyden , van tyd tot

tyd , hooger en hooger aangegroeid ,
of

liever, door het aanhoudend dras liggen,

meer en meer uit ’s jaarlyks verrotte plant-

gewasfen opgehoogd zyn. Dit zien wy im-

mers nogdagelyks in moergronden en Boo-

ten gebeuren ; en is ook gedeeltelyk in , on-

ze Verhandeling aan de Hollandjche Maatfcbap-

pye overgegeeven ,a!rede betoogd. Zoo ’er

dan eenig bewys voor de aanhooging der

Janden, of, om by ons Ruk te blyven,
voor de vaste en oude hoogte van Zuid-

Holland, uit de oude gebouwen , te haaien

is; cn zoo ’cr van den anderen kant, over-

tuiging van dc laagheid van andere landen
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gelden mag; dan dunkt my is ’er geen twyf-

fel meer overig of de oude fundamenten

van gebouwen zyn bewyzen , dat het land,

daar zy gevonden worden , hoog en droog

geweest zy: en het beilendige gemis dier

overblyvende bewyzen , in de Veengron-

den , verleent ons vvaare blyken van de

mberasfigheid en gevolglyk de laagheid der

overige landen in Zuid- en Noord-Holland.

EindeJyk komt het my , uit hoofde van het

gezegde, als eene zekere waarheid voor

,

dat de Veenbeddingen
, fchoon ze van tyd

tot tyd , by het bedyken der landen , vas-

ter in een gekrompen zyn, oudtyds egter,

naar geraade van het hooger land
,
gelyk

nog heden, laager gelegen hebben; mits-

gaders dat ze , daar zy allerlaagst gelegen

hebben , by overloop der wateren, door
Zand- of Klaibeddingen bedekt zyn gewor-
den. Hier uit ontftaat het ook, zoo ’t my
voorkomt , dat men op vee le plaatfen in

Holland, byzonder in Noord-Holland, aan

de tegenwoordige of de geweezen oevers

der Rivieren , Veen onder het Zand of de

Klai vind: daar men in de hoogére Veenen
het Veen oppervlakkig ontmoet; dog eg-

ter zoo, dat het altoos tusfchen hoogere
landen in ligge. Deeze hoogere of eigent-

lyke Zuidhollandfche landen zyn, federt de
bewooning der oude Landzaaten, zoo veel

niet veranderd , als wel Noord-Holland ,

Zeeland, en de laage uitwaterende landen
van den Maas- en Rhynftroom : waar van
veele gezonkene landen en gebouwen ten

be-
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bewyze flrekken ; tervvyl anderen
, door

hunnen ouden vasten Rand, het tegendeel
zeer duidelyk toonen.

Wanneer de Leezer dit alles niet het voo-
rige oplettend vergelykt, zal hy gereede-

lyk bezeffen , hoe wy daar heenen willen

,

datwy voor vast Rellen, dat Holland, veel-

al , door de Rivieren en de Zee is aange-

hoogd, op die plaatfen daar het in laatere

dagen hooger geworden is ; dog dat wy dee-

ze aanhooging geenszins afleiden van dien

tyd, dat de Romeinen hier te Lande ge-

weest zyn: fchoon wy tevens erkennen,
dat ’er, na dien tyd, veele en verfcheiden

veranderingen , ’t zy by ophooging of af-

fpoeling der gronden , zyn voorgevallen.

Wy meenen, dat ’er reden genoeg is, om
te Rellen , dat al die ontdekte Steenen ,

Vloeren , Straaten , Putten en dergelyke

werken van menfehen handen, juist niet

altyd werken der Romeinen zyn. Het komt
ons voor dat men den oude Duitfchen en
Batavieren veel te kort doet, als men de-

zelven zoo dom en woest affehetst, dat zy
geene kennisfe van het maaken van Steen

gehad zouden hebben. Ik weet wel, dat

TACiTus zegt, dat zy van tichelen en
kalk geen kennis hadden. Maar ik zou hen,
die zig in deezen op tacitüs verlaaten ,

wel willen vraagen ;
hoe maaken zy dan

aarden vaten s om hunne fpyze te bereiden ?

hoe vind men dan in de Hunne-beddens,
by allerlei oud gereedfehap, ook gebakken

vaten? en hoe kan men twyfFelen, of een

volk,
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volk, dat zig, volgens plinius, uit ge- oude

kneede klompen brandftoffen bereidde, on- GEST#

der dit branden niet wel ondervonden H0
A

L

*
#

beeft, dat de klai in ’t vuur fteen wierd? jjeddin-

Als men dit nagaat, word men veel eer be- GEN *

woogen , om te ftellen, dat ze zig zeer plinii,

waarfchynlyk wel degelyk van kalk en fteen Hist-

bediend hebben (*). En wie weet , of ^fb\ ^
zelfs niet fommige fteenen overblyfzels

, Cap. 3/
die men aan de Romeinfche Bouwheeren
toefchryft , door eenige Batavieren of oude
Duitfchers, gemaakt zyn. Tongeren was
immers eene voortreffelyke en vaste Stad

,

voor de komst van c^sar in Gallie, en
voor dat ATTiLAhaar zyne woede deed
gevoelen. En wat zal men zeggen , van dien

trotfchen fteenen weg, die van daar tot Pa-

rys doorliep? wat van die zwaare yzeren smits

ringen in het oude muurwerk , waar aan Schatka*

men wil dat de fchepen oudtyds vast gele-

gen zouden hebben 1 Is myn vermoeden op Oudbe-

dit alles wel ongegrond , dat de Batavieren ,
den, bl.

als zulke nagebuuren en bondgenooten der 33^*

Gallen, en die van Tongeren, gantsch niet

onkundig waren van muur- en metfelwerk?

Ja ik durf, uit hoofde van het bygebragte,
ook wel beweeren , dat de Batavieren in

zulke flegte holen en putten niet gewoond
hebben, als tacitus meld. Dit komt

my

(*) Zie GuicciARDiN, Defcript. des Païs-Bas 9

pr,g. 474. Gazei, Hist. Ecdefiast. des Païs-Bas.

M o r e r i , Diiïion, lit. A. casar , de BelL
Gall. &c.

9
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ou dB my des te vreeifder voor ; aangezien de
gist. koude, moerasfige, en op hooge plaatlen,
VAN inzonderheid des Winters , altoos natte

ïEDDiN- grond, zelfs den Dieren verbied, zig daar

gen in te verfchüilen ; laat ftaan een volk , wiens

fchranderheid in ’t oorlogen den doorzig-

tigften Romein te flim was. Veel eigenaar-

tiger is het,. te vermoeden dat zy hunne
vrugten in kuilen met mest bedekten, en

bewaarden
;
gelyk dit nog heden door vee-

le Landlieden in Holland gedaan word. Voeg
hier by , dat plinius die, op de zoo even
aangehaalde plaats , de Chauchen als een
arm volk befchryft, geene de minfte mel-

ding maakt van wooningen onder den grond

:

maar wel van hutten uit flyk of leem op
hcogtens geftigt : des wy met reden hier

wel in bedenking mogen neemen, of die

anders zoo beroemde Historiefchryver, in

dit geval , niet door verkeerde berigten mis-

leid geweest zy. Voor het overige ftrekken

deeze aanmerkingen tot geen kleenbewys,
dat men de oorzaaken van ’s Lands grond-
verandering, zoo wel van voor de komst
der Romeinen , als daar na , heeft af te lei-

den; en hoe zulks gefchieden kan, inzon-

derheid zoo men zig op oude geftigten be-

roepen moet.

Maar buiten dit zyn ’er nog andere ber-

wyzen , welken de onvoorzigtigheid deezer
Oudheidkundigen

, die alles van deRomein-
fche tyden afleiden

, aan den dag brengen

;

en ons doen zien , dat ook alle die ver-

meende Vloeren en Putten, welken men
on-



van HOLLAND. i6t

onder de Aarde vind, juist tot geen bewys
drekken ,

dat de beddingen aldaar aange-

boogd zyn. Wy demmen hier zeer gereed-

lyk toe het geen de Heer lülofs zegt;

wanneer hy (taande houd, dat alle delichaa-

men ,
welken men diep onder den grond

vind, niet bygebragt konnen worden, als

tekenen, die aanduiden, dat de gronden,

daar ter plaatfe, door het fiib der Rivieren

aangehoogd zyn. „ Ik heb onder anderen

,

,, zegt de Hoogleeraar , uit een gefchrifc

,, van den Heer CRuquius zeiven ver-

,, haald , dat men binnen Dordrecht , te

,, Egmond op Zee
,
en op andere plaatzen

,

,, by het maken van putten , en by ande-

,, re gelegenheden , draaten , fundamen-

,, ten en vloeren diep onder de Aarde onc-

„ dekt. Zal men nu meteenige waarfchyn-

„ lykheid (lellen
, dat de grond binnen in

„ de Stad Dordrecht zo zeer is opgehoogd

,, door het flib der Rivieren? ten minden

,, is het zeker , dat de Nederlandfche Ri-

5 , vieren al vroeg bedykt geweest zyn

,

„ fchoon die bedykingen naderhand moge.

,, lyk weêr zyn vervallen.'

”

Het geen de Heer lulofs hier voor-

dek, is zeer gegrond, en komt met onze
gedagten volkomen overeen: dat naamlyk
de landen vanZuid-Holland , by en omtrent
Dordregt, in vroegere dagen, hooger land

geweest zyn, dan die van Noord-Holland.
Men kan evenwel, ’t is waar, niet ontken-
nen, dat de Dordfche Waard zelf dikwils

overftroomd geweest, en door het (lib der

II. DEEL. L RL
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oude Rivieren in zyne beddingen aangehoogd ge-
gest. worden is; dog het bewys deezer aanhoo-

uoLL £inSe ls zekerlyk in de gemelde Vloeren en

BEDDiN- Straaten niet te vinden : als zynde, naar ’t

gen. ons voorkomt , niets anders dan overblyf-

zels van eenige kelders, die door de Gees-

telykhëid,in laatere tyden , en dus lang na

de groote veranderingen der gronden , eerst

gebouwd zyn. Dit meen ik, by vergely-

king, ten klaarften te konnen toonen , uit

het geene een ieder , dien het luste , nog
dagelyks kan befchouwen. Binnen de Heer-

lykheid Warmond ziet men , naast den over-

gebleeven muur van de oude afgebrande

Kerk , eene foort van rond Reenwerk ; waar

in een fteqnen wenteltrap gemetfeld is, die

tot diep in den grond vervolgt , en eindigt

in een doorgaand gewelf; ’t welk men me-
de nog duidelyk zien, en een endweegs in

den grond nafpeuren kan. Dit gewelf heeft

doorgeloopen , wel tot op een afftand van

honderd en meerder fchreden ; en had zyn
uitgang in een geweezen Klooster, waar

van de grond, die nu wei- of boschland is,

nog heden het Kloosterland heet. Door
deeze onderaardfche gaandery kwamen de

E?sc
Nonnen, of zoo andere willen, de Monni-

foed.' ken, zonder van iemand gezien te kunnen
Belg. worden, op eene hooge gallery in de Kerk,
Tom. L door het gemelde ronde fteenwerk, of too-^ Tentje, dat nog het Monnike-toorentje ge-

Rbynl. naamd word. Sommige beuzelen , als of
Oudb. deeze onderaardfche weg zelfs tot aan de
bl. 561. 4bdye LeeuWenhorst ofook die vanRhyns-

burg



van HOLLAND. 163

burg doorgong ; maar dit is , althans tot

nog, zonder eenig bewys. Even zoo heb

ik, al vry diep onder den grond van tnyn

huis, diestyds agter de Hooglandfcbe Kerk
te Leiden , ter plaatfe daar ik vascftel , dat

eertyds ook een Klooster of geestelyk ge-

ftigt geweest zal zyn , verfcheiden gewel-

ven en fteene putten ontdekt ; die zeer

digt, en, ten getale van drie, aan elkan-

der verbonden waren. Naderhand een twee-

de huis, aan ’t voorige verknogt, in eigen-

dom bekomende , en een fteenen vloer ha-
tende opneemen , ftortten de werklieden

onverhoeds in een ander dergelyk gewelf.

Dit deed my eindelyk befluiten daar omtrent
nader onderzoek te doen ; en by die gele-

genheid vonden wy drie vertrekken, met
gewelven en geplaveide putten , onder-

mynd; die ik om de zekerheid heb doen
dempen. Deeze voorbeelden in agt geno-

men zynde, zoo komt het 'zeer waarfchyn-

lyk voor, dat de vloeren
,
gewelven en on-

deraardfche beftraatingen
, binnen Dordregt

en Egmond , ook niets anders zyn dan over-

blyfzels van onderaardlche wegen; die de
Geestelykheid, het zy uit geheime, ftaat-

kundige , waereldlyke inzigten , of gods-

dienltige oogmerken, gemaakt heeft; om
in de duistere aarde te verbergen , \ geen
het helder daglicht niet kon verdraagen;
zonder de ergernis van de oprechte inborst

der Hollanderen op te wekken. Men heeft

gevolglyk dergelyke putten en kelders niet

altydaan de Romeinfche Bouwmeesters toe
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te fchryven : maar genomen ’er waren zul-

ke overblyfzels van de Romeinen , is ’t

niet mogclyk dat zy ook diepe kelders en
onderaardfche wegen gebouwd hebben , en
ftrekken die overblyffels juist altyd ten be-

wyze, dat de beddingen aldaar aangehoogd
zyn? Geenszins: want dan zouden de ou-

de gebouwen Jaager moeten liggen dan de

nieuwere. Tenbefiuite van dit onderwerp,
zal ik hier eindelyk nog een aanmerkelyk

voorbeeld ten vvaarfchynlyken bewyze van

het bovengemelde aanvoeren. In het jaar

1751 zyn op de landen van oud Alkemade,
een groot quartier uurs van Warmond, on-

der het graaven ontdekt
,

de grondHagen
van een cirkelrond gebouw, zynde zes en
dertig voeten middellyns ; de rondgaande

muur was agt voeten dik; het liep ffceil ne-

der, en was gebouwd van roode fteenen,

die twaalf duimen lang , zes breed , drie

dik, en met zuivere tras gemetfeld waren.

Aan den Noordoostkant wierd, na dat men
eenige laagen van fteenen had afgehakt,

een vierkant gat, een en een half voet in

het vierkant , rondsom toegemetfeld
,

ge-

vonden ; zynde uit het midden der dikte

van de muur. Omtrent drie voeten onder

den grond, aan de Zuidoostzyde , vertoon-

de zig eene foort van ftraat, ter breedte

van twee of derdehalf voeten; dezelve be-

ftond uit platgeleide fteenen
,
en verwy-

derde zigZuidoostlyk van het gebouw. Dit

berigt is my ter hand gefteld ,
door den

kunstlievenden en zeer ervaaren Heelmees-
ter
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ter jan van der wilt, op wiens naauw-

keurigheid als ooggetuigen men ten vollen

Raat mag maaken ; ook is het overblyfzel

hier van , als eem poel
,
door een ieder

nog beden te zien ; waar van wy in ons

Eerfte Deel kortlyk gewag gemaakt heb-

ben. Dit berigt word in deezen voornaam-

lyk door my bygebragt , om dat ik, uit de

gelegenheid v
Tan dit gebouw, vergeleeken

mee andere gebouwen van dien aart, en
byzonder met het eerstgenoemde Monni-
ke-toorentje , meen te mogen vastftellen

,

dat niet alleen het bovenfte gedeelte van
Zuid-Holland, maar ook het laagere en aan

Noord-Holland naderende gedeelte, wel te

vefftaan 9 het gedeelte agter de Duinen
omtrent de Rivieren , van de tyden der

Romeinen af, en Jaater, zoo, en in dier-

voege gelegen heeft, als het nu nog ligt:

en dat de grootfte veranderingen der bed-

dingen door de Zee of de Rivieren , niet

overal en gelykftondig zyn voorgevallen.

Want ais men in agt neemt de fteenen en
derzelver grootte van het gemelde ronde
gebouw , dan bemerkt men terftond dat

ze van dezelfde maat en ftoffe zyn als de
Moppen van den Leidfchen Burg, of die

men aan ’t Huis te Britten, te Rhynsburg
en Roomburg gevonden heeft. De aanleg is

insgelyks naur den Romeinfchen trant, en
derhalven is dit gebouw yerfnoedelyk van
Romeinfche tyden; niettegenftaande eeni-

ge hetzelve voor een overblyfzel van oud
Aikemade houden. Maar genomen ’t was

L 3 zoo,
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zoo, de fteenen en de bouwtrant van het

bewuste Monnike-toorentje
, zyn kleener-

en van laater bekende tyden ; als zynde ge-

ftigt 5 door jan den Eerjlen
, Heer van War-

mond en Ksfelykerwoude , in ’t jaar 14- 0.

Beide deeze overblyfzels , op den afftand

van ruim een quartier uurs ftaande , zyn
omtrent even diep , in een vasten harden

grond, en zelfs op een doorgaand bedde

gefiigt: en bygevolg heeft de grond, en
dit bedde, in dien tusfehentyd dat deeze

gebouwen na elkander geftigt zyn, tot he-

den geene zeer groote verandering onder-

gaan : het land is alleen meerder bewoond,
bebouwd en uitgeveend geworden. Deeze
tusfehentyd zal inmiddels ten minften wel
eene reeks van 1200 jaaren beloopen: als

men van den tyd der veranderingen , die

de ftranden en landen na der Romeinen ty-

den ondergaan hebben , af rekent. Het een
en ’t ander dan famengenomen zynde, zoo
begrypt men ligtlyk, dat niet alle onder-

aardfche gebouwen en gewelven, of grond-

vesten ,bewyzen van aangehoogde gronden
zyn ; fchoon ’er in tegendeel ook anderen

gevonden worden, die dit bevestigen, ge-

lyk wy hier boven beweezen hebben. Maar
waar toe ons langer met degisfende, en niet

zelden misfende, vooronderftellingen , en
bewyzen der oudheid op te houden; daar

wy, door bondiger en natuurkundige rede-

nen, onze gezegdens kunnen ftaven. ’t Zy
genoeg dat den Leezer thans eene fchets

gegeeven is, waar uit hy kan opmaaken,
hoe.
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hoe , en door welke oorzaaken dit ons Hol- oude

land, in zyne Gronden, Zanden, Stran- GEST *

den en Beddingen, veranderingen heeft: on- holl.
dergaan ; welke fchets hoofdzaaklyk op dee beddin-

ze volgende byzonderheden uitkomt. gen.

Eerst ftellen wy Holland van het begin

der Waereld , of, zoo men wil , na den
Zondvloed , in eene gelykvormige bezin-

king zyner beddingen , op de ons onbekende
grondvesten der Aarde. Na deeze vestiging

is het , volgens onze gedagten , zeer lang

een woest, onbekend
, en door Menfchen

onbewoond land geweest; deelende in de

woestheid van alle de Noordfche landen:

waar op ongetwyffeld door job gedoeld

word, wanneer hy zegt; dat Hy
,
(naam- Job

lyk God ,) het Noorden uitbreid over het vooes-
XXVL

te; welk bybelgezegde zeer wel overeen
TS ‘

komt met de kennisfe der Noorderlanden
in laatere dagen. Hoe, en welken nu de

veranderingen in ’s Lands beddingen in die

tyden geweest zyn , kunnen wy noch ie-

mand ter waereld , met eenigen grond be-

paalen. Dog uit de natuur der zaaken zelve

mogen wy eene tweede verandering , in

een laater tydperk , ftellen ; federt het ont-

fpringen van den Maas- en Rhynftroom,
uit hunne bronwellen ; en vervolgens fe-

dert het eerfte en voorts aanhoudend ont-

lasten van hunne Wateren, Slibbe en Zan-
den in dit Gewest ; ’t welk dus eene twee-
de bepaaling kan zyn. De derde hebben
wy hier boven uit de nabyheid en afgele-

genheid , de hoogte en laagte der Zee afge-

L 4 leid.
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oude leid. Ten laatften hebben wy eenige aan-
gest. neemelyke gevolgtrekkingen uit de kennis-

noLL. fe van ’s Lands Oudheden ontleend. Dus
BEDDiN- is hier, zoo kort en beknopt ons doenlyk
GEN * was, eene (toffe verhandeld, die zeer inge-

wikkeld is, en ons anders tot eene onge-

looflykè uitgebreidheid vervoerd zou heb-

ben. Zeer toepasfelyk, en als in korte woor-

denden zin van dit geheele Hoofdftuk be-

vattende, zyn de volgende woorden van
den lieflyken Latynfchen Puikdigter o v i-

dius; waarom wy dezelven hier ten dot

nog zullen invoegen, en met een weinig

vryheid in het Nederduitsch voorftellen.

Vidi ego
,
quodjuerat quondam folidisjima tellus ,

Esje freturn; vidijactas ex lequore terras

:

Et proeul d pelago conchce jacuere marince

:

Et vetus inventa est in montibus anchoraJammis ,

Quodque fuit campus , vallem deciirjas aquarum

Fecit , ehivie mens est deduEtiis in cequor

:

Eque paludoja ficcis humor aret arenis

:

Oiiceque fitim tuierant
, Jlagnata paludihus lument.

11ic fontes Natura novos emijit
, £? illic

Claufit ; antiquis tam malta tremoribus orbis

Flwnina projiliunt ; aut exjiccata refidunt.

p. oviDii NAZONis
,
Metam. Lib. XP. vs. 260.

Ik zag den vasten grond van water overltroomen

;

De Zee , verre over ’t Land ,
de toppen van de boomen

Bedekken: d’Oceaan, geweeken van zyn Brand,

Zyn bodem vormen , tot een nieuw bewoonbaar Land.

Ik
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Ik zag, verwyderd van haar grondelooze kolken,

Zeefchelpen in den grond. Men vond van d’oudfte

volken

Aloude tekenen , en Ankers op het duin

,

Of Scheepstuig op den top der bergen hoog van kruin.

Het Veld , dat effen was , en vlak lag in zyn paaien

,

Wierd door een waterval gefchuurd tot holle Dalen

;

De Bergen ondermynd , door vloeden keer op keer.

Verzonken tot een Beemd gantsch vlak op ’t aard-
ryk neer.

Een Zandgrond dekte hier de broekige moerasfen

;

Terwyl ’ergints een hei verkeerde in waterplasfen.

Daar fchiep Natuur een Bron, die uit haar wel ont-

fprong

;

Hier flopte d’aderen weer,waar door het beekje drong.

Ja ’t aardryk ,
beevende op zyn vaste grond pylaaren

,

Gong, zwanger van de Zee ,
Rivier en Meeren baaren

;

Of florpte aemegtig, door den damp van Aethna’s
gloed

,

Geheele meeren op; of ftremde een watervloed

Door flyk, terwyl de ftroom, voortkabb’lend langs

hoe traager,

Geen beemd befproeide, maar verdroogde dor en
mager.

Zoo ziet men in ’t geval dier ftandsverwisfeling

,

Dat Hemel ,
Aarde en Zee is vol verandering.

OUDE
gest.
VAN
HOLL.

BEDDIN-
GEN.

ZES-
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IJ 'aar in alle de voorgaande Proeven en Verban-

delingen ,
met betrekking tot de gemeene Men-

ging der Beddingen van Holland , voor-

den vereenigd.

Rede en Ondervinding leeren ons, door
de befchouwing der Natuure, ten al-

lerklaarfte , dat alle hoofdftoffen en lichaam-

lyke zelfftandigheden onderfcheiden wor-
den, door de wiskundige Eigenfchappen,
van uitgebreidheid, breedte, lengte, hoog-

te, diepte en ondoordringbaarheid; dat die

eigenfchappen onderfcheiden voorkomen

,

naar maate , dat die hoofdftoffen , of in

hunne zelfftandigheid aan een verbonden,
of met andere ftoffen vermengd worden

;

en eindelyk, dat alle deeze ftoffelyke lichaa-

men aan eene ligtheid en zwaarte onder-

worpen zyn. Dit vast ftaande , dan heeft

men het onderfcheid van de geboorte der

beddingen op onzen Aardbol , ook in zul-

ke wiskundige oorzaaken te zoeken , en te

vinden. Dus doende, moet de aarde, als

zwaarder zynde dan het water, van hetzel-

ve afgefchelden , en onze Aardbol in dier

voege in zyne beddingen bezonken zyn

,

dat dezwaarfte deelen eerst , de ligtere daar

na, en de allerligtfte het laatfte bezonken

zyn. Dit denkbeeld is niet alleen als eene

al-
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algemeene waarheid beweezen en aangeno-

men van onze hedendaagfche verlichte

eeuw; maar ’t was reeds het gevoelen der

Oude wyzen, zoo der fchrandere Grieken

als der verftandige Romeinen ; die zulk ee-

ne fcheiding der Hoofdftoffen , en bezin-

king der Aarde erkenden, ja hier mede is

eenftemmig de taal der Heilige Bladeren,

die, in ’t eerfle Hoofdftuk van ’t Boek Ge-
nefis , van ’t werk der Scheppinge fpree-

kende, ons leeren , dat Gods Geest op de

wateren zweefde; dat God fcheiding maak-

te tusfchen wateren en wateren, en dezel-

ve verdeelde in wateren onder en boven
het uitfpanfel; dat hy de wateren van on-

der den hemel vergaderde ; waar op het

drooge gezien wierd , het welk God Aarde
noemde , terwyl hy aan de vergaderinge

der wateren den naam van Zeen gaf. Op
eene dergelyke vvyze herfchiep ook God

,

volgens Gen. VII en VIII, de Aarde, na
dat zy andermaal door de wateren was be-

roerd geweest, en de Zondvloed alles ver-

delgd febeen te hebben. Toen is de Aarde
als op nieuw in haare beddingen bezonken

,

en hebben de bergen zig vertoond; na dat

God de deuren der onderaardfche en he-

melfche waterkolken door eene almagtige

Hand geflooten had. Zulk eene bezinking
der Aarde, vind men zeer klaar aangeduid
in Jobs Boek

,
als de Heere vraagt : Waar

waart gy toen ik de aarde grondde ? waar op zyn
haare grondvesten nedergezonken ? Dit denk-

beeld van de zwaarte en fcheiding der aard-

HOLL.
bed-

dingen;
IN T

GEMEEN.

Job
XXXVIII.
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fche Iichaamen
, door bezinking , dan als

cene bevestigde waarheid aangenomen zyn-
de , gaan \vy opzettelyk eene reeks van
wiskundige voortellingen deswegens voor-
by. Hy , dien het luste daar in uit te wei-

den , 11a het oog op het geheele Boek van
job, op de Natuurkunde van hartsoe-
K E R , MÜSSCHENBROEK , NEWTON ,

BOYLE, NIEÜWENTYD^ DERHAM, Op
de Waereldkunde van buffon, wood-
WARD, VAREN1US, LUCRETIUS, OVI-
dius enontellyke anderen; in één woord

,

op alle die geenen , die over de zwaar-

te der hoofdtoffen , en de beddingen der

waereld gefchreeven hebben. We behoe-
ven zulks derhalven nietbreeder uit te brei-

den
, en mogen dit algemeene ,

als over-

bekend , ook onbefchroomd op Holland

toepasfen ; fchoon hetzelve flegts als een

zeer Ideen gedeelte van den Aardbol aan

te merken zy. Edog hoe kleen,hoe gering

ons Holland zy,in vergelyking met den ge-

heelen Aardkloot ; deszelfs gelegenheid nog-

tans geeft overvloedige tof van opmerking
aan de verhevene onderzoekingen der Na-
tuurkunde; dewyl men aldaar, door des-

zelfs meermaals gemelde laagte, dieper dan

elders de gefteldheid der Aarde onderzoe-

ken kan. Hierom is het ook, dat de Heer
de buffon misfcliien niet onwaarfchyn-

lyk telt, dat de diepte beddingen in Hol-

land niet verre van de oude Aarde liggen.

Die fchrandere Geleerde, om dit in ’t voor

-

bygaan aan te merken, vertaat, dus fpree-

ken-
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kende, door de oude Aarde , eene vaste

bezinking der aardbeddingen van haar eer-

fle vveezen af ; Hellende , dat de geboorte

van de nieuwe Aarde, Bergen, Eilanden

enz. na dien tyd , dat de aarde gevestigd

was, eerst veroorzaakt is, door aardbee-

yingen, vloeden, wel-ftroomcn, flormen,

mitsgaders het zinken der oude en geboo-

ren worden van nieuwe gronden. Alledee-

ze byzondere onderzoekingen , raakende de

veranderingen van den geheelen Aardkloot,

voor zyne rekening laatende, zullen wy,
na deeze korte uitweiding, ons bepaalen tot

de byzondere befchryving van de Hrekking

der Hollandfche beddingen ; om dezelven

nu nog, ten Hot van deeze Verhandelin-

gen , naauwkeurig te befchouwen.
Het allerdiepfle bedde, voor zoo verre

wy het konnen nagaan , is Zand; gelyk dit,

op eene diepte van twee honderd twee en

dertig voeten, in de Atnflerdamfche del-

ving gevonden wierd. Hoe diep nu dit bed-

de doorloopt is onbekend ;dog uit de beur»

telingfche veranderinge der beddingen, die

altyd uit Zand onder of boven Klai beflaan ,

Hel ik vast, dat onder dit Zandbedde we-
derom Klai gelegen zal zyn,en vervolgens,

dieper en dieper, zwaardere Hoffen; die,

uit hoofde van haare zwaarte , ’t zy die

uit rteentjes of andere zaaken beflaan, nog
dieper gezonken zyn. Boven dit eerfle

ons bekende Zandbedde ligt daadelyk een
bedde van vyf voeten Zand, gemengd met
Heentjes; wat voor fteentjes, vind ik niet

gP-
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gemeld , dog vermoedelyk waren het zandi-

ge keifteentjes. Deeze Reen tjes fomtyds
door het Zand gemengd, verfterken ons
in diegedagten, dat dit bedde, in laatere

tyden
, op het eerstgemelde Zandbedde is

bezonken; en dat hetzelve Zandbedde yoor-
tyds , eer deeze andere beddingen daar op
gezonken zyn , bloot en woest gelegen

heeft, of een bodem der wateren geweest
is; tot dat de Rhyn, na dat de Alpen ge-

vestigd waren , ontfprongen zynde , en al-

lengs in kragt van wateren toeneemende,
de klai en fteentjes heeft afgevoerd. Daar
op zal de flib en klai de gemelde keifteen-

tjes eerst hebben laaten doorzinken
, die

dan vervolgens door de groove klai bedekt

zyn Hier door heeft ’s Lands bodem van
tyd tot tyd een bedde aangewonnen

, ten
minften van zestig of zeventig voeten.

Deeze ophooging van klai
, door de Rivie-

ren , is zeer waarfchynlyk door den Zond-
vloed of andere geweldige vloeden

, be-

roerd geworden ; waar mede het Klaibedde

losgeweld, en dus met Zeefchelpen gemengd
geworden zal zyn. Deeze Schelpen , door
de weeke klai heenzinkende of heenboo-
rende, zullen daar in gebleeven zyn, en
eindelyk, na de terugwyldng der Zee, een
bedde van Zand

,
gemengd met Hair en

Zeefchelpen, ter diepte van vier voeten,
gemaakt hebben. Hier op is dan vervol-

gens weder ligter Zand , met ligtere Klai-

deelen, tot een bedde van vyf voeten, ge-

zonken. Dit nu in aanmerking genomen
zyn-
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zynde, zoo ftel ik met den Heer de buf^
fon naastdenkelyk vast, dat het Klai

bedde, ’t welk ter diepte van honderd en

twee voeten is nagefpeurd, niet alleen na-

by de oudfle grondvesten en beddingen der

Aarde ligt , maar dat dit bedde voor den al-

gemeenen vasten grondflag van Holland in

’t byzonder te houden is. Hier in word ik

des te meer bevestigd, om dat men altoos,

hoe diep men ook in Holland graave, en
welke gronden men doorboore , eene Klai-

bedding in de onderfte laagen zal ontmoe-

ten Wy hebben geene genoegzaame be-

rigten van graavingen tot zulk eene diep-

te, op andere plaatfen des Lands ; maar
wy twyffclen geenzins , of dit Klaibedde

ftrekt zig uit , ten minden tot onder de

Zuiderzee en in ’t Gooiland, ja elders door

geheel Holland. Want een bedde, van wel-

ke doffe het ook zy , kan tot zulk eene

hoogte niet bezinken of de glooijing moet
zig zeer verre uitdrekken. Immers in de

beddingen der Zuiderzee vind men beden-

dig Klai, onder den aangefpoelden Modder
en de Zand- en Keideenlaagen. Voorts

twyffel ik niet , of de beddingen boven
deeze zwaare Klailaag zyn insgelyks in de-

zelfde richting en doorgaande gelegen; het

welk ik meen op goeden grond te kunnen
bewyzen, ten minden van eene diepte van
veertig voeten af, meer of min gerekend.

Om hier van een zeker denkbeeld te kry-

gen, zoo lette men, op de diepte van de

meeste Klaibeddingen en Gronden, in Gooi-

land,

HOLE.
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land, West-Vriesland
, Rhynland, en wel

byzonder op die van de Amfterdamfche
delving; alwaar men, op eene diepte van
zevenen dertig voeten , tamelyk harde K!ai

gevonden heeft. Nu rekent men de diepte

van de Zuiderzee , by gemeen Ty
,
voor een

groot deel van de Noorder-Coggen-Zeedyk

,

op acht en omtrent een vierde voet ; voor

’t Krabbersgat,acht en een half voet. Hier

bykomt de diepte van de aangefpoelde Slib-

ber , of van de Zandbanken, welken onder
deeze diepte liggen ; dezelve kan , naar ’t

beloop van de gewoone dieptens der Zand*
beddingen in de Zuiderzee , naatstdenke-

lykst gefield worden , op acht of zeven
voeten meer of min. Stel hier by de hoog-

te van den oever; dan zal men het Klai-

bedde aan dien kant vinden , op eene diep-

te van zeventien of achttien voeten ; en
dus zeer gelyk of naby aan het bovenfte

Klaibedde in de Amfterdamfche delving ,

daar mep, op de diepte van zestien voeten,

weeke Klai ontdekte; en ook omtrent ge-

lyk aan de diepte der Klai in de Amftelland-

fche en Rhynlandfche Veenen. Maar men
ga verder, en onderzoeke tevens de diep-

ile plaatfen der Zuiderzee: dan peilt men,
tusfehen Urk en Muiden, eene diepte van
drie, vier of meerder vademen waters, el-

ders meerder of minder , naar dat de Ban-

ken hoog of laag liggen. Als men nu een
vadem Relt op zes voeten, Amfterdamfche
maat, waar op gemeenlyk de vademen ge-

rekend worden ,
dat is elf duimen op een

voet.
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voet, dan heeft men vyf voeten zes dui-

men Rhynlands ,
zoo als op fomrnige Oor-

logfchepen de vademen gerekend worden

;

dog uit hoofde van de Amflerdamfche dei-

ving houde ik hier liever de eerfle maat.

Dienvolgens zal de bodem van de Zuider-

zee, op vier vademen diepte, zyn vieren-

twintig Amflerdamfche voeten. Hier by
komt de hoogte van den oever boven het

water, die, met eenige ruimte, naar gis-

fing ,
wel op drie voeten gefield mag wor-

den ; want de peil word wel op vierender-

tig tot vyfendertig duimen gebragt. Voorts
heeft men hier nog toe te voegen, de diep-

te van het Zandbedde op den bodem; ’t

welk ik , uit hoofde van de diepte der ge-

woone Zandbeddingen by Naarden en te

Amfterdam , ten rninfkn op zeven voeten
durf flellen. Als nu nog gerekend worden
de Modder, de Slibberen de Keifleenlaa-

gen tot op de Klai , dan heeft men

,

Voor den grond boven

water
,

beneden dyks. 3 voeten.

Voor de diepte der va-

demen tot op den Zee-
bodem - 24 voet. meer of min..

Voor de oppervlakkige

Slib, Modder, enz. 3 voet. meer of min.

Voor de Zandbeddingen. 7 voet. meer of min.
Voor de Keifteentjes die

doorgezonken zyn. l voet, meer of mjn.

Dat is, volgens gantsch

geene ruime rekening,

eene diepte van - 38 voeten ; onder
welke men in de Zuiderzee Klai vind.

II. deel. M Als
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Als men die nu vergelykt met de diepte

van zeven- of acht en dertig voeten in de
Amfterdamfche delving, ontmoet men juist

op die eigenfte diepte tamelyk harde Klai,

met Aarde , door een Zandbedde gedekt.

Hier uit dunkt my,magik op goeden grond
afleiden , dat de beddingen van Amlterdam

,

beneden de diepte van vyf, zes of zeven
en dertig voeten, gelyk zyn aan de bed-

dingen van het Y, de Zuiderzee, en een
groot gedeelte van Holland; ’t welk, zoo
men ’er nog aan mogte twyffelen , ten op-

zichte van de gemelde diepte, nogtans niet

wel ontkend kan worden , ten aanzien van de

diepere Zandbeddingen, en wel byzonder
met betrekkinge tot het zwaare Klaibedde

van honderden twee voeten. Hier omtrent
behoort het volgende bewys voldoende ge-

agt te worden ; als men gadeflaat , dat ’er

geen bedde van Klai gebooren word , 't

welk niet in het midden hooger is dan aan

zyne eindens : want hoe fterk een Klaibed-

de of ook Zandbedde bezinke,op die plaats

fen, daar de mintte fchuuring en drift der

ftroomen is; zoo neemen die doorzinkin-

gen egter tevens af , naar geraade, dat de

ftroomen met meerder drift en fterker

fchuuring , nedervlieten. Rivierkundigen

bevestigen dit als eene zekere waarheid. Dus
worden de zinkende ftoffen niet overal

even gelyk, maar allengs hooger en hooger

op een gefchooven ; zoo dat zy glooiende

liggen , en door het overheen rollen der
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golven ook weder glooiende eindigen; tot

dat de ftroomen, na verloop van tyden,

en het gebooren worden van nieuwe bed-

dingen , deeze glooijingen weder met an-

dere bezonken ftoffen aanvullen. En hier

aan is het toe te fchryven, dat men meest
altoos, ten minften in en naby de groote

Rivieren , of op die plaatfen daar zy geloo-

pen hebben, Zand, als de zwaarfte ftofFe

die eerst zinkt , boven de oude KlaiJaag,

en dan weder nieuwe Klai boven de nieu-

we Zandlaag vind. Ook zal men altoos ge-

waar worden, dat de Klai- mitsgaders de
Zandbeddingen, van daar zy op ’t hoogfte

liggen , allengs ondieper worden , ja zelfs

geheel verdwynen. En dit is dan de reden

,

dat men zeer dikwils Klai vind op een mor-
gen lands , daar men geen roede verder ’er

niets van ontdekt. Dus kan men zig ver-

zekerd houden , wanneer men een voet
Klai vind, op eene diepte van drie of vier

voeten onder den bovengrond; en de Klai

tusfchen beiden niet is uitgegraaven, door
Steenbakkers of tot dergelyk gebruik ; en
men tevens, verder op, dezelve tot an-

derhalf of twee voeten ontdekt ;
dat men

eindelyk het bedde, tot drie k vier voe»

ten, ja gelyk met den bovengrond, niet

wyd van de eerfte plaats, zal vinden. Men
kan zig insgelyks daar van verzekerd hou-
den, met opzicht tot de diepte: zoo dat

een Klaibedde, hoe dieper het zy, hoe ’t

ook uitgeftrekter ligge: ’t welk wy, om
dit gezegde tot meerder nut en opheldering

M 2 va©
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van onze Verhandelingen en Afbeeldingen

te doen ftrekken , met een duidelyk voor-

beeld zullen ftaaven.

Uit het gezegde in ’t Eerfte Hoofdftuk,
en de zesde , zevende en agtfte Afbeel-

ding op de Eerfte Plaat i heeft men zig reeds

eenig denkbeeld van het verloop der Klai-

beddingen kunnen maaken ; nu zal dit ons
ter ophelderinge van eene andere voor-

ftelling , welke op de Vierde Plaat , in

de eerfte Figuur is aangeduid , kunnen
dienen. De eerfte booring aldaar is ge-

fchied, negen roeden van den dyk, zonder

Klai gewaar te worden : maar , op een af-

ftand van zevenentwintig roeden van die

booring, en dus famen zesendertig roeden,

vond men één voet Klai; vervolgens, op
drie honderden vyftig roeden van den dyk,
vier voeten diep taaije Klai; en daar na,

nog drie honderd roeden verder , wederom
vier voeten vaste Klai. Stel nu , in de

gemelde Figuur , van den dyk A tot de

eerfte booring B , 9 roeden
, geen Klai

;

van hier tot C, nog 27 roeden, daar één
voet Klai was; vervolg nu tot aan D,
350 roeden van den dyk, daar men vier

voeten diep taaie Klai ontmoet , en het

bedde allengs van vier voeten hoogte tot

één voet en minder verdwynd, of glooit.

Als nu de gemelde ftrekking van dit bed-

de , van vier voeten tot één voet , en min-
der, dus allengs afhelt en verloopt, in een

afftand van drie honderd , de laatfte boo-

ring
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ring ’er by geteld , tot zeshonderd roeden

;

dan dunkt my , dat men ,
zonder iets te

vooronderftellen, gerust kan befluiten, dat

het Klaibedde van honderd en twee voeten

diepte te Amfterdam, naar geraade uitge-

ftrekt moet liggen , op een afftand van
vyftien duizend roeden; welk zoude uit-

maaken eene lengte van vyf en twintig

morgen lands
,
en dus omtrent negen en

een half uuren gaans beflaan; dat al zeer

naby komt aan de uitgeftrektheid van Hol-

land in de breedte. Óf wil men het maar
op de helft ftellen , uit aanmerking van den
afftand van flegtsdrie honderd roeden; dan
dient men ten minften ’er eenige roeden
voor de kruin van zulk een groot en ont-

zachelyk bedde by te neemen : ’t welk nog
oneindig uitgebreider moet weezen ; indien

men den gemelden afftand in het ronde,
even als van het midden der kruin konde
rekenen ; want uit ons voorbeeld blykt,

dat het bedde van vier voeten nog wel drie

honderd roeden verder, op vier voeten
diepte , bevonden was. Deeze bedenkingen

famen genomen zynde, zoo ftel ik vast,

dat het Amfterdamlche Klaibedde door
gantsch Holland doorgaat; en ik neem het

aan, als een vast en onwederfpreekelyk be-

wys, dat het benedenfte gedeelte van Hol-

land, zoo verre dit bedde zig uitllrekt , oud-

tyds, geheel onbewoond, onder water ge-

legen heeft , en dat dus Holland op dit bed-

de gevestigd is.

M 3 Dit
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Dit komt my, zonder my verder aan de

oudheidkundige twisten te kreunen, voor,

op een natuurkundigen grond zeer aannee-

melyk , en hier boven onderfcheidentlyk

.genoeg betoogd te zyn. Ik laat egter eenen

iedef zyne gedagten deswegens vry; terwyl

ik , tot de verdere gevolgtrekkingen voort-

gaande , hier nog moet melden, dat men
die zelfde ftrekking, glooijing, en aanhoo-

ging , ook omtrent de Zandbeddingen in

aanmerking heeft te neemen. Men kan hier

uit tevens begrypen, hoe het bykome, dat

men een bedde Zand, van aanmerkelyke

hoogte, op een bedde van een haif, één,

twee ,
drie en meer voeten Klai , Aarde of

Dary vind; dewyl de glooijing van het bed-

de altoos wederom door Zand of andere

Öoffen gevuld word. By voorbeeld , in de

eigen fte eerfte Figuur , ziet men het Zand-
bedde, ’t welk op het Klaibedde ligt, by
B , tot ecne diepte van tien en een halven

voet ; maar by D is het zelve verloo-

pen, in de oppervlakte van het Klaibed-

de: zoo dat het Zandbedde van B en C tot

D ,in een afftand van drie honderd en ruim
vyftig roeden , van tien voeten tot niet

loopt; dog in eene tegengeftelde glooijing.

Even zoo ziet men ook , dat het Dary-

bedde weder onder aan allengs de tusfchen-

ruimte van het Klaibedde vervult: want
van eene diepte van zeven voeten Dary,
van E tot F , loopt deszelfs glooijing tot

niet by G j daar het weder door een ander

Klaibedde vervangen word. Voorts geeft

de
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de ftrekking der Heiden , Duinen , en Geest-

gronden niet weinig lichts, aan de gelegen-

heid der beddingen onder den grond : al-

zoo wy, in derzelver ftrekking en glooi-

jing boven den grond zien, bet geen wy
onder den grond hebben nagefpeurd. Inge-

volge van deeze natuurlyke ligging tvvyffel

ik dan ook niet , of de overige beddingen
,

in de Amfterdamfche delving , boven de
bewuste Klai , ftrekken zig naar geraade

ook zeer verre uit. Het is intusfehen egter

zeker, dat, daar de eene de andere ver-

vangt ,
dezelvcn gevolglyk ook hier hooger

en daar laager liggen , even als de Slikken

en Zanden in de Rivieren , hier hooger
Banken op een ftapelen , terwyl ze gints

dezelven wederom wegfehuuren ; en den
Bodem dus niet ongelyk aan onze Duinen
maaken : doende de ftroomftrekking onder
water, ’t geen de wind, door verftuiving,

boven de wateren doet. Wyders kunnen
wy niet meer byzonders uit de gemelde
Amfterdamfche delving met eenige zeker-

heid bepaalen ; overmits onze diepfte proe-

ven en Haaltjes niet dieper zyn , dan van
vieren twintig tot vyf en dertig voeten;

en wy meerendeels genoodzaakt zyn, om
op de Klai en het Welzand, te berusten:

ook is deeze diepte buiten kyf al aanmer-
kelyk genoeg tot ons oogwit ; waarom wy
onze verdere aanmerkingen volgens dezel-

ven zullen voordraagen.

Wanneer wy alle onze Haaltjes vergely.

ken met de boven aangedagte beddingen,
M 4 dan
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'kou,. dan zyn de diepe Klai- , Zand- en eenige
bed- Aardbeddirïgen

, aldaar aangeweezen ,
insge-

te houden , voorde doorgaande en na-

cemeen. tuurlyke vaste grondvesten van Holland;
en de Veengronden voor niets anders dan
aangehoogde beddingen, die door verrotte

gèwasfcn , bladeren van boomen , en wa-

terplanten , op een der gemelde gronden
aangehoogd zyn ; welke onderfcheiding wy
thans wat nader moeten inzien. Wat in de

eerfle plaatfe de laagere landen betreft;

men vind onder alle Veenbeddingen, ge-

meenlyk op alle dieptens, Klai of Zand,
beurtlings, op of onder aan liggen; als by
voorbeeld, in de derde en vierde Figuur .

Indien men dezelven vergelykt, met onze
eerfte en tweede Figuur , bemerkt men wel

dra dat die beddingen zig, uit hoofde van
derzelver diepte tot vyf voeten, volgens

den Heer baster, en de Klailaagen aan

de Maaze , al vry verre moeten uitftrek-

ken. Hierom hebben wy, in onze Derde

Plaat , de Klai-, Zand- en Darybeddingen
tot beneden den Maasdyk aangeweezen ;

waar op de aangehaalde voorbeelden uit

den Alblasferwaard ook toepasfelyk zyn.

Het overige, raakende de binnenlandfche

Klaibeddingen , die in de negende, tiende

en elfde Figuur aangeduid zyn , verklaart

zig zelve by derzelver befchryving; deeze

zyn ook in agt genomen in de Derde Plaats

in Rhynland , Delfland en Kennemerland.
Wyders ziet men, uit de Haaltjes, dertien

by KK, twintig en eenentwintig by KK,
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dat de diepfte Veenbeddingen veel al op
Klai liggen , op eene diepte van twaalf tot

veertien voeten :’t welk al weder overeen-

komt met de opperde beddingen van Am*
fterdam , naar uitwyzen der delvinge op

zestien voeten. Uit Figuur vyftien , zeven-

tien en agttien , zien wy
, dat andere Veen-

beddingen , die op of onder Zand of Geest

liggen ,
zelden zeer diep zyn ; waar uit

dan te befluiten is
, dat deeze beddingen

zig maar zeldzaam zoo verre uitftrekken,

als de gemeene Veenen : ook behelzen ze

meerendeels zandig en onryp Veen; dat

insgelyks in derzelver befchryving reeds

gemeld is ; waar in wy ook wel byzonder
eenig gewag gemaakt hebben van derzelver

uitgeftrektheid , by de vergelyking der Duin-
beddingen van Voorhout en Katwyk. Maar
het geen hier nu verder nog eenige nadere

overweeging vereischt , is , dat wy eens

nafpeuren , de uitgeftrektheid der Veen-
beddingen , die uitgeveend worden , en tot

vry grooter diepte liggen : te meer , dewyl
wy, daar omtrent, het tegendeel van de

ftrekking der Klaibeddingen , ten klaarften

meenen te kunnen betoogen.

Men ontdekt de Klaibeddingen altoos in

eene wederzydfche afglooijende ftrekking,

en zy liggen veel al vlak op den bodem

,

waar op zy bezonken zyn; maar de Vee-
nen liggen vlak in de oppervlakte, en wor-
den ondieper aan de eindens; of zy loopen
veel al in eene en dezelfde diepte door.

Men befpeurc dit evenwel niet , dan in zul-

M 5 ke
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kc Veenbeddingen
,
die zig , door graaving

,

of affcheiding van vaarwaters en polders,

niet verder fchynen uit te ftrekken,of nog
niet geveend worden;' ’t welk zeer gemak-
]yk te bezeffen is ; aangemerkt de uitge-

llrekthcid der landen ,
die in Holland door

Veen bedekt zyn; zoo dat dit niet dan toe-

vallige afscheidingen zyn, door de wateren

en het bepa#len der veenpolders veroor-

zaakt; even als de Klai- en Zandbeddingen

,

van Rivieren en Stroomen , doorfneeden

cn afgefcheiden worden. Om dit ons ge-

zegde van de Veenbeddingen insgelyks met
een voorbeeld opgebelderd te zien , zoo
neeme men by voorraad in agt , dat de

Veenbeddingen in Holland in de laagfte lan-

den gevonden worden; en dat die aangren-

zende landen, by welken zy eindigen, al-

toos vaster en hooger liggen. De Veen-
beddingen zyn dus als in eene zeer wyde
uitgeholde kom gelegen , die voorheen een

moeras geweest is; ze zyn van tyd tot tyd

aangehoogd en famengerot, en eindelyk,

met de droogwording
,
bebouwing en be-

dyking, tot vlak land geworden ; terwyl

de natuurlyke ondergrond , ’t zy Klai of
Zand, door byeen gezakt water, natuur-

lyker wyze in den hollen boezem het moe-
ras gemaakt heeft ; waar in de daar in groei-

jende boomen en waterplanten ,
door den

tyd , verrot en bedolven zyn. Deeze be-

delvingen van boomen , daar men zoo vee-

le wonderlyke gisfingen van maakt ,
zyn

niets anders dan natuurlyke gevolgen ,
waar
van
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van wy dagelyks nog veele voorbeelden

zien. Te weeten, de oude boomen , in-

zonderheid Esfchen , Elzen en Wilgen ,

hellen, door de menigte van Zuid-Weste-

]yke winden verkragt , Noord-Oostelyk ,

Oostelyk en Zuid-Oostelyk over; tot dat

zy eindelyk, door hoogen ouderdom, of

van het gewormte doorknaagd zynde , ne-

derftorten , in de bolle moerasfen of floo-

ten inzinken , verrotten , en niets dan het

hardfte hout en de wortels overlaaten. Het
komt my zeer beuzelagtig voor, als men
zig vermeet, uit het oude hout, Pynboo-
menhout en andere foorten te onderken-

nen : in alle ftukken die my ooit ter hand
gekomen zyn, heb ik nooit iets anders dan

Elzen- , Esfchen- of Wilgen-hout kunnen
ontdekken

;
en inzonderheid de eerfte foort

,

die in dit Land de natuurlykfte is, en het

langfte onder den grond duurt. En dus

vind ik geen reden , om juist al die over-

blyffels van boomen in de Veenen, alleen

aan aardbeevingen en inkortingen van gron-

den toe te fchryven: terwyl ik egter te-

vens toeftaa , dat ze geen gering bewys
zyn van aangehoogde gronden , en ons te

gelyk de natuur van het Veen duidelyk lee-

ren kennen. Ik kan by deeze gelegenheid

niet wel nalaaten
, hier nog aan te merken

,

dat de Veenen, zelfs al zeer laat, na de

bebouwing van dit Land, nog onbewoon-
de en onder water liggende moerasfen ge-

weest zyn; vermits ’er, gelyk bevoorens
al gemeld is, onder het graaven en uitvee-

nen
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holl. nen dier beddingen , nooit , ten minden
B* D~ zoo veel ik weet,eenige kelders, vloeren,~ of overblyffels van gebouwen gevonden

GEUEiN. worden. En dit bevestigd myne hier boven
voorgedelde gedagten ; dat het Land hoo-

ger moet zyn , en men minder Veengron-
den gewaar moet worden

, naar maate dat

men Zuidelyker in Holland kome; dog dit

in ’t voorbygaan.
Laat ons nu zien, hoe wy de drekking

der Veenbeddingen vinden , en het deswe-

gens gezegde door bewyzen bekragtigen.

Om hier in te zekerder te werk te gaan

,

zullen wy ons voorbeeld bepaalen in eene

flreek Veengrond, die nog ongeroerd, en
overal door Dyken , Klaibeddingen en na-

tuurlyke Rivieren omringd is ; hoedanig

een gefchikt voorbeeld ons in den Crimpe-

nerwaard voorkomt, In zeker boekje , be-

helzende eene Befchryving om te veenen
in den Crimpenerwaard , opgedeld door
c. noorlander , Inwoonder en Inge-

land aldaar, befpeurik, dat die Schryver

den boezem van den Crimpenerwaard vol

goed brandbaar Veen bevonden heeft; ’t

welk hy , naar zyne gedagten , ten oirbaa-

re van dien gemelden Waard, oordeelt te

kunnen geveend worden. Volgens zyne op-

gaave en proeven, ontdekt zig het Veen-
bedde aldaar, wel twee, drie, ja vier hon-

derd roeden van den dyk af. Aan den kant

van Schoonhoven tot Amerftol, is ’er op
geenerleie wyze Veen , in geen drie hon-

derd roeden van den dyk; maar alles is hoog
en

t
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en droog land, tot aan Bovensberg toe ;

insgelyks te Crimpen op de Lek , en ver-

volgens in den geneden omtrek der dyk-

aadje. Het Veen ligt ’er integendeel op
zyn diepfte midden in den Waard. In Haast-

regt word het niet goed geagt. Voorts is

’er het Veen vlak en effen gelegen; en ’c

word gevonden op de diepte van zeven
voeten en meerder, gelyk in andere Vee-
nen. Wyders konnen wy hier, uit onze
eigen ondervinding, by het geene in het

Eerlte Hoofdftuk gezegd is , nog melden

,

dat deCrimpenerwaard met vette en vrugt-

baare Klailanden , welke door de Lek of
Ysfel gebooren zyn, voorzien is; waar by
men wel mag voegen , ’t geen gemelde
NOORLANDER zegt, dat de hooge en
vrugtbaare landen omtrent de dyken lig-

gen. Als men dit nu in aanmerking gelieft

te neemen , zal men terftond bezeffen , dat

het Klaibedde, volgens onze reeds bcwee-

zen Helling, ook hier zyne glooijing moet
hebben. Stel , in Fig. 1 , op Plaat IV, tusfchen

de dyken , van A tot B , den afltand van vyf
duizend één honderd Rhynlandfche roeden,

dat is , drie duizend zes honderd roeden
Zuidhollandsch ; zynde de uitgeftrektheid

van den Crimpenerwaard, Zuid-Zuid-Wes-

telyk,van Haastregt by den Ysfel, midden
door den Waard , tot aan Crimpen aan de
Lek. Deeze plaatfen zyn byzonder hoog
en klaijig , als hebbende aan de eene zyde
gemeenfchap met de Klaibeddingen van het

Land van Ysfelitein
, en aan de andere met

HOU
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de beddingen van den Alblasferwaard. Re-
ken nu van A tot C, en £ tot D, de we-
derzydfche affhnden van drie honderd roe-

den , op zyn allerminst , van den dyk ; Rel

den vlakken grond aldaar gelyk met de op-

pervlakte van het Veenbedde , tusfchen C
en D; voeg hier by de diepte van het Klai-

bedde; ’t geen, dewyl het Veen aldaar ook
op de Klai ligt, ten minften één of twee
voeten dieper zyn moet; dog men ftelle

het eens gelyk, op agt, ja negen tot tien

voeten, het welk doorgaans de diepte van
het Veen is: dan zal de glooijing van het

wederzydfche Klaibedde, van C tot E, en
van D tot F , volgens de voorgaande op-

gaave, loopen, tot de uitgeftrektheid van
vyf honderd en vyf en twintig roeden on-

der het Veenbedde; vervolgens doorloopen

en famcnkomen , by de onderfte Klailaag G

,

welke gemeenlyk onder ’t Veen ligt, die

tevens vervolgt tot aan de glooijingen E
en F. Gevolglyk zal het Veenbedde in den
Crimpenerwaard , op den afftand van vier

duizend en vyf honderd roeden, uit de eer-

fte diepte van een half voet en minder, by
C en D , dieper en dieper worden tot ne-

gen of tien voeten , by H ; en vervolgens

ter wederzyden allengs ondieper worden,
en tot op niet; loopen, by A en B. Uit dit

voorbeeld bJykc dan ten vollen , dat de
Veenbeddingen , hoe uitgeftrekt zy ook
mogen weezen , beftendig als in eene kom
zyn aangehoogd. Dit kan men insgelyks»

zoo men nog aan het gemelde bewys twyf-
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felde, zeer duidelyk nagaan, in alle leeg-

geveende landen , die toe droog land ge-

maakt zyn , na dat het water weggemaalen

is. In zoodanige landen zal men de glooh

jingen der Klaibeddens, of die van andere

beddingen , waar op het Veen gelegen heeft

,

op het oog ontdekken : de droogmaakery

by den Leidfchendam , Stompwyk enz., de

nieuwe uicgeveende Hazaartswoudfche plas,

en alle de uitgemaalen Meeren in Noord-
Holland , bevestigen dit ten overvloede.

Hieruit ziet men dan ook, door die een-

voudige opmerkingen, hoe deeze droogge-

maakte en uitgeveende landen de waare
grondlagen zyn geweest , van zoo veeie

moerasfen , als
r
er oudtyds in Holland ge-

vonden wierden.

Dus beweezen gezien hebbende , hoe en
op wat wyze de Klai-, Zand- en Veenbed-
dingen zig onderling in de laagfte landen

van Holland vereenigen , zullen wy nu
voorts onze gedagten vestigen op de bed-

dingen in de hoogere landen van Holland.

Raakende de ftrekking der Oehr- , Oker-

,

en harde Zandbeddingcn , die zig meest
tusfehen de hooge Duin- en Geestgronden
ontdekken ; hier omtrent ftaat in ’t alge-

meen aan te tekenen, dat men ’er weinig

helling , verhooging of verdieping in be-

fpeuren kan. Men vind deeze beddingen
meest altoos afgebrooken , en niet zeer ver*

re uitgeitrekc; maar telkens, onder en bo-

ven , door een dergelyk bedde • vervangen

:

’t geen men uit de vergelyking onzer ftaal-

HÓLL.
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KOLL. tjes ten duidelykfte kan bemerken. Niet te
eed- m jn ziet men, op die plaatfen, daar zy

bun bedde lang en vast vervolgen , dat zy

gemeen, veelal eene gelyke breedte en uitgeftrekt-

heid behouden ;gelyk dit in de Tweede Plaat

word aangeweezen, en in de agttiende Fi-

guur van de Naarder Heibeddingen te be-

fpeuren is. Deeze beddingen eifchen der-

lialven geen verdere byzondere verklaa-

ring; alleenlyk ftaat ons hier nog te mel-

den, dat die geenen , welken men te Naar-

den vind, zig ook zeer verre in Hollands

bodem uitftrekken
,
of daar in uitgeftrekt

geweest zyn. Om dit te klaarder te begry-

pen, behoeft men flegts een oplettend oog
te flaan , op het Zandbedde, ’t welk wy in

de Eerfte Plaat , by biguwr 18, met de let-

teren W Z & Z & K. hebben aangeduid.

Dit bedde ligt op eene diepte van een en
twintig voeten, die op de Klai eindigt; het

is doorgaande langs de geheele Naarder Hei-

de, en ontdekt zig hier, twee of drie voe-

ten , elders flegts één voet , boven den
grond; men vind het vol van fyne Kei-

steentjes , en het Zand zelve beflaat uit ee-

ne byzondere foort van Keikorreltjes. Op
het diepfte van dit bedde, ’t welk op zig

zelve wel negen k tien voeten diep is, vind

men allengs grover en grover Keien, en
andere ftoffen , hier boven gemeld. Daar
men nu overal op den bodem der Zuider-

zee dezelfde foort van Zand en Keitjes ont-

dekt , en de Heer l’ e p i k ze mede in Noord-
Holland gevonden heeft ; zoo blyft ’er by

my
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my geen twyffel over, of dit bedde ftrekt

zig ook al zeer verre aan dien kant des Lands

uit, of het heeft zig, gelyk men wil, door

de geheele Zuiderzee uitgcftrekt, toen der-

zelver boezem nog vast Land was. Even
zoo is dit eigenfte bedde, nog heden, tot

onder de hoogten by Hil verfum, en tot

den Amersfoorcier berg, uitgefpreid; waar

terplaatfe het zelve hooger en hoogerword.
En dat dit bedde, van daar afzakkende, in

Holland, aan en even beneden Naarden,
en in de Zuiderzee, een einde neemt , is

hier uit genoegzaam blykbaar ; om dat men,
beneden Naarden , by Muiden , geen blyk

meer van dit bedde ziet. Voeg hier by,dat
de gantfche hoogte van de Naarder- of

Gooifche Heide, in eene afhellende glooi-

jing, agter ’s Graveland, door moerasfen

of veenen omringd word; waar in men of

in ’t geheel geene, of elders ten minften

maar flaauwe fpooren van deeze Keifteen-

tjes vind: waar uit wy, onzes agtens, niet

ongegrond mogen vastfteUen , dat dit bed-

de zyne glooijing in de Zuiderzee verliest.

Misfchien is ’er aldaar, diep onder de Kiai,

waarop dit bedde rust, nog een ander bed-

de met zulke Keifleentjes , dat zig tot door
Amftelland, aan en onder Amfterdam ver-

fpreid. En dit komt my niet omvaarfchyn-
lyk voor; vermits men, onderbet zwaare
Amfterdamfche Klaibedde , Zand fomtyds
met kleene Steentjes vermengd, ontmoet
heeft: dog hoe ’t hier mede zy durf ik niet

bepaalen; fchoon het tegen myne voorge-
II. DEEL. N ftel-
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Relde gedagten , wegens de bezinking van
Hollands beddingen , niet ftryde. Liever
vervolgen wy nu, om het geene tot hier

toe, het zy afzonderlyk, of met opzicht

tot elkanderen, is voorgefteld, kortlyk by
een te trekken , en op de waare gefteldheid

des Lands over te brengen.

Wy hebben den Leezers een denkbeeld

gegeeven van allerleie beddingen , die in

Holland gevonden worden ;haare hoogten,
diepten en beurtelingfche veranderingen,

met voorbeelden, opgehelderd. Daar be-

nevens hebben wy vrymoedig onze gedag-

ten geuit, nopens den oorfprong en aan-

hooging van de beddingen en den grond
van Holland. En eindelyk hebben wy, uit

de uitgebreidheid en ftrekking der beddin-

gen , doen zien , op hoedanig eene wyze
dezelven onderling als ’t ware in een fmel-

ten, en hier verdwynen, of gints weder
te voorfchyn komen ; terwyl de glooijende

hellingen , het zy ze vlak of bogcig afhel-

len, telkens door andere gronden gedekt

worden. Indien evenwel de geagte Leezer
onze meening nog niet regt mogte begree-

pen hebben , uit de verhandeling eener

ftoffe , die ons veele daar toe behoorende
onderwerpen in zulk een verband voor-

ftelt

,

dat men niet onderfcheidenlyk van
het eene konne fpreeken , zonder het an-

dere te verhandelen; zoo verzoeken we,
dat hy bepaaldlyk met oplettenheid gebruik

maake van onze Derde Plaat , die hem on-

getwyffeld
,

ten beteren verftande onzer
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Hellingen , zal konnen dienen , door ’t min
of meer duistere eenig licht by te zetten.

Wy hebben ons ,
de tekening daar van ver-

vaardigende, bevlytigd, om eene vereeni-

ging van de Hollandfche beddingen, by wy-
ze van Doorfnyding , door hetlangfle gedeel-

te des Lands, zoo klaar ons mogelyk was,
in figuur te brengen, ik vlei my met het

denkbeeld , dat ik hier mede , naar myn
vermogen , aan ’c voorgeflelde oogmerk
voldaan zal hebben; en vervvagt ten min-
ften dat myne poogingen, zoo zy niet ge-

heel aan alles, wat tot zulk een gewigtig

onderwerp vereischt word , mogten vol-

doen , verheven verftanden ten fpoore mo-
gen verflrekken om het gebreklyke te ver-

beteren
, en den Liefhebberen der Natuur*

lyke Historie van ons Vaderland , ten dee*

zen opzichte , iets volmaakters mede te dee-

len. Wel byzonder hebben we hier den
Leezer, ten aanzien der uitvoeringe , by
voorraad, onder het oog te brengen, dat

deeze Plaat
, fchoon ze, betreffende de af*

Handen, meetkundig ingerigt zy , nogtans,

met betrekking tot de diepten en affehei-

dingen der beddingen, met die uiterfte juist-

heid niet getekend is, welke ik omtrent de

Haaltjes, in de Eerjte en Tweede Plaat
, in

agt genomen heb ; dat niet wel heeft kun-

nen gefchieden
;
aangemerkt de kleenheid ,

welke de proportie hier veroorzaakt. Zoo
men ook daar omtrent de evenredigheid in

’t oog wilde houden, en dit alles volko-

men nxaaken , dan wierd ’er eene gantfeh*

N % me-
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menigte van groote Plans en Kaarten ver*

eischt, die in dit ons Werk geenzins zou-

den vlyen. Voor ’t overige kan men zig

verzekerd houden , dat deeze geheele afge-

beelde Doorfnyding, zoo na mogelyk is,

op goede proeven rust; die, zoomen ze

nader wil onderzoeken , zoo wel in de Haal-

tjes van de Eerfte en Tweede Plaat
, als in

onze Verhandeling zelve, gevonden kun-

nen worden; als zynde het eene en ’t an-

dere alleszins toepasfelyk op de aanduiding

van onze Doorfnyding. Schoon deeze Plaat

zig zelve genoegzaam uitlegge, zal ik ’er

egter ten overvloede, of ten gevalle van

fommige Leezeren, nog eene nadere ver-

klaaring van laaten volgen.

De beddingen, en derzelver gelegenheid,

in eene aaneengefchakelde Doorfnyding,
in de Derde Plaat voorgefteld , neemen een

aanvang met de Overmaasfche Landen aan

Koorndyk ; gaan door het Land van

Voorn , Putten, Rhoon en Poortegaal, een

groo
f
t gedeelte van Delfland , het langde

gedeelte van Rhynland en de Kennemer-
landfche Landen tot aan de Beverwy k. Dus
zyn ze allen in eene rechte linie gevolgd,

Noordelyk ten Oosten aan ; en derbalven

midden door de beste Zuidhollandfcbe Lan-

den. Van de Bevervvyf af is de rigting ge-

nomen , vlak Noordoostelyk aan , tot in

de flikken en voorgronden by Medenblik

;

om op die manier de Doorfnyding ook door

het midden van Noord-Holland te vervol-

gen. De fchaal is in de proportie van acht

hon-
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honderd Rhynlandfche roeden , zynde een

half uur gaans. De holten , welken zig

tusfchen de beddingen in vertoonen , dui-

den de Rivieren, Meeren en Vaarten aan,

die tusfchen de oevers inloopen , met de

naamen daar by gefield. Wyders ziet men
den aart der gronden, zoo veel doenlyk is,

door de graveeringen aangeweezen: de ge-

flipte gronden betekenen Zand of met Zand
gemengd, en hoe flaauwer die flipjes zyn,
des te minder is de grond daar mede ver-

mengd ; de recht op en nedergaande art-

zeeringen , die flaauwtjes uitgedrukt zyn

,

duiden Klai aan; die dwars en langwerpig

loopen , en zwarter uitgedrukt ftaan
,
gee-

ven Dary te kennen ; die gantsch zwart

zyn , en kruiswyze loopen , betekenen Veen.
Daar benevens kan men , uit de lange Gras-

jes , die recht op en hoog flaan , begrypen

,

dat ’er op dat land Graanen geteeld wor-
den ; de Hooibergen wyzen ons Wei- ,

Hooi-
en Bouwland aan ; de Boompjes doem ons
denken op Bosfchadien of landen daar Hout
wast; de vierkante Hoopen , als turfhoo-

pen, zyn Veenen; de Molens geeven laa-

ge Polders of uitgemaalen landen te ken-

nen; en de Steedetoorens verklaaren zig

zelven; ook zyn ze ’er alleen bygevoegd
om de flreek der landen wat onderfcheiden-

lyker aan te toonen ; waarom de voornaam-
fle diftriclen mede by naame zyn uitgedrukt

;

het overige legt zig zelve woordelyk uit.

Intusfchen kan men , en dit is ’t byzonde-
re oogmerk, hiermede bedoeld, by elke

N 3 aan-
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aanduiding deezer gronden, de Haaltjes uit

onze twee voorgaande Plaaten daar mede
vergelykcn : waar van men zig in deezer

voege bedienen kan. Als by de landen aan

Koorndyk, van Voorn en Putten, in de
Eerfte Plaat , Figuur 1. 2, waar over na te

zien is het Eerfle Hoofdftuk, bladzyde 12.

Op de landen, van Rhoon , Poortegaal en

Ysfelmonde, heeft betrekking het verhan-

delde bladzyde 13. By Figuur 3 is de grond
beneden den Maasdyk , te weeten Klai en

Zand, befchreeven, en hier toe is ook be-

trekkelyk , Figuur 5,6,7 en 8. Wegens de

Veen- en Klaigronden in Schieland en el-

ders
, vind men berigt in het Derde Hoofd-

ftuk, en, uit hoofde der gelykheid van al-

le Veenbeddingen, kunnen daar op toepas-

felyk zyn Figuur 20 en 21. Raakende de

gemengde Klaigronden met Zand enz. , kan

men een gedeelte van het Vierde Hoofdftuk

nazien, en ook het Eerfte Hoofdftuk, blad-

zyde 22. De ligging der Geest- en Zand-
gronden , aan het Haarlemmer-Meer , in

Rhynland, kunnen opgemaakt worden, uit

het Tweede Hoofdftuk, en uit Figuur 12

en 13. Tot de HilJegommer-Duinen , en

die van de Beverwyk, zyn byzonder van

nut, Figuur 14, 15 en J7, benevens de

gantfche Tweede Plaat . Op de gemengde
Moerige gronden by Velzen enz., en de

daar aangrenzende Zandgronden agter de

Wyk, en het verdere gedeelte van Noord-
Holland, zyn de reeds aangehaalde voor-

beelden gemaklyk over te brengen ;
en ein-
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delyk , wegens Dregterland, kan men na-

zien , bladzj^de 31 , 32 en 33. Verder dur-

ven wy vertrouwen , dat het, uit het be-

loop van dit en der voorige Hoofdftukken

,

ten klaarften zal blyken , dat deeze Door-
fnyding niet alleen op goede Proeven rust,

maar ook geheel overeenkomftig is , met
onze redeneeringen over, en befchryving

van Hollands beddingen; waarom wy, om
het overtollige te vermyden ,’er niet meer-
der van zullen zeggen ,

als zig zelve voorts

genoeg verklaarende. Tot eene toegift,

zoo- wel als tot eenig nut en cieraad van de
gemelde Doorfnyding, heb ik, onder aan,

eene Afbeelding gegeeven , van de Maas-
kust aan het vaste Land van Holland ver-

knogc ; zoo als die zig opdoet, van voorby
Viaardingen af, tot in Zee. Deeze myne
meetkundig verk leende en aaneengefcha-

keldc Tekening is gevolgd, naar zekere

naaiiwkeurige en fraaije Afbeelding, voor-

lang by Qttzns gedrukt; waar by zig ook
nog de gezigten van den tegenoever bevin-

den , dog om dat die meerendeels niet veel

verfchilien van deeze, en. ze daar en bo-

ven tot de vaste Kust niet behooren , zoo
heb ik die Aftekening opzetlyk agtergelaa-

ten. Uit de hier voorgeftelde ziet de Lee-
zer klaarlyk het onderfcheid dat ’er is, tus-

fchende hooge Duinen , Valeien en Dyken
aan den Zeekant, en dc vlakke Landen, die

hooger op in het Land aan de Maaze liggen.

Het gezegde derhalven genoegzaam ag-

tende, tot verklaaring der gemelde Door-
N 4 fny-
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Kor.L, fnydinge, zoo zal ik, volgens de fchikking

dingen van ®yn °ntwerp , nu overgaan, om de

tn ’t Gronden en Delfftoffen van Holland, in

GFMfcEN. haaren aart en famenftel, te befchouwen;
mitsgaders dezelven , op eene rangfchik-

kende en tevens natuurkundige vvyze
, in

CLASSEN, ORDEN , rangen, Gejlagten en
Soorten voor te draagen. In ’t ontvouwen
hier van zal ik , zoo na mogelyk , eene voe-

gelyke verdeeling derHoofdftukken
, byhet

affcheiden van eenige CLASSE, ORDE of

rang gade Haan; om ook daar omtrent ee-

ne foort van gefchikte regelmaatigheid te

houden. En het zal den geagtenLeezer ,ge-

lyk ik vertrouw, niet onaangenaam zyn , dat

ik, by het voorftellen van ieder CLASSE,
de aanmerkelykfte hoofdzaaken ,

wat cm-
ftandiger dan men in famenftellen gewoon
is , naauwkeurig onderzoeke; ten einde dus

mynen Landgencoten
,

(’t zy zonder ei-

genliefde gezegd,) den weg te wyzen, langs

welken zy, in dit ftuk op eigen ondervin-

ding kunnen voortgaan
, om de gronden des

Lands in hunnen wezenlyken aart te ken-

nen , en tot nut van ’t algemeen te be-

proeven. Ik zeg dit in deezen te meer, om
dat ik het noodig oordeel , over de eigen-

fchap der Aarde, en wel byzonder van die

der Klai , zoo terftond met den aanvang

van het volgende Hoofdfluk , wat breed-

voerig te handelen : nademaal de regte

kennisfe van dit onderwerp , op alle de vol-

gende zaaken , die in het Ryk der Delfftoffen

voorkomen , een byzonderen invloed heeft.

ZE-
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

Waar in de Aarde , als de eerjie Clasfe der Delf

Jlojfen van Holland , word nagefpeurd.

a
^hans gevorderd zynde tot het onder-

zoeken der Stoffen zelven , welken de

hier boven befchreevene beddingen bevat-

ten , die ’er op verfcheiden wyzen , en ver-

fchillende plaatfen , afzonderlyk in haare

foorten in gevonden worden; zoo zullen

wy hier, volgens het flot van het voorige

Hoofdftuk, een begin maaken van het be-

fchryven der Delfftojfen , Aarden, Zanden,
Steenen en Mineraalen van Holland, op
eene rangfehikkende en tevens natuurkun-

dige wyze. Dat der Aarde in dit geval , als de

voornaamfte en natuurlykfte CLASSE , de

eerfte plaats toekomt , zal niemand betwis-

ten ;
waarom wy ook daar mede aanvangen.

DE EERSTE CLASSE.

AARDE.

De Aarde , aangemerkt als eene der Hoofd-
ftoffen ,

die aan alle lichaamen eigen is

,

word op ons Aardryk nooit zoo in haare zui-

vere zelfftandigheid gevonden , dat zy niet

met de eene of andere floffen vermengd zy.

Dog die vermenging is evenwel trapswyze te

N 5 on-
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onderfcheiden ; en men vind de Aarde in de
zuiverde zelfftandigheid , in die lichaamen

,

welken het naaste aan de eigenfchap van de
eigenlyk genoemde Aarde komen ; die het

minde faamgeftcld, of ,zoo men wil, enkel-

voudig zyn , en waar op de Ouden , in hun-
ne omfchryving der Aarde, het oog gehad

hebben. Aristoteles fpreekt ’er in

deezervoegen van. „Alle gemengde lichaa-

„ men die in het midden van den Aardbol

,, als te faam vergaderd zyn , beftaan uit

„ enkele deelen : want de Aarde is in die

„ allen dermate tegenwoordig , dat elk

3, in’tbyzonderals Aarde aangemerkt wor-

„ de.” In dien zin zouden wy dan hier al-

lerleie vermengde Aarden , als waren ze al-

leen Aarde , kunnen aanmerken : want dus

is Zand, Veen, Klai, Steen enz. vol met
Aarde ;

en maakt het weezen van den bo-

dem, of den Aardbol, dien wy betreeden

en bewoonen. Maar overmits de wezen-
lyke onderfcheidingen uit de menging der

veelerleie aarden en gronden voortvloeien

,

zoo eischt de geregeldheid der zaaken , dat

wy eene nadere, en aan de byzonderlyk

genoemde Aarde, alleen eigene bepaaling

opgeeven. De Scheikundigen , even gelyk

alle Wysgeeren, hebben zig flegts van het

woord Aarde bediend, om uit te drukken,
een Element , het welk tot het famenftel-

len van alle lichaamen volftrekt noodzaak-

lyk is , en hun een zeer groot deel van

hraare eigenfehappen byzet, tot het voort-

bren-
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brengen van allerleie voorwerpen, die Na-

tuur en Kunst formeert.

Dog als men de Aarde onderfcheidenlyk,

en niet ons, in eene naauwer betrekking

tot onze verdeeling, bdchouwt, dan ver-

flaat men gemeenlyk , door Aarde, dat Ele-

ment, het welk eene ondoorfchynende

,

vaste ,
onfcheidbaare ,

drooge en vrugt-

baare hoofdfloffe is; die, als ’t ware, tot

een grondflag van allerleie, zoo ligte als

zwaare , zoo yle als vaste lichaamen , ver-

ftrekt , byzonder ook tot dien van de Stee-

nen , en veelerleie Mineraalen : weshalven

de Aarde eigentlyk als een Fosfil , dat is

graafbaar lichaam , aangemerkt moete wor-

den. Dit fcelt b o £ rhaave met korte

woorden aldus voor.

„ De Aarde is een Fosfil, enkeld, hard,

„ bryzelagtig lichaam , het welk in

„ het vuur zyne vastigheid behoud;

„ in hetzelve niet vloeibaar word; en

,, noch in ’t water, voorloop en oly,

„ noch door de lugt, kan ontbonden

„ worden.”
Voeg hier by, het geene wy, ter ver-

klaaringe van deeze ftelling, in onze Ver .

handeling aan de Hollandfche Maatfchappye , ge-

zegd hebben: dat naamlyk alle Scheikundi-

gen in de voornoemde befchryving over*

eenftemmen; en dat anderen, hoe zeer ze,
door een oneindig getal van proefneemin-
gen , de allerfynfte aarddeelen hebben zoe-
ken te ontbinden , ontegenzeggelyk gewaar
geworden zyn, dat dit Element altoos zy-

nen
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nen vasten en onontbindbaaren aart behoud

;

gelyk het water zyne vloeibaarheid en koel-

te, de lugt haare veerkragt en ligtheid, en
het vuur zyne hctte cn doordringendheid.

Men kan,gelyk ter gemelder plaatfe gezegd
is, de Aardftoffe wryven met de hand; de

fyneaarddeeltjes kleeven opzig zelvenniet

aan een , dan door tusfchenkomst van vog-

ten ; en gevoiglyk is de Aarde een hard en
enkeld lichaam. In het Water zinkt de Aar-

de, en zy laat het Water helder. De Oly
fmelt de Aarde niet, maar doet dezelve tot

een harden klomp famenkleeven. In de

Lugt verharden de Aarddeeltjes , als ze en-

keld zyn, niet; maar de Aarde , met zou-

ten of metaalftoffen vermengd
,
en daardoor

aangedaan , verftrekt tot een grondflag van
de Steenen, cn derzeiver groei: en einde-

lyk , zig verfpreidende , door allerleie Schep-

felen, die in en op onzen Aard- en Water-

bol huisvesten , en door haare voortbreng-

fels gevoed worden , is zy ook in alle de-

zelven tegenwoordig. Hierom word dan
vervolgens de Aarde by fommigen verdeeld

,

naar de Eigenfchappen die dezelve ver-

krygt , als ze met andere lichaamen gemengd
is. En zoo heb ik ,

in de zoo even genoemde
Verhandeling ook gewag gemaakt van eene

onderfcheicling der Aarde, in fmeltbaare en
onfmeltbaare , of glasmaakende en geen

glasmaakende ; waar uit men egter niet moet
afleiden , dat Aarde in een zeker opzicht

het vuur niet wederftaat. Het is tog eene

bekende en beweezen waarheid, dat deeze

fmcl-
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fmeltingtot glas aan geene Aarde gefchied,

dan die men reeds als famengefteld heeft

aan te merken. Gevolglyk is deeze onder-

fcheiding niet betrekkelyk tot de hoofdftof-

3yke Aarde; dewyl die op zig zelve geen

glas word ,
zonder dat haare oneindig fy-

ne deelen , fchoon in zig zelven vast en

ondoorfchynend , door het verband met
zouten of ftoffen , die doorfchynend zyn ,

een doorfchynend lichaam uitmaaken ; even
zoo als de fyne aarddeelen , die zig in het

water bevinden , het water niet beletten

doorfchynend te zyn ; en gelyk de aard-

deelen in de doorfchynende Agaaten en
Christallen, onder eene doorfchynende ge~

daante , onnafpeurlyk fyn verdeeld zyn.

Als men dit in aanmerking neemt , is ’t

baarblykelyk , dat het gezegde in geenen
deele ftryde met dien algemeenen regel der

Scheikundigen, dat de Aarde het Vuur in

zyn hoogden trap van hette wederftaat.

Wy houden ons derhalven, voor onze al-

gemeene omfchryving deezer CLASSE , aan

de reeds voorgeftelde bepaalingvan boer-
haave; alleenlyk met byvoeging eener

nadere verklaaringe 3 die deeze CLASSE van
anderen, waar in de Aarde, volgens de ge^

melde opgaave, ook tegenwoordig is, on-

derfcheid. Te weeten , wy bedoelen de

Aarde in deeze CLASSE flegts,zoo als zy,
allereenvoudigst en minst famengefteld , on-

der haare natuurlyke gedaante voorkomt:
’t welk wy niet nader kunnen uitdrukken

,

dan door het woord Moederaarde: waar-

om

DELF-
STOF-
FEN.



206 NATUURLYKE HISTORIE

DELF-
STOF-

FEN.

om wy, tot meerder gemak der rangfehib-

kinge, alhier nog de volgende algemeene
omfchryving Rellen.

Moeder - Aarde
, welker deelen op het

oog, als mede door het gevoel, kun-

nen onderfcheiden worden ; en geene
verhardende fleenagöge verandering

ondergaan hebben , maar door men-
ging van vogten kneedbaar, of droog

zynde, wryfbaar, dat is bryzelig zyn,

De eerde CLASSE dus , zoo onderfchei-

denlyk als de aart der floffe toelaat, be-

paald hebbende
,
gaan wy verder , en dee-

len die weder in twee Onderfcheidingen of

ORDEN ; als zynde naamlyk fyne Moeder-
Aarde, die of door haare deelen zelven,

of door eene tusfehenkomende vettigheid

verbonden is , en Moéder-Aarde , welker

deelen onverbonden zyn. Veele Natuur-
kundigen, en byzonderook wallerius,
(van wiens befchryvingen wy,daar ’t noo-
dig is, hier insgelyks gebruik zullen maa-
ken,) doen de Aarde, welke niet verbon-

den is, voorgaan, voor die, welke aan

een verbonden is; maar om dat wy de Moe-
der-Aarde allerfynst en allerzuiverst in de
aan een verbonden Aarden gevonden heb-

ben , zoo dunkt het ons gevoegelyk der aan

een verbonden Aarde den voorrang tegee-

ven ; waarom wy dan hier Rellen ,

Li
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De eerste ORDE der eerste CLASSE*^ jT

U

r*

FEK.

AAN EEN VERBONDEN AARDE.

Deezeis Moeder-Aarde, welker fyne deden door

hunne eigenaartige fynheid , of een aardagtig

fmout of vettigheid 5
aan een verbonden zyn .

x
Deeze 0#D£ verdeelt zig zeer gemakke-

lyk in drie rangen
;

te weeten
,

(a) in

Aarde , die door eene eigenaartige vettig-

heid aan een verknogt is , welke wy klaiag-

tig noemen; en (b) in Aarde, welker dee-

len door hunne eigen fynheid, of eenige

Kryt-ftoffen , onderling verbonden , en uit

dien hoofde krytagtig zyn : en wyders (V)

in Aarde, die met metaal of mineraalftof-

fen vermengd, daar door vereenigd is, en
hierom ook den naam van mineraalagtige

Aarde draagt. Deeze verdeeling nu volgen-

de , dan komt ons hier van zelven voor

De EERSTE RANG der EERSTE ORDE.

KLAIAGTIGE AARDE*

Door klaiagtige Aarde word, gelyk men
ligtlyk verftaat , eene Aarde bedoeld, die

eene vettigheid bezit , van zoodanig eene
natuur, als men overal in de Klai gewoon
is te vinden : welker Gejlagten en Soorten

in niets anders verfchillen , dan in eene
jneerdere of mindere fynheid der deelen

,
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delf- of eene meerdere of mindere vettigheid

;

stof- waar benevens ook de vermenging met an-
fen,

^ere aardfche ftoffen eene verandering te

weegen kan brengen. Uit dien hoofde kan

men deklaiagtige Aarden , órdeshalvcn ,
zeer

wel in Geflapten verdeden ; dog ze behoo-
ren eigenlyk allen tot de Grond- Aarde: het

welk ons beweegt, om, eer wy die geflagt-

verdeelingen voorftellen , tot een grond-

flagder Aardkennisfe , wat omftandiger over
deezen rang, en wel byzonder van de Klai

,

te handelen: te meer, daar de kennisfe van
dit geflagt, benevens deszelfs bygeflagten ,

van een byzonder aanbelang voor onzen
Vaderlandfchen Landbouw is. Wy zullen

derhalven deeze gelegenheid waarneemen

,

om de Klai wat nader te ontvouwen , door
deszelfs grondbeginfel , aart en eigenfehap,

ten dienfte van onze Landgenooten , open
te leggen. Hier door zullen we, zoo wy
ons durven vleien

, aan het rechtmaatig

oogmerk der Natuurlyke Historie voldoen;
dat is het weezenlyk nut met de gepastheid

der Rangfchikkinge vereenigen ; vooral met
betrekkinge tot eene Grondaarde, die een
groot, zoo niet het grootfte gedeelte, van
Hollands beddingen uitmaakt.

Om aan dit oogmerk te beter te beant-

woorden
,

zal ik de Klai in tweeërleie af-

deelingen befchouwen. In de eerfte plaat-

fe, zal ik derzelver natuurlyken grondaart

nafpeuren , en daar na kortlyk handelen

over de veranderingen, die zy, door ver-

menging met andere aardftoffen
,
ondergaat;

Wat
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Wat het eerde betreft, in de algemeene

omfchryving deezer CLASSE is alrede ge~

zegd wat, volgens boerhaave, Aardt

zy; en we hebben daar by eene korte aan-

merking , ter verdere omfchryving
,

ge-

voegd ;
waar op wy ons in deezen mogen

beroepen , als zynde het daar gemelde ook
betrekkelyk tot de Klai; om dat vvy (lellen,

dat de fyne of eigentlyke Klaideelen het

zelfde hoofdftoflyke grondbeginfel hebben
als de Aarde, ja de Aarde zelve zyn. Men
begrypt hier, hoop ik, dat ik, dus fpree.

kende, alleen bedoel die deeltjes, die ei*

gentlyk de hoofdflof in deKlai,of de Moe-
der-Aarde zyn ; en geenzins de Klai , zoo
als men dezelve, in een meer of minderen
trap, gemengd ontmoet, met Zand of an-

dere aardagtige lichaamen , die reeds van
de hoofdftoflyke Moeder-Aarde in famenge-
ftelder Aarde verwandeld zyn. Ook heb ik

hier, als nog, het oog niet, op die vettig-

heid , welke de Klai byzonderlyk verge-

zelc, en haar zoo eigen is, dat men daarom
aan de Klaideelen zelven eene glibberige

vettigheid toefchryve, die zig in ’t nat ont-

bind, en in de droogte verhard. Deeze en
meer andere zyn famengeftelde Eigenfchap-

pen , die ons dadelyk in haare. betrekking

tot de Klai afzonderlyk zullen voorkomen.
Men kan , in myne Verhandeling aan de HoU
landfcbe Maatfchappye

, deswegen verfcheiden

Proeven vinden; dog wy zullen hier nog
eenige nadere, en na dien tyd gedaane on-

derzoekingen , ter volkomener ophelderin.

ge , voorftellen. Ruim
II. DEEL.

DELF*
STOF-
F6H.

O
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Ruim anderhalf pond gemeene goede
Klai j gelyk men die op onze bouwlanden
gewoonlyk vind, genomen hebbende, zoo
leide ik dezelve in een groot glas met ge-

noegzaam water, om ze te weeken. In dit

glas waren , van afftand tot afftand
, ope-

ningen gemaakt, die door kurken-ftopiels

konden geflooten blyven : ’t welk diende om
de affcheiding der fyne en grovere deelen

naauwkeurig gade te flaan. Na dat de Klai

in het gemelde glas geheel ontbonden , en
daar op fterk geroerd, gemengd en bewoo-
gen was , zoo fcheiddenzig haare vermengde
ftoffen natuurlyker wyze in deezer voege.

Eerst zakten op den bodem van het glas

de zwaarfte ftoffen neder , beftaande uit

fteengruisen zeer grofzand. Daar na vorm-
de een weinig fyner zandeene tweede Jaag,

die vervolgens door eene derde, uit zeer

grove klaideelen beftaande , bedekt wierd.

Deeze deelen , dadelyk nederzinkende ,

wierden allengs van fyner deelen gedekt;

tot dat, na verloop van eenige uuren, het

water zig helder vertoonde , wanneer de

allerfynfte klaideelen ook geftreeken wa-

ren. Op de oppervlakte van het water dree-

ven ligte ftoppeltjes, ftroo-gruisjes of wor-

teltjes, enz. Vervolgens fcheidde ik het

water, door de bovengemelde openingen,

zagtjens van de fyne opperfte klaideelen,

en voorts insgelyks de grovere laagen van
de fynere omzigtig af; waar op ik elk in

een byzonder potje deed en droo^en liet..

Gedroogd zynde ,
ftelde ik de boventte fy nfte

laag.
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laag, tot een klompje gevormd , tusfchen

het vuur, waarin het verhardde, en door

een korst omvat wierd, die na ’t glaswor-

den overhelde ; ongebrand , was de gedroog-

de klont vvitagtig, byna als kryt, en even
zoo vast aan een verbonden , mitsgaders

zagt in het aanraaken : gedroogd zynde,

was het gevvigt drie oneen. De tweede laag

had byna dezelfde eigenfehap , maar toen

ze in ’t vuur gefteld was , liet zy eenige

ftof als asfche van zig af, welke men waar-

fchynlyk aan eenige plantftoffen heeft toe

te fchryven. Niettemin verhardde zy tot

een rteenen klomp, die eene ros-roode ko-

leur had: gedroogd zynde, was het gewigt

5j oneen. De doffen van de derde laag wa-

ren grof, fchier ten eenemaale met zand
gemengd , en gantsch graauw van verwe*

Zy verhardde fchaars in het vuur , dog in he-

viger hette gefteld zynde , zoo ontfloopte zig

het zand , en het omvattede de klaideelen

in eene harde glasagtige korst : gedroogd
zynde, was het gewigt 4* oneen. De vier-

de en onderfte laag was geenzins onderling

verknogt , maar als grof zand wryfbaar

,

zonder eenige vettigheid , en toonde in het

vuur noch een fteenagtigen noch een glas»

agtigen aart
:

gedroogd zynde , was het

gewigt van deeze laag 8 oneen en 4 drach*

men. Men kan uit deeze Proeven beflui*

ten , dat de fynfte klaideeltjes eene vaster

en fyner aardftoffe aanduiden’, dan de gro-

vere : en voorts blykt , uit het byeenftel*

len der gewigten, dat ’er van ruim ander-

O % half

0ELÊ-.
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sart,
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half pond Klai, ’c welk men wel op 25 on-

een, door het overwigt, Hellen mag, zoo
door de vettigheid in het water, of door
het droogen, als anders, verlooren zyn ge-

gaan , drie oneen en vier drachmen.

Na deeze eerfle proef herhaalde ik dezel-

ve, om de verfcheiden bezonken floffen,

elk afzonderlyk, van de olyagtige of zoute

deelen af te fcheiden. Dit in ’t werk ge-

field hebbende , verkreeg ik , uit zes oneen

,

van de allerbovenfte en fynfle laag, der-

tien greinen feepagtige oly, van eenc brui-

ne verwe en Herken reuk. De ftoffe op den
bodem van het glas wierd hardagtig, en
van eene hoog graauwe koleur.

Van twaalf oneen aard- of klaideelen der

tweede laag, kwamen zestien greinen oly:

de overgeblevene ftoffe was hard , als boven.
Van de gemengde Klai met zand , zoo

grof als fyn, tot tien oneen, had ik zeven
greinen oly : hec overfchot was iets bryzel-

agtiger, dan dat der voorige laagen.

Van het Zand, en de overige grove dee-

len, van vyftien en een half oneen, vond
ik flegts ruim drie greinen oly : het over-

fchot was onverbonden.
Hier uit kan men opmaaken, dat de fyn*

He aarddeelen de meeste oly of liever vet-

tigheid inhouden , en dat het zand ’er by-

na niets van heeft. Voorts is de evenre-

digheid der vette floffen, te famen geno-

men, als 39 greinen, tot 2 pond iif on-

een , het gewigt der floffen in ’t geheel.

Daar benevens zyn ’er ook tusfehen de oly

V i : j ee-
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een
i
ge wateragtige deelen geweest, die zig

naderhand door flilflaan affcheidden.

Na dit onderzoek nam ik een klomp on-
gefcheide Klai ter toetfe. Uit deezen kreeg

ik, van ruim een pond Klai, negenentwin-

tig greinen vetagtigc of olyagtige ftoffen:

het ovcrfchot was zeer hard. Dit doet my
befluiten, dat de Klai in haar natuurlyken

Haat meerder vettigheid behoud en bezit,

dan wanneer zy gefcheiden is: ’t welk uit

de vergelyking van deeze proefneeming met
de voorgaande ten klaarfle blykt.

Vervolgens heb ik nog genomen ruim
een pond van de gemelde Klai; deeze heb
ik verfcheiden maaien, met warm water ge-

wasfchen , en ze telkens aanhoudend gefchud

en gekletst. Het water, by de eerfte af-

vvasfching gebruikt, fchuimde flerk ; en dit

fchuimen verminderde telkens by de vol-

gende afwasfchingen. Dit water, byeen
verzameld zynde , Helde ik voorts ter uit-

waasfeminge ; en het liet , behalven eene
zeer fyne flytnige aardfloffe, ruim tweeën-
twintig greinen zout na; ’t welk, fchoon
bruinagtig, niets dan den aart van gemeen
zout bezat. Uit deeze proeven kan men
afleiden ,

dat de vette flofFe uit de Klai

wel ten deele vlug , maar ook ten deele

feepagtig is ; en dat ’er in de Klai minder
zouts, dan van de gemelde vette flofFe ge-

vonden word.

Deeze proeven met de beste foort van
fle gemeene Klai genomen hebbende, zoo
ben ik op dezelfde wyze voortgegaan , om

O 3 proe-

DELF-
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proeven te doen met de beste foort van
Steenbakkers of Pottebakkers Klai. Dit in

’t werk gefteld zynde, heb ik bevonden,
dat de fytifte Klaideelen hier insgelyks met
de meeste vettigheid gemengd waren. Van
de eerde laag kwamen 16 greinen, van 6
oneen; van de tweede affeheiding, 17 grei-

nen, van 12 oneen; van eene derde laag

grover doffen , met fyn zand gemengd ,

ruim 7 greinen, van 8 oneen; van het ove-

rige zand,*t welk omtrent 11 oneen woeg,
kwamen niet meer dan fchaars 4 greinen;

zoo dat 2 ponden en 5 oneen Klai omtrent

44 greinen feepagtige doffen uitleverden.

Als men dit met de gemeene Klai verge-

lykt , dan ziet men dat het verfchil van de
vettigheid niet zeer groot is , als zynde
flegts omtrent vier greinen: dog ten aan-

zien van de fyne aarddeelen , verfchilt het

meerder, In de gemeene Klai tog hadden
wy , op twee ponden en elf en een half

oneen , eerst grove Klai met Zand gemengd

,

tot tien onten ; en daar na grof Zand en
gruis, tot vyftien en een half oneen; daar

we in de Potklai, op de derde laag, flegts

agt, en aan Zand, zonder veel gruis, niet

meer dan elf oneen op ruim twee ponden
en vyf oneen ,

gevonden hebben : zynde
alle de gemelde Klaijen in haar natuurlyken

flaat zoo als zy gegraaven worden , onder-

zogt,en niet na dat zy in Molens der Pot-

te- of Steenbakkers gemaalen zyn , want
als dan befpeurt men een gelyker menging

derdeelen, en qep gemengder bezinking;
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dog ’t een en ’t ander hangt grootlyks af

van de verfchillende fynheid en menging
der klaideelen, in de ftroomen daar zy ne«

derzinkt, als by voorbeeld, in den Binnen-

Ysfel, welkers Klai ongemeen fyn is, en
die der Maaze ,

die grover word.

Laat ons nu zien, in hoe verre de Klai,

van haare vettigheid^ gefcheiden zynde ,

overeenkomt met andere aardftoffen. Wan-
neer men zuivere gewasfchen Klai neemt,
hoe fyn zy ook zy , zal zy nooit in het

vuur tot eene foort van fteen verwande-
len , dan , wanneer zy met haare vettigheid

vereenigd is, niettemin droogt zy al vry
hard. Dog de allerfynfte klaideelen , al

zyn zy fchaars met haare vettigheid veree-

nigd, neemen eene foort van glasagtigheid

aan. Zy geeven een fynen fleen, als zy
tot een hoogen trap van hette gebragt wor-
den, en komen dus naby aan de Porcelein-

aareje. Hierom agt ik het afwasfehen en
affeheiden van de fyne klaideelen , van de
grovere, en van het groffte zand, van een
zeer groot aanbelang voor alle Platteelbak-

kers en Pypemaakers, kunnende zy, zoo
ik vastlyk geloof, door dit behoorlyk te

doen, zeer goede en fyne aarde, zelfs uit

grove Klai , bekomen. Maar men moet hier

omtrent wel in agt neemen , dat die af-

wasfehing en fcheiding niet meer dan een-

maal gefchiede ; dewyl de Klai anders te

veel van haare vettigheid verliest. Men
merke hier in ’t voorbygaan nog aan , dat

er niet onwaarfchynlyk zulk eene vettig-

er 4 heid
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heid ook aan die Klai, door konst, gegee-

ven kan worden; als men dezelve eenigen
tyd lang aan den Dauw bloot Relt, of met
eenige zeepagtige doffen vermengt ; zelfs

is het flibuit de regenbakken daar toe dien-

dig. Het befchouwen der volgende proeven
zal ons de redenen hier van aan de hand gee-

ven ; dog ik moet voor tegenwoordig desaan-

gaande nog melden
, dat men , by zulke fyne

afgefcheiden Klai, ook, naar geraade, zou
moeten voegen , een juist gedeelte fyn zand

,

uit diezelfde Klai , van de hovende bezinking

van het grover zand , omzigtig afgefchept.

Hier door zou ’er een doorfchynender en
porceleinagtiger aart aan de gebakken va-

ten gegeeven worden ; vooral indien men
naauwkeurig gade floeg den graad van bet-

te , welke beide deeze doffen op het punt
van fmelten bragt. Met bereiden van zulk

eene foort van vaten is den Ouden alrede

bekend geweest; waar omtrent die van Sa-

mos zeer beroemd waren. En by onze
Delffche Porceleinbakkers word de gemel-

de afwasfching al vry keurig behandeld, en
zoude zekerlyk tot hooger trap dygen , in-

dien de disfchen der Grooten meerder met
deeze Vaderlandfche vaten verfierd wier-

den , dan met uitheemfche Porceleinen.

Maar om weder ter zaake te keeren , en
de klaideelen in derzelver gelykheid met
andere aarddoffen te befchouwen ; zoo valt

hier vooreerst onze aandagt, op die dof-

fe, welke meestentyds, en genoegzaam on-

Effcheidelyk, met de Klai gepaard gevon-
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den word, en veelal met haar in ’t vuur
fnielt,naamlyk hec Zand; ter befchouwinge

hier van zyn de volgende proeven gefchikt.

Ik heb genomen twee ponden Zand
, die

ik van goede Teelklai had afgefcheiden

;

dit Zand heb ik, op een Porphyren wryf-

fteen, fyn gemaakt, en gevvreeven tot ee-

ne gelyke fynheid; zoo dat de gewreeven

doffen zig met water vermengden, en lang-

zaam zonken. Dit gewreeven Zand , dat

dan alrede zyne zwaarte verlooren had,

(wel te verftaan die zwaarte, waar door de

zandkorrels fchielyker zinken dan de klai-

deelen ,) dog nu in zeker opzicht gelyk

geworden aan de fyne klaideelen, heb ik

vervolgens gedeeld in vier gelyke deelen ,

welke ik hier onderfcheide door A , B ,
C, D.

Het eerde deel A, mengde ik met Wa-
ter ; het tweede B , met Water en een

weinig Boomoly; het derde C, met Spaan-

fche Zeep; en het vierde D , met Volaarde.

Ieder deezer gedeelten was met de ge-

melde doften niet meer gemengd , dan no-

dig was, om ze tot een zekeren trap van
kneedbaarheid te brengen. Ik vormde elk

dier klompen op een porcelein theefchorel-

tje tot fchoteltjes; en delden ze voorts in

in de fchaduwe te droogen.

Die van A waren allen geborden , en
bryzelden op het aanraaken ; die van B
waren redelyk vast en ongeborden , één
eenige was door midden; die van C waren
verbonden en vast gedroogd, en even zoo
die van D.

O 5 Na
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Na dat deeze Schoteltjes dus gedroogd
waren, heb ik dezelven in een bak-oven
geplaatst; en ik had het genoegen van ’er

maatig vaste gebakken Schoteltjes uit te

krygen:die van A alleen waren onverbon-
den, mitgaders bryzelig; en die van C en
D vond ik allerhardst. Deeze proefneeming

leert ons, dat het Zand, wanneer het tot

eene fynheid, gelyk aan die van de aller-

fynfte KIai
,
gebragt word, den eigenften

aart en dezelfde eigenfchap als de fyne Klai

bezit. Want fyne Klai, ontbloot van haa-r

re vettigheid , laat zig met water alleen

niet kneeden, en dit doet ook het fyne ge-

wreeven Zand niet; fyne Klai, door eene

tusfchenkomende vettigheid >aan een ver-

knogt , verbind zig in het vuur , en dit

doet ook het fyn gewreeven Zand. Daar
is bygevolg in het grondbeginfel (princi

-

piuin) van beiden eene overeenkomst: en
deeze overeenkomst geeft my, gelyk ik el-

ders gezegd heb
,
grond , om uit myne proef-

neemingen af te leiden , dat de Klai gelyk-

aartig met het Zand is. De klaideeltjes zyn
alleen aan elkanderen verbonden door de

tusfchenkomende vettigheid , en de fyn-

heid der deelen : en deeze vettigheid blyft

in die fyne Klai gemaklyk hangen , uit hoof-

de van derzelver fyne opeenpakkende deel-

tjes. De deeltjes van het Zand , die reeds

tot vaste , ronde
,
gladde lichaamen veree-

nigd zyn , laaten daar en tegen , te gelyk

met het water, ook de vettigheid door,

en worden dus niet nader verbonden. Maar
dit
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dit doet het Zand niet, wanneer het recht

fyn gewreeven is: als dan behoud het, ei-

genaartig met de Klai , insgelyks die ftof-

fen; zelfs in zoo verre, dat ’er , als men
fyn gewreeven Zand met oly , of eenig

ander vogt , ter overhaalinge ffcelle , een

vry groot gedeelte van de eigen zelfftandig-

heid zig met dat vogt vermenge, en te ge-

lyk overvliege; het welk de Klai en ande-

re aardfloffen mede doen. De Heer mac-
qüEU fielt ook, als een kenteken van de

hoofdftoflyke Aarde, dat de Aarde, alhoe-

wel (fixe) vast in zig zelve, vlug gemaakt

kan worden , als zy onderling verbonden is

met zelfftandigheden , die vlug zyn : en een-

ftemmig hier mede is het getuigenis van den

Scheikundigen boerhaave, die de Aar-

de altyd vlug gevonden heeft, als zy tot

een zekeren trap met verfcheiden floffen

gemengd is. Wanneer men dit in agt ge-

lieft te neemen , moet het , dunkt my , voor
een ieder baarblykelyk zyn , dat de zand-

en klaideelen beiden, in dit opzicht, over-

een komen met het kenmerk der hoofdftof.

lyke Aarde.

Dog om verder te gaan , moet ik hier de

gewigtigfle tegenwerping oplosfen,die niet

alleen in de grootfle en beroemdfte Schei-

kundige en Rangfchikkende Samenftellen

voorkomt, maar waar omtrent ook de Na-
tuur zelve eene twyffeling fchynt te baa-

ren. Het verfchynfel, dat daar toe aanlei-

dinggeeft, is de glasmaakende aart, dien

men aan het Zand toefchryft, en van de

DELF-
STOF-

FEN.
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i>elp- Klai ontkent. Maar is deeze (telling, uit wel-
3 t<>f

*

ke de geheele zwaarigheid ontftaat , wel
Ft

' zoo gegrond als veelen zig verbeelden ?

Naar ons oordeel is het ver van daar. Het
komt ons voor, dat de Heeren Systematici

of Rangfchikkers , in ’t algemeen, en ee-

nige Scheikundigen in ’t byzonder, 'er wat
al te Hout mede doorgaan , met aan alle

foorten van Zanden toe te fchryvcn , ’t geen
aan eene byzondere foort eigen is; en in-

tegendeel van allerleie Klai te ontkennen,
’t geen in een byzonder geflagt of foort

niet gevonden word. Immers imcHER,die
groote en getrouwe Scheikundige, die zoo
ervaaren in dekennisfe van Zand- en Klai-

ltoffen was ,dat hy ’er zelfsGoud uitpuur-

De Min. de: deeze becher , zeg ik, had inzyn tyd al

jirenar, ondervonden , dat de Zanden zeer verichil-

?ua
i)e

~

^en 5 we^ ^iem deed fchryven : aliqua in

igne in vitrurn
,
aliqua in calcem mutatur ,

alia in-

mutabilis perfiu.it , & femidiapbana ut Terra Por-

cellanea . „Dat is: Eenigen ,te vveeten Zan-

dden , verkeerden in het vuur tot glas,an-

„ deren wierden kalk, anderen bleeven on-

,, veranderlyk , en waren half doorfchynend

,, als de Porcelein-aardc.” Men dient, met be-

trekkinge tot dit onderwerp , wel in agt te

neemen , dat ’er Zanden gevonden worden

,

die, gelykaartig met de klaideelen , natuur-

lyker wyze door hunne fynheid , of ande-

re tusfchenmengende doffen , verbonden

jruyf. de zyn. De Graaf marsigli ontdekte, op
UMtr, den bodem der Zee, Zandbeddingen, die

als famenkleefden : me Conglutination fablo-

mu~
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Yieufe: en ’er is, volgens wallerius, dele--

eene foort van Zand , dac vloeibaar fchynt ,
STOF“

en zig met water mengt ; ook hebben de
F£N *

Ouden al voorlang van zulk een fyn en meng- M™tr»

baar Zand kennis gehad. Josephus ge-
^ag '

wag maakende van de komst des Romein-
fchen Legers te Ptolemaïs, en by die gele-

genheid van de rivier Belus of Beleus, niet

verre van die Stad, fpreekende, verhaalt,

dat daar ter plaatfe , in eene valei, eene
foort van glazig Zand te vinden was : dee-

ze valei, zegt hy, fchoon ze door veele

fchepen geledigd worde , is egter wel dra

weder met dit Zand vervuld; vermits het

Zand van de omliggende hoogten , door
den wind, geftadig derwaards aangevoerd,

en in die valei tot glas word. Ditfyneftuif-

zand, door josephus aangeduid, is even
die foort van Zand, welke zeer glasmaa-

kend is. Hier in worden wy bevestigd door
t a c t t u s , als hy fchryft : Belus amnis rnari

Judaico ülabitur; circa cujus os conleÜa arena

admixto nitro in vilrum excoquuntur: modicum

id litus^fed egerentibus inexhauftum . Dat is:

„ De rivier Belus valt in de Joodfche Zee

:

„ het Zand, dat men omtrent derzelver mond
„vergaderd, word, met Salpeter gemengd
„zynde, tot glas verkookt: deeze oever,

„hoewel kleen , is nogtans onuitputbaar

3, voor hun , die het Zand wegvoeren.” Een-
ftemmig met dit getuigenis, maaken strabq
en plinius mede gewag van eene byzon-
dere foort van Zand , dat aldaar, mitsgaders-

in eenige plaatfea van Egypte, gevonden
wierd

,
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wierd, ’t welk men tot glas kon fmelten,

en waar van men ook ten dien einde gebruik

maakte (*). Het gevolg, dat wy uit deeze

meldingen trekken, is, dat ’er Zanden gevon-

den worden , die even als de Klai verbon-

den zyn; waar van ons vervolgens in dé

formeering der fteenen nog vecle voorbeel-

den zouden ontmoeten , die wy voor tegen-

woordigjOin de uitgebreidheid te vermyden,
niet als bewyzen zullen aanvoeren. Omtrent
dit glazige Zand Raat hier nog wel op te

letten, dat die zanden, waar in men eene
zoo fterke glasmaakende eigenfehap ont-

dekt, veel falpeterzout in zig bevatten; en
dat dit zout altoos zeer veel toebrengt, tot

die glasaartigheid van het Zand; waarom
ook de glasblaazers het Zand,* dat veel vati

dit Zout bezit , tot hun gebruik , voor het

beste houden. En dit eigende befpeurt

men insgelyks in de Klai; hoe meer ze met
falpeteragtig zout vermengd zy , des te meer
helt ze ook naar het glasagtige over , en ze

brengt des te harder Reen voort. Ja onze
gemeene Steenklai is zelfs aan een glasagti-

gen aart onderhevig
,

die tot vuurfleen

overgaat ; en zoo iemand deswegens ten

vollen overtuigd wil zyn , hy kan daar om-
trent ligtlyk voldoening erlangen ; men be-

hoeft hier toe niet eens fcheikundig te wee#
zen.

(*) Zie josephüs, Joodfcbe Oorlogen , B. II H 9,

Tacitus, Hist L. V. C. 7. Stkaüo, Geogr.

L. XVI p 758. P l i n iu s , Hist: Nat* L. X. C 19.

L. XXXVI. C. 2 <5 . Conf. Rel. , Fal. UI. L. i.

p. 189, 290.
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zen. Een ieder dien het luste, befchouwe
op onze Steenbakkeryen de gebakken ftee-

nen, als zy uit den oven gehaald worden;
men zal op die plaatfen , daar het vuur zy-

ne kragt ten hevigfte geoeffend heeft , de

gevormde fteenen tot gantfche groote glas-

agtige bonken zien famengefmolten. Dee-
ze bonken zyn zoo hard of ook wel harder

dan keifteen, en vonken voor het ftaalflag;

ze hellen zeer veel naar eene rosfe don-
kere purper verwe , en zyn hier en daar

geaderd. Men vind ’er die van eene aan-

merkelyke grootte, en in zulk eene fpee-

lende rotsagtige gedaante veranderd zyn,
dat niets natuurlyker eene rots verbeelde.

Uit dien hoofde doen deeze fteenen , wel-

ken anders onnut zyn , eene zeer goede
uitwerking, in ’t verderen van Grotten op
groote Buitenplaatfen;ook bedient men ’er

zig met vrugt van in ’t opmaaken van Ran-
den aan Kommen, Vyvers en Terrasfen,

in ’t toeftellen van grootfche Pedeftallen

,

en dergelyken. Zeer fraai, en der befchou-

winge eenes Liefhebbers overwaardig, zyn

,

ten deezen aanzien, twee Gebouwen bene-

vens de Sieraaden , naast zekere Steenbak-

keryen , thans toebehoorende den Heer
keerk, en geftigt door den Heer van
oord, die de eene plaats, naar zyn naam
en de rotfigheid der fteenen , Rots Oord ge-

noemd heeft, en de andere Rotzenburg . Zy
zyn gelegen aan de Vaart, naar Vreeswyk

,

even buiten Utrecht. Men ziet hier een
gebouw en woonhuis met een aartig too-

II. deel. P ten*

DELF-
STOF-

FEN.



DELF-
STOF-
FEN.

/

224 NATUURLYKE HISTORIE

rentje , ftaande tusfchen een halfrond van

nuiuren > rondeelen en pleinen, die allen

met dergelyke Grotfteenen als kolommen
aan twee zyden opgehaald, en tusfchen bei-

den met festoenen , vaazen en ronden ,

van dien eigewften Steen vercierd zyn. De
fchikking en bouworde is alleszins ingerigt

naar den fmaak van een ouden Romeinfchen
Tempel , of dergelyke Italiaanfche gebou-

wen; de muurwerken tusfchen beiden zyn
met geeloker beftreeken, en maaken het

nog rotsagtiger : kortom , dit geheele ge-

bouw met zyne muuren , toorens , trappen

,

festonnen , kolommen , enz. is van zulk

een byzonderen en niet min keurigen en

kundigen fmaak , dat men het niet wel

kunne befchouwen , zonder de welbedagte

verkiezing van den Bouwheer te erkennen.
Wy namen m bedenking zelfs om ’er eene
afbeelding van te tekenen , ten einde een
voorbeeld te geeven , hoe de gemelde glas-

agtige Klai ook haar nut kan hebben , ter

verfieringe van pragtige Buitenplaatsen
;

dog we zagen ’er van af , om dat wy dec-

ze korte befchryving voldoende agten ; te

meer , daar de Liefhebbers tog genoegzaa-

me gelegenheid hebben, om deeze Buiten-

plaatfen oplettend te befchouwen , en de
bovengemelde fraaiheden met hun eigen ge-

zigt na te gaan.

Het geen men verder, om weder ter zaa-

ke te komen, als eene andere overeenkom-
ftige eigenfchap in de Klai en het Zand moet
aanmerken, is de ontflooping, die zy bei-

den



van HOLLAND. 225:

den in de lugt ondergaan. Wanneer de

Klailang aan de droogte der iugt blyft bloot-

gelleld , dan verliest zy niet alleen veel van
haare vettigheid ,

of liever kneedbaarheid

,

maar ook van haaren vasten iteenmaaken-

den aart: zy word ftroef, witagtig, broos,

krytagtig, en eindelyk kryt zelve
;
het welk

men in de hooger Landen en Bergen dui-

delyk befpeurt ;
waarom men het Kryt

maar zeer zelden diep onder den grond
vind. En wie weet, of de Britfche Kryt-

bergen niet uit zulk eene Klai gebooren
zyn; immers ferrandus imperatus,
beroemd door zyne befchryving der Aard
Itoffen , houd het voor zeer natuurlyk ,

dat de Aarde, welke op natuurlyke heuve-

len ligt, zeer veel Kryt voortbrengt; dog
dit in ’t voorby gaan. Men- vergelyke nu
ons te vooren gezegde van de ontflooping

der Klai ,by de uitwerkfels der lugt op het

Zand. Wanneer het Zand insgelyks lang

aan de droogte der lugt is blootgelleld ge-

weest, dan zal het niet alleen witter, maar
ook broozer worden

, ja allengs verbryze-

len tot kalkagdge deeltjes
, en even zoo

min glasmaakende zyn , als de ontOoopte
Krytklai. Men kan dit zelfs eenigermaate

in de Natuur bevestigd zien, als men het

Zand onzer Duinen met oplettendheid be-

fchouwt. By heete en drooge Zomers zal

men het Zand aan de oppervlakte vee!

witter en broozer bevinden, dan het gee-

ne onder in de beddingen ligt; en dit wit-

te verkalkte of krytagtige Zand ziet men

,

P 2 uit
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uit hoofde der ligtheid , by den minfteit

Zeewind als wolken verftuiven, en zig hier

of daar op een hoopen. Is dit iemand niet

geheel voldoende, wil hy nog verder be-

weezen zien , dat niet alleen het Zand en
de Klai , maar ook Steenen zelven , door
de lugt veranderen; wel aan, ik heb hier

voor twee bewyzen aan de hand, welken
een ieder , dien ’t aan overtuiginge mangelt

,

zelve in oogenfehyn kan neemen , om ’er

zich door eigen befchouwing ontegenzeg^

gelyk van te verzekeren. Op den top van
den Utrechtfchen Dom , welks leuning ,

naar de Gothifche wyze, uit vasten Zand-

fleen , dien men ook Hard- of Bikileen

noemt , gebouwd is ,
vind men die ftee-

nen , door de lugt, dermaate in zig zel-

ven ontfloopt ,dat ’er veelcn kalkagtig zyn
geworden , en anderen een foort van talk

vertoonen : even zoo ontmoet men op den
Leidfehen Burg eene foort van Zandfteen

,

dien de lugt dermaate verkalkt heeft , dat

dezelve, met de vingeren gewreeven zyn-

de, ligtlyk afgruist: ook toonen de gebak-

ken Steenen zelven eene invreeting, dog
deezen zyn niettemin in zig zelven hard.

Ik beroep my hier op my bekende voor-

beelden; dog men kan ’er honderden der-

gelyken op aloude Toorens , aan verfchei-

den plaatfen, vinden: zelfs ontdekt men
in de Keien, aan onze ftranden , als mede
by Naarden en Amersfoort , zulk eene ver-

kalking, Dit dan in agt genomen zynde,
is het boven alle tegenfpraak zeker ? dat

het
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het Zand, het zy als losfe deeltjes in zig

zelve, het zy tot een fteenklomp famen-

gewrogt , altoos tot eene oniflooping in

zyne grond-aarddeelen overhelt, even ge-

lyk deKlaiin allen opzichte ook doet. Dog
hier omtrent Haat nog in agt te neemen,
dat men de Klai evenwel, als zy eenmaal

gebakken is geweest , vry wat minder ont-

Hoopinge onderworpen bevind , dan het

Zand, dat tot glas gefmolten is, blyvende
de gebakken Kiai altoos na genoeg onver*

anderlyk in de Aarde. ’Er is een opgevat
vooroordeel, of liever eene meening , die

op onkunde fleunt , welke fomniige eigen-

zinnigen halftarrig dryven , die ik ter dee-

zer gelegenheid niet ongemerkt voorby
kan gaan. Men verbeeld zig naamlyk, dat

de gebakken Tabakspypen , hier te Lande
onder den grond geraakt zynde, door de

langheid van tyd dikker worden. Dit ge-

voelen ontftaat daar uit, dat men in oude
en diepe flootbagger, en allerleie bebouw-
de landen , fteelen en koppen van tabaks-

pypen ontmoet
,

die wel vier a vyfmaal

dikker zyn dan de fteelen en koppen der

hedendaagfchen ; ’t welk eenige lieden doet

hefluiten, dat die pypen in den grond, als

’t ware , uitdyen. Maar een ieder , die

weet, dat deeze foort van pypen, in de

beginzels van die fabriek , met kleene dik-

ke koppen en zeer dikke fteelen
,
gebak-

ken wierden , bemerkt terftond de beu-

zelagtigheid van dit gevoelen , ’t welk ik

door zekere , anders niet onkundige lie-

P 3 den.
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delf- den, ftyfhoofdig heb hooren ftaande hou-
st°f- ^en: en voorgeftelde, dat ons van het
***'

tegendeel overtuigt, dient te gelyk tér ver-

fterkinge van ons gevoelen; dat naamlyk
de gebakken Klai na genoeg geene veran-

dering in den grond ondergaat. Wyders is

het der aandagtder Liefhebberen wel waar-

dig na te gaan, waarom het glas? van Zand
gegooten, als

5

t een langen tyd onder den

grond gelegen, of in de lugt gedaan heeft,

meerder verteert, en in zig zelve veran-

dert , dan Reen van Klai gebakken
; ten

welken opzichte het Zand al vfy wat van
de Klai verfchilt.- Getuigen van dit onder-

fcheid zyn een onnoemelyk getal van Klai

gebakken vaten en fteenen , die eeuwen
lang ongefchonden onder den grond gele.

gen hebben ;
daar men het glas altoos als

^ ingevreten, dof
,
ja wel geheel verteerd

zal vinden ; ook ontdekt men zelden of
nooit glazen van die oudheid , als men
weet , dat zy ’er zouden kunnen zyn , en
buiten dit niet ongegrond zou vermoeden,
dat men ze op fommige plaatfen moest vin-

den. Van eene foort van Italiaansch glas

is het bekend, dat het binnen weinig jaa-

ren in zig zelve verteert, of weggevree-
ten word: een gebrek, dat by de liefheb-

bers
, die verzamelingen van glazen maa-

ken
,

den naam draagt van de Mot in ’t

glas; waar tegen , als het beste behoed-
middel, om dit te verhinderen

,
gebruikt

word, dat men de glazen zomtyds in koud
water zette, Zou ik nu dwaalen, indien

ik
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ik uit al dit voorgeftelde , als zoo vcele

zekere kundigheden, bedoot, dat de glas-

maakende aart van het Zand en deKlai,
over en weder, geen onderfcheid maakt,

in derzelver eenvoudigen, enkelen , vasten

en hoofdfloflyken grondflag , als Aarde aan-

gemerkt? Blykt hier uit mede niet, dat het

verfchil van een meerderen of minderen

trap van glasmaakenden aart, in beiden ,

afhangt, van de zoute of andere christal-

maakende vogten, die tusfchen de klaidee-

len vermengd zyn , en zig met het Zand
verknogt bevinden ? Toont dit ons wyders
niet ten klaarde, dat beide derzelver fyn-

de aarddeelen zig nooit , tot zulk eene vas-

te en doorfchynende dof verbinden , dan

door de gemelde tusfehenkomende zouten ?

Dit laatfte ten minden word ons zoo door
de Scheikunde

, als door de Glasmaakkunst,

duidelyk genoeg geleerd : en ’t is niet on-

waarfehynlyk , dat ’er nog eenvoudiger ,

maar ons onbekende, eigenfehappen in de

fyne aarddeelen zyn, waar door de Chris-

tallen en doorfchynende Agaaten gevormd
worden. Dog ik zie hier van af, als thans

buiten myn bedek zynde; en wende my
liever tot het oplosfen van nog eene foort

van tegenwerping, die deeze dof betreft,

of als eene zwaarigheid tegen myn gevoe-
len inkomt.

Men zal my niet ongerymd kunnen vraa-

gen , dewyl gy, volgens alle voorgaande
proeven, voorbeelden en redeneeringen

,

daar heenen wilt, dat het Zand zyn grond-
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flag in de allerfynfte klaideelen , als van

eene hoofdftoflyke Aarde, heeft; van waar
komt het dan , of hoe komt daar mede
overeen, dat het Zand, meest altoos, ee-

ne ronde of rondagtige gedaante heeft ; en
natuurlykerwyze door zyne deeltjes zelven

niet aan een verbonden is, gelyk de klai-

deelen zyn? Hier op antwoord ik, dat dee-

ze verbinding in het Zand zoo fterk geen

plaats kan hebben als in de Klai; om dat

deszelfs korrels grooter, gladder en rond-

agtiger zyn, dan de klaideelen; als mede,
om dat het Zand, in die geftalte, waar door

wy het van aarddeelen onderfcheiden , al-

rede tot eene fteenagtige of keiagtige ge-

daante gevormd is. Ondertusfchen behoort

men hier evenwel tevens gedagtig te zyn

,

dat men het Zand zoo wel verbonden vind

a^s de Klai, in de Zandfteenen ,
Okerftee-

nen, en veelerleie andere Delfftoffen: dog
deeze famengroeijing tot fteen gefchied in

het Zand , door het tusfehenkomen van
ftoffen

, die fteenmaakende zyn ; welken
uit hoofde van haare dikte of drabbigheid,

zoo wel in het Zand als in de Klai , die op
dezelfde wyze ook fteenagtig word, kun-
nen blyven hangen. Wat nu aangaat de

rondagtige gedaante van het Zand; men be-

driegt zig waarlyk ,
als men waant , dat *er

zoo veel verfchil in de gedaante der Zand-
en Klaideelen zy; ’er is integendeel niets

gemaklyker te ontdekken , dan de overeen-

komst van derzelver figuuren. Men be-

hoeft flegts de allerfynfte klai- of aarddee-
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len voor bet Microscoop te (lellen
, en men

zal in de allerkleenfte dofjes de gedaante

van Zand ontdekken; eenige fyne deeltjes,

die het oog ontglippen ,
vertoonen zig (legts

iets ruiger. Wat reden blyfc ’er nu nog
over om te twyffelen , of die ongemeene
fyne Klaideelcn , welken het eigende grond-

beginfel en dezelfde gedaante zoo klaar ver»

toonen, vormen, door eene meerdere fa-

menflolling , en door eene tusfchenkomst

van zouten , of andere aardolyen , die be-

kende Aarde, welke men Zand noemt? En
fchoon wy, gelyk gezegd is, tot nog geene
genoegzaame kundigheden bezitten

,
om te

bepaalen, welke zouten het eigentlyk zyn

,

die de Aarddeelen tot Zandkorrels aan een

doen kleeven, zoo durven wy nogtans het

volgende, als de by ons vvaarfchynlyke oor-

zaak behelzende , deswegens wel opgeeven.

Het is bekend dat de Zee, gelyk alle fnel-

loopende wateren , door haare geftadige

beweeging , aan de lichaamen , die door
derzelver ftroom.en medegevoerd worden ,

hoe vast van aart ze ook zyn mogen , eene

ronde , fphaerifche of min of meer ovale

gedaante geeft; welke ontftaat uit het ge-

lladig fchuuren , dat de gemelde lichaamen

,

zoo onderling tegen een , als tegen den
bodem en de (Iroomwenteling zelve, on-

dergaan. Dit in ’t oog houdende , is ’t

niet oneigen te denken, dat zoo ook de al-

lerfynfte, ik zeg hier oneindig fyne Klai-

of /Urddeeltjes, na dat zy, in de aardfche

beddingen, door eene hun natuurlyke vet-
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tigheid, of door tusfchenkomende zouten,
verbonden zynde, eindelyk van derzelver

beddingen , waar in zy lagen, door de wa-
teren losgeweld zyn , nog eenigermaate
verbonden blyven; en eindelyk, door de
opgemelde of ecne foortgelyke beftendigc

fchuuring, tot zulke vaste en ronde Zand-
korrels famengewrogt , of laat ik liever zeg-

gen famengefleepen worden. Dit min of

meer rondgefchuurde Zand word vervol-

gens uit de Zee in ftiller wateren vervoerd
;

alwaar het onder de andere aarddeelen, die

nog niet tot Zandkorrels verbonden zyn

,

nederzinkt en liggen blyft. Van deeze na-

tuurlyke werking hangt, zoo ik mcene,af,
die trapswyze verandering der gedaanten

van zand- en klaidcelen : en dit is te gelyk,

naar myne gedagten , de reden , waarom
men altoos het meeste Zand op den bodem
der Zeè , en aan derzelver oevers vind , of

hetzelve ontmoet op zulke plaatfen daar de

Zee eertyds geloopen heeft; terwyl ’er in

tegendeel meer Klai of Aarde aan de bin-

nen Rivieren gevonden word. De bewee-
ging der meeste Rivieren is altoos neder-

vloeiende; dus laaten ze de zwaare Zand-

ItofFen al in haar bovenfte gedeelte bezin-

ken , en voeren bykans niets dan de ligtlle

Aarde en Klai nederwaards : de Zee houd
in tegendeel genoegzaam alle de ftoffen die

ze ontvangt , zoo wel de zwaare als de lig-

te , door eene geftadige ebbe en vloed,

min of meer in eene foort van evengelyke

menging ; en gevolglyk worden in dezelve
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altoos alle foorten van ftoffen , naar derzel- Deif-

ver verfchillenden aart, door menging en of*

geftadige fchokking , op veelerleie vvyzen FEN#

'vcreenigd. Dat nu wyders het eene Zand
meer dan het andere naar het glas- of kalk-

aartige overhelt, zulks werd veroorzaakt

door de zouten of olyen , die ’er min of

meer mede verknogt zyn : het zy men hier

denke om gemeen Zee-zout, Salpeter, of

zvvavelagtige Bitumineufe iloffen; die zig

op den bodem, daar dit Zand geformeerd
is, of nog geformeerd word, bevinden.

Ook heeft zulks meerder plaats, naar ge-

raade, dat de losgewelde Aard- of Klaidee-

len reeds meerder ingezogen hebben de ei-

genfehappen van eenige aardfche Zouten

,

Olyen of Geesten , zoo als die van natuu-

re, by het fcheppen der Waereld, of by
hooge Watervloeden , Aardbeevingen enz.

verfpreid zyn ; van welke eigenfte oorzaak

de meer of minder glasmaakende aart der

Klai insgelyks afhangt. Daar en boven doet

ook niet weinig tot de vorming van het

Zand en de Stcenen
,
de beweeging der on-

deraardfche wateren , die de aarddeelen kun-

nen vereenigen , zelfs de alleronzigtbaarfte

niet uitgefiooten
, niet alleen tot 'Zandkor-

rels, maar ook, gelyk becher wel zegt, Muml,

tot allerleie Steenen-,- en zelfs tot Kei- Subt. %

fteenen. ‘ ^ I#

By dit alles dient hier nog in agt genomen
te worden, dat het Zand, even zoo min
als andere vermengde aarddeelen ,

altoos

eenerleie gedaante heeft. Het is zeer ze-

ker ,
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ker, dat het Zand niet altyd rond is, maar
onder veelerleie rondhoekige gedaanten ,

even als allerleie Agaat-keien , voorkomt:
waar uit niet duister is af te leiden, dat de
Zouten , of de Christalmaakende vogten
niet weinig toebrengen, tot de byzondere
geftalte van allerleie Zanden , en dat ’er

gevolglyk ook veel van die ftoften in het

Zand gevonden moet worden. Uit dien

hoofde heeft men dan ook wel degelyk on-

derfcheid te maaken , tusfehen de hoofd-

ftoflyke Aarde , die de grondflag van het

Zand en de Klai is , en tusfehen de daar

by komende ftoffen , die deeze Aarde , Zand
of Klai doen zyn; en dit onderfcheid gade-

flaande
, kan men het Zand, in een vol-

ftrekten zin
,

geen hoofdftoflyke Aarde
noemen , fchoon het zynen oorfprong daar

aan verfehuldigd zy. In dien zin zegt ook
boerhaave: ornnia

,
quee hattenus protuli

de natura ELementalis terra
, mutiquam applu

canda erunt arena nostree vulgari
,
quam falfcfi*

me multi terram putant. Dat is: ,, -Alles wat

„ ik tot nog toe wegens de hoofdftoflyke

„ Aarde gezegd heb , is in geenen deele

„ op ons gemeen Zand toepasfelyk , ’t

„ welk veelen ten onregte meenen Aarde

„ te zyn.” Deeze ftelling van den grooten

boerhaave noodzaakt ons eenigzins tot

eene nadere verklaaring onzer fbellinge

;

dewyl eenigen ligtlyk ons voorgezegde in

dien zin zouden opvatten , als of wy het

Zand als hoofdftoflyke Aarde wilden aan-

gemerkt hebben j en dus een gevoelen ver-

dee-



van HOLLAND. 235

deedigden , dat regtftreeks tegen de proe-

ven van dien grooten Wysgeer zou aan-

loopen. Dit intusfchen is nimmer door ons

bedoeld. Wy hebben aileen beweerd en
getoond , dat de fynfte deelen der Klai

hoofdftoflyke Aarde zyn ; en dat het Zand

zyne aardiche deelen ’er in zoo verre van

ontleend heeft , en ’er zoo veel van bezit,

dat het in zig den aart van die deelen , op
eene aanmerkelyke wyze, en wel zeer klaar

vertoont. Edog, fchoon dit volftrekt ze-

ker zy, blyft het egter inmiddels waarag-

tig , dat Zand als Zand, door andere byko-

mende doffen gevormd zynde
, geen zui-

vere hoofdftoflyke Aarde meer is ; even
zoo min ,

als de aardfchc Klaideelen zui-

vere hoofdftoflyke Aarde meer zyn , zoo
dra ze zig met Zand, met Zouten

, of met
haare tusfchenkomende vettigheid

,
gemengd

bevinden, en die aardfche ftof worden, die

men Klai noemt. Het valt zeer moeilyk,

en ’t is niet dan door fcheikundige verrig-

tingen mogelyk, om de zuivere hoofdftof-

Jyke Aarde , die allereenvoudigst of en-

kelst, en met geene andere ftoffen , hoe
ook genaamd , vermengd is , te vinden:
evenwel maak ik geene zwaarigheid

,
na al-

le myne genomene proeven , om voor vast

te ftellen , dat zy in geene (toffe naast zui-

verder gevonden word, dan in Rivier-Klai,

en in ontfloopt Zand.

Verder laaten wy eens ieders gedagten
en oordeel over dit (tuk vry en onbel pro-
ken, dog wy twyffelen niet het allermin-

ite.

DKLT 4*
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fte, om uit kragt der aangevoerde be.wy-

zen te beweeren
, dat het Zand , uit de

fynfte Klaideelen, voorzoo verre die als

hoofdfïoflyke Aarde zyn aan te merken

,

gevormd word , of ten minften met die

K!ai-Aarde gelykflagtig is: ’t welk wy, om
zulks, ten befluite van dit lid onzer Ver-

handelinge , over de natuur der Klai nog
te melden , eenitemmig met ons gevoelen

,

in de Schriften van den meermaals aange-

haalden Heer de buffon dus kragtig uit-

gedrukt vinden. Mais
, ce qui prouve parfai-

tement que le fable , & mime le Caillou ff le

’ verre exifient dans rargile ef riy font que dégui-

’ fés )
c’est

,
que le feu , en reunisfant les parties

de celle-ci
,

que Fattion de Cair & des autns

èlémmts avoit peut-être divjêes , lui rend fa pre-

mière forme. ChCon mette de l’argile dans un four-

neau de reverbère échauffé au degrè de la calcina-

tien
,

elle fe couvrha au dehers d'un émail tres-

dur ; fi a fmterieur elle n'esf pas encore vitri-

fiée, elle aura cependant acqiiis une trés grande

dureté ; elle refisterah la linie & au burin
,

elle

êtincellera fous le marteau
, elle aura enfin toutes

les propriètés du caillou ,• un dègré de etaleur de

plus la fera couler fef la convertira en un veri-

table verre. L’ a r g i l e & le fobie font donc

des matieres parfaitement analogues & du mime
genre. Si rargile , en fe condenfant ,

peut deve-

nir du caillou
,
du verre

,
pourquoi le fable , en fe

divifant , ne pourroit il pas devenir de l'argüe ?

,, Dat is: Maar hetgeen volkomen bewyst,

,, dat het Zand, en zelfs de Keien en het

„ Glas
,
in de Klai beftaan

>
daar in hunne

„ grond-
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„ grondaarde hebben , en ’er degts ver-

„ momd of bekleed in zyn, is dit, dat het

,, Vuur , derzelver deelen , die door de

„ werking der Lugc en der andere hoofd-

,, ftoffen misfchien verdeeld waren, ver-

„ eenigende , hun, als-’t ware, hunne

,, eerfte gedaante wedergeeft. Men ftelle

,, Klai in een Reverbereer-oven , en ftooke

,, die aan tot den trap van kalkwording;

,; dan zal de Klai uitwendig nedektzyn met

,, eene zeer harde glas-korst , als Email.

„ leerfel ; en zoo zy ook inwendig niet

„ glasagtig is geworden , zy zal niettemin

,, eene zeer groote hardigheid verkreegen

,, hebben ; zy zal de vyl en het fteeky-

,, zer wederftaan ; zy zal vonken op den

„ hamerflag ; en eindeJyk , zy zal alle de

,, eigenfchappen van den Keifteen bezit*

„ ten. Een trap van fterker hitte zal de

,, Klai vlietbaar maaken en wezentlyk in

„ Glas veranderen. De Klai en het Zand zyn

,, derhalven volkomen gelykaartig, en van

,, het eigenfte gedagt. Zoo de Klai , door zig

,, te verharden ,
in Keifteen en GJas kan ver-

„ keeren, waarom zou dan het Zand, door

„ ontflooping
,
geen Klai kunnen worden ?”

Men befpeurt uit dit gezegde , dat de

Heer de buffon, op proeven fteunen-

nende, volkomen bevestigt, dat Zand en
Klai gelykflagtig is ; en , al vraagende ,

bedui:, dat het Zand, door ontdooping,
Klai kan worden. Dit hebben wy van het

Zand in onze proeven beweezen , en
zou ons weinig moeite zyn , zulks van

vee-

DELF-
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veele foorten van Steenen insgelyks té

doen; tot een eenvoudig bevvys hier van
kunnen de flykagtige en klaiaartige floffen

by de Steenzaagers, die een ieder ligtlyk

kan opfpeuren , verftrekken : dog dewyl vvy

in deeze Verhandeling alleen van het Zand
en de Klai, als byzondere gronden van ons
Land, fpreeken , zoo gaan vvy alle die an-

dere byzonderheden opzetlyk voorby. Dit

egter kan ik terdeezer gelegenheid niet na-

laaten nog in ’t voorby gaan aan te mer-
ken: dat wy , daar we de fynfte Klaideelen

als hoofdftoflyke Aarde aan merken , niet

wel kunnen toeftaan , dat de Klai uit de

ontlloopte Keifteenen en het Zand geboo-

ren zou zyn ; fchoon ontfloopt Zand en

Steen weder Klai worde; waar heenen de

Heer debuffon wil. Die Wysgeer naam-
lyk vooronderftelt, dat de Aardbol in zyn
binnenfte geheel glasagtigis; en leid ver-

volgens, uit de verandering of ontflooping

van die of gelykaartige Steenen, af, dat,

vermits ’er Klai af komt , en Klai wederom
glasagtig word in het vuur, dat daarom de

Klai hier uit haaren oorfprong heeft , of

liever, dat het Zand cn de Keien hoofd-

ftoflyker zyn dan de Klai. Wy willen dit

alles niet breedvoerig tegenfpreeken , jat

laateh het liever geheel berusten; niet, om
dat wy het tegenbewys zoeken te ontwy-
ken, maar om dat het te ver buiten ons

bellek loopt. Genoeg is het, ten aanzien

van ons Land, in agt te neemen, dat daaf

Hollands dieplte beddingen , volgens den
Heer
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Heer de b u f f o n , niet verre van den ou- delf-

den , en gevolglyk, naar zyne Helling
,
glas- SÏÜF ‘

agtigen boezem der Aarde af liggen , men FEN *

evenwel hier te Lande althans niets van
zulk eenen glasagtigen grond ontdekt; maar

in tegendeel van diepte tot diepte weeker
gronden ontmoet. Dit nagaande, zou ons

die weekheid der gronden , op het denk-

beeld dat Hollands laagfte beddingen niet

verre van de oude Aarde
, of den natuur-

lyken boezem van onzen Aardbol, af lig-

gen ,
eerder als een bewys voorkomen , ter

begunftiginge van het zeer gegronde gevoe-

len van den Heer henkel. Te weeten, DeOrig\

dat de Aardbol , in zyne affcheiding of be- Lapid.*

zinking, niet zoo fteenagtig, als hy thans

veelal is ,
maar weeker en moerig was

;

en dat de fteenagtige bergen en beddingen

flegts naderhand door famengroeijing ge-

booren zyn. Maar wy blyven by onze ver-

handeling, om niet te breed uit te weiden.

Alleen hebben wy geoordeeld verpligt te

zyn onzen Leezeren het een en ’t ander on-

der het oog te brengen ; en wel byzonder

hunner oplettendheid aan te beveelen: dat

,

ichoon onzer beider proeven en derzelver

gevolgen overeen komen, de gevolgtrek-

king , betreffende het grondbeginfel der

Klai ,
nogtans zeer veel verfchilt. Deeze

fchrandere Geleerde leid uit zyne.proeven
af, dat de Klai-aarddeelen uit de ontfloo-

ping voortkomen van Zand en Steenen, die,

by het formeeren der aardbeddingen , door
hette of andere oorzaaken ontttaan zyn. Wy

II. DEEL. Q zeg-
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zeggen , dat alle die Steenen en het Zand
eerst famengefleld zyn , uit de oorfprong-
lyke hoofdftoflyke Aarddeelen

, die aller-

meest in de Klai zyn ; en dat deeze hoofd-

ftof, daar in zynde, haare eigenfchappen

onwrikbaar behoud; als mede dat dezelve,

tot Zand of Steen gevormd zynde, by ont-

flooping wederkeert tot haare eerfte eigen-

aartige gedaante. Gelyk alle lichaamen van
Dieren en Planten , wat hunne floflyke

zelfftandigheden betreft
,
hoofdftofiyke Aar-

de in zig hebben , die, by ontflooping en
verrotting , van alle andere hoofdftoffen

afgefcheiden , en weder zuivere Aarde word

,

die boerhaave in allerieie lichaamen

vond: even zoo is het gefield met het Zand
en den Keifteen ; wier grondbeginfel Klai-

Aarde is ,
en die

, wanneer zy tot Klai

verhandelen , aan dezelve flegts wederom
geeven ’t geen zy ’er, ter vorminge hun-

ner korrels of fteenklompen , om zoo te

fpreeken , van ontleend hadden. Dewyl
nu alle hoofdftof, of natuurlyke eigen-

fchap, gelyk bekend is, altoos haare hoofd-

ftoflykheid, (principiatum ,) behoud, onder
welk eene vreemde floffe zy ook vermengd
zy ; zoo neem ik deeze betoogde eigen-

fchap in de Klaideelen aan , als een over-

tuigend bewys , dat de Klai de weezenlyke
grondflag van het Zand is; en dat de hoofd-

lloflyke Aarde zig beflendig in de Klai, als

in haaren moedergrond, bevind; even als

het Water in de Zee en onderaardfche kol-

ken, de Lugt meest in den Dampkring, en
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het Vuur in de vlamhaare QPblogistique) Stof-

fen ;
fchoon die allen ook in alle andere

fchepfelen, als tot in het oneindige, ver-

borgen en verfpreid zyn.

De Aardfche Klaideelen dus als eene

hoofdftof befchoiiwd hebbende, die haare

zelfftandige natuur altoos behoud , in dat

weezen ,
waar in God haar gefchaapen heeft

,

boven welke kennis van dit natuurlyk grond-

beginfel onze Menfchelyke vermogens nooit

zullen opklimmen ; zoo laat ons nu bezien ,

of wy ook met eenige waarfchynlykheid

kunnen bepaalen , waar voor men die vet-

agtige StofFe, welke der Klai onmiddelyk

^
eigen is, te houden hebbe.

Veelerleie gedagten , en niet zelden

gantsch ongegronde meeningen , zyn ’er

van tyd tot tyd , wegens deeze vette .en

weeke ftoffe der Klai , ontftaan. Men vind

’er, die willen, dat dezelve een falpeterag-

tig flym is; anderen, dat ze uit de flibbe

van het Zeezout beftaat ; en eenigen den-

ken hier om een overblyffel van vitriool-

agtig zuur; kortom, de meeste houden die

StofFe voor eene foort van flymig overblyf-

fel van zouten ; welken , als zy van hunne
aardfche deelen gefcheiden zyn , eene zeke-

re vet- en feepagtige ftoffe nalaaten. Men
ontdekt wel byzonder in de zoutpannen een
flib of flyk

,
’t welk zig in ’t water eeniger-

maate ontbind, dog, gedroogd zynde , tot

eene fteenagtige hardigheid overgaat ;
en

dus ongemeen goed is , ter afweeringe van
de vogtige uitwaasfeming der gronden , in

Q 2 muu*
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muuren en vloeren
; waarom het thans in'

Holland overal met goeden uitdag tot dat

einde gebruikt word. Zulk eene foort van
natuiirlyk dib houden ook fommigen voor
de natuurlyke vettigheid der Klai. Maar an-

deren dellen, en , zoo ’t ons toefchynt,

niet ongegrond , dat deeze vettigheid in ee-

ne foort van zwavelagtig of bitumineus

Aardlmout bedaat , of liever daar in haar

grondbeginfel heeft : terwyl anderen we-
derom , als niet minder waarfchynlyk , daan-

de houden, dat, daar het water in het al-

gemeen eene eigenfchap heefc, die aardag-

tig is, deeze aardagtigheid , zig met onder-

aardsch zwavelfmout vereenigende , die vet-

tigheid der Klai veroorzaakt. Hoe het zy,

een ieder omhelze het geene hem waar-

fchynlykst dunkt
, en men vergunne my

deeze doffe, naar myne ondervinding, te

ontleeden. Ingevolge van deeze vryheid

,

houd ik my in de eerde plaatfe aan ’t geen
door onze Proeven als zeker bevestigd is.

Te weeten, dat de Klai, als ze door her-

haalde afwasfching van haare vettigheid ont-

bloot is, dezelve door zuiver Water alleen

niet wederkrygt , en in haaren natuurdaat

niet herdeld kan worden , zonder ’er eeni-

ge andere doffe by te doen , die eene na-

tuurlyke fmeerigheid bezit : waar uit dan
fchynt te volgen , dat het Water op zig zel-

ve, en als Water aangemerkt, deeze vet-

tigheid aan de Klai niet geeft. Niettemin,
dewyl de vettigheid , welke in de Klai huis-

vest , zig zoo fpoedig en gemaklyk met
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Water vereenigt, en daar mede vast ver- delf-

bonden word ,
als met eene gelykaartige ST0F ‘

itoffe; zoo is het tevens waar, dat de ge-
FEN ‘

melde vettigheid met het Water , om zoo
te fpreeken , eene onfeheidbaare vriend-

fchap of groote overeenkomst heeft. Ter
deezer oorzaake vind ik het dan niet on-

mogelyk, ja ’t is onzes eragtens waarfchyn-

lyk
,

dat eene zwavelagtige vettigheid, of,

zoo men wil, eenig ander aardsch fmouc^
zig, door eene natuurlyke kooking of ver-

andering, tot een zekeren trap met Water
kan vereenigen , en dus doende eene zoo
vrugtbaare vettigheid te wegen brengen.

Aliqua , (zegt becher,J enim fubterranea Pbyf.

imperfeüius mixta , nempe clecompofüa funt , ut Subt -

falia , fucci minerale s & quorum decompofitionem
P a£* 114*

Aqua ingreditur. Dat is; „Eenige onderaard-

„ fche ( ftoffen ) zyn onvolmaakt ver-

„ mengd , of ontfloopt; als daar zyn de

„ zouten , de mineraalfappen , en zulken

„ in welker ontflooping het Water deel

,, heeft.” De geleerde mac^uer zegt,

op ’t fpoor van boerhaave, en ingevol-

ge der lesfen van den Hoogleeraar ga u-

bius, „dat het Water in de famenftelling

s , van veele lichaamen deel heeft; of als een

„ deel der famenftellinge , of als een be-

,, hulpzaam grondbeginfel.” Iets verder zegt

by, en dit is wel op te merken: „ maar, mao

3 , fchoon het Water zig in eene onnagaan- Q
^
E*»

„ baare hoeveelheid in de ingewanden der chym.

5 , Aarde bevinde
, en dat hetzelve alles wat Tom . L

& het genaakt , nat maake
; zoo volgt daar Pag> &

Q. 3 » eg-
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„ egter niet uit, dat het een grondbegin-

,, fel der mineraalen is; het Water is al-

„ leen tusfehen de mineraaldeelen inge-

„ voegd , en kan ’er gemakkelyk van afge-

,, fcheiden worden, enz.” Uitdeeze voor-

tellingen bevat men ligtlyk, in welk een

zin het Water deel heeft aan de weeke vet-

tigheid der Klai, te weeten , door zig te

vereenigen met derzelver deelen. Dog wy
treeden een weinig verder; en houden ons

genoegfaam verzekerd, dat het Water zel-

ve , ontOoopt zynde , onzigtbaar eenige

ftoffen bezit
,

die de vettigheid der Klai

veroorzaaken. Dit gevoelen heeft grond in

proefneemingen , die ik menigmaal geno-

men heb, en een ieder gemaklyk kan her-

haalen. Men neeme zuiver Rivierwater,

en laate het eenigen tyd wel toegedekt ftil

Haan. Als men ’er vervolgens na ziet, zal

men eerst eene wolkige nevelagtigheid in

het Water ontdekken ; daar na zal die wolk-

agtige nevel vliezig worden
,
allengs neder-

zinken , en een bodem flym op den grond
formeeren. Herhaal die veelmaalen , en ver-

zamel dus een goed deel van dat flym , ’t

welk, door voorzigtige afgieting, dog be-

ter door doorlekking , met weinig moeite

kan gefchieden. Meng deeze verzamelde
fcoffe eindelyk met Klai , die van haare

vettigheid ontbloot is , en zy zal die vet-

tigheid volkomen weder ontvangen. Doe
dit insgelyks met gemaalen Zand, of ande-

re Aarde; en gy zult ook aan die aardllof-

fen eene meerdere fmeerigheid geeven. Men
kan

1
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kan dit mede met het flyk der regenbakken delf-

beproeven ; en men zal ’er die eigende uit- ST0F “

werking van ondervinden Ais men op
rEN '

deeze en dergeiyke proefneemingen
, die,

op veelerleie wyzen, ligtlyk genomen en
herhaald kunnen worden , voortredeneert

,

bemerkt men niet onduideiyk
, dat het

Water, fchoon het op zig zelve geene vet-

tigheid fchyne te bezitten , nogtans altoos

eene fmeerige ftofte , die onzigtbaar met
hetzelve verknogt is, ja eene fyne Aarde,
met zig voert. Deeze fyne Aarde is ’er zelfs

200 onaffcheidelyk mede vermengd, dat de

Ridder boyle, na een en ’t zelfde Water Experi-

twee honderdmaalen te hebben overgehaald ,
menta.

’er nog zes drachmen van die foort van Aar-

de in vonde: waar uit de groote newton Optica,

vervolgens afleidde, dat het Water, door Quast.

eene dergeiyke verandering
,
het vuur ins- 3 °*

gelyks kon indrinken, tot dien trap, dat

het licht van zig gave. Boerhaave ,

aan de proeven van boyle twyfFelende ,

dagt of die fchrandere Engelschman zig ook
vergist mogt hebben; doordien ’t hem niet

onmogelyk fcheen, dat ’er, door zulk ee-

ne reeks van herhaalde overhaalingen , ee-

nige aardftofjes ,
welken in de lugt zvvee-

ven
, in dat Water ingeflopen waren. Dog

die groote Scheikundige
,
hoe zeer ook te-

gen het denkbeeld van b o yl e vooringeno-

men, indien ik zoo fpreeken mag, onder- Boer-
vond egter het volgende. Wanneer hy re haave ,

gen water verzamelde, en hetzelve met be-

hoorlyke aandagt deflilleerde, bleeven ’er paR 6u
q 4 ftof-

'
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ftoffcn op den bodem over ; als by deeze

ftofFen wyders droogde, en in ’t vuur ftel-

de , bleef ’er eene asfche over ; en toen

hy deeze asfche ten laatfte naauwkeurig van
de aankleevende zouten gezuiverd had ,

bleef ’er eindelyk niets over , dan eene zui-

vere fyne Aarde , die men gemeenlyk
Maagde-Aarde (imam ’Virginem) noemt. Wy
mogen tusfchen die beroemde Natuur- en

Scheikundigen , de Heeren BOYLEenBOER-
haave, niets beflisfen ; maar wy zyn

,

zoo door onze eigen , als door andere proe-

ven , byzonder van den geagten Scheikun-

digen en Hooggeleerden gaubius, ten

volle verzekerd, dat Water, en vooral Re-
genwater , nooit zoo zuiver gevonden word

,

of het laat, by herhaalde overhaaling, ee-

nige aardfche ftof of flibber na: en als men
deeze flibber vervolgens naauwkeurig ter

toetfe brengt, ontdekt men terftond, dat

dezelve niets anders is dan eene ongemeen
fyne en zuivere Aarde , met eenige weini-

ge zouten of olyen vermengd. Pit zoo

zynde ,
gelyk het waarlyk is , dan blyft

’er , zoo ’t my voorkomt
,

geen twyffel

meer over, of deeze oneindig fyne afge-

fcheide aarddeelen van het Water brengen

het hunne grootlyks toe , ter formeeringe

van dat weeke flib, ’t welk men in de Klai

ontmoet. Anderen, verdergaande, trag-

ten uit deeze en dergelyke redeneeringen

en proeven af te leiden , dat de Aarde en

het Water onmiddelyk in elkander over-

gaan 5 en als onaffeheidelyk verknogte

.hoofd-
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hoofddoffen zyn. Ra nou w heeft, in zyn delf-

Natuur- en Konstkabinet
,

omtrent dit duk ST0F *

eenige bedenkingen voorgedraagen , die des
FEN ‘

Leezers overvveeging verdienen; bewee-

^

De
i g

rende onder anderen de overeenkomst van
’ 41

het Water en de Aarde uit de Scheppinge;

dewyl het Water met de Aarde , naar ons

menschlyk begrip, in eene fchepdaad ge-

fchapen is : want God fchiep Hemel en

Aarde, en de geest Gods zweefde op de

wateren, voor dat ’er eenige andere fchep-

iels gefchapen wierden. Deeze en meer
dergelyke aanmerkingen voorbydappende,
is het ons genoeg, dat wy dus verre, ten

minden eenigermaate , een gedeelte van
de oorzaaken der vettigheid in de Klai ont-

vouwd , en getoond hebben , dat hier aan

zeer veel toebrengt een fyn aardsch flib,

dat zig uit de wateren affcheid, en met de

Klai , welke meest altoos uit het water

bezinkt, vereenigd word.

Nu daat ons wyders te onderzoeken

,

waarom die vette doffe in de Klai deeds
vergezeld gaat van eene Zeepagtigheid, die

,

als zy fcheikundig onderzogt word
, een

ontvlambaaren aart vertoond, en een oly-

agtigen reuk van zig geeft? Dit onderwerp
eischt niet minder onze aandagt, dan de
voorgemelde oorzaak der vettigheid zelve.

Wy hebben reeds ten deele verklaard, dat

ons het gevoelen van hun , die hier op een
zwavelagtig of bitumineus Aardfmout den-

ken , niet onwaarfchynlyk voorkomt ;
en

dit Smout is het geen wy in deezen als eene

Q, 5 twee-
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tweede oorzaak aanneemelyk ^óorfrcllen

;

en wel om de volgende reden. ' De Oly of
het Smout, (zoo verkies ik het in dit ge-

val liefst te noemen , om dat dit woord
best overeenkomt met hetgeen ’er bedoeld
word ,) het welk ik , by herhaalde over-

haalingen , uit verfcheiden Klaien ,
in meer-

der of minder hoeveelheid
,
getrokken heb,

vertoonde altoos een grondaart , die zeer

wel overeenkwam met eene Zwavel- of
Aard-Oly ; deeze fmoutige RofFe brandde
Reeds met eene flikkervlam

, helder en
Rerk; de walm of damp der vlamme was
zwartagtig, en liet een ligten zwavelreuk
na; de RofFe, die na het uitbranden over-

bleef, was zwart, taai en kleverig 5 even
als Pik en Bitumen of Joodenlym. Het ee-

nige onderfcheid, dat ik in onze inlandfchc

Klaien gevonden heb, beRaat hier in , dat

die geene, welke omtrent een Veenbedde
gevonden wierd , veel meer van deeze

zwavelagtige oly of dit finout bezat, dan

die by een Zandgrond gelegen was : waar
van de reden zig klaar ontdekt, aangezien

de hoeveelheid van Zwavel- of Aardoly

,

die het Veen bezit, waar van Rraks nader.

Andere Klai, welke dagelyks bebouwd of

bepoot word, zal allerminst die oly bezit-

ten; en deeze oly of dat fmout verfchilt,

overgehaald zynde , merkelyk in helder-

heid by die van zwaare onbebouwde Klai;

ook is zy op verre na zoo zwavelig niet,

en meer met zouten bezwangerd. Dit

heeft men toe te fchryven aan het bloot
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liggen in de lugt, en voor den regen. Hier DE lf-

door word het fmout verfpreid, verdund «tof*

en in de planten ingezogen ; daar inte-

gendeel de planten haare zouten ovcrlaa-

den ; tervvyl de lugt den vluggen en fynen

zwavelgecst
,
door het algemeene zuur , ’t

welk ’er in zweeft, opflurpt. Dit zelfde

zuur, integendeel, in ongeroerde en vas-

te Klai dringende, brengt ook daar het zy-

ne toe , tot dat byzondere fmout of die

vettigheid in de Klai; of, gelyk stahl Fimd,

zegt, het algemeene zuur word, door ver- Cbem.

menging met het aard-fmout , brandbaare 9 '

Aarde , dat is , het deelt aan de Aarde
eene brandbaare Oly mede. Men zie ook
boerhaave hier omtrent na : overal

, chemïa
daar hy van de Aardoly , Peteroly en ’t Tom. L
Zwavel -fmout of de Bitumina fpreekt ,

Kc* 5^

zal .men die ftoffe als eene natuurlyk aard- ^ 49Z

fche vettigheid, welke door dit Zuur kan
faamenftollen

,
befchreeven vinden; zelfs

zal men, dien beroemden Schryver naauw- pag.6$ 7 ,

keurig inziende, géwaar worden, hoe ’er,

volgens zyn gevoelen, en bygebragte be-

wyzen, eene allernaauwfte verbintenis tus-

fchen het zwavelige en de vettigheid der

Aarde plaats heeft. De weeke gegraaven

zwavelftoffen , en de lichaamen , die daar

van zyn faamengefteld , als het Afphalt,

Bitumen, de Naphtha, Peteroly en Aard-
oly

, wanneer zy aan het vuur worden
bloot gefield , ontvlammen

,
gceven een

zwarten en zuuren rook van zig
, en bren-

gen een vettig (mout te voorfgbyn , ’t welk

,

na
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na dat het door ’t vuur verteerd is , niets

dan een weinig zuure Aarde overlaat. Die
bevestigt ook BEChER , zeggende: SuL
pbur ...» ex quadam pingui Terree materie per

temperatam decottionem infpisfata £? indurata

nascitur. Dat is : ,, De Zwavel word ge-

,, booren ,
uit eene vette aardftoffe, die

33 door eene getemperde kooking verdikt

3, en verhard word.” Daar deeze waarhe-

heden door die groote Mannen , niet alleen

door bondige redenen, maar insgelyks door
proeven

,
geftaafd zyn, en hun betoogde

met ons voorgezegde volkomen overeen-

ftemt, is ’er niets dat ons kan doen tvvyf-

felen , of die vettigheid in de Klai heeft,

wat aangaat haare brandbaare oly , en dien

zwavelagtigen reuk , haare grondoorzaak

,

in den invloed van een vetten Zwavel-
geest of Aardoly: en deeze Oly, van wel-

ken kant men haar ook befchouwe , heeft

eene zoo groote verwantfehap met de

Aarde, als die wy voorheen in het Water
bevonden hebben.

Maar eer wy den grondaart van dit be-

doelde fmout, of de vettigheid in de Klai

volftrekt bepaalen
, Raat ons nog eene an-

dere, niet minder aanmerkelyke ftoffe, te

befchouwen : eene ftoffe , die te gelyk uit

Aarde, Water, en een vet Zwavelfmout
fchynt famengeftold te zyn ;

eene ftofffe,

die van natuure gcfchikt is, om de Aarde
vet en vrugtbaar te maaken ; eene ftofffe

,

waar aan de zegen en vloek der aardlche

vrugtbaarheid en vettigheid , door den

Schep-
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Schepper aller dingen , verknogt is : kort-

om, het is de vrugtbaare Dauw, die on-

ze opmerking byzonder tot 2?ig trekt. In

ons Eerfle Deel den Dauw, als eene vet-

te, vrugtbaarmaakende ,
vogtige uitwaasfe-

mingder Aarde , en een nederdaalehd vrugt-

baar vogt des Hemels befchouwende , heb-

ben wy verfcheiden gedagten van geleerde

en geloofwaardige Mannen deswegens voor-

gemeld , en insgelyks onze proeven daar

omtrent medegedeeld. Volgens het aldaar

gezegde is de verzamelde Dauwftoffe vet

tig, bros, ligtlyk van een tebreeken, en
ligt in de hand : ze heeft eene merkelyke
overeenkomst met vette Volaarde, of de

zoogenaamde Maanmelk , en is geelagtig

van koleur: gebrand zynde, geeft zy een
reuk van zig als Peteroly , Steen- of Aard-
oly, dog op verre na zoo fterk niet. Een
klompje geheel uitgebrand zynde liet, na
de gemelde proefneeming , eene graauw-

vvitte harde ffoffe na. Een goed gedeelte,

ter overhaalinge gefchikt, bragt eene vet-

te olyagtige ftoffe te voorfchyn , die zig

fterk aan de glazen vasezettede; en deeze

Oly, gebrand zynde, had een zwavelagti-

gen reuk
,
gelyk aan dien van eene zekere

vette ftoffe, die ik uit Klai getrokken had.

Dit is het hoofdzaaklyke , dat ik in den
Dauw gevonden heb ; het overige den
Dauw betreffende , kan de geagte Leezer
breedvoerig in het Eerfle Deel vinden ;

voor tegenwoordig ftaat ons alleen het oog
te vestigen op de aldaar voorgefteide proe-

ven

delf-
stof-
fen.

Zie

Eerfte

Deel

,

bl. 310
—314-
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ven en befchryvingen , om dezelve nu,
met betrekking tot de vettigheid der Klai,

te befehouwen; waarom wy ook, met re-

den , de herhaaling der verdere befchryvinge

van den Dauw voorbygaande , ons bepaa-

len, om in dcezen niets dan den uitdag,

die wy van andere proeven, raakende Klai

met Dauw vermengd
,
gehad hebben, on-

derfcheidenlyk te melden.

Na dat ik dan van de gemelde zesenze-

ventig oneen Dauw, zoo door natuurlykes

als door met kunst bevorderde uitwafe-

ming, eene goede hoeveelheid Dauwfmout
of Aarde verkreegen had , heb ik van de

Dauwftoffen
, die afzonder!yk tot andere

proeven gebruikt waren , en in ’t Eerfte

Deel vermeld zyn , een klompje overge-

houden van twee drachmen, bit klompje
heb ik gemengd met fyn gewreeven zand

,

tot op het gewigt van vier oneen; bren-

gende dit mengfel van beetje tot beetje tot

eene kneedbaarheid , die het gewreeven
zand, door tusfehenkomst van een weinig

water , deed famenkleeven : ’t welk ten ge-

volge had, dat het zand eene vettigheid als

Klai verkreeg. Deeze proef heb ik , ter

myner voldoeninge , op onderfcheidene

wyzen meermaals herhaald. In ’t vervolg

van tyd my wederom Dauw ,
die ik tot ver-

flyming toe had laaten ftaan , verfchaft heb-

bende, nam ik zes oneen Klai; deeze, door
herhaalde afwasfehingen van haare vettig-

heid gezuiverd zynde, mengde ik, met ver-

gaderden Dauw, tot eene kneedbaare week-

heid ;
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heid; en de bevinding toonde my, dat de

Klai haare vettigheid weder bekwam
, en

zelfs in het vuur verbonden bleef. Dit zelf-

de herhaalde ik met zeer fyn gewreeven
Zand, ’t welk insgelyks, alhoewel in min-

der trap, aaneenverbonden vvierd. Wyders
heb ik nog eens genomen eene groote hoe-

veelheid van Klai, rot drie & vier ponden;
deeze, wel gewasfchen en gezuiverd zyn-

de ,
plaatfte ik in een vierkanten gevervv-

den blikken bak, en den Klaiklomp , die

holagtig platgedrukt was, omringde ik met
zuiver Duinzand. Deezen bak met Klai

Helde ik in de open lugt, op eene plaats

daar ’er geen zonneftraalen in konden door-

dringen; en des daags droeg ik, zoo veel

ik konde, zorg dat de bak bedekt bleeve;

’t welk ik by regentyden ook in agt nam

:

by eenige maar egter weinige beletfelen

zal de juiste oplettendheid, met fchielyk

opkomende regenvlaagen
,
fomwylen wel

eens verzuimd zyn; dog het zal den uitdag

niet van belang verhinderd hebben. Deeze
beftond hier in : dat de Klai , die den gehee-

len Zomer door, dus aan den Dauw was
blootgefteld geweest , en buiten den Dauw
in ’t geheel geene vogten , dan eene enkele

reis alleen by verzuim eenigen regen , ont-

vangen had
, na verloop van de Dauw-

maanden al vry veel van haare gewoone
vettigheid weder bekomen had ; terwyl het

Zand , waar tusfchen de Klai lag , op den
bodem eene geeler verwe fcheen gekreegen

te hebben: waar uit men mag afleiden, dat

DElF-
STOF-

FEN.
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vFiF- de Dauw ook eenige vettigheid aan de Klai
stof- toebrengt. Op den eigenften tyd , dat ik
F£N

‘ de gemelde proef met Klai in ’t werk Rel-

de, ondernam ik tevens eene andere met
fyn gemaalen Zand ; en de uitflag was by-

na dezelfde als met de Klai : ’er mengde
zig eene fmeerige vettigheid met het zand-

flib, en hetzelve kwam inderdaad zeer na

aan de kneedbaare Klai ; alleen met dit on-

derfcheid , dat het gewreeven Zand meer-
der en harder met barften gedroogd was

,

dan de Klai; zoo dat het met moeite kneed-

baar wierd: waarfchynlyk eischt het Zand
meer tyds , om zig met de vette dauwftof-

fen te vereenigen.

Uit het een en ’t ander van het tot dus

ver voorgeftelde blykt ondertusfehen , dat

de Dauw, zoo dezelve de weezenlyke vet-

tigheid niet aan de Klai toebrengt , ten

minften , in alle andere foorten van Aarde
eene natuurlyke vettigheid , en derzelver

aanwas in de Klai zeer veel bevordert. Ge-
volglyk durf ik , eenftemmig met de taal

BI, 315. van becher, in ons Eerfie Deel voorge-

fteld , wel befluiten, dat de Dauw, een

fynen aardfehen zwavelgeest bezittende ,

met de wateragtige dampen van den Hemel
nederdaalende, en in de Aarde dringende,

aldaar, als in eene vrugtbaare baarmoeder,

tot een vet Aardfmout famenftolt, en van
zyne waterdeelen gefcheiden word. Dat
deeze zelfde geest vervolgens , zig in de

Aarde met andere ftoffen , byzonder met
water vereenigende, te gelyk met de ande-

re
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re vlugge aardfche geesten (*) wederom uit

de Aarde uitdampt , en onmiddelyk in de

verhevelingen verfpreid word; tot dat zy
al wederom, door eene onuitputbaare ei-

genfchap , met onverminderde hoeveelheid

in de Aarde wederkeert. Dit zoo zynde,

dan kan de Klai gewislyk , zoo wel als al-

le andere foorten van Aarde , door den
Dauw weder bekomen, ’t geen zy, door
lang bearbeiden of blootliggen in de lugt,

verlooren had. Hier uit ziet men ook, om
dit in ’t voorbygaan op te merken, de wy.
ze reden van het Godlyk bevel , aan de
Israëliten , om het Land , na eene bebou-
wing van zeven jaaren, te laaten rusten:

welk bevel gegeeven wierd , ten einde het

Land, in de rustjaaren, de vettigheid van
den Dauw weder konde inzuigen en bewaa-
ren; dat byzonderlyk in een gewest daar

het weinig regende zeer dienftig was. Even
dit zelfde heeft ook plaats in de vlugge

zouten, zuure en andere vlugge geesten,

die, uit de Aarde of andere ontfloopte vvee-

zens , uitgewaasfemd zynde , in de lugt , als

’t ware , in eene geduurige vlugheid en be-

weeging zyn; totdat ze natuurlykerwyze

weder tot de Aarde keeren , en met dezel-

ve verbonden worden ; of zig , het zy door
eene gisting met andere vlugge geesten,

’t zy door het water zelve , onder eene
vloeibaare gedaante als Dauw of ander-

zins,

(*) Zie hier ook öoerhaave, de Actdo Unmr-

fali jive vitriolo.

U. DEEL. R
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zins, vereenigen
, en met de Aarde ver-

mengen. Als men deeze en de voorgaande
redenen famen neemt, dan kan ’er, myns
bedunkens

,
geen tvvyffel meer overig bly-

ven , of de vettigheid in de Klai gelykaar-

tig zy aan den Dauw, en aan het Slib , dat

zig 7 uit het water famengeflold zynde,
met den Dauw vereehigt. En ’t is tevens

niet minder zeker, dat die eigenfte vettig-

heid een grondbeginfel en de eigenfchap

heeft van een zwavelagtig Aardfmout; ’t

welk niet alleen door ons , maar insgelyks

door alle beroemde Scheikundigen beves-

tigd word. Wy durven evenwel nog niet

beflisfen,of voor vast bepaalen, hoe en op
wat wyze deeze Zwavelaart in dit Smout
gebooren word ; en wel byzonder niet be-

paaldlyk ftaande houden ,
of het door eene

concentratie , eene famenloopende veree-

niging van het algemeene zuur famenftob

le; dan of ’er ook eenige oorzaak van lig-

ge , in de vereeniging van het vitriool-zuur

,

met de dierlyke olyen of die der planten,

welke na derzelver ontflooping ook overal

in de Lugt en de Aarde zweeven ; dewyl ’er

,

volgens de getuigenisfen der Academifche
Gedenkfchriften van Parys, uit eene men-
ging van die laatstgemelde olyen

, met vi-

triool-zuur, eene waare kleevende bitumi-

neufe aardftoffe famenftolt. Deeze en meer
andere befchouwingen van die natuur ,

fchoon onzer oplettendheid dubbel waardig ,

zyn wy genoodzaakt kortheidshalven voor-

by te gaan: liever befteeden wy nog een
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öogcnblik ,
ter oplo^fmge der Vraage; waar-

om de K f ai de gemelde vettigheid meer be-

zit, dan de Aarde , het Zand en andere

Weeke Delfftoffcn ? De reden hier van komt
ons zeer eenvoudig voor, en wy hebben

ze reeds eenigermaate gemeld. Het ontldaat

naamlyk ten grooten deele hier uit; om dat

de Klai, en vooral de beste, genoegfaam uit

allerfynfte aarddeelen beftaande , dit Smout
gemaklyker bewaart, dan het Zand, of de
groove Aarde doet; daar het, uithoofde
van de gladde en ronde gedaante der dee-

len, met het minüe vogt doorheen fypelt;

ook blyft het dus in de oppervlakkige Aar-

de , daar minder Klai- en meerder Zand-
deelen mede gemengd zyn , fchaarfer han-

gen. Maar, buiten dit algemeene, is ’er

nog de volgende byzondere reden van. Da
Klai, gelyk wy al dikwils gezegd hebben,
door de Rivieren op het aardryk gebragt

zynde, behoud van dat vette flib, ’t welk
het water voortbrengt, zeer veel tusfeheri

haare deelen ; even als de zwarte aardmod-
der onzer inlandfcfrö ilroomen mede eena

dergelyke vettigheid bézit, en dezelve een
langen tyd behoud. Deeze flibber, indien

ze in loopende of zig bevvcegende wateren
gevonden word

, is oneindig fyner en vas-

ter, dan die , welke men in ftilflaande wa-

teren ontmoet: waar in ze gemeenlyk moe-
riger en zwavelagtiger is. Daar by komt
nog, dat men zig, fchoon wy het gemelde
vette Aardfmout overal by uitneemendheid

in de Klai vinden ,
en overtuigd zyn ,

dat

R % de
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de Dauw en hen Water hetzelve byzonder-
lyk aan de Klai mededeelt; dat men zig eg-

ter , zeg ik grootlyks bedriegt , als men
dit aan de Klai alleen toefchryft , met uit-

fluiting van alle andere foorten van Aarde,

’t Is wel verre van daar* dat die vettigheid

ook niet in andere aardftoffen zou zyn : ze-

kerlyk is zy allerminst in het Zand ; maar
men vind ze ongemeen veel in onze zwar.

te Tuinaarde, en zeer veel in onze Veen-
gronden tot een merkelyken trap van kneed-

baarheid , die zy niet verliest , dan door
het droog liggen in de lugt, byzonder by
het bevriezen of het affpoelen van het wa-

ter. Het gaat zelfs met dit Aardfmout , ten

opzichte van zwarte Aarde, zoo verre, dat,

wanneer een bedde van die Aarde lang on-

der den grond bedolven heeft gelegen en
door modder bedekt is geworden , dezelve

eene allertaaifte vettigheid aanneeme , veel

vetter en taaier dan de Klai zelve; zoo dat

een arbeider ze naauwlyks met de fpade

kunne breeken. Deeze foort noemt men
veelal Katteklai ; welke , zoo zy min of
meer met zuivere Klai vermengd worde,
handelbaarder, vrugtbaarder en weeker is.

Hier uit kan men nu ligtlyk afleiden , dat

juist de Klai alleen dit Aardfmout niet be-

zit, maar dat hetzelve zig mede met ande-

re Aarden vermengd ; ’t welk ook natuur-

lyk volgt , aangezien de Regen en Dauw
over het geheele Aardryk verfpreid wor-
den. Ondertusfchen blyft dit egter waar,

dat ’er nooit Klai zonder die floffe gevon-
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den word: de zoogenaamde Klai, die ’er

niets van bezit , is geen weezenlyke Klai

meer; maar eene aardftoffe welke Oegts uit

ongebonden klaideelen beftaat, die, onder

de gedaante van wryfbaare Aarde
, overal

verfpreid zyn.

Men kan uit dit gezegde afneemen , dat

de Klai dus, zoo wel als alle Aarden, aan

de veranderinge onderhevig is, die zy allen

ondergaan; en deeze veranderingen zouden
ons hier , met betrekking tot de Klai in

Holland, mede liaan te onderzoeken: maar
om dat die veranderingen ons telkens, als

wy gewag zullen maaken van de Delfftof-

fen , welke daar op betrekking hebben , en
ook ftraks onder haare Gejlagten zullen voor-

komen , zoo zal ik dit niet breedvoerig op-

haalen : kortlyk evenwel dien ik te melden,
dat deeze veranderingen uit een tweeërlei

oogpunt befchouwd kunnen worden. Men
heeft , in de eerfte plaatfe , veranderin-

gen, die de Klai, door ontbinding of ont-

flooping, ondergaat: dat is, als zy, door
eene fcheiding van haare deelen, onder an-

dere floffen vermengd word. En vervol-

gens komen gevoeglyk in overweeging die

veranderingen, aan welken zy, door eene
meerdere famenftelling , onderworpen isr

dat is , als ’er andere floffen in de Klai

dringen , die haar tot een vaster weezen
brengen , zonder dat zy van haare zelfftan-

digheid gefcheiden worde. Wat het eerfte

aangaat , ’er behoort in deezen niet veel

omflags toe , om te bewyzen , dat de Klai

R 3 zig>
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zig, door de Rivieren, door het bearbei-

den , door het mesten , en foortgelyke oor-

zaaken, met allerleie gronden, op welken

zy gebragt , of waar mede zy gemengd
word, vereenigt : alzoo wy dit, by het

verhandelen der beddingen , reeds ten over-

vloede getoond hebben. Uit het geene by

die gelegenheid aangemerkt is, weeten wy
dat de Klai als ze op of onder Zand , Aar-

de ,
Veen , Dary , Teelgrond , en meer

dgrgelyken
,
gelegen is , zig altoos min of

meer met die gronden vermengt; en dus

natuurlykerwyze eene verandering onder-

gaat ,
die haar van de gedaante van Klai

ontbloot: deeze veranderingen zyn zoo al-

gemeen bekend, dat wy ’t niet nodig ag-

ten, dit alles in ’t breede te ontvouwen.

Als men de Klai met Aarde mengt , dan

word zy eene wryfbaare Aarde; geraakt zy

onder meer Zand, dan haare gewoone hoe-

veelheid is, zy zal insgelyks in eene wryf-

baare Zandaarcie veranderen ; met Veen ,

zal zy mollig, taai, en zwarte Aarde zyn;

met mest van dieren , zal zy oiyagtig en

taai worden; met asfche, vettig, lugtig en
wateragtig ; met verrotte, planten , hard,

bros en vol zouten. Kort om, zy verwy-

dert, gelyk een ieder weet, die maar de

minfte kennis van onzeKlaigronden bezit,

door zulke menging, en het bykomen der

verfchillende aardftoflfen , van haaren ge-

woonen aart ; en word door andere ftof-

fen , of wryfbaare of taaie Aarde, over-

wonnen. Zoodanige veranderingen der Klai

zyn
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zyn in Holland dermaate duidelyk en over-

vloedig te befpeuren , dat ik wel durve

Hellen, dat meest alle de Hollandfche Lan-

den, uit dergelyke veranderde en ontHoop-

te Klai, beftaan : aangezien wy ten klaar-

ften getoond hebben, dat de meeste onzer

Landen, uit aangefpoelde Klai en ZeeGib

gebooren ,
of daar mede aangehoogd zyn

;

als mede dat de Klai vervolgens, toen het

Land overal bebouwd wierd, natuurlyker-

wyze, in menigte tusfchen de andere Aar-
den verfpreid is geworden, buiten die bed-

dingen , die nog weezenlyke Kiaibeddingen

zyn. Overmits nu dit alles in onze voori-

ge Verhandelingen genoegfaam betoogd zy

,

zoo mag het hier gezegde zeer wel vol-

doende geagt worden > ten opzichte van het

eerde lid der Klaiveranderinge. Laat ons
rui wat onderfcheidenlyker , dog niettemin

kort, het oog vestigen op de tweede foort

van de verandering der Klai ; naamlyk op
die geene, welke haar tot een meerder fa-

mengefteld en vaster wezen brengt. Daar
onder is te betrekken de verandering van
de Klai in Oker, in Yzer, in fteenkoolag-

tigen Dary , in Zandfteenen , in Omkor-
ftingen, en eindelyk

, door het vuur, in

Steen. Om een begin te maaken , met het

veranderen in Oker , zoo herinnere men
zig, dat het, by ’t verhandelen der Oker-
beddingen overvloedig gebleeken is , hoe
veel en hoe dikwils de yzerhoudende Oker-
ftoffe in Zand en Klai verfpreid zy. Aan-
merkelyk is het, dat deeze geele Yzerfap-

R 4 pen
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pen zoo kennelyk, en op zoo veele plaat-

fen , veelvuldig in onze Hollandfche gron*

den gevonden worden ; dat men ten klaar-

fte kunne ontdekken, dat de Klai tot hard
Oehr of Yzermineraal overgaat

, en veel

fynerOker enYzcrftofFe voortbrengt, dan
het Zand doet, wanneer de Oker daar in

doordringt; en even zoo aanmerkelyk is

het, dat men die ftofFe in geen Veen noch
Aarde vind; ten minften niet kennelyk op
het oog. De Klai zuigt de OkerftofFen zeer

greetig in , waar van ik door ondervinding

volkomen verzekerd ben geworden. Ik

nam zes oneen fyne Potklai, mengde de.

zelve met twee oneen grof Yzerroest, be-

groef die vervolgens in den grond , en liet

ze een geheel jaar rusten. Toen ik dezel-

ve , na verloop van dien tyd, opgegraa-

ven had, was de Klai ten volle in harden
Oker verwandeld. Dit alleen kan volftaan,

om te bewyzen
, dat de Klai eene zeer groo-

te verandering, door de metaalfappen , on-

dergaat; maar nog voldoender zyn eenige

andere proeven deswegens gedaan.

Ik nam op dien eigenften tyd vier oneen
Klai, en mengde dezelve met twee oneen
vylfel van Yzer: het Yzer verteerde van
tyd tot tyd , en de Klai was vol Oker ;

maar zoo , dat de OkerftofFen als in aderen

verfpreid lagen.

Dergelyke proeven heb ik met vylfel

van Lood, van Tin en van Koper
,
gedaan

;

dog geen een van die allen had zulk een

invloed op de Klai : het Tin en het Lood
was
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was in denzelfden (laat; alleen fcheen de

Klai iets blaauwer geworden te zyn : het

Koper evenwel had eene groene fchimmel

aangezet. Het befluit op deeze proeven is,

dat de Yzerltoffen hier te Lande meerder

invloed, dan de andere Metaalen , op de

Klai hebben. Ook is de Klai , als bezitten-

de eene hoofdftoflyke Aarde in zig, byzon-

der aantrekkelyk voor de Yzerftoffen ; na-

dien ,
gelyk boerhaave zegt, ferrum ,

qaod videtur inter cetera metalla plus acceiere ad

terram vegetantium , „ dat het Yzer, onder

„ de overige Metaalen , het meeste met Teel-

,, aarde fchynt overeen te komen , enz.”

Evenwel kan de Klai insgelyks door andere

Metaalen verandering ondergaan , als zy by
derzelver aderen ligt : en hier van komen
die oneindige foorten van Bolusfen en ge-

zegelde Aarden; welker kleuren zoo vro-

lyk en verfchillende zyn , dat zy zelfs gele-

genheid tot bedriegeryen gegeeven hebben,

leder Pastoor of Dorp-Priester, ieder Op-
zigter van eenige bron of myn , vleid zig

,

of kan voorwenden , eene byzondere foort

van Aarde te bezitten; die zy, in navol-

ging der Priesters van Diana, als eeneHeil-

zaame Aarde van Lemnos uitventen , en
die, gelyk de gezegelde Aarden , met by-

zondere ftempels gedrukt worden ; en al

dikwils niets anders zyn, dan gemeeneKlai,
met eenige verwen of kleurtjes vermengd;
alle welke byzondere foorten

,
als Medail-

les, pronken, in de kabinetten van lieden,

die eene verrukkende verzameling zonder
R 5 ken-
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kennisfe bezitten. Bit is overbekend by
onze Drogisten; die uit onze gemeeneKlai,
met een weinig Menie, Vermillioen ofRoo-
den Bolus, fraaier gezegelde Jerufalemfche

Aarde maaken , dan ’er ooit uit Jerufalem
gekomen is. Dan dit in ’t voorbygaan.

De Klai word hier te Lande
,
(om weder

ter zaake te keeren ,) vermits men ’er geen
Metaal aderen vind, zekerlyk ook minder
dan elders van de Metaalen aangedaan ;

evenwel is het niet geheelenal als onmoge-
lyk te verwerpen , dat de Klai ook in ons
Gewest door Vitrioolftoffen aangedaan zou
worden: de blaauwe Klai althans, by de

Katwyker delving gevonden, geeft aanlei-

ding om te beweeren , dat zulks plaats heeft

;

dog dit zal dadelyk nader ter onderzoek ko-

men. Een andere overgang ,
dien de Klai

in onze landltreek ondergaat , is zeer waar-

fchynlyk in haare verandering in harden

Zeedary ofSteenkool gelegen. Eenige Ruk*
ken , hier en daar in onze gronden ontdekt,
zonden ter deezer gelegenheid onze over-

weeging mogen fchynen te eifchen; dog,
om dat ik twyffele, of die niet, by aan-

fpoeling of overloop der Zee, onder den
grond geraakt zyn

,
zoo durf ik ’er, met

betrekking tot ons Land , niet fterk op ftaan

:

5
t zal , vertrouw ik, in dit geval genoeg

zyn, dat ik ’er de mogelykbeid van aantoo-

ne,uit de gevolgen in andere Landen. Een
aanmerkelyk voorbeeld van die natuur is

my, door deti Hooggeleerden Heer alla-
mand, ter hand gefteld ,

aangaande de

Klai-
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Klaiftoffen in het Land Nasfauw. Men
vind daar ter plaatfe, onder een bedde fy-

ne Mergejklai, een tweede bedde Klai van

eene bruiner verwe; daar onder, een bed-

de vaale, zwartagtige ,
verharde ftoffe, aan

fyne laagen opeen gevlyd ; vervolgens ont-

dekt men een zwarter dergelyk zeer hard

bedde, dat naar Steenkool zweemt; en ein.-

delyk komt men op een bedde van waare

Steenkool, die op het oog volkomen naar

ebbenhout gelykt. By dit voorbeeld voeg
ik het geen de Graaf de marsigli we-

gens de Klai bybrengt; ten bewyze dat de-

zelve , op den bodem der Zee , in eene

fteenkoolige ftoffe of Bitumen verwandelt.

,, De tusfchenruimten , zegt hy , die zig

„ tusfchende beddingen bevinden , beftaan

3, uit een glibberig Leem of Klai; waar om
3, zig eene vereeniging van Mineraal- of fa-

„ mengeftolde ftoffen bevind, zoo als vee-

33 lerleie Zouten, maar byzonder de Bitu-

,, mina ; deezen , aldaar famendringende,

3, verbreiden zig, en worden beddingen/*

Als wy deeze voorbeelden in agt neemen,
moet het ons gewis zeer bedenkelyk voor-

komen, of de Klaibeddingen, die men weet
dat zig aan onze ftranden vry verre in Zee
uitbreiden, mede niet op zulk eene wyze
in Dary

, en vervolgens in Steenkoolen ver-

wandelen. Men vind ook veelmaalen, aan
onze ftranden, Hukken Lei aandryven; en
'cis niet onmogelyk , dat deezen insgelyks

uit de Zee-Klaibeddingen gebooren worden.
Immers hen kei,, die de wording der

Stee-
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Steenen, tot zynen roem, met zoo veel

kundigheid beichreeven heeft , zegt uit-

drukkelyk , als hy gewag maakt van de Steen-

koolen , van den Leifteen , est enim iste lapis

Limofo-Biturninofus )Cum limoOceani & Stagno-

rum pingui& f&cuknto ,
esfentialiter conveniens^

imo ab hoe proficiens , neque. nifi compage arftiore

a limo diftinftus. Dat is
: ,, Deeze Steen is

„ klaiagtig-Bitumineus, hoofdftoflyk over-

„ eenkomende met het (lib of leem (Dary)

,, der Zee, en met het fmout of flyk der

„ ftilftaande wateren, ja daar van afkom-
ftig, en van het leem (of de Klai) niet

3 , verfchillende, dan door eene harder of

3, vaster famenvoeging.” Deeze bewyzen
by een gebragt, zyn voorwaar niet geheel

te verwerpen ; en geeven ons vryheids

genoeg , om , ten opzichte van de Klai en
de Dary aan onze flranden , als zeer waar-

fchynlyk te befiuiten , dat zy ook Steen-

kool en Leien doen gebooren worden. Zoo
ik ’er een voorbeeld van zou vermoeden

,

meen ik omftreeks van een voorland aan

den Ysfel zulk een foort gevonden te heb-

ben, ’t welk ftraks zal voorkomen ; dog
nadien ons in dit ftuk volftrekt bevestigen-

de en eigen proeven ontbreeken, laaten wy
hetzelve by het gezegde berusten; waarom
wy ons insgelyks, wegens het veranderen

van de Klai in allerleie Steenen , niet ver-

der zullen uitlaaten. Alleenlyk ftaat ons in

deezen nog te melden dat, fchoon ’er hier

te Lande geene natuurlyke Steenbeddingen

gevonden worden , onze Klai nogtans door

aan-
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aanzetting Steenen formeert, en zelfs met
andere Steenen ,

als Zand en Keien
, on-

der de gedaante van Steen famengroeit;

gelyk haare fynfte aarddeeltjes mede , door
eenige Zee- of Rivier-diertjes ,

tot fteenag-

tige plaatjes gevormd worden. Deeze, en

oneindig meerder afleidingen, veranderin-

gen en invloeden vandeKlai, op, en in an-

dere aardfche Jichaamen , thans voorbyftap-

pende, laaten wy die over tot op het na-

der onderzoek der gemelde ftoflfen zelven:

en berusten wyders by deeze natuurkundi-

ge Verhandeling van de Klai; waar in wy
alle mogelyke kortheid en klaarheid gezogt

hebben in agt te neemen. Onze gedagten

zyn hier ook in diervoege voorgefteld , dat

wy alleszins toonen , hoe wy een ieder in

zyn gevoelen vry laaten , en ons gaarne

onderwerpen aan betere en overtuigender

proeven , zoo zy’er gevonden mogten wor-
den. Wy oordeelen het te noodiger dit te her-

inneren , om dat de byzonderheid der Itoffe

de allerfcherpfle oplettendheid vereischt;

en wy ’t niet voor onmogelyk houden, dat

men door den tyd tot de kennis van zaa-

ken kan komen , die men zig niet zelden

verbeeld nooit te zullen kennen. Wat men
voorts ook oordeele van de gegrondheid

onzer Stellingen , wy vertrouwen
, door

deeze Verhandeling, onzen Landsgenooten
ten minften aanleiding gegeeven te heb-

ben, om den aart van den vrugtbaaren Va-
derlandfchen grond beter te leeren ken-

nen : en zullen
, hier mede eindigende , ons

nu
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nu voorts keeren tot het befchouwen van
de G jlagten der klaiagtige Aarde.

* Eerjle Geflagt.

GEELE STEENBAKKERS KLAI.

Deeze Klai heeft dit byzonder, dat zy

ongemeen fyn , zagt en leenig is; als mede
dat zy op haar natuurlyken bodem eene
rosgeele verwe heeft, die zelfs het rivier-

water ,
waar mede zy vermengd word

,
geel-

agtig verwt. Die geele koleur heeft fnen

toe te fchryven aan de yzerftof , welke de

rivieren afvoeren : men kan dezelve , fchoon
zeerfhauw, in deeze Klai ontdekken, als

gelykflagtig aan het guhr der duinbeeken.

In de open lugt, en door de zon gedroogd
zynde

,
droogt zy iets bleeker op; maar tot

Heen en potten gebakken zynde, verandert

zy in geele lleenen van eene zuivere en
vrolyk geele verwe. Zy blyft langer dan

eenige andere inlandfche Klai met water

vereenigd; heeft naauwlykseen tiende deel

zands by zig; en haare klaideelen zyn on-

gemeen fyn ,
gelyk ook het zand, dat ’er

mede vermengd is ; het is om die reden

gantsch niet gemaklyk de klaideelen zuiver

af te icheiden ; dog een zandiger bodem
kan haar evenwel grover maaken. Zy droogt

zeer hard, maar ontbind zig fpoedig, en
zet zig, vogtig wordende, uit. Wyders
heeft zy nog die eigenfchap* dat zy, mee-
rendeels, in een fterk vuur glasagtig word;
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in bet vuur knapt , en door derkwater zei-

den fchuimt. Ook bezit zy veel lugts, ’t

welk men gewaar word, als men dezelve

in zuiver water (lil te ontbinden zet; wan-

neer ’er veele lugtbelletjes opklimmen.

Voor ’t overige heeft deeze Klai dit, mee
alle Pottebrfkkers Klai, gemeen, dat zy, met
water gemengd zynde, kneedbaar is, en

daar door tot allerleie vaatwerk, potten en

pannen , mitsgaders ticheldeenen , kan ge-

vormd worden
,

en die gedaante zonder
barden in het vuur behoud. De Soorten van
dit Geflagt zyn deeze :

Eerde Soort.

v STEENBAKKERS KLAI UITBEN YSSEL.

Deeze Klai is , boven alle andere Klaien

in Holland, de fynde en ook in veele op-

zichten de vetde. Zy is altoos van eene

roodgeele verwe, en het aard- en deen-
werk behoud, gebakken zynde, eene vro-

tyk geele
,
koleur. De potten en deenen

,

die van deeze Klai gebakken worden , noemt
men Ysfelfche, en ook wel Goudfche dee-

nen en potten, uit aanmerking, dat men
de meeste dier Steenbakkeryen omdreeks
Gouda vind : ook word de Ysfelklai wel
byzonder aldaar het best en het meest ge-

baggerd; uit deophoogende engedadig ver-

flykende beddingen van den Ysfel , die , be-

neden en boven Gouda
,
geweldig verfly-

ken, de rivier vernaauwen* en dus dage-

lyks

delf-
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lyks nieuwe Klai aanvoeren. Die foort van
Klai word op eene geheel andere wyze ver-

zameld , dan de Rhyn- of andere Klaien,

Zy word niet gegraaven ; maar ieder Steen-

bakker heeft een genoegzaam getal platte

praamen, vletten , of baggerfchuiten
, die,

met hoog water, op eene bank of fchorre

van aangefpoelde Ysfelklai gevoerd worden

,

en aldaar blyven liggen, tot dat het water

valt, en het fchor droog ligt, dan visfchen

en baggeren de arbeiders de praam vol Klai-

modder; en wagten voorts, in of omftreeks

de gelaaden fchuit, het ryzende water af;

als wanneer de vletfchuit, die met fchot-

ten en planken tot dat einde getimmerd is,

van zelve vlot word; wanneer haar de ar-

beiders vervolgens naar de Steenbakkery

vervoeren. Daar zynde , is die Klai, na
dat zy, in een korten tyd, het water heeft

laaten doorfypelen , terftond in ftaat om
bearbeid te worden; maar als men dezelve

tegen het najaar vischt , bewaart men ze
ook wel in groote vierkante kuilen , die

men aldaar Zellingen noemt; edog ’er word
in de maand Oétober weinig meer Klai ge-

vischt,als wanneer men hier,gelyk elders,

het fteenvormen en bakken gemeenlyk
Haakt. Wat nu vervolgens het vormen en
bakken van den Ysfelfchen fteen betreft,

dit gefchied op dezelfde wyze, als met de
Rhyn- en andere Klaien , waar van men
roode en graauwe fteenen bakt ; welker be-

handeling zoo voorts by de laatstgenoemde

Klaien gemeld ftaat te worden, Egter heeft

men
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toen hier ,
ten aanzien van den Ysfelfchen

fteen byzonderlyk in aanmerking te nee-

men, dat hy doorgaans kleener van ftuk

gevormd word , en ook ligter is ; zyne
foortlyke zwaarte word gevonden te zyn ,

van den geelen Ysfeïklinkert 2016, van den
Ysfelklinkert , die glasagtig is , 1965 : en
deeze verfchilt in zwaarte niets van den
graauwen klinkertsen by dien , welken men
Boere graauw noemt. Wyders heeft de Ysfel-

klai dit byzondere , dat zy zeer langfaam

in het water doorzinkt
, nadien ze daar me-

de als vereenigd is ; waar door ze ook het-

zelve min of meer geelagtig verwt* Uit
dien hoofde is het Ysfelwater

, fchoon het

zeer zoet van fmaak zy, onzes bedunkens,
gantsch ongezond, om het, volgens de al-

gemeene gewoonte, na een korte doorzin-

king der Klaiflibbe , te gebruiken ; dewyl
de fyne klaideelen, die ’er mede vermengd
zyn, zig ligtlyk in de nieren, de blaas, of

de pisleiders kunnen aanzetten , en eene
aangroeijing van fteenen te weeg brengen;

’t welk wy ook onder de vermoedelyke
oorzaaken Hellen , waarom ’er veele lie-

den , omtrent den Ysfel en de Lek woo-
nende , aan den Steen onderheevig zyn.

Men vind ’er een aanmerkelyk voorbeeld

van , in eene jonge Dogter te Lekkerkerk

;

dat, door den Hoogleeraar gaubius, vol-

gens het berigt van den Eerwaarden Heer
cornelis cleyn

, en den Chirurgyn
wouter boon, aan de Holiandfchc MaaU
Jcbappye is medegedeeld; met eene nevens.
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delf- gaande afbeelding der fteenen , welken wy
stof- diestyds, op verzoek van gemelden Heer,
F£N

* hebben afgetekend. Het ware derhalven te

wenfchen, dat de bevvoonders der Ysfel-,

en ook der Lek-oevers , alle mogelyke om-
zigtigheid in ’t werk fielden , om het Ysfel-

water wel te laaten doorzinken, en niet dan

het allerbovenlle water voorzigtig , zonder

roering, af te fcheppen, en te gebruiken.

Dit kan ook gemaklyk gefchieden, als men
’er maar groote tonnen of bakken toe

houd , zoo als dit by fommige lieden in die

flreek, welken hun welzyn aan geene on-

geduldige keukenmeid willen overlaaten

,

wyslyk in gebruik is : want hoe meerder
water, en hoe grooter vat, des te gemak-
lyker , fchielyker en zuiverder

, gefchied

de doorzinking , waar op vervolgens het

zuiverfle water met weinig moeite ’er kan

worden afgefchept. Ten laatflen heeft men
hier omtrent de Klai in den Ysfel nog in

agt te neemen , dat ’er geen rivier in Hol-

land is, op welker bodem de Klai overal

zuiverder gevonden word , dan in den Ys-

fel.—Na de Ysfelklai komt in aanmerking de

Tweede Soort,

of de LEKKERKLAI.

tEKKER Deeze Klai is aan dien kant, daar de Ys-
klai. fe ] uit de Lefc: komt, omtrent van denzelf*

den aart als de Ysfelklai ; dog in de eigent-

lyke Lek gevischt wordende , is dezelve gro-

ver
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ver dan de Ysfelklai , en verfchilt insgelyks deif-

in koleur , die op verre na zoo geelagtig ST0F*

niet is; ze heeft veel eer eene blaauwagti-
FEN#

ge verwe, gelyk aan de Maasklai, dog is

niettemin minder blaauw dan de Rhynklai.

Zy kan ook zeer goeden fceen uitleveren;

en bezit gemeenlyk een achtfte deel grof

zand, twee achtfle deelen fyner zand, en

voor het overige grovere en fyner klaidee-

len, naar geraade, dat zy diep of ondiep

gegraaven of gevischt word.

Derde Soort.

GEELE MAASKLAI.

Deeze foort van Klai is niet aan alle de ceelb

oevers der Maaze, maar meest in de Over- MAAS *

maafche Landen te vinden. Het Eilandje
KLKU

Blankenburg beftaat veelal uit zulke rosag-

tige of geelagtige Klai; welke koleur men MaatJ.

in de meeste versch omgefpitte of omge- vin.b.

ploegde landen zeer klaar ontdekt: elders,
£
deStuk

op de aangefpoelde fchorren , vind men ook
b ’ 3X#

Klai van dien zelfden aart. Deeze Klai

word , fehoon ze zeer goed tot Pöttebak-

kers aarde zy, meest al met Mede, Koorn
of Klavergras beteeld; voorts komt zy zeer

naby aan de Ysfelklai
;
de graauwere foort

van Maasklai behoort tot het volgende

Geflagt.
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Vierde Soort.

GEELE RHYNKLAI.

De Rhynklai > die in den Roven-Rhyn by
Utrecht gegraaven word , is op fommige
plaatfen insgelyks geelagtig. Alen kan dee-

ze hier als een Vierde Soort by de voorgaan-

den voegen ; dog men begrypt voorts ligt-

lyk, dat de verdere Soortonderfcheidingen

meerendeels van de fynheid en vettigheid

afhangen.

Tweede Geflagt.

VOLAARDE.

De Volaarde is eene zeer zwaare vette

Klai, die, wanneer zy droog is, als ’t wa-

re affehilfert, en uit fyne laagjes fchynt te

beftaan. In water ontbonden zynde, zinkt

ze zeer langfaam, en fchuimt ongemeen fterk >

even als zeep. Als men ’er een Rukje van

op de tong neemt , fchynt ze te fmelten

;

ook gest dezelve met zuure geesten flaauw-

tjes. Die Volaarde, welke tot het vullen

der Lakenen dient , word in Holland niet

gezogt, fchoon men dezelve hier en daar

tusfehen onze zwaare Klaibeddingen konne
vinden. De Volders mengen deeze Aarde
tot eene zekere pap , waar mede zy de La-

kenen en wollen Stoffen befmeeren , of

waar in ze dezelven dompen; dit gefchied

zynde , worden die Stoffen onder houten
ftaiö-
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{lampers, welken hier te Lande doorWind- delf-

molens op en neder bewoogen worden, ge- ST0F~

flampt, tot zoo lang, dat de Volder weet,
F£N’

dat de vette olyen , die door het fpinnen

en weeven in deeze Stoffen zitten, met de

gemelde Aarde vereenigd zyn ; waar na zy
afgefpoeld en verder door wasfchen gerei-

nigd worden.

Eerfle Soort.

GRAAUWE VOLAARDE.

Deeze Aarde, fchoon men ’er zig, ge- graau-

lyk gezegd is, hier te Lande, tot Volaarde WE VOI~

niet van bediene, kan ’er egter des noods
AARDE*

toe gebruikt worden. Men vind ze tus-

fchen de Maaslandfche en Ysfelfteinfche

Klaibeddingen ; ik bezit ’er zelfs een ftuk

van, ’t welk by Montfoort gevonden is,

en voor geen Luikfche Volaarde wykt. Dee-
ze foort bezit fchaars een elfde deel zands,

en dus iets minder dan van de Klai in de
omfchryving der CLASSE gemeld is. Het
zand zelve is ongemeen fyn. Deeze Vol-

aarde fchilfert ook, droog zynde,met laag-

jes af, en is flroef als men ze met de vin-

gers wryft.

Tweede Soort.

GEELAGTIGE VOLAARDE.

Die foort van Klai , welke ik aan den Ys- agtigb
fel by de Wierikke gevonden heb, betrek vol-

S 3 ik AARD£ ‘
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ik hier onder dit Gejlagt. Zy is ongemeen
zwaar en fchilferig ; zelfs zoo , dat eene

graanwet* Klai , die ’er onder ligt , en ook
fchilferig is , fchynt over te gaan tot Lei-

fteen , of zoogenaamd Verfteend Hout ; wel-

ke Soort ons in ’t vervolg zal voorkomen.

Derde Soort.

LUIKS CHE VOLAARDE.

Schoon deeze Volaarde in ons Land niet

gegraaven worde, mag zy nogtans, wegens
haar overvloedig gebruik in ’s Lands wollen

fabrieken , hier wel een kleen plaatsje be-

fiaan. Ze is geel graauw van verwe; onge-

meen fyn en zeepagtig; de vettigheid, die

ze bezit, is niet olyagtig, zoo als eenigen

zig verbeelden : ik heb ze door overhaaling

getoetst; dog de oly, die ik over kreeg,

was eerder zeepagtig
,
en een ander gedeeb

te had denzelfden aart als alle klaioly.
t r % *2 4 ' ‘*~v f ' ~ * * ' •' K . v

Derde Gejlagt.

BL A A UWE STEENKLAI.

De Blaauwe Steenklai komt, in fynheid

en vettigheid, zeer naby aan de Ysfelklai,

ten miniten die geene, welke voor de bes-

te gehouden word. Zy is evenwel meeren-
deels grover; men kan Rellen, dat zy om-
trent een achtfte gedeelte grof zand bezit;

andere , tot grover fteen gefchikt , houd

wel een zesde gedeelte of meer , en de al-
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ïergroffte loopt zelfs tot op een vierde ge- delf-

deelte. Alle de Klaifoorten van dit Gejlagt ST0F “

hebben eene graauwe blaauwagtige verwe,
PEN’

die in fommigen al vry een hoogen trap van
blaauw aanneemt ; eenigen , dog weinigen

,

hellen na het geele. Deeze Klai is
, ge-

droogd zynde , zeer hard ; zelfs word zy , lang

in de lugt bloot liggende , ftroef en fteenag-

tig; eenige foorten droogen blaauwer, en
eenige witter op. Zy ontbind langfaam in

water, en als ze daar mede gemengd is,

bezinkt ze fpoedig. Ze verwt het water
niet dan fiaauwtjes , met eene ligte blaauw-

agtige koleur , die na eenige dagen ftilitaans

verdwynt. De gezonkene Klai word ver-

volgens oppervlakkig als bezaaid , met groe-

ne vlokjes , die als kleene plantjes te voor-

fchyn komen ,
eerlang tot een vlies famen-

groeien , en met lugtbelletjes bezet wor-
den ; tot dat eindelyk het geheele vlies

daar door word opgeheven , en op het wa-
ter dryft. Deeze Klai , nat zynde , gest

met zuure geesten niet , dog als zy tot

krytagtige hardheid gedroogd is, befpeurt

men ’er eene ligte gisting in. Eenigen heb- RA*
,

ben, dog zonder grond
,
geloofd , dat dee-

ze Klai ook Napht-oly voortbragt; ’t welk enKomt-

veroorzaakt is uit een gerugt , dat zeker Kabinet %

Potklaigraaver een fterken reuk in de Klai- ^ fj*

klonten ontdekte, en naderhand een deel
y *39 *

oly tusfchen de Klai vond : dog ’t is by dat

gerugt gebleeven. Meer natuurlyk is ’t

aan deeze Klaien, dat ze, gebakken zyn-

de, in een rooden of roodagtigen fteen ver-

S 4 kee-
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keeren , en in heeter vuur glasagtig wor-
*t° f- den. Door fcheikundige overhaaling ont-
FIN

* dekt men in alle deeze Klaiaarten een ge-

meen zout , ’t welk ook in den droefem
flaauwtjes gefmaakt kan worden. Tot de

Soorten van dit Gejlagt behoort

:

Eerfte Soort.

POTTEB AKKERS KLAI.

*oTTE- Deeze Klai, als de fynfte en vetfte zyn-
jakkers de5 bekleed de eerfte plaats; dezelve is ligt
KÏ,A|

* van verwe, helt na het blaauwe over , en
droogt hoog blaauw op. Ze bezit eene Jee-

migheid, die haar taai en verbonden houd;
droogt zeer hard op ; en bezit ruim een ze-

vende deel zands , en byna nooit fteentjes

of grof zand. Men vind ze in Holland over-

al tusfchen de andere klailaagen , meest al

ter diepte van anderhalf of twee voeten;

dog de beste Klai van dien aart leveren de
landen aan den Rhyn , de Vecht , en de

Gouwe, mitsgaders veele Maaslanden. De
Pottebakkers graaven ze tot op de genoem-
de diepte uit , en mengen of bewerken
ze tot eene kneedbaare Klai , na dat zy ee-

nigen tyd in de lugt gelegen , en met water

befproeid en doortrokken is. Dan word
ze in een daar toe gemaakten Molen ge-

maalen , en tot eene gelykmaatige kneed-

Zie baarheid gebragt; waar op men dezelve
hl 285* tot kluiten van allerleie grootte verdeelt,

naar geraade der potten , die ’er van gebak-

ken moeten zyn. Als men deeze kluiten

fee*
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bereid heeft, worden ze door een handlan- delf-

ger gebragt by den Poctedraaier, op dat stof-

hy ’er het bedoelde vaatwerk van maake. FEN *

Deeze zit op een fchuin bankje, op zulk DE P0T

een hoogte, dathy, als half ftaande , met ^RY#

"

den eenen voet gefchoord is, tegen een

houten klamp, die onder aan de tafel, waar

voor hy zit, vast is; midden door deeze

tafel loopt eene perpendiculaire fpil, wier

opperfte einde boven de tafel uitfteekt, en

op den top eene ronde vlakte heeft ; het

onderfte einde ftaat gevestigd in het midden
van eene zeer groote horifontaal liggende

ronde fchyf , die onder insgelyks op eene

fpil loopt ; zoo dat de bovenfte fpil met
eene ongemeene fnelheid rond draait, als

de onderliggende fchyf in beweeging ge-

houden word. De Pottedraaier , in de zoo
evengemelde rigting, met den eenen voet

gefchoord op deezen draaibank zittende ,

fchuift met den anderen voet de fchyfvoort

,

en houd dezelve in eene geftadige bewee-
ging; intusfchen neemt hy eene kluit Klai,

kletst die op den platten top der fpille, en
vormt dezelve al draaiende tot een ronden

klomp. Voorts maakt hy de handen nat,

uit een daar nevensftaanden bak met water,

en dringt de Klai al draaiende opwaarts;

zyn werk wel verftaande , weet hy de voor-

fte vingers of den duim fpoedig in het mid-
delpunt van den klaicirkel te brengen;
dien cirkel met eene ongemeene handig-

heid te verwyden
, en de Klai uit te hoo-

ien tot zulk eene diepte en wydte als hy
S 5 be*
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begeert ; middelerwyl maakt hy ook , beften-

dig draaiende, de ronden, randen en het

Jystwerk, die aan het vaatwerk, het welk
hy draait , vereischt worden. Als het vat

nu zoo ver gevormd is , zit hetzelve nog op
den top der fpille vast, en draait al voort:
maar de Draaier neemt vaardig een breed

plat rondagtig houten of ook wel yzeren

mes, en fcheid al draaiende de gevormde
pot van de fpil af : veeltyds doet hy dit

ook met de hand alleen , naar de grootte of
grofte der vaten. Hier mede is het werk
van den Draaier verrigt, en de gevormde
pot word overgegeeven aan een anderen
arbeider

, die denzelven op een plankje over-

neemt, en ’er ook wel de handvatfels , de

pootjes, fteelen, of ander bywerk, dat ’er

al draaiende niet aan gevoegd kon worden

,

by maakt. Als die gedaan is , worden de
potten te droogen gezet , op daar toe inge-

rigte planken; en wanneer ze gedroogd zyn

,

fchikken de arbeiders dezelven in een vier-

kanten oven , op een gewelf, ’t welk roos-

terswyze gemetfeldis. Vervolgens fluit men
den oven , en de brandftoffen in de vuur-

gangen , onder het gemelde gewelf , die

met turf, hout, of andere brandftoffen ge-

vuld zyn , worden aangeftooken. Dit vuur
neemt vantyd tot tyd in hette toe, tot dat

de geheele oven , met de daar in zynde pot-

te-ryen
,
gloeiend word : en deeze gloed

word gemeenlyk aangehouden den tyd van
vierentwintig uuren lang ; fomtyds met
zwaar potwerk nog langer, en wel meer

of
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of minder, naar de zwaarte der vaten; dog
veelal volftaat de eerstgemelde tyd. Wan-
neer nu de Pottebakker weet, dat de pot-

ten ter behoortyke vastheid gebakken zyn

,

ftaakt men allengs het ftooken ,en laat den
oven koelen. Vervolgens worden de potten

’er uit genomen, en met een Verglaasd be-

fmeert : daar na andermaal in den oven ge-

plaatst, en geftookt, tot dat het Verglaasd

daar over gefmolten, en ’er als een glasag-

tig vernis op gehegt zy. Dit is hoofdzaak-

Jyk de vvyze , waar op de gemelde Klaifoort

in ons Land gebruikt en bereid word : wy-
ders kan hierover, wat het verglaafen en

de bereiding deezer ftoffen aangaat , met
nut worden nagezien ranouw’s Konstka-

binet ,nieri over de Glasmaakkonst , en ver-

ders onze aanmerking by de Delffche Klai.

Deeze Klai , om dit nog in ’t voorbygaan
te melden , word , buiten het genoemde
nuttig gebruik , dat ’er de Pottebakkers van
maaken , ook nog wel byzonder gezogtdoor
de Beeldhouwers, die ’er zig van bedienen,

tot het bootfeeren hunner Modellen. Voor-
heenen werd deeze Klaifoort met groote

naauwkeurigheid behandeld, tot het boot-

feeren van allerleie Standbeelden , Vaazen
en Groepen: onze beroemdfte Konstfchil-

<lers beoeffenden deeze konst diestyds by
uitneemendheid. Men vind nog , onder
'de agtbaare en geleerde familie van den
Heer meerman, twee gebootfeerde en
gebakken Vaazen , dewelken door willem
van mieris^ den Ouden , (zoo ik zeker

meen

DELF-
STOF-
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BOOT-
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meen te weeten,)zoo konftig,met fpeelcn-

de Nymphen en Kindertjes
,
gebootfeerd

zyn, dat zeker Fransch Edelman ’er zesdui-

zend guldens voor gebooden heeft. In onze
dagen icheen die edele konst te bezwyken ,

dog, opgebeurd door de roemwaardige be-

fcherming der Edele Groot Achtbaare Hee-
ren Burgemeesteren der ftad Amfterdam,
heft zy het hoofd blymoedig op , en geleid

den konstlievenden Jongeling binnen de

muuren van het agtbaar Raadhuis dier Stad.

Het heeft immers dien edelen Voorftande-

ren aller fraaie Konften goedgunftig be-

haagd, een vertrek aldaar te doen inruimen,

om deeze loffelyke konst , naar een lee-

vend en andere Voorwerpen, door eenen
ieder, dien ’t gelust, te laaten ocffenen;

onder het opzicht van den Wel Ed. Groot
Achtbaaren Heere en Mr. willem huy-
ghens, Hoofd- Directeur , en verder beftuur

van de Direfteuren deezer Teken-Acade-
mie, de Heeren jacobus buys, cor-
NELIS PLOOS VAN AM STEL

> Jacobs Cor~

nelüz . JACOB OTTEN HUSLY, PIETER
LOUW, ANTHONY ZIESENIS en REI-
nier viNKELEs, alle braave Konfle-

naars. Onder welken de naarftige en kun-

dige Beeldhouwer ziesenis, door het

konftig beitelen van twee deftige Standbeel-

den , op de Hofftede van den Heer Raad-

penfionaris stein, zig reeds een regtmaa-

tigen lof verworven heeft.

Sedert een geruimen tyd , dat het ge-

bruik van het geplumuurd Schilderdoek,

door
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door het veelvuldig vertier van allerleie Ka-

merbehangfels , merkelyk is toegenomen ,

bedienen zig ook eenige Plumuurders met
veel vrugt van de Pottebakkers Klai; die

zy fyn maaien , en , met oly gemengd , op
het doek uitftryken , en plumuuren. En
zeker, deeze uitvinding is zeer nuttig, de-

wyl de koleur en de zagtheid der Klai eene

vaste en zagte grondverw geeft , waar op

de okers en andere aardverwen vloeiend en
gloeiend uitgeftreeken konnen worden. Ook
kan men daarenboven voor allerleie gron-

den eene geeler of blaauwer Klai verkiezen

,

of dezelven met een weinig bydoen van an-

dere koleuren, naar genoegen verwen; en
tevens aan het groote oogmerk van goed

en goedkoop te leveren , voldoen.

Men telt verders onder de Pottebakkers

Klai nog eenige byfoorten , die alleen ver-

fchillen, naar de plaats daar zy gegraaven

worden, en waar van fommigen graauvver,

bleeker, grover of fyner zyn. Hier toe be-

hooren voornaamlyk, (i.j Graauwe Rhyn-
klai , bekend onder den naam van Knipaar-

de ; (2.) Vechtklai , die zeer zwaar en grof

is, en Steenaarde genoemd word; en (3.)
Witte Steenklai, die ongemeen fchraal is:

alle welke foorteeringen , naar de kiesch-

heid der Pottebakkers
,
gemengd en gebruikt

worden.
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Tweede Soort.

BL A AU WE PANNEBAKKERS KLAÏ,

BJaauwe Pannebakkers Klai is de tweede
Soort van deeze Geflagtsafdeeling. ’Er is

weinig verfchil tusfchen deeze en de voor-

gaande foort ; dewyl ze tot beiderlei ge-

bruik gebezigd word; evenwel is de Pan-

nebakkers Klai gemeenlyk grover , en vet-

ter ,
dan die der Pottebakkers ; hoe ze zwaar-

der en vetter zy , des te beter agt men de-

zelve, om dat ze dan, behoorlyk bereid

zynde , minder barst , en vaster pannen
uitlevert. Ze droogt zeer hard , en door-

gaans hoog graauw op ; de drooge Klaiklon-

ten geeven veelal een witagtigen of een
ligt blaauwen uitflag ; in het uitgraaven ver-

toonen ’er zig meerendeels eenige zwart-

agtige aderen , dog die verdwynen in de
lugt ; anderzins is deeze Klai gelykaartig

aan die der Pottebakkers. Derzelver nut-

tig gebruik hier te Lande beftaat , in ze te

bereiden tot dakpannen en vloerfteenen

;

waar van het eerde op deeze wyze ge-

fchied. Als de Pannebakker een genoegfaa-

men hoop Klai byeen heeft, houd hy de-

zelve eenigen tyd in eene geftadige en be-

kwaame weekheid ; vervolgens word ze

met de fchuppen,of,door het treeden met
de voeten , gekneed; in eene goede hoe-

veelheid met zand bewerkt, en daar na in

een Molen, die door een paard rond ge-

trokken word, andermaal gekneed en ge-
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]yk gemaakt. Deeze Molen , welke van

denzelfden aart is als die der Pottebakkers ,

heeft, boven, omtrent de eigenfte fpanbin-

ten als de meeste Karn- ofGrutmolens,dog
beweegt geen raderen. Een latlge kromme
balk, onderfteund dooreen kleener bind-

je, is aan het bovenftel gehegt, welks mid-

den eene zeer zwaare en lange houten fpil

is ,
die onder op een verheven rond haar

fteunfel heeft. Dit rond is zoo verre van
het middelpünt in een cirkelrond verwy-
derd, dat een man ruim genoeg, tusfchen

dit rond en den ommegang van het paard,

ftaan en zig roeren kan. In het midden van
dit rond, word de fpil omvangen door een
ruimen vierkanten houten koker, ter leng-

te van een mans hoogte , van den grond
gerekend. Zoo verre als de fpil in deezen
koker ftaat , zyn ’er uitfteekende yzere

kammen met vier tanden ingewerkt, wel-

ke in het verband geplaatst zyn ; in dier-

voegen , dat de onderfte kam ,
geduuren-

de het maaien, de bovenfte navolge. De
Klai word in deezen koker geworpen , en
met behulp dier yzere kammen dooreen
gekneed; terwyl de arbeider, die den Mo-
len beftierd, tusfchen het paard en ’t ge-

melde rond ftaande, de Klai in den koker
telkens befproeit,en dat gedeelte, het welk
door het maaien uit den koker geperst word

,

met eene houten fpaak of fchup agter het

paard opfchept. Intusfchen ftaat ’er een an-

dere arbeider gereed, om, met een krui-

wagen, beurtlings de gemaalen Klai af te

haa-

DELF-
STOF-
FEN.
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haaien , en de ongemaalen aan te voeren *

om op nieuw in den koker geworpen te wor*
den ; welke arbeid veeltyds door nog een
derden klaiwerker vervangen word.
De Klai dus bereid zynde , word gebragt

by anderen, die ze tot vierkante (tukken

afdeclen ; en daar na gevoerd by den Pan-
nevormer. Deeze daat voor eene vierkan-

te houten tafel , waar op hy een weinig

zands fpreid,dat hy telkens uit een nevens
hem (taanden zandbak neemt; vervolgens

legt hy op de tafel een houten raam , dat

naar den juisten vorm ,
grootte én dikte

van de aanitaande pan gemaakt, en niet on-
gelyk is aan de figuur van de duitfche letter

(Ö); welk raam (luit in klampen, ten dien

einde op de vlakke tafel gefpykerd. Wan-
neer het raam nu vlak op de tafel neder-

ligt,dan beitrooitde Pannevormer het zeer

lugtigjes met zand , en fomtyds fproeit hy
’er water op: fluks neemt hy een lap van
de afgedeelde Klai ; kletst den lap in het

raam; grypt fpoedig een ronden roldok,
die het gantfche raam beklaat ; rolt den (tok

al drukkende heen en weder na zig toe en
van zig af, tot dat hy met de laatde ltreek

al de overtollige Klai heeft weggeftreeken

;

en de overige, zoo effen als het raam, de
vlakke en eerde gedaante van eene pan ge-

kreegen heeft. Na dit alles, ligt de eerde
vormer het raam op , en reikt de gevorm-
de Klai handig aan den tweeden vormer
over. Deeze daat insgelyks voor een hou-

ten tafeltje , ’t welk in diervoege geplaatst

is,
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is , dat de tweede vormer de tot dus ver

bewerkte pan, zonder hinder, van onder

de hand des eerften vormers wegneemt.
Deeze pan word dan daadelyk op een twee-

den vorm gelegd; welke tweede vorm be-

ftaat uit ecne dikke plank, die juist uitge-

hold is, in die gedaante, welke eene pan
van onderen heeft. Onderaan deezen vorm
zyn drie houten klampen gehegt, aan ieder

zyde één, waar op de vorm rust, en een
derde in ’t midden , welke tot een hand-

vatfel dient. Zoo dra de eerstgevormde pan
op dit vormblok ligt, ftrykt de vormer den
Klailap, met eene nat gemaakte hand, lug-

tig over den vorm , en drukt met de vin-

geren het nedereinde der panne , in ee-

ne ingekorven holligheid > in den vorm.
Naauwlyks is dit verrigt, of een handlan-

ger, en fomtyds de vormer zelve, neemt
een dotje Klai , en vult de holligheid wel-

ke hier door veroorzaakt is; en dit dotje

of kluitje Klai maakt het knopje , waar aan

de pan op het daklpan hangt. Hier mede
heeft de pan ook de gedaante verkreegen,

die ze, gebakken zynde, behoud; het komt
’er nu maar op aan, dat ze in die gedaan-

te, zonder door te zakken, op de droog-

planken geplaatst word. Ten dien einde

Haat ’er een derde handlanger, die ftraks,

na dat de pan gevormd is, den vormer eep
hol plankje met een fteel daar aan toereikt

;

dit plankje dryft de vormer, met één flag,

in de holligheid der gevormde panne , na dat

hy , of zyn handlanger
, die lugtig met zand

II. deel. T be-
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beftrooid heeft: fluks neemt hy den vorm
aan het onderfte middelklampje, keert de

gevormde pan om, en reikt den handlan-

ger het laatstgemelde plankje toe. De hand-

langer grypt daar op even rad den Heel

van het plankje ; draagt voorts de gevorm-

de pan naar de droogplaats, en fchuift die,

van dit plankje, op de droogplanken , naast

de te vooren gevormde pannen. Dit fchui-

ven van de gevormde pan op de droogplan.

ken word, by de Pannebakkers , voor ee-

ne grootè konstgreep gehouden ; dewyl
de rechtheid der pannen van dit zetten af-

hangt; en eene miszetting, nadien de Klai,

door haare zwaarte en weekheid, natuur-

lykerwyze doorzakt , al den voorigen ar-

beid zou verbrodden. Men kiest uit dien

hoofde tot dit werk altoos de bedreeven-

lle werkgasten ; en de konstgreep beftaat

alleen in eene handeling met den duim, die

niet gemaklyk dan door oefFening verkree-

gen word.
Dit vormen der pannen op deeze wyze

gefchied met zulk eene handigheid, vaar-

digheid en netheid, dat men het zig niet

wel kan voorftellen, zonder het te zien;

gereedlyker kan men zig het droogen ver-

beelden. Dit gaat aldus toe. Naast ieder

Pannebakkery zyn lange houten lootfen

,

met pannen gedekt, gebouwd; onder dee-

ze lootfen zyn , in de lengte , ftellaadjen

van planken gemaakt; deeze dus ingerigte

lootfen kan men eenigzins vergelyken , by

eene groote Boekzaal vol boekenkasfen, in
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het midden geplaatst; met dit onderfcheid,

dat, daar de planken der Boekenkasfen , naar

de grootte der boekdeelen , van elkanderen

liggen , hier alle de planken op een even-

wyden afftand gefchikt zyn; juist tot die

vvydte, dat ’er even eene reek pannen tus-

fchen de planken kunne liggen ; op der-

gelyk eene wyze, als een zindelyke Ge-
leerde zyne boeken van dezelfde grootte

naast een fchikt. Op deeze planken droo-

gen de pannen zoo lang, tot dat zy hard

en handelbaar zyn ; waar op men zig be-

reid
,
om dezelven in den oven te bren-

gen, en ze te doen bakken. Deeze Oven
verfchilt niet of ten minften niet veel van
dien der Pottebakkers. Dezelve is ook
vierkant , en heefteen fteenen gewelffel,

dat van afftand tot afftand met verfcheide-

ne openingen gemetfeld is ; zoo dat de
gloed van het vuur lugt heeft, en ’er door
heen kan fpeelen. Op dit gewelf, of dien

rooster, worden de pannen over einde ge-

zet, en met reeken van twaalf of meer,
nu vlak, dan op zydc, geplaatst, en ver-

volgens met laagen opeengeftapeld , tot dat

de oven vol is. Midlerwyl brengt men
ook, op de zyde buiten den oven, weder
andere pannen , om dezelven, door de uit-

dampende hette , tot een aanftaand bakfel

op te droogen. Deeze Oven is daar bene-

vens van boven insgelyks overwelfd , en
met lugtgaten voorzien; welken, wanneer
de Oven vol is en geftookt word , door
daar toe bereide potjes geopend of gedekt

T 2 zyn
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zyn , naarmaate dat de hette minder of
meerder lugt vereischt.

Na dat het bakken volbragt is , laat men
den Oven koelen , en deezen gekoeld zyn-

de , worden ’er de pannen uitgcdraagen

,

die allen in hoog rooden Reen veranderd

zyn; dog ’er is by de Pottebakkers eene

geringe omftandigheid bekend, waar door

ze de roode pannen eene blaauwe verw
doen aanneemen. Dezelve beftaat hier in:

dat zy, tot het aanftooken van den oven,
in plaats van droog hout ofVriefchen turf,

takkebosfchen van groen Elzenhout gebrui-

ken. Dit boomgewas bezit veele zuure

famentrekkende zouten , die door middel van

’t vuur , onder de gedaante van een blaau-

wen rook, in de Klai dringen, en de na-

tuurlyke roode koleur , die in alle Klai van

eene yzeragtige eigenfchap is
,
verdooven.

Voorts worden deeze blaauwe pannen ook
blaauw, op eene dergelyke wyze als fom-

tyds andere pannen wit, verglaasd ; wan-
neer men dezelven

,
gelyk alle ander ver-

glaasd aardewerk, andermaal in den oven
Rookt: anderzins is ’er in het vormen en
bakken der blaauwe en roode pannen geen
onderfcheid ; en zoo heeft ’er ook niet dan

eene geringe onderfcheiding plaats in het

vormen van vorstpannen , en de dekfels

van rieten daken.

Behalven de pannen , word ’er van deeze

eigenfte Klai nog eene foort van Vloerftee-

nen gebakken : die de Metfelaars hier te

Lande heelbakken en halfbakken noemen.
Dee-
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Deeze fteenen worden gevormd in een vier-

kanten vorm, wiens binnenfte omtrek de

grootte van den fteen bevat. De Steen-

vormer ftaat op de zelfde wyze als de Pan-

nevormer voor een tafeltje , en rolt insge-

lyks de overtollige Klai van den vorm weg;
daar op ligt hy den vorm afvan den gevorm-

den fteen , dien een handlanger op een
plankje wegdraagt, en op een effen vloer,

met zand beftrooid, naast de andere reeds

gevormde fteenen fchikt. Als deeze ftee-

nen winddroogzyn, worden ze omgekeerd,
en vervolgens onder de lootfen , tusfchen

de pannerakken in , op den kant , dwars
tegens een , by wyze van aaneengefchakel-

de WW aldus geplaatst. Eindelyk wor-
den ze

,
gantsch droog zynde , in den oven

gefchikt , en, op dezelfde wyze als de pannen,
rood of blaauw gebakken. 'Er zyn nog vee-

le byzondere kleinigheden by de behande-
ling der Panne- en Vloerfteenbakkerye in

agt te neemen , tot welker omftandiger be-

fchryving ik my nu niet zal inlaaten : het

voornaamfte
,
gelyk ik vertrouw, is naauw-

keurig genoeg voorgedraagen
, en wy zul-

len zoo daadelyk gelegenheid vinden om
nog van andere behandelingen der Klai te

fpreeken , by het befchouwen der volgen-

de Soorten ,
waar onder wy nog betrekken

als eene

T 3 Der-
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Derde Soort,

GRAAUWE DELFSCHE PLATTEEL*
BAKKERS KLAI.

Schoon deeze Klaiaarde eigentlyk geen

Delffche Aarde zy , draagt ze egter dien

naam , om dat ze tot het maaken van Delfsch

Aardewerk gebruikt, en onder de andere

Aarde , van welke men in die Stad Aarde-

werk bakt
,
gemengd word. De eigentlyke

Platteelbakkers Aarde, die bekwaam is om
tot Delfsch Porcelein gevormd te worden,
beftaat uit een mengfel van drieërleie Klai,

veelal ook uit vierderlei. De eerfte en voor-

naapifte is Doornikfche Klai , die onge-

meen fyn en vet is, en in den omtrek van

de rivier de Schelde gegraaven word ; haa-

re verw is zeer witagtig, na het geele hel-

lende : zy zou zeer naby aan de Ysfelklai

komen , zoo niet een droogagtiger aart een

merkelyk onderfcheid veroorzaakte. Dee-

ze Klai heeft eene hardagtigheid in ’t op-

droogen , welke aan alle de Brabantfche

Klaien eigen is : waarom zy in die Landen
met de Asfche leemig word gehouden ; ten

welken einde deeze ftoffe overal opgekogt

,

en naar den kant der Landen aan de Schel-

de vervoerd word. Eene tweede foort van
Platteelbakkers Klai graaft men aan de oe-

vers en landen van de rivier de Rhoer , in

’t Westphaalfche , en onder anderen te

Muhlheim ; ook word ’cr thans zoodani-

ge Klaiaarde van Oosterhout aangevoerd,

Zq
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Ze is in verre na zoo fyn niet als de Bra-

bantfche, dog vetter, weeker, en vry hoo-

ger van verwe, hellende naar het graauw
geeh De derde foort

,
welke tot de boven-

gemelde Porccleinwerken dienc, is eigent-

lyk Hollandfche Rbynklai; die, om dat ze

te Delft tot PlatteeJwerk gebruikt word,
in deeze Stad alleen den naam van Delf-

fche Aarde verkrygt;en het is deeze foort,

welke wy hier bepaaldlyk bedoelen. Ze is

van denzelfden aart als de Pannebakkers
Klai ; ook verfchilt zy weinig van de Steen-

bakkers Kiai; en, naar ik heb kunnen be-

fpeuren , is men niet heel kiesch op de
vetheid of fynheid ; dewyl de grovere dee-

len *er tog , in het mengen en afwasfehen

,

van afgelcheiden worden. Men ontmoet
deeze Klai veelal in Rhyn- en Delfland ,

op plaatfen daar die Landfchappen zig ver-

eenigen en hooge Klailanden hebben: en
kan dezelve, zoo men wil, als eene mid-

delfoort van Panne- cn Steenbakkers Klai

aanmerken. Men bedient ’er zig van tot

het maaken van ronde Reenen kokers, die

konftiglyk met gaatjes en fleenen penne-

tjes worden famengezet, om het reeds ge-

bakken aardewerk ongefchonden te ver-

glaazen. Buiten dit word ze in de Platteel-

bakkeryen op zig zelve niet gebruikt; maar
ze moet hier, met de andere Klaien ver-

eenigd zynde, van zeer groote nuttigheid

weezen; dewyl dePlatteelbakkers getuigen,

dat zy niet te ontbeeren is. Wy zouden

met het tot dus ver gezegde ten opzichte

T 4 van
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van decze foort konnen voldaan ; dog het

algemeene gebruik , dat men hier te Lande
van ’t Delffche Aardwerk maakt, vordert
eenigzins dat wy ons nog wat byzonderty-
ker over deeze recht Vaderlandfche konst
üitlaaten, en den Leezer een nader verflag

geeven van ’t voornaamfte , dat omtrent
de Platteelbakkery , naar den aart van ons

bedek, in aanmerking komt.

Het eerde , dat hier byzondere opmerking
verdient, is het Klaiwasfchen ; welke behan-

deling, gelyk boven aangeduid is, nergens
zoo oinzigtig gefchied , als in de Delffche

Platteelbakkeryen; men gaat daar in op de

volgende wyze te werk. De Klaiwerkers

,

weetende hoe veel zy van elks der drie op-

genoemde Klaifoorten hebben moeten ,

werken dezelven eerst onder elkander, en
voegen ’cr ook fomtyds, dog niet altoos,

eene zwarte klaiagtige Aarde , als eene vier-

de foort , by. De hoeveelheid van ieder

deezer doffen is ons onbekend; ook valt

‘het niet gemaklyk zulks te bepaalen , of
te weeten ; ieder PJatteelwasfcher of Plat-

teelwerkersbaas gebruikt hier omtrent zyn
vernuft zoo veel hy kan , om goed en
fterk Aardewerk te bakken , en verklaart

zig ongaarne op dit duk. Het is haar ook
waarlyk niet te vergen, om eene weeten-

fchap gemeen te maaken, die, hoewel min-

der dan voorheen , egter aan haare Stede-

lingen en het Land in ’t gemeen , nog al

een byzonder voordeel en eere aanbrengt;

waarom wy dit ook liefst daar laaten. Als
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de gemelde Klaien gemengd zyn , worden
ze by gedeelten geworpen in een groot vat

of kuip ,
waar voor een klaiwasfcher ftaat

;

deeze roert dczelven met een langen Hok,
die , door een groot rond gat in eene zwaa-

re plank, in de rondte, of ook heen en

weder, by wyze van een hefboom, bewoo-
gen word, en dus de Klai geftadig in be-

weeging houd en roert; tot dat ze, met
eene bchoorlyke hoeveelheid waters , dat

men ’er onder het roeren by doet, veree-

nigd zynde, eene dunne pap geworden is;

en wel zoo dun, dat de fyne klaideelen

door een koperen teems , daar toe bereid

,

heenen vloeien. Deeze dunne doorgevloei-

de Klai loopt, door middel van gooten , en
afleidingen , in langwerpige vierkante bak-

ken , over den vlakken grond
;
welke bak-

ken even zoo veel buiten het waterpas lig-

gen, dat de Klai, als de bakken vol zyn,
zagtjes kan doorzinken , en het water ’er

afloopen. Met dit aanvullen der bakken
vaaren de klaiwasfchers voort, tot dat zy

befpcuren dat ’er Klai genoeg op een ge-

zonken is; ’t welk genoegfaam geagt word,
als ze , naar gisfing , ter dikte van zes & ze-

ven duimen , of omtrent op de hoogte der

bakfchotten, die iets hooger zyn, indroo-

gen kan. Dit droogen nu gefchied in de

open lugt , en duurt dus , naarmaate het

weer hier toe gunftig zy, wat korter of
langer. De overige grover Klai , welke
niet gemaklyk door den teems heen kan
doorfypelen

,
word tot grover werk ge-

T 5 droogd
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droogd , en byzonder gehouden. Wan-
neer de Klai in zoo verre droog is , dat

dezelve handelbaar zy , dan word ze in de
gemelde bakken tot vierkante Hukken afge-

ftooken; die al wederom, na een weinig
droogens , op zyde gezet worden , tot dat

de Klai eene vereischte droogte gekreegen
hebbe , welke droogte geen hooger trap

behoeft, dan die van eene gelyke kneed-
baarheid , om ze te kunnen bewerken. De
Klai dus bereid zynde, word na de Plat-

teelwerkery gevoerd, en aldaar verder be-

reid tot allerleie kluiten, naar de grootte

der vaten die men maaken wil. Deeze klui-

ten worden door een handlanger gebragt

by den Klaidraaier of vormer, die alle rond-

werk, het zy fchotels, theegoed, quispe-

dooren, vaasjes, potjes, {lelletjes , enz.

op eene dergelyke draaibank draait, als wy
hier boven by het Pottebakken befchreven

hebben. Het andere werk, dat vier, zes

of achtkant is, of ook ooren, krulwerk,

gefchelpte randen , of ander uitgewerkt

bloemwerk vereischt , word , met vormen
of bootfeeren, door andere konftenaars

,

verrigt. Als de vaten dus gevormd zyn ,

fchikt men dezelven op planken, (die veel-

tyds naby den oven geplaatst zyn,) om ze

te droogen ; zoo dat men het versch ge-

vormde eerst het verfte ’er van af, en daar

na ’er digter aan voege ; tot dat ze de be-

hoorlyke droogte verkreegen hebben, om
in den oven geplaatst en gebakken te wor-

den. Dit ftelien der vaten in den oven ver-

eischt
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eischt eene byzondere kundigheid en goed

overleg, om den oven recht vol te fchik-

ken ,
zonder dat zoo veele onder/cheiden va-

ten zig kwetfen of omvallen. De oven zelf

is gemeenlyk vierkant, en heeft een gemet-

feld gewelf ; ’t welk van onderen
,
geduu-

rende meer dan vierentwintig uuren , met
eikenhout word aangeftookt, en heet ge-

maakt ; na dat de boven-oven alvoorens

aan den ingang toegeflooten is. Het voor-

noemde Aardewerk, ordentlyk op dit ge-

welf geplaatst zynde , word
,
geduurende

den gemelden tyd , in den oven , tot eene
fteenagtige vastheid , gebakken. Als dan

laat men den oven koel worden , koel zyn-

de, openen, en het Aardewerk ’er uitnee-

men. Dit Aardewerk heeft nu eene geel.

agtige verwe aangenomen ; welke vervve

fiaauwer , ilerker , of zelfs roodagtiger word

,

naar geraade het vat in de meeste hette ge-

flaan hebbe. Men forteert daar op het bes-

te en heel gebak van het misbak; voorts

word het welgebakken aan den Verglaafer

overgegeeven , en ftuk voor ftuk aange-

bragt en afgehaald. Deeze zit voor eene

kuip met Verglaasfel , waar uit hy het Aar-

dewerk, dat men hem aanlangt, twee of
driemaalen, naar ’t nodig zy, door middel

van een grooten kwast , befproeit of lugtig

befmeert. De Platteelbakkers bereiden het

Verglaasfel meestal zelf. De voornaamfte
lloffe is tin of best lood, waar onder eene
foort van zout gemengd word ; ’t welk be-

kend ftaat onder den naam van Zouda , en
uit
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uit zekere Zeeplant getrokken word. Een
ander ingrediënt of bykomende ftof, is

Zand :zoo ik niet beter weet, verkiest men
hier toe ons inlandsch Zand , en wel de
witfte foort; vooral eene zekere foort van
wit Zand, ’t welk in het Westland , even
boven ’s Hage, gehaald word. Deeze ftof-

fen weeten de Platteelbakkers, onderden
oven, in het vuur, tot Verglaasfel te maa-

ken; waar na zy het op een zoogenaam-
den Witmolen laaten maaien, en wyders
tot het verglaafen bereiden. Dit Verglaas-

fel op de gebakken vaten gelegd zynde ,

blyft voor eerst nog dof , en zuigt de

Amauzen, de Zaffer, de Smalt, en der-

gelyke verwen
,

gretig in. In dien ftaat ko-

men de aardenvaten by de Schilders , en
worden aldaar , naar derzelver bekwaam-
heid in het befchilderen , uitgedeeld. De ge-

ringften maaken ronden, ftarren, randen,
roozen , of dergelyk lugtig werk , waar toe

geen groote verbeeldingskragt behoort

;

meer geoeffenden fchilderen bloemkran-

fen , bloemranden , beeldjes , landfchap-

jes, enz. Dit alles gefchied met eene on-

gemeene handigheid, byzondere kunde, en
gaat gedeeltelyk voor de vuist : dog het

bloemwerk , enz. word op de meeste Porce-

leinen , die iets fraaier gebloemd zyn dan

gemeen, ja zelfs op hetgemeene goed, met
behulp van een getekend en doorgeprikt

papiertje
,
gefponsd ; waar door de Schil-

der in ftaat is, om eene evenredigheid in

zoo veel goed van eene foort te houden.

Maar



van HOLLAND. 299

Maar fchoon men zig van zulke middelen

billyk bediene
,
zoo blyft de konst van

Platteelfchilderen egter eene weetenfchap,

in welke de grootfte Konstfchilder in ande-

re verwen verlegen zyn zou, om het zoo

juist na te volgen. Het kennen van licht

en fchaduvv zou hem hier misleiden; een

handig toetsje op eene tekening zou hier

eene groote vlak in ’t Aardewerk maaken

;

kortom , de Delffche Piatteelfchilders ver-

dienen den lof, dat hun vaatwerk, ten aan-

zien van ’t befchilderen
, voor geene Chi-

neefche , of andere Porceleinen van hunne
foort, behoeft te wyken. De Porceleinen

dus, verglaasd en befchilderd zynde, wor-
den andermaal in den oven gebragt ; en veel-

al in roode en ronde fteenen kokers, die

van onze inlandfche Klai gebakken zyn, en
fchreilings in ’c verband geplaatst worden.
Deeze ronde potten beftaan meestal uit ver-

fcheiden halfronde flukken ; die twee aan

twee boven een , en dus om het Aarde-

werk , dat men ’er in fchikt
,
gezet , en

door middel van fteenen pennen verbon-

den worden. Als deeze potten met het

Aardewerk, benevens het verder verglaasd

werk, in den oven geplaatst zyn, fluit men
denzelven, en ftookt dien andermaal, ge-

duurende vierentwintig uuren , tot eene
vereischte hette. Voorts laat men den oven
bekoelen ; en het Aardewerk , nu volbak-

ken zynde, word ’er uitgehaald ; om het

vervolgens door het gantfche Land en el-

ders te verzenden.

delf-
stof-

fen.
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Buiten die Delffche Porceleinbakkery, is

’er nog eene andere fabriek , waar in de Klai

,

welke ons tot deeze befchryving gelegen-
heid geeft, gebruikt, en op dezelfde wyze
behandeld word, te weèten, de Tegelbak-
kery, waar in men de zoogenaamde witte

of ook wel befchilderde verglaasde Steen-

tjes maakt. De behandeling en het bakken
\7an deeze Steentjes is, van ’t geen deswe-

gens met opzicht tot het Delfsch Aarde-
werk gezegd is , niet onderfcheiden

, dan
alleen daar in , dat men ’er anders niet

dan platte fteentjes bakt , en ’er dus gegne
verfchiliende vormeryen toe nodig zyn.

Eene byzondere behandeling, in het fchil-

deren van deeze fteentjes, maakt ’er ook
niet dan een kleen verfchil in. De Steen-

tjesbakkerszyn nog heden boven al zeer be-

dreeven, in ’t nabootfen van verfcheiden

marmers en gekoleurde fteenen: voor ee-

nige jaaren waren zy de meesters in het

fchilderen en tekenen van allerlei beeld-

werk , landfehapjes
,
gebouwen , enz. waar

van men aan veele haardfteden , by oude
deftige burgers

, nog fraaie voorbeelden

vind ; byzonder by de zindelyke Noord-
hollanders, daar men ’er geheele vertrek-

ken mede geplaveerd vind. Hoe konftig

deeze fteentjes eertyds befchilderd wierden,

kan men daaruit eenigzins afneemen, dat

een fchetsje of tekening van den Steen-

tjesfchilder A. ter Himpel , ’t welk hy voor-

heenen tot een model van een fteentje ge-

tekend had 5 nog heden onder de liefheb-

bers.
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bers, met den prys van twintig tot dertig

guldens betaald word. Thans hebben de

lugtige kamerbehangfels , en het marmer,
die fraaie konst merkelyk verdoofd; dog in

een recht Noordhollandsch huisgezin wel

byzonder verkiest men echter de witte fteen-

tjes, tot nog toe, om dezelven tegen de

muuren van eene reine zindelyke keuken

te laaten metfelen : het welk
,
gelyk ook

derzelver gebruik in de gebouwen der ge-

meener lieden , in ons Vaderland, deeze

Konstbakkery nog al in bloei houd.

Vierde Soort.

STEENBAKKERS KLAI.

Deeze Klai is de gemeende onder die foor-

ten, welken tot Aardbakkeryen gebruikt

worden , en onder dezelven het overvloedig-

fte in Holland te vinden. Ze heeft zulk ee-

ne gemeenfchap metTeelklai, dat men haar

tot beiderleie gebruik bezigt ; dog de Steen-

bakkers verkiezen evenwel de fynile en de
vetfte. Zy bedienen zig van dezelve van
onderfcheiden grofte ; maar meerder dan
een derdedeel zands mag deeze Klai tot dat

gebruik niet hebben. Men graaft ze ter ver-

fchillende diepte, veelal tot tweevoeten,
of anderhalf fpit. Ze droogt vry hard en
witagtig op , fchoon ze , week zynde , blaau

w

zy ; in het vuur word ze roode of graauwe
fteen, naarmaate dat ze in grooter hette

gelegen hebbe : ze zinkt ook zeer fpoedig

in
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in het: water door, en laat het gantsch hel*

der. Voorts deelt deeze Klai in de eigen-

fchappen der voorige foorten ; des ’er wei-

nig byzonders van te bepaalen valle, ten
zy men dezelve naar dc plaatfen wilde on-
derfcheiden. Men vind ze voornaamlyk
langs den gantfchen Rhynkant ; waarom ook
de meeste Hollandfche Steenbakkeryen aan

die rivier liggen ; houdende de Steenbak-

kers
,
gelyk natuurlyk is , hunne werkpJaat-

fen veelal in eene ftreek daar zy de K!ai

gereedlyk kunnen bekomen. Wat nu de be-

handeling en het nut van deeze Klaifoort

betreft ,
• hier omtrent is ze niet minder

aanmerkelyk dan eenige andere foort; waar-

om wy ’er ook iets van zullen zeggen.

De Steenbakkers laaten deeze Klai by of
omtrent hunne Steenplaatfen graaven, en
op groote hoopen ftapelen. Zy bereiden ze

door geen Molens , zoo als de Pannebak-

kers; maar doen ze in wateragtige kuilen,

die naby de Klaihoopen zyn , met de voe-

ten door een trappen , met water tot de

vereischte weekheid kneeden , en ook fom-
tyds , als ze te vet is , met zand temperen.

Dikwils laaten zy de hoopen des winters

over leggen , en bevriezen ; om de harde

aaneengekleefde deelen vervolgens des te

gemaklyker te kunnen bewerken ; dewyi

harde en vette Klai, door den vorst, al-

toos meer of min ontbonden word. Als de

Klai op deeze wyze handelbaar gemaakt is

,

word ze in kluiten verdeeld, en door hand-

langers by den Vormer gebragt. Deeze Raat

voor



van HOLLAND. 303

voor een houten tafeltje, en heeft een bak

met zand, benevens een anderen met wa-

ter naast zig. Zyn vorm is een langwerpig

vierkant bakje, dat men uit platte plank-

jes heeft famengefteld ; welker binnenfte

omtrek de juiste grootte van den aanftaan-

den Heen op zyn kant bevat. Ter weder-

zyde fteekc een plankje, wat langer zynde,
een eincfwegs buiten de lange zyden van

den vorm, of wel de zydeplankjes zyn wat
langer, om tot handvatfels te dienen. De
Vormer legt deezen vorm vlak overlangs

voor zig; een handlanger reikt hem eenè
kluit Klai toe ; fluks kletst hy de- kluit in

den vorm , drukt ze ftyf daar in , fprengt

ze , als ’t nodig is , met zand of water ,

neemt een rolftok , ftrykt dien over de ran-

den van den vorm , en de Heen heeft zyne
gedaante. Zoo gaauw is dit niet verrigt,

of hy neemt den vorm van den gevormden
Heen af ; en ’er Haat een handlanger ne-

vens hem , die even ras den gevormden Heen
neemt, wegdraagt, en op een harden vlak-

ken grond nederligt. Het een en’t ander is

niet gedaan , of men vervolgt op dezelfde

wyze , door behulp van verfcheiden andere
handlangers, in diervoegen, dat de vorm
naauw van de Klai geheven zy , of de
Heen is weggenomen ; en de Heen is niet

weggedraagen , of de Vormer heeft een
nieuwen Heen gevormd. De vaardigheid,

met welke dit gefchied , is niet te verbeel-

den, zelfs kan ze niet zonder verwonde-
ring befchouwd worden.

II. DEEU V Alg
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Als ’er een genoegzaam getal van gevorm-
de fteenen gèdroogd is, worden zy omge.
keerd

, en op hunne langde zyde gezet,
tot dat ze hard genoeg zyn om op elkander

geftapeld te worden. In dien Haat zynde,
fchikt men dezelven in eene lange reek,

die fchuins toeloopt, op een, om ze nog
harder te doen droogen. En dewyl dit al-

les in de open lugt gefchied , zoo heeft

men een groot getal rietenmatten by de

hand, die ’er fchuins tegen aan gezet wor-
den , wanneer het regenagtig weer is. Veel-

tyds dekt men de fteenen ook des avonds

,

om het intrekken van den dauw of ande-

re vogtigheden , die de Klai gretig influrpt

,

te beletten. Eindelyk worden de gevormde
fteenen hard, en als ’er een behoorlyk ge-

tal in gereedheid is, bereid men zig, om
dezelven in den oven te brengen. De toe-

ftel van deezen oven , is geheel anders dan
van dien der Panne- of Pottebakkers. Het
is een groot ,

hoog en ruim viermuurig

gebouw , van dik metfelwerk , hebbende
ter wederzyden twee recht over elkander

ftaande ruime poorten ; waar door de fteen-

kruiers den fteen in en uit den oven kruien.

’Er zyn ook ter wederzyden in de lengte

,

onder in den muur, langwerpig ronde boo-

gen , die men de ftookgaten noemt
, ge-

metfeld; men telt ’er aan ieder zyde , ten

getale van zes, acht of tien, naar de groot-

te van den oven. Langs deeze boogen
ftaat eene fchuur vol Vriefchen turf, om
het vuur in de gemelde gaten aan te ftoo-

ken.
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ken. Die wederzydfche dookgaten
, in de deif-

tvvee zydemuuren , ftaan vlak over elkan- ST0F '

der: zoo dat de lugt ,
als het gewelf ge-

FBN*

maakt is , ’er door heen kan fpeelen. Wan-
neer nu de gevormde en gedroogde deen
in den oven gebragt word,fchikt de Steen-

bakker de deenen in diervoege , dat ze een
vast gewelf formeeren ; ’t welk, van het

eene dookgat tot het andere, als eene pyp
doorloopt ; waarom deeze dus gefchikte

reeken ook den naam van dookpypen draa-

gen. Als de eerde dookpyp gedapeld is,

word ’er de deen tegen aan gefchikt, tot

op een zekeren afdand , daar men eene

tweede dookpyp maakt; en men vervolgt

aldus, tot dat alle de dookpypen, met haa-

re tusfcbenruimten , wel vast en digt aan

een gevoegd zyn;dan gaat men voort, met
’er boven op deen te fchikken ; meest al

KET

plat op elkander , hier en daar dwars ; zoo L

S

EN I
~

als de Steenbakker , het zy ter forteerin- den

ge , of tot het onthouden der getallen, 0YEN *

dit goedvind. Intusfchen draagt men ook
zorg , dat de deen hier en daar , vooral

boven op, lugt heeft, om den gloed van ’t

vuur niet uit te dooven. Wanneer men
eerlang de deenen tot zulk eene hoogte op
een gedapeld heeft, dat zy niet meer on-
der de hand gefchikt kunnen worden, zoo
klimt ’er een deenfchikker op den dapel,

die dan ten minden tot eens kloeken mans
hoogte gevorderd is. Een ander , op den
grond daande, werpt hem een dapel deen,
dien hy van den kruiwagen afneemt, met

V 2 on-
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mslf- ongemcene handigheid toe; de fteenfchib-
st°f-

fcer vangt deezen flapel even gezwind , en
FLN'

zelden of nooit mist hun in het werpen een
Reen die ’er afvalt

; zoo veel vermag eene
geregelde handeling. Eindelyk echter raakt

de opgehoogde fteenftapel buiten bereik

van het toewerpen; wanneer men naamlyk

den oven vol gewerkt heeft
,

tot byna of

op de helft : maar op deezen affland heeft

de oven wederom twee ruime poorten ; daar

voor fielt men als dan een fchuins oploo-

pende houten opgang, en hier over word
de Reen , volgens de voorfchreeven ma-
nier, op nieuw aangebragt, en voorts in

den oven geftapeld. Als de oven ten laatfte

vol is, fluit men de zydeuren toe, en het

ftooken* word aangevangen. Men begint

dit allengskens door de eerfle
,
tweede en

derde pyp , en zoo vervolgens , tot dat de

onderfte fteenen een gelyken gloed hebben

:

en men gaat meest al daar mede voort ge-

duurende drie weeken agter den anderen

;

na welk tydsverloop, met aanhoudend ^oo-
ken , de fleen volbakken is. De onderfte

fteenen dienen in deezen , om zoo te lpree-

ken, tot een oven voor de anderen; want
als de onderften door en door gloeiend

zyn geworden , bakken ze de bovenften

,

die ook, naar hun affland van het heetfle

vuur, minder hard zyn: en hier uit ont-

ftaan de verfchillende foorten van fteenen,“ als daar zyn , harde Klinkerts
,

graauwe

Iiteen. Klinkerts en Hardfleen , Mondfleen, Wel-

booren , enz. welker verfchil hoofdzaaklyk
aL-
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=a]dus onderfcheiden word. De Graauwe
fteen , dien men bet meest aan nieuwe ge-

bouwen in de Steden gebruikt, is ros-paars

van verwe; en ligt doorgaans, met eene
volgende foort, naast aan, of op , de zoo-

genaamde Boeregraauwen. In de meermaals

gemelde Verhandeling van den Heer van
bleiswyk over de Dyken , vind ik de

foortlyke zwaarte deezer en der volgende

fteenfoorten aangetekend, waarom ik dezel-

ve ’er hier ook zal byvoegen ; de zoo even-
gemeide Graauwe fteen ftaat daar tot 2010.

Na deeze foort vind men ïn de ovens nog
een anderen Graauwen fteen, die ongemeen
hard en vast is

; deezen noemt men Klin-

kerts , en deszelfs foortlyke zwaarte is

2006. Op deeze foort volgt het Boeregraauw

:

die zoogenaamde fteenen zyn mede zeer

hard
, en door de hette als ’t ware ingekrom-

pen ; ja men houd ze voor de allerhardfte

foort : ze zyn meerendeels van eene onef-

fen gedaante , waarom ze veelal tot wal-

werk en ftraaten gebruikt worden ; derzel-

ver foortlyke zwaarte ftaat aangetekend tot

1888. Onder en naast aan die Boeregraau-

wen, ontmoet men de Mondfteenen, die

ten deele hard, ten deele glasagtig zyn;
uit hoofde dat ze in de hette van het fterk-

fte vuur , en aan de monden der ftookpy-

pen liggen
, daar ze niet zelden in een fmel-

ten , en in glasagtige kluiten verkeeren;
waar van wy boven gewag gemaakt hebben.
Deeze fteenen gebruikt men meest in wer-

ken onder den grond; en hunne foortlyke

V 3 zwaar-
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zwaarte vind Ik gefield van 1911 tot 1956.
De roode Hardfteen is eigentlyk de fteen

,

die het meest tot allerleie werk gebruikt

word. Deeze fleenen bakken het evenre-

digfte, gemerkt ze in de geftadigfle hette,

en genoegfaam in het midden van den oven
liggen

;
derzelver koleur en middelbaare

hardheid onderfcheid hen duidelyk van de

andere forteeringen
,
gelyk ook hunne foort-

lyke zwaarte, die gefield word tot 1914.
De laatfle en zesde foort is de Welbooren.
Deeze fleenen liggen het hoogfle en verfle

van het fterkfte vuur , waarom ze ook wee-
ker en zagter zyn. ’t Kan den Steenbakker

veel mede of tegenloopen , naarmaate de

hette door en door in deeze fleenen dringt,

of niet ; dewyl deeze laatfle foort in ’t eer-

fte geval vaster , en het getal der beste

Graauwen tevens vermeerderd word ; der-

zelver zwaarte vind ik niet aangetekend.

Uit dit voorgeflelde kan men gemaklyk
bezeflfen, dat eene en dezelfde foort van
Klai zeer veele trappen van verandering

door de hette ondergaat; vermits men zulk

een merkelyk verfchil, zoo in de koleur en

hardheid , als glasagtigheid der gebakken
fleenen ondervind; ’t welk ook niet weinig

lichts aan de reeds betoogde verhandeling

der Klai mededeelt. De dus lang heet ge-

flookte oven , mitsgaders de fteen , heeft

,

wanneer de evengemelde fleenfoorten vol-

bakken zyn, al een geruimen tyd ter be-

koelinge nodig : en als deeze verflreeken is

,

word ’er de fteen op eene tegengeflelde

wy-
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tyyze uitgebaald, dan ’er dezelve ingebragt

was: want nu ftapelt men af, ’t geen men
korts te vooren op een geftapeld had ; en
brengt de fteenen by hunne forteeringen

,

op de fteenplaats ,
om ze verder overal te

vertieren.

Een ieder die dit berigt van onze Steen-

bakkeryen nagaat ,
ziet terftond wel , dat

’er een grooten omflag en veel oplettendheid

tot het bakken van fteen behoort; als me-
de , dat ’er zeer veele byzondere handelin-

gen vereischt worden , tot eene zaak , die

op zig zelve zoo eenvoudig fchynt: byzon-

der ftrekt het tot verwonderinge, dat men
in één bakfel , in een kloeken oven

,
ge-

meenlyk tusfchen de acht a negen tot tien-

maal honderdduizend fteenen bakt; en men
wel drie weeken arbeids van zeven of acht

menfchen telt, om den oven vol te kruien.

Hier uit kan men te gelyk eenigzins opmaa-
ken , hoe veele arbeiders , vrouwen , en
zelfs kinders, door het klaigraaven, knee-

den, vormen, turven, en zoo voorts, hun
brood winnen: over deeze en meer andere
byzonderheden daar toe betrekkelyk niet

uitweidende, zullen wy de verdere befchry-

ving der Stecnbakkeryen , en deezer Klai-

foorte , hier mede laaten berusten. Wy heb-

ben het merkwaardigfte van deeze en de
voorige Klaiwerken , dat wy meest zelf op
nieuw onderzpgt hebben , niet op het pa-

pier gebragc , dan na dat wy ons veeltyds

van de onderregting van kundige arbeiders

bediend hadden. Indien ’t onzen Leezeren
V 4 mo-
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moge behaagen, zullen wy ons der moeite
gaarne troosten , welke wy deswegens aan-

gewend hebben, in die verwagting dat het

hun niet onaangenaam zou zyn , indien wy
by de befchryving der Klaien ook eenigver-
flag van derzelver gebruik gaven; ’t welk
wy niet zoo zeer als eene volmaakte be-

fchryving, dan wel als een beknopt berigt,

naar den aart van ons Werk, gefchikt heb-

ben : op hoedanig eene wyze wy ook nu
zullen vervolgen , met het voorftellen en
befchouwen der Poot- of Teelklai,

>* *

Vierde Gejlagt ,

POOT- Of TEELKLAI.

De Poot- of Teelklai, welke ik hier tot

eene GeHagtsverdeeling breng , kan men
eigentlyk aanmerken als een KJaiaart

, die

een overgang maakt van de Klai , tot alle

andere Aardftoffen ; dewyl ze, door het

bearbeiden , het bemesten , bezaaien en
maaien veel van haare eigenfchap verliest,

en met andere Aarden gemengd word: des

men haar zelden als volkomen zuiver kon-

ne befchouwen : ook zyn daar en boven
meest alle de voorfchreevene Klaien tot

Teelklai bruikbaar. Dewyl evenwel de
Teelklai hier te Lande overal van de Steen-

klai onderfcheiden word , zoo kan deeze

gewoonte als eene voldoende reden voor
onze genomen vryhcid, om ze tot een by-

zonder Gejla&t te brengen
>
opgenomen wor-
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den. En inderdaad ze verfchilt ook merke-

jyk van de andere Klaien. De Teelklai is

doorgaans losfer , zandiger , en minder

kneedbaar, ze heeft veel al eene ligt blaau-

we verw, die naar bet gryfe helt; etlyke

foorten zyn aschverwig; die aan de binnen

Maaslanden hebben eene zwarte en ros-

verwige koleur ; de Noordhollandfche Teel-

klaien hellen naar het blaauwe en zwarte.

Alle deeze verfcheidenheden zyn niet ge-

maklyk te bepaalen , even zoo min als de

vettigheid en vrugtbaarheid in ’t gemeen

:

waarom wy in de verdere beichryving het

voornaamfte maar zullen famenneemen, en

op die wyze bepaalen , wat men eigenlyk

recht goede Pootklai mag noemen.
Dog vooraf Haat ons hier nog eene aan-

merking te berde te brengen , met opzicht

tot de groene vlokjes, die men nu en dan

op de blaauwe Steenklai vind, gelyk we in

derzelver befchryving gemeld hebben ; dat

men naamlyk dit verfchynfel by uitnee-

mendheid ontdekt in alle Teelklai, die be-

teeld word. Wanneer men die foort van
Klai een tyd lang in ’t water laat liaan,

word de geheele oppervlakte met eene
groene korst overdekt

, en dit groen fchynt

als ’t ware aan te groeien. Onder deeze

korst verandert de fyne opperlle Klailaag

geheelenal in eene zwarte Aarde; of liever

de zwarte Aarde, die ’er in is, dringt door
de Klai heen , en verzamelt zig tot eene
laag boven op de eigenlyke Klai. Wat nu
de oorzaak zy van deeze byzonderheid ,

V 5 dur-
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durven wy niet volftrekt bepaalen; ma:ir
5

t komt ons voor, dat men hier heeft te den.
ken , om groeiende zelfftandighcden

, wel-

ken uit eenige gedeelten der verdorven
planten, met die Klai onzigtbaar vermengd
zyn : of anders , dat de aarde en het water
zulk een groeiend grondbeginfelf bezitten ,

dat ’er, als zy beiden aan ’t gesten geraa-

ken, zoodanig eene groeijing veroorzaakt

word , en ’er tevens de vrugtbaare zwarte
aarde uit voortkomt. Hoe het hier mede
zy, wy bepaalen des aangaande niets; maar
dit durven wy onzen Leezeren wel verzeke-

ren, dat ze, als zy veel van deeze groene
en zwarte doffen in de Klai gewaar wor-
den , zulks op goeden grond voor een zee-

ker teken van goede Teelklai mogen hou-

den. Laat ons nu voorts de verdere ver-

eischten van zoodanig eene Klai nagaan.

De deugdzaamheid van goede Poot- of
Teelklai hangt grootlyks af, van de juiste

hoeveelheid van klaideelen
, zand, en ee-

ne vrugtbaar maakende vettigheid : waar
door de gewasfen in Raat gefield worden

,

om het vereischte voedfel uit de klaideelen

te trekken, de noodige Lugt en doortogt

voor de wortelen ,
in het zand te vinden

,

en eindelyk de vrugtbaare eigenfehap der

vettigheid in te flurpen. Voortreffelyk

zeker is deeze doffe , en ze behelst een on-

derwerp der oplettende befchouwinge zoo
overwaardig ,dat wy onzen geest hier ligt-

jyk ruim bot zouden vieren , zoo wy voor

geene al te lange uitweiding vreesden ; te

meer

,
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meer , daar wy overvloed van ftof en ge-

noegfaame proefneemingen aan de hand

hebben, om dit Huk breedvoerig te verhan-

delen. Dog, om ons binnen het beftek

van dit ons werk te bepaalen , zullen wy
ons vergenoegen met alleen de volgende

hoofdzaaklyke , op proeven fteunende , ftel-

lingen mede te deelen. Vrugtbaare Poot-

klai moet bezitten , op haar minfte , een
derde zand, zonder eenige yzeragtigeÓehr-

klontjes, of andere ftoffen, die tot klon-

ten aanzetten. Het zand moet niet der-

maate grof zyn , dat het de Klai zaverig

maakt, maarzoo, dat de Zanddeeltjes van
eene gelykaartige fynheid zyn, als de Klai,

dog een weinig grof zand deert egter niet.

De klaideelen moeten niet krytagtig noch
ftroef , maar zagt zyn. Deezen kan men ook
door den fmaak kennen ; de besten hebben
een ligten onaandoenlyken fmaak; de flegt-

ften zyn bitteragcig, vooral als ze veenag-

tig zyn; en de krytagtigen zyn zagtjes fa-

mentrekkende. De vettigheid kan nooit

te weinig zyn ; om dat de vereischte hoe-

veelheid zands het hard worden der Klai

belet; want als de klaideelen te zeer ver-

bonden zyn , is eene al te vette on fyne
Klai niet zeer vrugtbaar ; het welk den
Heer la quintinie zelfs de beste

aarde onvrugtbaar heeft doen agten. Die
oplettende grondkundige (*) , heeft de on-

der-

en) Inftru&ion pour les Jardins fruit .
pottag.

£fc. par M, la quintinie. Zie ook agri-
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derfcheidingen van onvrugtbaare aarde
,
in

tegenftelling van de vrugtbaare, welke wy
hier bepaald hebben , voorgeReld onder de

volgende verdeelingen , die wy in deezen
ook op onze Pootklai toepasfen. Te wee-
ten.

1. De Pootklai kan volkomen (legt zyn;

dat is, zy kan niet te bewerken zyn, of

op beddingen liggen , die haar door men-
ging onbruikbaar maaken.

2. Zy kan middelbaar goed zyn ; dat is

,

zy kan door behulp van mest, of het by-

doen van andere ftoffen, goed worden.

3. Zy kan zeer goed zyn, dog zoo dun
van bedde weezen, dat ’er niet genoegzaam
is tot den bedoelden oogst.

4. Zy kan ongemeen goed zyn, dog in

eene ongunftige gelegenheid liggen , om
bearbeid te worden.

5. Zy kan eindelyk al te goed zyn ; dat is

,

zy kan dermaate vol zyn van fyne kiaidee-

len en vettigheid , dat zy al te iterk droogt,

of, nat zynde, al te lang en te zeer nat

blyft.

Indien men de Pootklai van ons Land in

die orde befchouwt , vind men dezelve al-

lerflegtst, als zy gemengd is met zwavelag-

tig en hard veen, met zout water, met kat-

teklai , met yzerfteenen, met grof puin,

met dorre wortelftuiken , met geestgron-

den, of allerleije ltoffen,die haare natuur-

iy*

cola Agriculture £?<;. de turbilly Jur les De-.

frkhements

.
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Jyke vrugtbaarheid ,
geheel verdooven.

Tot eene tweede foort van oorzaaken , die

haare kragt wegneemen , heeft men de

volgende omftandigheden te brengen: als zy

te overvloedig mei zand gemengdis;als zig

zy op eene harde mergelbedding , in een

laagen Polder, naast veengronden, of tus-

fchen de Zandduinen ligt; en wel byzon-

der als zy in ’t glooien der heuvelen gele-

gen is, om dat ’er dan al ’t water afloopt;

eindelyk mag men ’er ten opzichte van ons
Land nog wel byvoegen, als zy , het geen
veeltyds plaats heeft , in broekige Landen >

en by gevolg al te wateragtig, gelegen is.

Hier uit vloeit als van zelve voort, deeze

korte dog bondige les voor alle Land-
bouwers: dat zy wel en omzigtig letten op
de noodige en evenredige hoeveelheid der

hoofdftoffen , die de Klai natuurlyk eigen

zyn; te weeten klaideelen,zand en de vet-

tigheid of het aardfmout; tot welker rech-

te kennis wy onze reeds befchreeven, en
der Hollandfche Maatfchappye overgele-

verde Verhandeling nederig aanbieden. Een
oplettend Landbouwer dit gadeflaande,

en zyn Klailand behoorelyk kennende

,

heeft met die kundigheid ’er aan toe te voe-

gen ’c geen ’er aan ontbreekt ; en , het

zy door byvoegen of afneemen van zand
te temperen , ’t geen ’er te overvloedig in

mogte weezen. Wyders is het voor hem
van veel aanbelang , de gelegenheid van
het land in agt te neemen , en gade te

Haan, of het Klaibedde wel hoog en droog
lig.
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ligge, dan of het moerasfig zy; of het zig

tusfchen duinen of veenen, dan naast eene
geheele ftreek van Klailanden

, bevinde;

ja zelfs dient een rechtfchapen Landbouwer
’er op te letten , of zyn Klailand wel be-

ploegd of befpit kan worden , naar den loop

der Zonne ; op dat dit koesterend weezen
zyne veldgewasfen zoo lang hetmogelykzy
ftreele. Eindelyk moet hy al zyn vernuft

in ’t werk Hellen, om de menging van zyne
Poot- of Teelklai te fchikken ,naar den aart

der gewasfen , die hy ’er op pooten of
teelen wil. Ik zou betreffende dit onder-

werp
, nog meerder zeggen , ware het

niet, dat ik my overtuigd houde, dat de

meesten myner Landsgenooten , die den
Landbouw oeffenen , in deeze kennisfe

voor geen Natie behoeven te zwigten
,
en

in dit Huk kundiger zyn, dat ik hen mis-

fchien zoude voorftellen. Hier van der-

halven afftappende, zal ik nu voorts, ten

gevalle myner Leezeren in ’t algemeen , ’t

oog nog vestigen , op de wyze van het be-

arbeiden deezer Pootklai; ’t welk, als zyn-

de aan allerleie Pootklai gemeen, hier zy-

ne rechte plaats heeft; te meer, daar het

ook op de bearbeiding van alle Inlandfche

Teelaarden, die nog Haan te volgen, be-

trekkelyk is.

In ’t nagaan hier van Haan ons twee of
drie werktuigen te befchouwen , die tot het

bearbeiden van de Teelklai
,
gelyk ook tot dat

van andere Teelaarden, gebruikt worden.

Te vveeten,de Spade, de Ploeg en de Egge.
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De eerfte ,
namelyk de Spade , is gantsch een-

voudig, en men mag denken dat ze ge

noegfaam zoo oud is als het bearbeiden der

aarde zelve. Dit werktuig, waar mede een

arbeider alleen werkt , en deszelfs oeffe-

ning ,
waar door hy de Klai omfpic , en de

ondcrfte aarde boven brengt , is by alle

Volkeren te overbekend, om ’er eenebree-

de befchryving van te geeven , waarom wy
’er alleen het volgende kortlyk van zullen

melden. Dit werktuig, dat by fommige ar-

beiders hier te Lande, naar het fpitten, ee-

ne Spade, en by anderen, naar het graa-

ven, een Graaf genoemd word , beftaat

meerendeels uit een plat breed en rondagtig

fpits yzer,dat aan een houten fteel geklon-

ken is ; in onderfcheiding van een vierkan-

te fmalle Schop, die tot delven van groote

diepten gebruikt word. Een arbeider, welke
hier te Lande , met de Spade , de aarde op de

Akkers omfpit , doet het zelfde dat elders

veel al door de Ploegen verrigt word ; met
dit onderfcheid, dat daar de Ploeg, de Klai

of de Aarde in de lengte voorwaards en zyd-

waards omwerpt, een Spitter integendeel,

in de breedte des Akkers, van Spade tot

Spade de aarde omkeerd, en agter uit werkt.

Ten dien einde maakt hy eerst een gat,

waar uit hy eenige fpitten aarde graaft;

deeze laat hy op den kant liggen , tot dat

hy met zyn laatfte Spit wederkeert ter plaat-

fe daar hy begonnen was; als wanneer hy
de opening, door zyn laatfte fpitten ver-

oorzaakt, met de gemelde aarde wederom
aan-
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aanvult. Een knap fterk kaerel kan , hier te
Lande, dus van Akker toe Akker voort-
gaande, op één dag vyf-en-twintig of zes-

entwintig roede lands in ’t vierkant be-

hoorelyk omfpitten. Daar zyn ’er
, die meer-

der op een dag afdoen ; zelfs weet ik een
voorbeeld van een kaerel, die in elf da-

gen vyf-hond , dat is vyfhonderd roeden
lands in ’t vierkant, omgefpit heeft; dog
verftandige Landlieden oordeelen

, dat men
dus doende de kluiten , door overhaasting,

niet genoeg breekt , en dus meer fchade

dan voordeel toebrengt. Voorts dient hier

nog in ’t voorbygaan gemeld te worden

,

dat, fchoon men het omkeeren van de aar-

de met de Spade, in het algemeen door-

gaans /pitten noeme , de Landlieden hier

egter eenig onderfebeid in die benaaminge
hebben ; noemende het /pitten

, als men
maar eenmaal, of ter diepte van ééne Spa-

de den grond omfpit; en delven > wanneer
’er ter diepte van twee Spade of meer ge-

graaven word.

Het tweede werktuig, van laater uitvin-

ding en konftiger famenftel, is de Ploeg,

Deeze foort van werktuigen , fchoon zy
vry gemeen bekend zyn, en meestal opee-
ne en dezelfde werking uitkomen, is nog-

tans in de meeste Landen al vry aanmerke-

lyk verfcbillende van famenftel ; waarom
wy den Ploeg, in ons Land gebruike-

lyk , als een werktuig , ’t welk op de Na*
tuurlyke Historie van ons Land , en by-

zonder op de Teel en Pootklai zeer veel

be-
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betrekking heefc , hier kort en klaar zuilen

befchryven.

Als men onzen Hollandfchen Ploeg be-

fchouwt , vertoont zig eerst voor ons oog
een lange glad gefchaafde balk ,

(aa) ter

lengte van zes a zes en een half , tot zeven

voeten ;
deezen balk noemen de Landlieden

den Ploegboom. Deszelfs agtereinde is tot

een afftand van ruim vyf duimen
,

nis eene

Spy (b) uitgewerkc; en loopt midden door

een krommen fchuinftaanden balk (c);

waar mede deeze boom, door middel van
eene kleene houten Spy (d) , famen ge-

flaagen zynde ,
verbonden word. Die

fch ii in(laande balk eindigt in een krommen
zwaai (e) , welke omtrent twee voeten
beflaat; en allengs puntig toe loopt. Een
eindwegs beneden dat uiterfte punt, is een

dwarshoutje ofhandvatfel (f)
>
lang vyfen

een halven duim , en bykans acht duimen
van dat punt afftaande. Deeze kromme
balk heet öc- Ploegftaart, en is het middel,

waar door de Ploeger den Ploeg in het

veur ftuurt; het daar aan gemelde cl wars-

houtje dient veelal om ’cr de toornen der

paarden aan te hegten , of verftrekt den
Ploeger ook wel tot een hand vatfel. Wat laa-

gcr dan dit handvatfel is in dien Ploegftaart

eene kram geflaagen , waar in een houten ha-

mer (g) hangt, om de Spyen , als ’t noodig is

,

uit en in te (laan. Op een afftand van ze-

ventien duimen, van den ftaart af, loopt
?
er een overeinde ftaand hout ,(h) door den
boom; dit hout, aldaar met eene Spy ge-

il, deel. X hegt.
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hegt, is onder aan den Zoolbalk van het

Rees , dat eigentlyk de Ploegkarre is ,

vast gemaakt. Omtrent zes duimen ver-

der is eene zvvaare yzeren Raande Raaf,

met yzeren fpyen 0), die aan ketentjes

vast zyn ; deeze Raaf verbind de yzeren
Zool van den Ploeg aan den bovengemel-
den Zoolbalk. Aan den houten Raanden
balk (10 is nog een ander blok vastgehegt,

waar mede de Recsplank (kk) verbonden
is ; welke Reesplank wyders met yzeren
bouten (11) aan den Ploegboom verknogt
word. Tegen deeze reesplank is, omtrent
op de helft 5 in de lengte gehegt,eene zwaa-

re gladde yzeren plaat (mm) , die digt na
vooren (n) eenigzins uitgeboogen is; en
deeze yzeren plaat noemt men de Rees-

plaat. Onder deeze Reesplaat ligt, op den
afRand van twintig of eenentwintig dui-

men , de Schaar of het eigenlyk Pioegyzer

(o) , dat men ook elders het Kouter noemt.
Dit Yzer heeft de gedaante van eene fpitfe

lange fpade, welker eene zyde vlak, en de

andere rondagtig loopt ; het bedaar gemeen-
lyk achttien duimen in zyne rondRe zyde,
negen in zyne breedRe , en eenentwintig

duimen in zyne langRe en rechte zyde, als

men het Stift daar by telt; deeze Schaar is

het eigenlyke werktuig dat het omfpitten

verrigt. Even agter het punt van de ge-

melde Schaar, die plat op den grond ligt,

is het Kweekyzer (p); ’t welk, als eene

omgekeerde zeisfen , met zyn breedRe ein-

de, op een afRand van vier duimen van

het punt der Schaare ,
rechtflandig gehegt

is.
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is, en dc Schaar met eene omgeflaagen lip

omvat; van acteren is het met eene yzeren

Spy aan den Reesbalk gehegt. Uit alle dee-

ze gedeelten bcftaat de eigenlyke Spade van
den Ploeg, en dit famenftel word over ’t

geheel veelal het Rees genaamd ; dog by
anderen heet het de Ploegkarre. De aarde,

die de Schaar opfpit, word tegen de platte

zyde van dit Rees aangeworpen , en rolt daar

langs heenen , op het halve veur ; welks

andere helft door den Zoolbalk van het

Rees geformeerd word. Op een afftand van
vyf duimen van dit Rees af, is ’er in den
Boom een fchiiin vierkant gat , daar een
yzeren Styl (q) door heen gaat, aan welks

einde het Kweekfchyfje of Kweekrolletje

,

(r) dat ook van yzer is , loopt ; en de Boom
is by dat gai met twee yzeren Banden (ss)~

omvangen. Dit Rolletje fnyd het kweekgras
of ander onkruid van voor de Schaar weg;
terwyl het tevens een fpoor voor derzel-

ver punt baant. Op een afftand van twee
voeten verder is de Boom wederom beklon-

ken met twee yzeren Banden (tt); tus-

fchen deeze Banden is een gat in den Boom ,

waardoor een platte houten Styl (u^) loopt,

ter breedte van vier duimen. Onder aan

deezen Styl is de Voet of de Schaats van
den Ploeg gehegt; welke Schaats (v) be-

ftaat uit een krom puntig blok van onderen
met yzer beflaagen ; lang zeventien , en
breed in ’t vierkant drie & vier duimen.
Voor dien Styl, waar aan de Schaats of de
Voet vast is, fteekt eene zwaare Spy, (w)

X % die
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die den Styl aandringt; in den Styl zelven

zyn verfcheiden gaatjes (x), waar in een
yzer pennetje (y) geftooken word , naar-

maate men het Ploegfpan hoog of laag wil

hebben. Deeze Styl roet deszei fs Voet
•dient, om de Schaar te beletten, dat zy
niet dieper in den grond dringt , dan men
het land wil omploegen. Omtrent drie

duimen van deeze befohreeven Voetflyl

ileekt eene zwaare yzeren Spy (z) ,
rccht-

ftandig door den Boom, welke Spy onder
aan door eene dvvarsfpy vastgeklonken is.

Deeze Spy hegt den Beugel (1) van het

Ploegfpan , onder en boven , aan het einde

van den Boom vast. Die Beugel zelve is

hier een werktuig van veel nuts: het is een

ftuk.yzer, welks twee beenen net het

einde van den Boom omvatten, juist als of

men een vierkanten turf tusfehen eene

tang houd. Aan het eene been van deezen
Beugel

,
en wel aan het bovenfle , is een

half cirkelrond plat Yzer (2) gefmeed, vol

ronde gaten, ten getale van negen a tien:

die gaatjes fluiten allen , naar dat men ’er

zig van bediene> op een gat aan het einde

van den Boom
,
en door middel deezer gaat-

jes fielt men , met behulp van een yzeren

Spytje (3), den gang van den Ploeg ; of
liever, men doet daar door het veur bree-

der, fmaller of fchuinfer omfpitten. Want
zoo dra de Ploeger aan den gemelden Beugel

een pennetje of gaatje te rug zet, maakt de

Ploegboom tegen het Span , waar aan de

Beugel vast is, een grooter hoek ;
en als



I

van HOLLAND. 323

hy dien op twee gaatjes (leekt , nog groo-

ter , en zoo vervolgens : hoe grooter nu
de hoek zy, hoe dezelve fcherper worde;
en bygevolg kan de Ploeger , door het ver-

(leeken van den Beugel , naar zyn welge-

vallen breeder of fmaller ploegen. Voorts
is ’er aan het einde van den Beugel nog een

beweegbaare Haak (4) gehegt , waar in

het Paardefpan met een oog vastgemaakt

word. Op deeze wyze zyn verre de meeste
Hollandfche Ploegen famengcfteld ; hier en
daar heeft ’er een weinig onderfcheid in de

lengte of fcherpheid der Schaare plaats ;

dog anders is het famenftel, wat den eigen-

lyken Ploeg aangaat, hier te Lande overal

eveneens : maar des niettegendaande be-

(peurt men egter op fommige plaatfen een
inerkelyk onderfcheid in het Gefpan of den
Voet van den Ploeg. Op de hoogc en zwaa-

re Klailanden van Zuid-Holland , van Ou-
dewater af tot Montfoort en Ysfeldein ,

tot aan de grenzen van Utrecht ingedooten

,

gebruikt men , in plaats van een Voetdel

,

een Wielgefpan. Dit beftaat uit een Wa-
gen-as met twee laage wielen : op bet mid-

den van den As ligt de Ploegboom , en bo-

ven den As zyn Latjes geplaatst , waar tus-

fchen de toom der paarden bedierd word;
de Ploeger beftuurt dit Wielgefpan , door
den toom en de paarden, als mede door den
Ploeg zelven ; even als de eers.tgemelde zyn
Ploeg, door middel van den Beugel (lelt,

m denzelven door den (laart bediert. De
Deploeger der laagere landen kan dit volko-

nen met twee, ten hoogden met drie paar-

X 3 den
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den doen
; maar die der hoogere landen

moet, uit hoofde der harde Klai, van vier

tot acht paarden gebruiken in welk geval

de voorRe paarden door een jongen , of
een ander perfoon

,
gemend worden.

Wat nu verder, de gewoone manier van
ploegen in Holland betreft ; dit gefchied

gemeenlyk op deeze wyze. De Landman
deelt de Rreek lands , die hem te beploe-

gen ftaat, het zy dezelve groot of klein,

lang of kort zy, in langwerpige bedden,
ter breedte van elf ci twaalf Rhynlandfche
voeten , of eene roede ; fomwylen óok tot op.

veertien voeten, op die plaatfen , daar men
veel Rogge teelt; en elders maakt men de

bedden nog breeder, naar den aart der ge-

wasfen, die men ’er op teclen wil: deeze

bedden noemt men overal Akkers. Wan-
neer nu de Landman een nieuwen akker

beploegen zal, Relt hy den voet van den
Ploeg op die hoogte, als hy wil dat de fchaar

diep gaan zal , en fchikt vervolgens zyne
ploegfchaar met het punt midden in den
akker (AA), op den afftand van zes voe-

ten ter wederzyde; voor het punt van de

fchaar Relt hy het kvveekrolletje ; ’t welk

in diervoege geplaatst word , dat het, al

rollende , de aarde voor de fchaar door-

fnyd , en den Ploeger een weg baant voor

de fchaar. Vervolgens dryft hy de paarden

voort, en fiuurt het rees, waar tegen de

aarde , die de fchaar omfpit , aan de rech-

terzyde omvalt, in diervoege, dat de aar-

de in de helft van den zevenden voet val-

le
^

terwyl de andere helft van den zesden

YQ§t,
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voet, waar over de zool van het rees loopt,

vlak of elfen blyve ; en dus formeert hy
zyn eerde veur of beploeging. Onder het

ploegen gebruikt hy dikwils een hout met
een yzeren beitel bedaagen , om daar me-
de het onkruid, dat zig voor den Ploeg aan-

zet , af te fteeken ; ’t welk anderen ook
wel met een houten mikje doen. Dit werk-

tuig legt de Ploeger veel al in den reesbak,

of houd het al ploegende in de hand. Wan-
neer hy nu aan het einde van den akker ge-

komen is ,
zwaait hy rechts om , en dryft

den Ploeg op die zelfde wyze door, tot in

den zevenden voet; alwaar de aarde rechts

om op den anderen halven zevenden voet
valt, vlak tegen de eerfte omgeploegde aar-

de aan : en dus formeert hy het eerlte fmal-

bedde van een voet ; tenvyl de andere helft,

waar over de Zoolplaat gefchooven heeft,

zyn tweede veur uitmaakt; en dit noemen
zy den eerften ploeg- of ommegang. Wan-
neer de Ploeger nu rechtsreeks aan het ne-

dereinde, daar hy begonnen heeft , beland,

dan zwenkt hy weder recht ageer de ge-

maakte veuren, of eigenlyk, om klaarder

te fpreeken ,
agter den zevenden en den hal-

ven zesden voet om : en begint op het ein-

de van den vyfden voet, waar van de aar-

de wederom het eerstgemaakte veur be-

dekt. Aan het einde van den akker geko-

men zynde , zwenkt hy weder rechts , en
komt voorts te lande aan het begin van
den achtflen voet ; en hier mede is de

tweede ploeg- of ommegang gedaan. Dan
X 4 zwenkt
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zwenkt hy weder recht ngter den zeven-
den , zesden en vyfden Voet om, en ploegt

op de voorfchreeven wyze voort; tot dat

hy eindclyk, geduurig rechts om zwenken-
de, zig, van vcet tot voet, van het mid-
den ver vv.y derende, aan den twaalfden voet
komt , en aldaar zyn laatften ploeggang

verrigt. Intusfchen laat hy de vlakte, door
dc Zool veroorzaakt, liggen, om tot een
veur en affcheiding van den naastgelegen

akker te dienen ; tervvyl hy agter al de

bedden of beploégingen omzwenkt, en by
den eerden voet inploegt, tot aan het ein-

de van den akker; dien hy aldaar op de-

zelfde wyze beveurd laat als aan den twaalf-

den voet. Hier mede is een akker , die

fchaars uit twaalf beddingen , eik van een
voet, te (amen eene roede Rhynlands uit-

maakende, bedaat, beploegd. Dus word
bet Klai- of Teelland , dat men voor de

eerde reis. bepooten zal, door deeze be-

werking bereid ; maar als men Poot- of

Teelklai te bepioegen heeft , die alreede in

akkers ligt , dan bedient zig de Landman
van eene andere manier van ploegen. Om
deeze wyze te beter te verdaan , zoo ver-

beelde men zig drie naast elkander liggende

akkers (BCD), ieder van twaalf Rhynland-

fche voeten , dat is zesendertig voeten ta-

rnen, In het midden van den middelden

akker, aan den achttienden voet, die wy
nu eens het veur zullen noemen, begint

de Ploeger door te ploegen , op de eigende

wyxe, als wy hier boven gemeld hebben*

Wau-
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Wanneer by nu aan bet einde van den ak-

ker gekomen is, zwenkt hy ook rechts, en

komt te rug, by den negentienden voet;

deezen laat hy liggen , en zwenkt dan links

af tot op bet midden van den derden of

laatden akker, by den dertigden voet: hier

zwaait by weder links om , en ploegt ver-

der recht door; waar op hy voorts al we-

derom rechts omzwaait, in den eenender-

tigden voet of veur. Daar zynde , zwenkt
hy rechts, en fleept den Ploeg op zyde

,

zonder te ploegen , agter om , langs den
middelden akker, tot aan het midden van
den eerden akker, by het zesde veur. Dit

ploegt hy rechts, en keert dus te rug in

het zevende veur; maar aan deszelfs einde

gekomen zynde , fleept hy den Ploeg op
zyde links af, tot aan het tweede veur van

het middelbcdde, of den zeventienden voet;

en ploegt weder op, tot dat hy aan het

einde rechts zwenkt in den negentienden

voet. Daar zynde, deept hy al wederom
den Ploeg naar het midden van den derden

akker, in het negenentwintigde veur; des-

zelfs einde bereikt hebbende, ploegt hy om
het dertigde en eenendertigde veur heen;
zwenkt dan links in het tweeëndertigde ,

en fleept den Ploeg wederom tot over het

midden van den eerden akker. Hier begint

hy dan op nieuw in het vierde veur
;
en

houd vervolgens op dezelfde wyze aan , tot

dat de akkers beploegd, en de nieuwe veu-

ren , by den eerden , twaalfden , vieren-

twintigden en zesendertigden voet geplaatst

X 5 zyn«
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zyn. Deeze foort van ploegen noemen de
Landlieden, op den akker ploegen; om dat zy
de nieuwe akkers ploegen op de eigende
veuren daar de oude akkers lagen; begin-

nende altoos in het midden, al ware het dat

’er zig twaalf akkers naast elkander bevon-

den. Buiten deeze is ’er nog eene andere

manier, welke zy noemen , van den akker ploe-

gen: dit gefchied op de eigende wyze, als

hier boven gezegd is, alleen met dit on-
derfcheid;- dat de Ploeger, midden in het

veur of de greppel van den middelden ak-

ker, begint, en ook aan de einden van het

land een halven akker overhoud, even als

in het beploegen der drie voorgemelde ak-

kers. Anderen beginnen ook wel van duk
af ; dog dit word by de ervarende Landlie-

den voor fchadelyk gehouden ; om dat men
de akkers veel glooiender kan beploegen,

als men die bewerking in derzelver midden
aanvangt. Dit is hoofdzaaklyk de wyze,
op welke de Pootklai hier te Lande bear-

beid word ; eenige kiefche Landlieden laa-

ten zig daar benevens veel gelegen liggen

aan het glooien der akkers
, om ze in het

midden iets hooger te houden ; ’t welk
door het verdeeken van den Voet en den
Beugel gereedlyk gefchied : ook doen zy
het open veur, waar in het Overtollig wa-
ter vloeit, door de fpade wel wat afdee-

ken; en dan noemt men het eene Greppel,

Wat nu voor ’t overige het zaaien en plan-

ten van allerleie gewasfen betreft, wy zul-

len het nagaan hier van uitdeden, tot dat

we.
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we, by het befchryven der Vaderlandfche

Gewasfen ,
gelegenheid zullen hebben

, om
mee het bcfchouwen van ieder Plant, die

daar toe betrekking heeft , derzelver be-

handeling beknoptlyk voor te draagen. De
ontvouwing hier van zal, zoo vvy vertrou-

wen, als dan met meerder klaarheid
, en

min ingewikkeld kunnen gefchieden , dan

by aldien wy nu op dit ftuk breedvoerig

bleeven liaan: vooral, daar wy ons thans

flegts bepaalen tot de onderfcheiden Aar-
den, en derzelver behandeling in ’t by-

zonder.

Voor tegenwoordig derhalven hier van
afziende , zullen wy voortgaan , om nog
met een kort woord gewag te maaken van

de Egge, als zynde het derde werktuig, dat

tot de behandeling der Pootklai behoort.

De Egge bellaat uit zes kromagtige balkjes

(aaaaaa) , die aan het kromlle einde fpits toe-

loopen ; ieder balkje is omtrent of ook wel
ruim zes voeten lang , en vier of vyf dui-

men dik in ’t vierkant. Deeze zes balkjes

zyn te famen verbonden door twee dwars-

balkjes (bb),die dwars midden door de an-
• dere heen gewerkt zyn ; zoo dat de eerfte

balkjes op een affland van elf tot twaalf

duimen van elkanderen af Haan , het mid-

den der balkjes ’er by geteld zynde; en het

geheele lichaam der Egge een vierkant van
ruim zes voeten bellaat. Niet ver van het

einde der balkjes is een fpan- ofquellatje (cc)

gehegt , dat de bindjes boven op famen houd.

Onder in ieder der zes kromme balkjes zyn
ze-
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zeven kromagtige yzeren , veeltyds ook hou-
ten, pennen (ddddddd) gefiagen

,
die , allen

op ééne hoogte . ter lengte van wel een voet
uitftceken. Deeze pennen dienen, om de
klaildonten te breeken , en dezelvcn over
het zaad te fpreiden. Ten dien einde is ’er

ook van vooren aan het tweede balkje , by
het kromme punt , een yzeren beugel en
haak (e) gehegt, waar aan het paardefpan

vast gemaakt word. Als dan de paarden de

Egge voorttrekken, volgt de Egge over-

hoeks ,
en alle de pennen moeten in ’t ver-

band, en dwars ageer elkander, door de

kluiten heen lhyden. Op eenc dergelyke

wyze is ’er, aan het einde van het tweede
balkje van agteren , eene yzeren kram (f)
geflaagen , door welke men een touw (g)
geknoopt heeft, ’t welk zoo lang is, dat de

Egger daar mede gevoegelyk om de Egge
heen loopen, dezelve opligten, of verder

naar genoegen belhiuren kan ; en hier in be-

ftaat de toeltel.van dit eenvoudig, dog nut-

tig werktuig. In het gebruik, of eggen zel-

ve, bedient zig de Landman' van geen an-

deren regel , dan dat hy aan de zyden van
eiken bezaaiden akker by het veur begint,

en voorts zwenkt en zwaait, naarmaate dat

het de hardheid of weekheid der aarde ver*

eifche. Buiten deeze drie hoofdwerktuigen

zyn ’er nog eenige andere kleener van al-

lerleie foort ; welken dienen , om de klai

of de aarde te roeren 9 te fchoffelen , of van
onkruid te zuiveren; als daar zyn de Loet,

waar mede de arbeider na zig toe fchoffelt,

en
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en de narde omroert ; de Schoffel
, waar delf-

medc hy van zig af den grond zuivert, en STOF “

de Klouw, waar door hy de aarde als ’t wa-
FEN '

re zift , van het omgefchoffeld onkruid.

Alle deeze en andere genoeg bekende ge-

reedfchappen , die meest tot het wieden en
planten betrekkelyk zyn , liaan wy met op-

zet over, als niet behoorende tot de ei-

gen tlyke behandeling der Klaigronden. Het

tot dus ver gezegde rankende de voornaam-

fte bewerking der Poot- of Tceiklai der-

balven genoeg agtende, zullen wy nu ver-

volgens derzelver Soorten nog in orde

poogen te fchikken.

Eerfte Soort.

OVERMAASSCHE POOTKLAT.

Deeze foort van Klai behaalt den prys ovek-

van alle Hollandfche Teelklai ; in ’t begin MAAS “

van dit Deel hebben wy, door behulp van p^.
den Heer b a s t e r , al een Haaltje van der- klai.

zelver vrugtbaarheid medegedeeld; en be- 7je

rigt , dat ’er van één morgen lands acht- Eerfte

enveertig zakken ïarvv gedorschc was
;

waarom dezelve in onze Orde - fchikking
* ’

met recht de eerfte plaats verdient. Haa-
re menging beftaat, uit ruim de helft fyne
klaideelen , meer dan een derde fyn zand

,

en voorts grover zand. Ze bezit eene zag-

te en fmeltagtige leemigheid , die zig door
de minfte vogtigheid ontbind ; des dezelve

nooit zoo hard droogt, of men vind baar

door
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door het minfte bykomende nat gedwee;
De verwe deezer Klai is , na dat men haar

even beploegd heeft, rosagtig; dog eeni-

gen tyd lang bloot gelegen hebbende ,

word ze grysverwig. Men vind ze alomme
in de Overmaasfche Landen ; als in den
Lande van Goudswaard , Ysfelmonde , Voor-
ne, Rhoon en Putten, kort om, in alle dc

landen, welken aan dien kant der Maaze
liggen ; maar de allerfynfte en beste be-

fpeurt men op de drooge Schorren en nieuw
aangefpoelde Voorlanden. ’Ër zyn hier en
daar

,
gelyk overal , wel eenige graauwer

Klailaagen , dog de gemelde foortis ’er ver-

re het overvioedigfte,en word aldaar mee-
rendeels met Koorn en Meekrap beteeld.

Tweede Soort,

YSSELSCHE POOTKLAT.

De Ysfel-oevers
, aan den kant van deit

Krimpenerwaard, en digt by de Lek, leve-

ren eene foort van Klai uit, die ongemeen
lugtig, fyn, en zeer gefchikt is tot het tee-

Jen van Graanen. Haare eigenfehap is hier

boven al gedeeltlyk befchreeven ; dog die

foort, welke veel beteeld word, heeft zulk

eene geele verwe niet, als deeze voorge-

melde bezit. Dezelve is , 'langs het groot-

fte gedeelte van den Ysfel, binnens dyks 5

veelal door het beteelen, en bloot liggen

voor de lugt, graauwer en bleek van ver-

we geworden, Haare zanddeelen zyn zeer
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fyn , en de klaideelen zelven nog fyner.

Ze droogt dermaate hard op, dat ze aan

fommigc p]aatfen,by lang droog weer, niet

beploegd kan worden , dan met zes tot acht

paarden. Naby Ysfelftein en Montfoort

,

mitsgaders in die geheele ftreek , word dee-

ze Klai grover van zand , waar van zy wel
een ciende deel bezit; haare overige dee-

len zyn fyner van zand; ze heeft w'yders

wel drie deelen fyne graauwe klaifloffen,

die haar ongemeen hard en vast maaken;
en in het vuur word ze een rosfe graauwe
Heen. Die foort van Klai is niettemin voor
fommige gewasfen zeer vrugebaar

; men
teelt ’er hier te Lande veel Haver, Rog-
ge, Garst, Vlas en Hennip op; byzonder
in de nabuurfchap van Oudewater en Mont-
foort, als mede by Haastregt, en in den
Krimpenerwaard. Omftreeks Ysfelftein word
’er met winst ookTarw op gezaaid; en men
rekent het een goeden oogst, als men drie

of vierendertig zak van ’t morgen dorscht:

indien men daar by in agt neemt, dat zelfs

de gemeene wegen hier met vrugtdraagen-

de boomen beplant zyn , kan men ’er ge-

deeltlykde vrugtbaarheid vandeezen grond
uit afleiden.

Derde Soort.

LEKKER POOTKLAT.

De Lekker Klai, als overeenkomftig met
de Ysfelfche Klai, is van denzelfden aart

en
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en geiyke vrugtbaarheid. Dezelve word
hooger op, ’c is waar, grover, en bezie

daar veel meer zands , ja ook fomtyds
kleene keifteentjes; en men vind ze als dan
graauw en blaauw van verwe. Des niette-

genftaande is deeze Klai ,
zelfs daar

,
gantsch

niet onder de onvrugtbaarfte te tellen; ook
worden ’er zeer veele en vrugtbaare Boom-
gaarden op deeze Klai geplant.

V
T
ierde Soort.

VECHTSCHE POOTKLAT.

De Teelklai ter wederzyde van de Vecht
is mede van eene heel goede foort; ze be-

zit doorgaans eene welgeregelde hoeveel-

heid zands , en is zeer vettig; de meeste

nogtans heeft veel meer klai- dan zanddee-

len , en men kan Rellen dat ze wei drie

deelen van de eerstgemelde ftoffe bezit.

Dit maakt haar ook hard en zwaar om te

bearbeiden ; dog deeze Klai word gedweeër

,

naarmaate dat ze digter aan de binnenlan-

den van Holland ligt; zelfs word ze aan

den kant van Amftelland veenagtig. IVIen

teelt op die Vechtfchc Klai van een morgen
gewoonlyk wel vier a vyfendertig zakken ;

en haare voortbrengfels zyn jaarlyks al

vry regelmaatig; waar toe de menigte van

wateren , welken de meesten dier landen

omringen , niet wreinig fchynt toe re bren-

gen. Haare koleur is blaauwagtig, of gr3?s;

elders helt ze zeer naar het zwarte, en valt

, voorts
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voorts veiTchillende van deugd en hoeda- delf-

nigheden naar den aart der beddingen. S^F~

Vyfde Soort.

BINNEN MAASLANDSCHE POOTKLAI.

Door binnenlandfche Maasklai verftaan binnen

wy die klaifoort, welke in het vaste Zuid- ma as-

hollandfche gedeelte binnensdyks beteeld

word. De meeste deezer Klailanden, zoo poot-

in Delfland als in Schieland, zyn zwartag- klai.

tig van koleur, byna als zwarte tuinaarde, Zie

en laaten zig gemaklyk beploegen of om- Eerjh

fpitten. Verre de meesten hebben bykans ^
eel

\
de helft zand ;

fommigen vind men veen-
'

agtig; en gebrand zynde, maakt ze broze
rosfefteenen. Deeze foort,fchoon niet van
de allervetfte, is nogtans zeer vrugtbaar,

en behoeft genoegzaam voor geene andere
Pootklai in vrugtbaarheid te wyken; dewyl
men de Westlandfche graanen en vrugten
altoos hoog fchat : een goede oogst levert

’er fomtyds wel acht k negenendertig zak
van het morgen: voorts verfchilt ze al me-
de veel naar geraade dat derzelver bedde digt ^
aan veen of zand ligge. Onder dit flag van Eerjle

Pootklai behoort men ook te tellen
, de Deel,

Klaien in de Landen van Heusden , Altena,
J;

Dordrecht, den Alblasferwaard , enz. ^ d
]e

II. DEEL. Y Zes-
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Zesde Soort.

RHYNSCHE TEELKLAI.

Alle de Klaifoorten , die langs den Bin-

nen-Rhyn beteeld worden , komen in hoe-

danigheid overeen
,
en zyn meest allen van

eene gelyke vrugtbaarheid. Ze hebben al-

len , buiten eenige krytagtige foorten , ee-

ne ligtbiaauwe verwe;en bezitten gewoon-
lyk fchaars een half gedeelte zands, waar
onder wel een derde grof zand is : voor ’t

overige is deeze Klaiaart , door de digte

bepooting, met verfcheiden andere aarden

gemengd. Van de Steenbakkers Klai fpree-

kende, hebben wy van derzelver Beenwor-
ding gewag gemaakt, en tevens den aart

van deeze Klai breed genoeg befchreeven;

waarom wy ’er thans niet verder op liaan

blyven. Alleen is hier nog aan te merken

,

dat men op de Rhynfche Klaigronden , naar

geraade van de menigte der landen , niet

veele Graanen teelt
;

gelchiedende zulks

voornaamlyk alleen in fommige llreeken ,

langs den Rhyn zelven. Buiten deezen
word dieTcelklai veelal tot Wei- en Hooi-

landen gebruikt; elders egter , wat meer
van de Rivier afgelegen , word ze ook met
Graanen en Moeskruiden beteelt; als by
uitneemendheid te Rhynsburg, Valkenburg

en daar omftreeks; op welke plaatfen men
doorgaans zeven k achtendertig zakken op
een morgen oogst, en by een voordeeligen

oogst tot veertig zakken toe; ’t welk vry

na
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naby aan den Overmaasfchen oogst komt:
waar in ook waarfchynlyk het verfchil der

maaten niet ongunftig is
;
gemerkt een

Rhynsburgfche Zak voor de grootlle ge-

houden word. Wy hebben voorbedagtlyk

in alle foortgelyke opgaaven de byzondere

maaten niet aangeroerd , en flegts , in het

opgeeven van het getal der zakken
,
de ons

medegedeelde berigten gevolgd: een ieder

tog
,

die hier in belang heeft, kan uit de
Tafeltjes en Almanachen der graankoopers

ligtlyk weeten ,
hoe groot elke zak in ie-

der Landftreek is.

Zevende Soort.

GOOISCHE TEELKLAI.

In Gooiland vind men de Klai zoo over-

vloedig niet ter beteelinge , als elders, door
geheel Zuid-Holland ; egter beteelc men de
Klai , die onder de Gooifche afzandingen

gevonden word , vry voordeelig. Men
vischt dezelve daar ter plaatfe ook wel uit

de vaarten, met yzeren beugels, met lin-

nen zakken ; dewyl ze anders , uit hoofde'

haarer zandigheid , door het baggernet heen
fypelt. Deeze Klaifoort, voor zoo ver ze
op het drooge ligt, is blaauw van verwe;
wel met drie deelen zands vermengd

; niet-

temin, is ze by droogte vry hard; de mees-
te my bekende is ook ryklyk met keitjes

voorzien.

Y 2
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Achtfte Soort.

NOORD-HOLLANDSCHE TEELKLAI.

Het verfchil der Noord-Hollandfche Teel-

klaien by die van Rhynland, en meer an-

dere foorten , is zoo gering, dat men de-

zelven niet wel kan onderscheiden. Ze is

even vrugtbaar , even deugdzaam , en haa-

re voortbrengfels zyn even gezegend ; ’t

welk men gereedlyk kan nagaan , uit de vet-

te weilanden , teeltenden en beemden, waar
uit dit aanzienlyk gedeelte van Holland

grootlyks beftaat. Veelen van deszelfs

Klaien zyn zandiger, dan die van het hoo-

ge gedeelte van Zuid-Holland;’t welk haar

ook lugtiger en gemaklyker voor het be-

bouwen en beploegen maakt j elders vind

men ’er egter ook vette en zwaare Klai.

Deezen zyn de hoofdzaaklyke bepaalin-

gen van de verfchillende Teelklai-foorten,

wegens welken wy
,

uit aanmerking van de

onderlinge vermenging der Klai- en Zand-
beddingen, niet dan op deeze wyze heb-

ben kunnen fpreeken: wy vertrouwen dat

de kundige Leezer , uit de overeenkomst
van de Klaifoorten deezer geheele orde,

ligtlyk het verband van de eene foort tot

de andere zal kunnen opmaaken.

Vyf-
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Vyfds Geflagt.

BRAKKE KATTEKLAT.

Zoo *er, volgens onze verdeeling, on-

der de Klaigeflagten eene eigenaartige be-

paaling plaats grypt, is zekerlyk die Gejlagt

een van die geenen , die zig natuurlyk on-

derlcheiden. Deeze Brakke Klai is geheel ont-

aart, niet alleen van de gevvenschte vrugt-

baarheid, maar ook van het nut, dat andere

Klaigeflagten aan de konftige Potte- en
Steenbakkeryen toebrengen. Eene taaie

aardftoffe verbind haar, door de tusfehen-

komst van zouten en zwavelige brakke vet-

tigheden tot eene onnutte en onbruikbaare

Klai. De zanddeelen zyn zwart, bedorven,

en doortrokken van de gemelde zouten,

en een (hinkenden aardmodder
; zoo dat

derzelver korrels eene blaauwe verwe aan

het zuiver water mededeelen. De algemee-

ne eigenfehap van dit Gejlagt is , dat de klui-

ten als (teen opdroogen , en ,
gedroogd zyn-

de, zig niet, dan na eene zeer lange wee-
king en roering, en dat nog zeer taai, ont-

binden laaten. De klaideelen zyn insgelyks

ontaart , en als ’t ware in zwarte leemige

aarde verkeerd, welker hoeveelheid meest
al die van het zand overtreft. Ze bezit een
grooten overvloed van taaie zwavelige aard-

itof; zoo dat ik van één pond deezer Klai

wel tot een once fmout gekreegen heb;
dog van een zwarter koleur en brandagti-

ger reuk dan die der zuivere Klai. DeSoor
ten van dit Gejlagt zyn de twee volgende.

Y 3 Eer-
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Eerfte Soort.

ZWARTE VEEN-K ATTEKL AI.

Deeze word onder de Veenen gevonden,
en is zoo zwart als het Veen zelve; mits-

gaders dermaate taai , dat een baggerman

ze naauwlyks kan opvisfehen, dewyl ’er de

baggerbeugel in blyft kleeven. Het groot-

fte gedeelte van Amftelland , en wel by-

zonder de grondvesten van Amfterdam ,

bezitten veel van deeze Klaifoort; en ze

is in de opnoeming der beddingen waar-

fchynlyk aangetekend, onderden naam van

heele Blaauwe Klai, Dary en Veen.

Tweede Soort.

BLAAU-
XATTE-
KL AI.

BLAAUWE KATTEKLAI,

Die foort van Klai vind men alomme,
onder allerleie zwarte Tuinaarde , en zelfs

onder goede Klai, op eene tamelyke diepte

liggen. Dezelve is insgelyks naauwlyks te

bearbeiden
;
dog in minder trap dan de eer-

fte foort: veelal is ze hoog blaauw, hellen-

de naar het zwarte ; brokkelig in het op-

graaven; en verder geheel overeenkomftig

met haare Gejlagtsbefcbryvmg* Dog, fchoon
wy deeze Klaifoorten als onnut tot teel-

en bouwlanden hebben aangemerkt; is ze

evenwel niet geheel en al te veragten
,

als

zynde in een ander opzicht van een on-

waardeerbaar nut ; te weeten , tot het maa-
ken
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ken van kadens en dykwerken : welker

glooijingen en grondvesten ze ongemeen
vast verbind; zoo dat ze met het afkabbe-

len der ftroomen, niet fterk flyten, en dus

vry beftendig zyn.

Zesde Gejlagt .

ZOUTE KL A I.

De Zoute Klai onderfcheiden wy van de

Brakke Katteklai , om dat ze, in haaren grond-

aart, zuivere Klai genoemd moet worden,
welke niet dan door het zoute water door-

drongen is ; daar de voorgemelde foort in

’t geheel in haare zelfftandigheid van de

zuivere Klai verfchilt. De Zoute Klaien in

ons Land hebben dit gemeen , dat ze zeer

hard droogen , en zeer fchaars week wor-
den: de meesten zyn blaauw koleurig; an-

deren droogen wit op; anderen zyn zwart

en moerig, naarmaate ze aan moerige oe-

vers aanfpoelen. Deeze Klaifoorten worden
in het vuur ook fteen; bezitten goed wit

zand
,
tot eene onbepaalde hoeveelheid : het

zout, dat ze in zig bevatten ,
kan men ftel-

len, dat op één pond ruim zes drachmen
beloopt; ze hebben weinig zwavelagtigen

oly, maar zyn veeleer met een zuur fmout
bezet , dat waarfchynlyk veroorzaakt word,
door het getemperd Zeezout met het zwa-
velagtig fmout.

DELF-
STOF-
FEN.

ZOUTE
KLAI.

Eer-
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DEiF- Eerfte Soort.
STOF-
FEN» STRANDKLAT.

strand- Deeze foort vind men langs dc gebeele
KLAI

* kust; dezelve heeft altoos eene bleek blaau-

we koleur, en is meer of minder met zand
vermengd, naarmaatc ze dieper of opper-

vlakkiger ligt.

Tweede Soort.

KLAI VAN DEN Y-0 E V E R.

Kt ai Deeze foort is veelal graauw-zwart , taai

,

van den
jiarcj ? mitsgaders vol modder of met zwar-

ver.' te aarddeelen gemengd; en de fteen ,
dien

ze geeft
, is graauw. By Wieringen en aan

de Vooreilanden van het Y, is ze weeker,
zwarter en moeriger; aan de binnenland-

fche oevers droogt ze in den grond opper-

vlakkig zoo hard als fteen. Men vind die

foort van Klai by Kwellerduin, en aan een

groot gedeelte van den beneden Y-dyk

,

overal daar het droog is. Een ieder dien ’t

lust kan hier over verder nazien het geen

VIII. D we gezegd hebben in onze aan de Holland

•

de stuk, febe Maatfcbappye overgeleverde l' erhamkiing.
bl. 16. Dus zoo naauwkeurig als ons mogelyk

was,deKlaien van den eersten RANGvoor-
gefteld hebbende ,

baant de laatstgemelde

foort, uit hoofde van haaren overgang tot

den aart der krytaartige Klaien, ons van
zelve een gereeden weg om nu vervolgens

den tweeden rang wat onderfcheidenlyker

te befchouwen.
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De TWEEDE RANG der EERSTE ORDE.

AA NEENVERBONDEN K R T T A Ö T I-

GE AARDEN OF MERGEL-
AARDEN.

De Rang der Krycagtige aaneenverbon-

dene Aarden verfchilt, in vettigheid, mer-

kelyk v
ran de Klaiagtige; zelfs zyn ze op

het oog zeer ligt van elkanderen te onder-

fcheiden. Alle de Krytagtige Aarden, die

men in Holland vind, hebben eene witte

of witgryze verwe; men ontmoet ’er gee-

ne , die geheel blaauvv is , als klai ; fchoon
fommigen derzelver met blaauwe aderen

doormengd gevonden worden. De meeste
foorten van dit Land zyn hard, en als Reen
aangedroogd; veeie als aaneengezet zand;

en zeer veeie Kryt- of Kalkagtig en broos.

Allen zyn zy ruw in het aanraaken, byzon-
der als men ze in haare natuurlyke kluiten

graaft; dog ze vallen zagt in het polysten.

In ’t water ontbinden zy langzaam; maar
ontbonden zynde , zinken ze redelyk fpoe-

dig;zy fchynen hierom fomtyds enkel zand

te zyn; dog dit zyn de fynfte deelen die,

aaneengezet zynde, zig in het water zoo
niet ontbinden als de fyne klaideelen.

Wanneer men deeze Aarden zeer fyn
wryft, en dezelven vervolgens gedroogd
zynde , in ’t water werpt , ftooten zy zoo
veel lugtbelletjes uit , dat men het voor
eene gisting zoude aanzien. Zy gisten

II. deel. Z ook

DELF-
STOF

-

FEN.'
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ook allen weezenlyk in fterk water; dan
hier omtrent heeft

, by onze lnlandfche

foorten , een zeer groot verfchil plaats:

eenige gisten flaauwtjes en langzaam
; zeer

veele doen dit ongemeen fterk en met
eene fchielyke opbruifchtng ; ook hebben
wy befpeurd , dat deeze laatfte foort meest
al met fchelpen gemengd is

, waar door
zy eene kalkagtige grondoorzaak fchynt te

hebben aangenomen. Alle deeze Aarden
verharden, zoo men ze in ’t vuur toetst,

tot een wirtagtigen fteen;en fommigen zelfs

tot vtmrgeevens toe, daar benevens neemen
zy eene zagte gladde hoedanigheid aan, en
zyn op verre na zoo zandig en ruw van
Heen niet als de Klaifteen. Wyders ver-

fchillen de Kfytagtige Aarden onderling,

naarmaate zy met de Klaien , het zy van
onderen of van boven of ter zyde , on-

affcheidelyk vereenigd en vermengd zyn.

Het eerfte Geflagt

.

MERGEL.

De Mergel is eene Krytagtige verbon-

den Aarde , welker hoofdftoffen uit een
goed deel fyne Klaideelen , en zeer fyn

zand beftaan; die veelal met eene kalkag-

agtige of krytagtige zelfftandigheid veree-

nigd zyVi: de Hollandfche Mergel bezit ze

altoos, en veele foorten zyn hier en daar

vryveel met klai vermengd. Zy is hier te

Lande fehraal en zaverig, maar niettemin

zeer
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zeer hard en fteenagtig; dog word in ’t

water leenig. Wy kennen ’er de volgende

foorten van.

Eerfte Soort.

SMEERIGE MERGEL.

Dceze Soort van Mergel komt, uit ge-

nomen' de kleur, zoo n.aby aan de Klai,

dat men ze doorgaans voor Klai neemen
zoude, maar derzel ver fterke opbruifching

in zuure geesten doet haar verfchil ter-

Hond kennen. Zy word in ’t water wel

leenig en fmeerig , dog verliest dit by de

cerfte afwaslching ; haare verwe is ligt

graanw ; zy is zeer fyn in ’t aanraakén, en
laat zig met een natten vinger glad wry-

ven. Ik heb dezelve tusfchen de Klaibed-

dingen, langs de Vecht, ontdekt; hoewel
in ge,ene groote hoeveelheid : ’t is egter

zeer waarlchynlyk , dat ’er aan dien kant

meerder ligt: by Montfort heb ik ’er ook
gevonden , die zeer goed was; dog al me.
de in afgebroken laagen.

Tweede Soort.

ZANDIGE MERGEL.

De Zandige Mergel verfchilt van de
fmeerige merkelyk in fynheid;dog zewykt
dezelve geenzins in aangedroogde hardheid.

Haare deeltjes zyn grof en liggen korrels-

wyze ruw op de oppervlakte verbonden.
Z 2 Van

DRIE-
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-
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Van deeze foort is de Mergel-Aarde, die

men by de Hooge Morsch ontmoet; ook
heb ik ze hier en daar omRreeks Naarden
ontdekt.

Derde Soort.

KLAI- MERGEL.

Hier onder betrek ik eene Soort van blee-

ke Klai-Aarde , die ik , uit hoofde van haare

uiterlyke gedaante en eigenfchap , onder
de Klai zou Rellen; dog de graauwe witheid

en fynheid der deelen , welken gelykaartig

aan die van de Mergel zyn , onderfcheid

haar op ’t oog. Men vind ze , tusfchen

eenige Klaibeddingen ,
by groote kluiten

verfpreid; inzonderheid in de Klai-Beddin-

gen onder de Duinen; waarom ik ze Klai-

Mergel noem. Zeer dikwilsloopen ’er blaau-

we Klai-Aderen door; ook is de blaauwe
uitdag, daar wy boven van gefproken heb-

ben, ’er overvloedig tusfchen verfpreid,

en ontdekt zig zeer Rerk als deeze foort

pas gegraaven is. In Plaat VI. , Figuur

A, heb ik een Ruk van die Klai-Mergel,

zoo als ik ze by Katwyk gevonden heb, on-

der ’t oog gebragt: men ziet ’er de blaauwe
Klai-Aderen merkelyk tusfchen vermengd

,

en de hoog blaauwe Mergel
,
die dadelyk te

melden Raat, ’er boven op afgebeeld. In
Figuur B. vertoont zig insgelyks een Ruk
van dergelyken aart; dog het zelve is klai-

agtiger, en men ziet ’er Yzeragtige-Aderen

tusfchen door loopen.

Vier»
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DUF-
STOF-

STEEN-MERGEL. FfcN *

Wallerius maakt gewag van eene STEEN.

Soort van Mergel , onder den naam van mer-

Stenomarga , of Steenmergel, die men tus- GEL *

fchen de Rotzen ontmoet, en zeer fyn is:

hoedanig eene fyne Mergelftoffe men ook
zeer veel tusfchen de Zandfteenen by Naar-
den kan vinden. Ik^bewaar een Ruk Reen,
welks holligheden met deeze Mergel ver-

vuld zyn. Die Roffe is zoo fyn , dat ze zig

zelve aan klonten zet , en in de fieenen

verhard.

Vyfde Soort.

MERGEL MET ZANDIGE BOOM-
PJES BEGROEID.

Toen ik my met het onderzoeken der MERGEt
Klai-en Zandbeddingen op de Naarderheide met

bezig hield, zyn my, tusfchen het fynfte 2ANDI‘

zand, verfcheiden kluiten vóórgekomen, B0
G
0

*

rl-

die eene volmaakte Mergel zyn. Deeze P j ES re-

kluiten waren van verfchillende grootte ; dog gküeid.

nooit kon ik ’er grooter vinden , dan van

twee a drie voeten in den ronden omtrek,*

veeltyds waren het flegts kleene klontjes

,

van eene lialve vuist. De meeste dier klee-

ne klontjes waren hier en daar bezet met
eene zwarte korrelige Zand-Aarde; ,en wel

op die wyze, dat ze zig" als -kleene zwart-

getakte Cornalyn-Gewasjes opdeed. Ook
Z 3 vond



DELF-
STOF-
FEN.

KRYT-
AARDE.

318 NATUURLYKE HISTORIE

vond ik ze, doorgebroken zynde, .inwen-

dig met de gemelde figuuren bezet. Dee-
ze zandige figuuren zyn ’er maar even aan-

gekleefd, en vallen ’er na eene lugtige wry-
ving af. De ltoffe , waaruit zy beftaan,

fchynt myYzeragtig , en oorfpronklyk te we-
zen uit de zwaare zwarte Óehrbeddingen

,

die boven de Zandbeddingen , waar in ik dee-

ze kluiten vond, gelegen zyn. De tekenag-

tige en niet min zeldzaame gedaante van
deeze Boompjes heeft my doen befiuiten

,

een natuurlyk Rukje met Boompjes
, op de

bovengemelde Plaat y in Figuur D
,

af te

beelden.

Het tweede Gejlagt .

KRYT-AARDE.

Schoon ’er myns weetens geene eigent-

lyke Kryt-laagen hier te Lande zyn, zoo
kan en moet men egter onder dit gefiagt

betrekken , alle de Klai beddingen
, die

dermaate met fchelpen vermengd zyn , dat

zy in eene Kalk- en Kryt-agtige eigenfchap

verwandeld zyn. Dat zoodanige laagen

hier te Lande weezenlyk gevonden wor-

den ,
is gebleeken in de Katvvyker Zan-

dery , en in de Hazaartswoudfche droog-

maakery ;
gelyk ook aan de vaart boven

Utrecht, en nog onlangs in het boorenvan
een put aan de Maarne-Poort te Leiden.

Onder het drukken van dit Werk zyn my,
door ‘ïacob van Leeuwen, Meester Timmer-

man ,
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man, nog eenige Hukken, \Tan aaneenver-

bonden Aarden, met fchelpen vermengd,
voorgekomen, die volkomen Kryt-enKalk-

agtig waren. Het deswegens opgemerkte

heeft my doen befltii ten ,
dat deeze Aar-

den in dit Land ,
voor het grootfte ge-

deelte, beftaan uit ontbonden en ontfioop-

te deelen van fchelpen
,

die zig met de

Klaideelen zoo zeer vermengd hebben , dat

zy in eene weezenlyke aaneenverbonden

Kryt- Aarde verwandeld zyn ; dog egter

niet dan by kleene niet verre uitgeftrekte

laagen liggen. Men kan deeze Aarden
kennen , aan derzelver Steen* en Krytag-

tigen aart, aan eene witte graauwe kleur,

en eene ftroevé, mitsgaders ruwe bryze-

lige hardheid ; maar boven al aan haare

zeer Herke gisting met zuure geesten ;

waar in wel een derde gedeelte verteert

,

terwyl ’er niets dan wat zands en een

gedeelte geprecipiteerde AardftofFe over-

blyft. Deeze Kryt-aarde zinkt voor ’t

overige zoo fpoedig in water, dat zy het

zelve in een half uur ty^ds helder laat.

Tot dit Gejlagt behooren drie Soorten.

Eerfte Soort.

WITTE KRYT-AARDE.

Hierdoor verftaa ik die Soort ,
welke

meerendeels uit rivierfchelpen en hoorntjes

gebooren is. Dezelve is witagtig en helt

eenigzins naar het blaauwe ; fommige ftuk-

Z 4 ken
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ken zyn volkomen wit
, en als Kryt. Vee-

le zulke Hukken heb ik in de Klai der voor-

noemde Hazaarswoudfche plasfe, als mede
in den opgebaggerden grond by Vreeswyk

,

gevonden.

Tweede Soort.

GEELAGTIGE KRYT-AARDE,

Van zulk eene natuur en verwe is de

Kryt Aarde, die men by Katwyk
,
Voor-

hout , Hillegom en elders in de Duinen
vind. De fchelpen, die men ’cr tusfchen

ziet, zyn insgelyks rivierhoorntjes , veelal

ook landdekken , dog weinig zeefchelpen.

De geelagtige verwe fchynt veroorzaakt te

worden door het Zand-oker, tusfchen ’t

welke deeze laagen op die plaatfen liggen.

In Plaat VI.
, word in Figuur II zoo-

danig een flukje vertoond; waar in nog et-

lyke kleene hoorntjes liggen, en zig tevens

eenige holligheden opdoen , die met witte

Krytftoffen zyn gevuld geweest.

Derde Soort.

ZWARTAGTIGE KRYT-AARDE.

Als de Hukken Kryt Aarde van de laatst-

gemelde Soort, aan de open lugt bloot lig-

gen , neemen ze eene rosfe zwartroode

korst en verwe aan; en kunnen dan by

kiefche Rangfchikkers voor eene derde Soort

gc-

/
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gehouden worden ; dog anders is deeze

Aarde maar eene Byfoort.

Het derde Gejlagt .

PYP-AARDE.

De Pyp*Aarde, die van walleriüs,
als eene zagte en bewerkbaare Mergel be-

fchreeven is, word in Holland , zoo ver

my bekend is, in geenen deeie gevonden,
evenwel is ’er geen Gewest , daar die Aar-
de meer bearbeid word, dan hier te Lande.

Zelfs is haare nuttigheid, tot het maaken
van Tabakspypen, door de Hollanders, en

wel byzonder door die van Gouda, uitge-

vonden ; waarom deeze foort hier te meer
een kleen plaatsje vereischt. Het is eene

witte fyne Aarde, die zig met water laat

kneeden, en tot allerfynst werk vormen;
waar toe zy egter met eene vetter aardftof-

fe vermengd word. Op zig zelve gaat zy

af als kryt met eenige kleverigheid; waar

om ’er de Tekenaars zig van bedienen

tot het hoogen , met wit op blaauw pa-

pier. De plaats daar deeze Aarde gevon-
den word, was oudtyds, en is nog gedeel-

telyk in Vrankryk omftreeks Rouaan; daar

ze de Hollanders voorheen goedkooper
als ballast wegvoerden, zonder dat de in-

woonders zei ven het gebruik kenden ; waar
door zy langen tyd Meesters van het ge-

heim bleeven: naderhand moeten die van

Rouaan het gebruik deezer Aarde ont-

Z 5 dekt
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dekt hebben ; vermits ’er in die ftreek,

na dien tyd , eene zekere foort van Porce-
Jein gemaakt is geworden, bekend onder
de benaaming van Rouaansch Porcelein of
Aardewerk, dat gantsch niet van het gc-

ringlte der Franfche Porceleinen is. Het
fchynt dat de ontdekking van het nut dee-

zer Aarde, vervolgens, derzelver duurte

veroorzaakt heeft: en dat men hierom ook
in andere Landen , die zelfde foort van
Aarde heeft opgefpoord. Hoe het zy ,

dit is zeker, dat zy thans niet alleen uit

Rouaan naar de Hollandfche Pypemaake-
ryen gevoerd word ; ’er komt daar bene-

vens goede witte Pyp-Aarde van Keulen,
uit Luikerland en Braband; ook voert men
van omftreeks Hoei, eene foort van vet-

ter ,
mitsgaders witte Pyp-Aarde herwaards;

die de Pypemaakers onder een kneeden.

Deeze vette Aarde is gelyk aan de Luik-

fche volaarde, en ze geeft aan de Krytag-

tige Pypaarde eene taaiheid, die ze handel-

baarder maakt dan de witte Pypaarde op
zig zelve is. Men fchraapt of raspt beide

deeze aarden in kuipen; laatze wecken en

vervolgens door een werken
,

tot dat

ze beide tot eene taaie Klai vereenigd

zyn ;
waar na zy tot het maaken van

Tabakspypen gebezigd word : van welke

nette en Vaderlandiche konst , wy niet

kunnen nalaaten , ook nog kortelyk de be-

handeling te melden. Dezelve gaat aldus toe.

Na dat de Pypaarde tot eene behoor-

]yke taaiheid en kneedbaarheid gebragt is,

deelt
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deelt een jongen of arbeider die Aarde in

klontjes af, welken ieder omtrent tot gc-

noegzaame HofFe voor eene pyp kunnen
vertrekken. Deeze klontjes rolt hy op
eene houten tafel dermaate uit , dat zy de

lengte en dikte van den aanHaanden pype-

fleel verkrygen ;
aan welks einde een dotje

Klai verknogt blyft , dat de pypekop moet
worden. Van deeze ruwe uitgerolde py-

pen ,
legt hy ’er verfcheiden op een flapel-

tje, doorgaans twaalf of meerder; welke
flapeltjes aan den Vormer worden overhan-

digd, die ze vervolgens tot Tabakspypen
vormt , en wel op deeze wyze. Hy, te

weeten de Vormer , zit voor eene tafel,

waar aan eene fchroef geklonken is, die,

met een of twee draaien zoo verre los of

vast fcbroeft, dat ’er de Pype-vorm in flui-

te of ’er uitgenomen kunne worden. De
vorm der pypen beflaat uit twee platte

langwerpige koperen Hukken , die net op
elkander fluiten: midden in de binnenHe
op een fluitende zyden van elke halve vorm
loopt eene groeve, die aan het einde ee-

ne groote holte heeft , en juist den fteel

en den kop der aanftaande pyp formeert,

wanneer de gemelde twee Hukken opeen-

gevoegd zyn. Deeze vorm ligt, met zyne
twee Hukken van een gefcheiden , voor den
Vormer op zyne vormtafel ; de Vormer
neemt flraks eene ruw gerolde pyp in de
hand, en drukt een glad lang yzerdraad,

net zo lang als eene pyp, aan ’t begin van
den Heel, al draaiend door en door, tot

aan

DELF-
STOF-
FEN.
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aan den ruwen kop. Dit verrigt zynde,
legt hy de doorgeflooken ruwe pyp , met
yzerdraad cn al, in eene der groeven van
de halve vorm

; fluks neemt hy de andere

halve vorm , en legt die op de eerstgenoem-

de, waar in de pyp ligt, zoo dat beide dee-

ze Rukken door pennetjes net op een flui-

ten ; de vorm dus geflooten zynde ,
fielt hy

dezelve tusfchen de fchroef, draait die met
een flag toe , en houd ’er de vorm in vast.

Vervolgens neemt hy zeer gezwind een y-

zere Rift,aan het einde met een Ovaal ron-

den knop beklonken, die net de holte van

een pypekop bcflaat ; deezen knop drukt

hy knaphandig en met kragt , in de ope-

ning van de vorm, daar de pypekop ligt,

welke hier toe aan het einde der kope-

ren vorm open blyft ; dus doende perst hy

de overtollige Klai uit de vorm, en laat net

zoo veel in de vorm zitten, als ’er tus-

fchen de wanden van de vorm en deezen

knop nodig is, om den pypekop te formee-

ren. Dit verrigt zynde, haalt hy het ftift

uit de kop, dryft het yzerdraad, tusfchen

den fteel nog inliggende, en dit agt men
de grootfle konsthandeling, voorwaards , en
fteekt het gat door tot in den pypekop.

Dan haalt hy het yzerdraad ’er uit, draait

de fchroef los, opent de vorm, en neemt
’er de pyp, die nu volmaakt gevormd is ,

uit. De dus gevormde pyp eens lugtig

doorgeblaazen hebbende, legt hy dezelve

in dien Raat in een langwerpigen houten

bak, in welks bodem groeven gewrogtzyn,
waar
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waar in de pypen ,
orgelswyze

, zonder

elkander te raaken , liggen kunnen. Wan-
neer nu zulk een bak, een genoegzaam ge-

tal gevormde pypen heeft, komt die bak by
andere arbeidslieden ,

wier werk het is de

pypen te tempelen en glad te maaken; ’t

welk aldus gefchied. Eene vrouw , meisje

of jongen ,
neemt pyp voor pyp uit de

bak, en fnyd met een kort mesje, dat eene
plompe fcherpte heeft, de Klai af, die door
liet gemelde ftift en den knop als overtollig

uit den pypekop geperst is , en nog aan den
hollen gevormden kop in eene hol ronde
gedaante aankleeft. Als nu deeze overtol-

lige Klai van den pypekop gefcheiden is,

neemt die zelfde perfoon een zeker dopje

,

dat meest al van hoorn gemaakt is , of ook
fomtyds wel van yzer. Dit dopje , dat

rond en plat , en in deszelfs holligheid in

de rondte, met karteltjcs uitgewerkt is,

drukt de Pypemaakter of Pypemaaker op
den pypekop ; en maakt dus het gekartelde

randje, dat men aan alle pypen, boven om
den rand van den kop, ofzoogenaamden ke-

tel , ziet. Dit verrigt zynde , bedient men
zig van een fpits toeioopendtiftje,datook

van hoorn , ftaal en by fommigen van toets-

teen of eene dergelyk vaste en gladde zelf-

tandigheid gemaakt is. Dit ftifcje,dat alle-

fins rond en fpits toeloopende is , als eene
volkomen fpitfe kegelfiguur, neemt de ar-

beider, die nu een Polyster word , in de
eene hand, terwyl hy de nieuwgevormde

pyp in de andere houd; in die geftalte rolt

hy
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hy de pyp lugtig om, tervvyl hy de fpitfe

Stift dwars over den pypefteel heen en we-
der wryft ; laatende de pyp nu hooger dan
laager door de hand glyden;in diervoegen,

dat de fteel altoos langs den voorften vinger

der linkerhand op en neer glyde
, terwyl

de Polyst-ftift geftadig op die tegenwer-

kende kragt van den voorften iinkervinger,

door de regterhand en wel byzonder ook
door den voorften vinger , bewoogen
word ;

juist zo , als men de twee wysvinge-

ren dwars over een , door de kinders , om
elkander uit te jouwen, ziet gebruiken.

Dus doende polyst men de pypen zoo lang

tot dat zy gantsch glad zyn en blinkend

worden ; welke glans veel verfchilt, naar

geraade,de pypen fyner of grover zyn. Als

dit verrigt is , komen de pypen by den
Stempelaar. Deeze heeft een yzeren Stift-

je, waar in het merk der Pypemaakerye of

den naam van den Baas geftifc is : dit

Stiftje drukt de Stempelaar agter op het

uitfteekende knopje aan den kop, den Hiel

genaamd; even als een Zegel door het fignet

op een brief gedrukt word. Buiten ditge-

reedfchap heeft de Stempelaar veelerlei an-

dere langwerpige Stempeltjes of Yzers,

waar in allerleie kartels , oogjes , kantige

uitftekjes en rondjes uitgewerkt zyn. Dee-
zen houd de Stempelaar op den voorften

vinger der linkerhand , of verandert die

rigting ook naar welgevallen, om ’er den

pypefteel gevoeglyk over te rollen
, en ’er

de figuur, die hy in zyn Stiftje heeft, inte.

druk-
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drukken. Dus maakt hy die aartige fierly-

ke ringen en kartelingen
,.
welken men aan

de fteelen der pypen ziet, en fiangswyze,

om de zoogenaamde Kermis of Bruigoms-,

pypen liggen: en veelal zet hy ook hier door

het merk op den pypefteel. Wat voorts

die foort van pypen nog belangt, welken

met beelden en ander loofwerk verfierd

zyn, deeze worden, in daar toe gemaakte

vormen , met die fieraaden reeds gevormd.
Zie daar een hoofdzaaklyk verflag van

de wyze
,
op welke de pypen gevormd

worden , dat met eene verbaazende vaar-

digheid en handeling gefchied. De pypen
gaan gefiadig van de eene hand in de ande-

re; en worden telkens in en uit de be-

fchreevene bakken gelegd; tot dat zy haar

volkomen beflag hebbende , in die bakken

te droogen blyven liggen. Vervolgens

worden zy in groote gebakken potten , van
gedaante als een groote rondagtige omge-
keerde Conus of Kegelvormige figuur, op
drie ‘of vier daar aan gebakken pooten
Baande, geftapeld.Men fchikc ’er de pypen
op deeze wyze in

,
dat , tervvyl de koppen

omlaag ftaan , de fleelen in een top te fa-

men loopen ; en men fiapelt ze voorts al

opwaards , tot dat de laatfie ry pypen met
de koppen aan den rand der potten kome

,

en de fteelen fpits tegen elkander, als een
ftompe tooren , boven de potten uitfteeken.

Als de pypen dus geftapeld zyn , maakt
men een ring van Klai, en legt dien om
den gemelden top; op dat de pypen niet

zou-
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zouden afglyden. Deeze dus gevulde pot-

ten fielt men wyders in een Pottebak-

kers Oven ; dog groote Pypemaakers heb-

ben doorgaans zelven een eigen daar toe
gemaakten Oven

,
welke veelal met dien

der Potte- of Platteelbakkers overeenkomt,
en derhalven in dit geval geene byzondere
omfchryving vcreischt. Men kan zig tog

gereedlyk voorfieilen, dat hier, even als

tot alle ander Aardewerk, eene hette ver-

eischt word , die naar den aart der floffe

gemaatigd moet zyn ; weshalven wy vol-

fiaan kunnen , met te zeggen
, dat dit bak-

ken het laatfie werk is, dat tot het pype-

maaken vereischt word. Eenige verdere

geringe omftandigheden liaan wy kort-

heidshalven over; als daar is, het Rellen

der potten, het uitneemen der pypen en an-

dere kleinigheden , het opmaaken van de py-

pen tot verzendingen , herpakken en derge-

jyke zaakenmeer. Dit alleen kunnen wy niet

nalaaten nog in ’t voorbygaan aan te mer-

ken, dat ’cr ook elders buiten Holland, en wel

in Duitschland, pypen gemaakt worden,
waarom ’er door ’sLandsStaaten een impost

op derzelver invoer gefield is. Intusfchen

blyft, fchoon de konst van ’t pypemaakcn
ook in andere Landen en Provintiën

, door
nayver en oogmerken van winst geoefend

worde, de Eer van die konst, en tot nog
toe de roem van de fraaifle pypen te

maaken , by de Hollanders. Wat andere

nagebuuren ook ten deezen opzichte gedaan

mogen hebben ,
zy zyn nog Reeds te kort

ge-
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gefchooten, om die konst zoo volmaakt,

als de Hollanders , wel byzonder de Gou-
wenaars en die van Alphen te oeffenen.

Het vernuftige China, zoo beroemd door

zyne Porceleinbakkeryen , het fchrandere

Vrankryk, en het jaloerfche Engeland kan

ons, in het wel bereiden van eene Tabaks-

pyp , zelfs in den geringften trap , niet even-

aaren ; en zulks is niet geheel vreemd,

dewyl die Natiën zeer weinig gebruik maa-

ken, van een fmaaklyk pypje met tabak te

rooken , dat onze Hollanders gemeenlyk

,

als eene gezellige verfnapering , al vry

hoog fchatten. Dan
, hier mede laaten

vvy onze verdere befchryving wegens
de Tabakspypen en de Pypaarde berusten ;

en gaan nu voorts over tot het befchou-

wen van de Oker- en Dary-aarden van HoL
land, als behoorende tot den derden rang
deezer EERSTE ORDE. Dit eenige moet ik

’er egter, eer ik afbreeke, nog byvoegen ,

hoe het my zeer aanmerkelyk voorkomt,
dat de Platteelbakkers

, ziende de taaiheid

en witheid , of, om ’t wel uit te drukken

,

de Porceleinagtigheid der Pypaarden , ’t

niet eens onderwinden, om eene proef te

neemen van dergelyk eene bereiding tot

hun Aardewerk, ’t Komt my voor , dat

het een goed gevolg zou kunnen heb»

ben
;

dan mogelyk is de groote zaak ,

goedkGop
, hier tegen ; of misfchien zyn

’er andere my onbekende redenen; even
zoo als ’er zyn in het bakken en maa-
ken van pypen , uit onze Klaien

;
dewyl

11, deel. Aa dis
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©ELF- die altyd rood of roodagtig bakken. In
stof- vervolg hoop ik nog wel eenige nade-
rEN

* re bedenkingen, raakende dit onderwerp

,

hier of daar ter gefchikter plaatfe , te

laaten invloeien.

ACT-

/
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AGTSTE HOOFDSTUK.

Bevattende de Oker-en Dary-Aarden , beboe-

rende tot den

derden RANG der EERSTE ORDE.

AANEEN VERBONDEN MINERAAL-
AGTIGE AARDEN.

Wanneer Klai, Zand, zwarte Aarde,
Mergel

, of andere aarddeelen , der-

maate met Mineraaldoffen vermengd zyn ,

dat zy eene koleur en eigenfchap hebben
aangenomen , die aan de ejgentlyke Mine-
raaldoffen behoort , dan noemt men die

Aarden Mineraal Aarden : op eene derge-

lyke wyze als de Mineraal-fappen zelven

,

die, onder de gedaante van eene weeke,
wryfbaare, en in water of olie ontbindbaa-

re doffe, faamgedold zyn, met dien zelf-

den naam van ’t Mineraal bedempeld wor-
den. En dewyl alle Mineraalen , inzon-

derheid de Metaalfappen , eene byzondere
verwe aan de Aarden , waar mede zy ver-

mengd zyn
,
geeven ; zoo worden ook die

gekoleurde Aarden daar naar onderfchei-

den. Het Tin, het Lood en het Zilver,

verwen de Aarden, in welken hunne fappen

Aa 2 door
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doordringen , zwart of blaauvv. Het Goud
bemint witte Aarden en Zand. Zwavel
verwt de Aarden zwart, ros, en maaktze
hard, als fteenkool. Is de Aarde vermi-

lioen rood, of hoog purper
, ’er is geen

twyffel aan, of de Kwik en Zwavel zyn
’er de grondstoffen van. Is de Aarde groen

en ligt blaauvv , het is een zeker blyk van
koperftoffen. Maar boven al isdegeele,

bruine en rosroode koleur in alle Aarden
een bewys van Yzer. En onder alle de Mine-
raale of Metaalhoudende Aarden, is ’ergee-

ne overvloediger bekend dan deeze foort,

niet alleen in alle andere Landen, maar ook
wel byzonder in ons Holland

;
daar zy zoo ge-

meenzaam tusfchen allerleie beddingen huis-

vest , dat men nergens graaft , uitgezon-

derd in de Veengronden, of men ontdekt

’er Yzerhoudende geele Aarden. Wanneer
men dan hier te Lande Aarden ontmoet,
die natuurlyk van de gemeene koleur van
Klai , zwarte , witte of graauwe Aarden af-

wyken
, kan men dezelve gerust onder dee-

zen Rang brengen. En, indien menze ver-

der onderfcheiden wil, kan menze onder-

kennen, aan haare zouten; die men, door

behulp der Scheikunfte, van een vitrioolag-

tigen aart, den Metaalen eigen zal bevin-

den: welke Vitrioolen by de Scheikundi-

gen tot maar drie Hoofd-Geflagten bepaald

worden : te weeten , Yzer-vitriool , dat

groen geel is ; Koper- vitriool dat blaauwis;

en Zink-vitriool dat geelagtig is ;
dog ze

bezitten meest allen een metaal- of alge-

meen
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meen zuur. Hier benevens hebben deeze

Mineraal*Aarden nog dit byzondere, datze,

door het fmelten en verharden in het vuur,

niet tot glas, maar tot eene metaalagtige

zelfflandigheid overgaan ,
of ’er eene korst

van vertoonen, naargeraade, dat zy veel

of weinig van die gekoleurde ftoffe aange-

daan zyn. Voor ’t overige ftaat hier nog
te melden , dat alle Mineraalagtige Aarden
zwaarder zyn dan eenige anderen; en dat

deeze zwaarte vermeerdert naar maate zy
met meerder Metaalftoffen bezwangerd zyn;
ook is het niet onnut, den onervaarenen
in dit ftuk in ’t voorbygaan te melden, dat

men de naamen Mineraalagtig en Metaalag-

tig niet moet vermengen , dewyl Mineraal-

agtige Stoffen flegts als Delfftoffen , die

eenigen grondaart van de Metaalen bezit-

ten, dog geenzins tot dien trap als de Me-
taalaartige, waar in het Metaal

, reeds vol-

komen tegenwoordig is , moeten aangemerkt
worden.

Het eerjie Geflagt.

GEELE OKER, OF YZER HOUDENDE
AANEENVERBONDEN AARDEN.

Men is ’t, in ’t gebruik van ’t woord
Oker niet eens , omtrent deszelfs geboorte

,

aart en benaaming , maar volgt verfchillen-

de verkiezingen. Sommigen , onder de Rang-
fcbikkers , neemen voor Oker allerleie ge-

koleurde Aarden; anderen, en wel byzon-
Aa 3 der
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©Eti»- der de konftenaars en werklieden
, hier te

stof- Lande
, verftaan door Oker , alleen die geel-

*EN
' agtige Aarden , welke in ’t algemeen dee-

xv aller
zen naam draagen. Ieder heeft hier om-

Minerai. trent zYne keuze, die afhangt van het ge-

pag. 50. bruik of oogmerk , dat men ’er mede be-

LiNNAi doelt ; welke vryheid ik ook niemand wil
S_yst- betwisten. Egter kan ik niet afzyn van te

betuigen, dat het my, onder verbetering,

mabe°'
voorkomt, dat men de Okers, dewyl ze

*Woor- den aart en het Gejlagt der Metaalen of Mi-
dsnb. neraalen, door hunne onderfcheiden koleu-
Op ren, zo kennelyk aanduiden, ook om dee-
pKER

‘ ze hunne koleuren , in byzondere Geflag-

ten behoorde af te deelen. Wat bepaald-

lyk de Hollandfche Okers betreft; wy ont-

moeten hier geene zwaarigheid in derzel-

ver verdeeling; dewyl ons niet dan geele

of bruine Soorten, die onder dit Gejlagt

behooren , bekend zyn ; omtrent welker

eigenfchappen wy de volgende waarnee-

mifigen hebben voor te draagen.

De geele Oker, of de geele aaneenver-

bonden Yzerhoudende Aarde van dit Land,
is, gelyk elders, zuiverder, fyner, grover

of ruwer, naar dat de Beddingen zyn , tus-

fchen welken deeze Aarde geformeerd word.

In de Zandbeddingen is zy doorgaans grof, in

de Klaibeddingen altoos fyn , en zeer dikwils

in beiden ongemeen fyn en vast ; zy vervvt

het water geel ; is fmeerig in het aanraa-

ken , en laat vlekken op de handen.- Zy
verhard zeer fterk in een heet vuur ,

en

neemt eene harde Yzeragtige korst aan. Men
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kan ze evenwel, als zy zeer fyn is, in een

ligt vuurtje tot wryfbaare klontjes uitbran-

den , die eene hoog gloeiend bruine koleur

vertoonen; wanneer men ze uitbrand tus-

fchen Zwavelige Turf , word zy donker

zwart, met een bruinen gloed , en ze is als

dan onwaardeerlyk voor de bruine fchadu-

wen in de Schilderkonst. ’Er is ons voor

het overige geene geele Okeraarde bekend

,

die niet eene Yzeragtige zelfftandigheid

bezit: ja het fchynt ons toe dat de Oker,
waar van wy fpreeken in deszelfs groeijing

en aart zelven.door dezoobyzondereMag-
neetifche aantrekking van de Yzerdeelen
geholpen word. Het een en ’t ander kan
een opmerkend Liefhebber met genoegen
nafpeuren , in de Zandbeddingen van ons
Land. Wy kunnen ’er , uit hoofde van
onze eigen Waarneemingen , met te meer-
der grond van fpreeken; en zullen, om
ook anderen tot nader onderzoek aan te

fpooren , hier ter plaatfe over dit onderwerp

,

naar onze egte ondervinding, nog een wei-

nig breeder uitweiden ; fchoon wy het

geenzins, als volftrekt beflisfend, willen

doen doorgaan.

De Oker-Aarde groeit hier te Lande op
twee verfchillende wyzen, door aanzetting

of door takfchieting ; en beider eigenfchap

heeft eene overeenkomst met de gedaante
der Lichaamen

, die zy formeeren. De Oker

,

welke door aanzetting tot klonten groeit,

behoud niet minder eene regelmaatige ge-

daante, dan die, welke zig door takfchie-

Aa 4 ting
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delf- ting aanzet; fchoon zy beiden zig altoos,
stof- evenredig, van alle zyden om hun pit aan-

zetten en rondagtig aangroeijen. Het is

wel ten vollen zeker, dat de Okerfappen
eene figuur aanneemen, naar de gedaante

der Lichaamen ,
waar om of waar mede zy

zig vereenigen; dog het fchynt ons des niet

tegenftaandc toe, dat de Oker, hoe dezel-

ve meerder met rype Yzer of Magneetdee-

len bezwangerd is , ook des te meerder tot

eene fteenagtige klonterige groeijing over-

helt, en integendeel te meer by wyze van

takfchieting groeit, naar dat dezelve meer
uit onrype Sappen beftaat; en overeenkom*
ftigmet deeze vooronderftelling, is de bo-

vengemelde bepaaling en onze ondervin-

ding.

Groei- Wat dan het eerfte betreft, naamlyk de
jing van aangroeijing van Oker door Aanzetting; die

befpeurt men allereenvoudigst in de meer-

aanzet- maals gemelde Duinbeekjes. Het is by al-

tinS- le Scheikundigen, en byzonder by dezulke,

die zig toeleggen op de kennis der Myn-
Zie groeven, eene aangenomen waarheid, dat

1(ia Deel ' ’er veele Yzeragtige Vitrioolgeesten in de

en \o*'
en *n Aarde zweeven en vloeijen.

Ook is met opzicht tot dit ons Land wel

bepaaldlyk in ons Eerfte Deel
, al aange-

toond , hoe zeer de Vitriool- of Alkalyn-

Ibid. wateren, en ook de Salpetergeesten , het

BI. 491. Yzer doen roesten, bederven en als ’c wa-

re verteeren
;

als mede hoe dezelven ver-

volgens met de Verhevelingen van ons

vogtig Ciimaat, hier en daar worden weg-
ge*
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gevoerd ;
terwyl al zulke dampen beneven

de vogtige lugt ook hier te Lande wederom
door de aarde , en vooral door de Zandgron-

den, worden opgeflurpt. Daar benevens

Haat hier nog inzonderheid in aanmerking

te neemen, dat, boven al in ons Land,

een yzeragtige Vitrioolgeest de Aarden
fchynt te "beminnen; want van andere

Vitriool-aarden vind ik weinig voorbeel-

den. De andere Vitrioolen zyn ’er even-

wel ook ongetwyffeld, door dien zy ver-

fcheiden metaalen , als Koper , Lood en
Tin aandoen. En in dien zin moet men
ons gezegde ook verltaan, als wy, in ons

voorige fpreekende over de aandoening der

Metaalen op onze Klai, zeiden; dat het

niet onmogelyk is, dat de Klai in dit ge-

west ook door Vitrioolftoffen aangedaan

worde; waar mede wy wel byzonder de

Koper- en ZinkvitriooJen bedoelen. Want
dat het Yzervitriool ,in het faamengroeijen

van den Oker, hier de grootfte rol fpeelt

is buiten eenige twyffeling; dog dat het Vi-

triool de grond (bafis') van den Oker alleen

zou zyn, is by my volftrekt eene misvat-

ting ; zelfs geloof ik dat alle Vitrioolen

een zelfde grondbeginfel hebben ; en eerder

onderfcheiden worden, door de ftoffe die

zy aandoen , dan dat zy die zouden formee-

ren. ’t Is ’er evenwel zoo mede gelegen,

dat de Mineraalkundigen de geboorte van
geelen Oker aanzien , als eene fchifting, (pree *

cipitatio) die door Yzer* vitriool veroorzaakt

wordt. Wanneer men Yzer- vitriool in water

Aa 5: fmelt
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fmelt, zinkt ’er eene geelagtige Okerftoffe

of Yzeraarde door; hier uit oordeelt wal-
lerius, dat ook dit Zwavel is, die in

het Yzer-mineraal huisvest en deszelfs ont-

binding veroorzaakt ; waar uit men dan
zou moeten befluiten , dat de Oker ook
noodzaaklyk Vitriool cn Zwavel tot zyne
geboorte nodig heeft. Ten aanzien van
Holland is dat wat duister; dewyl wy.
fchoon we niet ontkennen, dat het Vitriool

tusfchen den Oker huisvest
, en den zei-

ven ontbind , of zig daar mede veree-

nigt, nogtans geen gronds genoeg hebben,
om dit voor de grondftoffe van onze in-

landfche Okergronden alleen te houden;
dat veel eer in twyfel te trekken is, en
waar voor wy by dien Auteur gewigtige

redenen vinden. Indien , zegt hy , de

leemagtige Mynen, (hier bedoelt hy een

okeragtig yzerleem of Okerklai,) Oker wa-

ren , zoo zoude men noodzaaklyk moeten
veronderftellen , eene voorafgegaane vor-

ming door Vitriool
, en naderhand eene

wederontbinding van dat zelfde Vitriool;

want zonder deeze laatfte Helling kan men
geene zulke geboorte van Oker begrypen

;

al het water, (let wel,) van de Meeren of

Poelen zou vitrioolagtig moeten zyn ; en om
die eigenfte reden zou het Yzer , uit die

foorten van Groeven getrokken , bros en

heet zyn ; maar dat water is niet genoeg

met Vitriool bezwangerd, en het daar uit-

getrokken Yzer is llegts bryzelig en koud;

waar uit blykt dat men mag twyffelen aan
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die Vitriolizatie , welke zoude hebben moe-
ten voorafgaan ,

mitsgaders aan die gemel-

de ontflooping van dit zelfde Vitriool.

Wyders befchryft v/alleriüs het Yzer*

mineraal , dat hy hier bedoelt , hoofdzaak-

lyk aldus. Wateragtig Yzer- mineraal , bruin

en inwendig bryzelig; droog zynde gelykt

het naar Yzer-roest. Dit bevind zig op
den bodem der Meeren , daar ’t onder ee-

ne aardagtige gedaante is, het heeft geene
bepaalde figuur , en gelykt naar gegraaven

Leem. Deeze Mynftof is teer en zeer

wryfbaar ; als men dezelve breekt , bevind
men die inwendig doormengd met blaauw

,

maar uiterlyk is zy donker bruin; het Yzer
dat ’er van komt is bryzelig in ’t koude of
in het heete, en niet aandoenlyk voor den
Magneet.

Onder of tot deeze foort van leemig

yzerhoudend Mineraal, zyn buiten eenigen

twyffel te betrekken , die Klaifoorten ,

welken vol van het meergemelde blaauw

zyn ; die men vooral te onderfcheiden

heeft van het zwaare Oehr, dat reeds vol-

komen Yzer- mineraal is; en zeer overvloe-

dig in Gelderland gevonden wordt ; doch hier

van in ’t vervolg. Wy hebben omtrent den
Ysfel , en by Katwyk zelve , ftukken gevon-
den , die volkomen aan de befchryving

van wALLERius beantwoorden. In Plaat

VI. Figuur G , ziet men een ftukje met
blaauwe fpruchtels afgebeeld , dat volko-

men bruin Okerzand is, en blaauwe vlok-

jes heeft, Het ftuk by Figuur A in dezelf-

de
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de Plaat is van graauwe Klai, en het ftuk

by Figuur C is vol Oker-aarde. Wyders is

de Ysfelklai zelve vol Oker, en alle deeze
Soorten zyn , zoo als ik breedvoerig be-

weezen heb , voortbrengfels der Rivieren ,

Moerasfen en Meeren
,

gelyk alle onze
Klaijen. Deeze Klaijen brengen ook
daarenboven, volgens onze ondervinding,

gelyk ook die van becher, Yzer voort,
en fchoon deeze Autheur dit Yzer-mine-
raal noeme, is het niettemin, als zynde
eene wryfbaare Aarde, onder den Oker te

betrekken; waar van ftraks nader. By al-

dien nu het Vitriool , door zyne vermo-
gens, alleen alhier den Oker formeerde,

zouden , volgens het voorgeftelde , ook
onze Meerwateren vitrioolagtig moeten
zyn; dan daar dit, naar uitwyzen der da-

gelykfche ondervindinge
,
geen plaats heeft

,

en wy intusfchen eene merkelyke menigte
Okers , zoo in de gemelde als in andere

beddingen vinden ; zoo aarzel ik niet, om

,

op den grondflag van het bewys des Ge-
leerden wallerius zelven of zyne Aan-
tekenaars,te befluiten, dat het Vitriool al-

leen, ten minften in onze Landen, den
Oker niet formeert. Schoon wy volkomen
toeftaan, dat de Okers, of de onrype yzer-

deelen zelven,zig met die algemeenegeest-

ryke Stoffe vermengen , en onder een

vloeibaar weezen in de aarden en in onze
wateren, indringen, zig daar in affchei-

den,en met de Okerfl:of,die zy ontmoeten
vereenigen : zoo als de Oker van het Vi-
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triool by de proefneeming met water doet:

in den Zomer, wanneer het zeer heet is, en

de Duinwateren met Okerftoffen of Yzer-

deeltjes bezwangerd zyn ,
zal men in die grep-

pels , die naast Elze Bosfchen loopen

,

het water hoog- en yzeragtig-blaauw bevin-

den, ’t welk, zeer naastdenkelyk , door de

famentrekkende zuure Plantgeesten der afge-

ruide bladeren veroorzaakt wordt, die,on-

zigtbaar in die wateren voortvloeiende , zoo
danig op het Yzer-vitriool en het Oker wer-

ken, dat zy het water blaauw verwen, en
het aanweezen van Yzerftoffe aanduiden ,

even als vyllel van Yzer in water gelegd,

door toedoen van famentrekkende Galnoo-
ten, Theebladen enz. blaauw word. De
herinnering van deeze aanmerking , die ons

,

niettegenftaande wy het dikwils in oogen-
fchyn gehad hebben , ontglipt was , zyn wy *

met erkentenis, verfchuldigd aanWel Edelen
Heere en Meester pieter boers, Bailuw en
Secretaris der beide Katwyken , en voor-

naam liefhebber en kenner van ons Va-
derlandsch Pluimgedierte. Door den tyd

hoopen wy dit Buk eens nader te beproe-

ven of verwagten zulks van andere Lief-

hebbers der Hollandfche Delfjlcffen . Thans
ftrekt het gemelde ons genoeg, en tot geen
gering bewys , dat de Yzer en Okerftoffen

ongemeen fyn , en niet zelden onkennelyk in

onze Duinwateren zyn ; waar by wy dan ge-

rust Pellen
, dat de Oker , als de Moederaarde

van Yzer, in zig een groeijend grondbe-

ginfel heeft, dat van geene Vitrioolen al-

leen
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leen afhangt. Ingevolge deezer ftellinge

vale het* onzes bedunkens
, niet moeilyk

den Leezer duidelyk te doen begrypen
, hoe

het bykome * dat de weeke Oker-aarde zoo
veel, onder eene vvateragtige gedaante, in

onze Duinen gevonden word : dewyl de

Okerftoffen ,
welken natuurlyk in de bed-

dingen alreede tegenwoordig zyn, het haa-

re toebrengen, om die Zelfftandigheid te ver-

meerderen. Hier uit ontftaat het , dat het

Guhr, overal aan onze Duinbeeken, met
het doorfypelende Water word afgevoerd,

en zig aan de zoomen der Beekjes aanzet.

En dus worden ook de harde Zand-enKlai-

beddingen , die zeer lang onder den grond
gelegen hebben , en uit dien hoofde zoo
vast op een gepakt zyn , dat zy niet dan

zuiver water kunnen door laaten lekken

,

van die geele Okerftoffen doordrongen en
met dezelven vereenigd: het welk nood-
zaaklyk gefchieden moet; dewyl de Oker,
eene zwaare Metaal-aarde zynde, daar in

blyft hangen , en zig van het water af-

fcheid; even zoo , als men , met behulp

van doorlekking , alle vogten van eene

vaster en min vloeibaarder zelfftandigheid

affeheid. Hoe nu wyders de Okerfappen,
van het Yzerroest gebooren * de Aarden in

’t algemeen en byzonder ook de Klai kun-

nen aandoen , is hier boven door proeven
getoond, en zal dadelyk nog klaarder bly-

ken. In de natuur zelve vind men over-

vloedige voorbeelden , welken ons gewaar

doen worden , hoe deeze Sappen allengs in
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de Klaijen en andere Aarden doordringen. Delp-

In Plaat VI.
,
by Figuur C

, word ons stof-

een Huk graauwe Klai onder ’t oog gebragt, F£N *

waar in men de Oker-aderen in haare na-

tuurlyke doorvloeijing en groeijing ziet af- ook
gebeeld. Men kan uit deeze Figuur duide- Plaat II,

iyk zien , dat de Oker tusfchen deeze Klai-

aarde , by wyze van doorgefypelde Stof-

fen , en eenigermaate takagtig,is aangezet;

hier flaauwer, daar fterker,en elders als zui-

vere Oker zelve. Op deeze wyze heb ik

den Oker in alle onze Klaien gevonden; en
het fchynt my toe , dat de Oker der Klai-

Aarden van een zagteren aart is , dan die van
het Zand. Men zal denzelven in de Klai ,

zoo verre ik ondervonden heb , minder by
manier van aaneengezette Klompen

,
dan

als aderen, die met de Klai vereenigd zyn,
vinden ; in zoo verre dat de Klai zelve in

Oker verwandeld zy : daar men dien in te-

gendeel , tusfchen het Zand
,
by wyze van

allerleie kluiten
, tot Steenen en Yzer ziet

overgaan ; hier en daar nogtans vind men
ook zomtyds ronde Okerfteenen tusfchen

de Klai.

Men ziet deeze groeijing door aanzet-

ting ,
welke hier bedoeld word , om ’er een

klaar voorbeeld van te geeven in de zelfde

Plaat VI. , by Figuur E, durven wy zeg-

gen, zeer fraai afgebeeld; in diervoegen,

dat de befchryving der Figuure zelve ge-

deeltlyk voldoet
, aan het begrip , dat men

zig van die aangroeijing moet vormen. Men
befpeurt immers in het Huk aaneenverbon-

den



delf-
stof-
fen.

Het
groeijen

der

oker-
STEE-
NEN on-

d»rzogt.

374 NATUURLYKE HISTORIE

den Zand drie kleene Figuuren
, en nog by-

zonder eene grootere langwerpig ronde
Figuur

, uit randen faamgefteld , die tus-

fchen beiden wederom met zand gevuld

zyn. Deeze randen of kringen zyn zuiver

fyn Okerzand. In het midden vertoont
zig een langwerpig ronde bruine flreep , die

zuiver Oker is. Deeze ftreep, die ik nu
het midden of de kern van de aanftaande

aangezetce Okerklont noem
, is omvangen

met zeer fyn geelagtig Zand; om dit zand
is wederom een laagje Oker op een gere-

gelden afftand aangezet : dit laagje word
vervolgens door een breederen kring van
Zand omvangen ; tot dat eindelyk eene
zwaare zandige Okerkorst de bukenfte

laag formeere, en de geheele klont eene

meest al platronde gedaante hebbe : hoe-

danigen men ’er twee, in die eigende Fi-

guur , tusfchen het Zand ziet uitfteeken. Dus
vind men overal de Zandbeddingen v^an on-

ze Duinen, by menigte, met deeze kluiten

vervuld ; zoo dat men , op veele en ver-

fcheiden plaatfen , in den omtrek van een

voet in ’t vierkant, wel vyf-en-twintig

,

meer of min, zoo groote als kleene derge-

lyke aanzetfels ontmoet: en het zyn deeze

kluiten, welken ten grondflage der zooge-

naamde Yzernooten ofAdelaarsfteenen ver-

trekken , die ons Itraks onder hun Gejlagt

zullen voorkomen.
Op dit alles mag nu een Onderzoeker der

Natuure billyk vraagen , welke is de oor-

zaak , waardoor alle deeze klonten natuur-

lyk
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lyk rondagtig aangroeijen, en los tusfchen

het Zand of de Klai liggen, en hoe komt
het, dat het Zand, tusfchen de laagen van
deeze kluiten zelve vry en onverbonden

,

en de middelde of eerde Okerpit los en

beweegbaar in die kluiten blyft, zelfs als

zy tot Yzerdeen verhard zyn? Hoe moei-

lyk het ook fchyne deeze vraagen op te

losfen , durven wy nogtans,ter proeve, ’er

wel eene natuurlyke reden van voordel-

len ; en mogelyk is onze gedagte nieuw ; doch
niettemin zoo nieuw niet, of de ondervin-

ding gerugdeund door reeds gedaafde

proeven , begunltigt onze voordelling.

Het is tog aan geenen der Natuurkundi-

gen onbekend, dat de Magneetdoffen ee-

ne aantrekkende en afflootende eigen-

fchap bezitten ;
door welke zy op een ge-

lyken afdand bedendig naar de Poolen
getrokken worden ; en de Yzerdeeltjes,

het zy Vylzel vanYzer, het zy Yzerhou-
dende Aarden, altoos in eene rondagtige

figuur om den Magneetdeen famen vloeijen*

Het is daarenboven volledig beweezen,dat
geenerleie aard- of andere Steen- of Mine-
raaldoffen, die eigenfchap bezitten

, of zy

hebben te gelyk Yzer of Magneet-deelen
in zig ;

en vvalleriüs erkent , dat ’er veel

Magneetdof in het Okerzand huisvest*

Hier by komt nog, dat men in deMagneet-
fteenen zelven, eene afwykende plaatdng

der deelen gewaarword, die zig allen, uit

een middelpunt, in de rondte uitbreiden.*

En even zoo befpeurt men in den Bloed-

II. deel. Bb deen
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delf- fteen (Rrematites ,) in den Glaskop (Mine-
STOF ' ra ferri globera

, ) en in de meeste zwaare
FEN

‘ Yzer-Mineraalen , zelfs op het bloote oog,
dergelyke fpietsagtige deeltjes

, die in eene
afvvykende rigting gefchikt zyn. hart-
soeker beweert, datze in den Magneet

Beginf uit Kantzuiltjes beflaan , tusfchen welken
der Nat. de MagneetftofFen zig bevinden; en zegt,
bl. HO. het geen hy ook vervolgens bewyst waar-
en r 53* heid te zyn , „ dat men met goede re-

,, den Rellen mag , dat de Magneetfteen

,, niet anders is, dan een gemeene en ge-

„ woonelyke fteen, doch die overal door-

,, zaait is met een oneindig getal van klee-

,, ne Kantzuiltjes (j
prismes) welke byna

„ gelyk zyn aan dre van hetYzer of Staal;

„ als meede dat alle deeze Kantzuiltjes

„ zig in deezen fteen ten naasten by,op

,, één en het zelve fatfoen, onderling in

„ orde gefchikt en gevlydt hebben, voor

„ en al eer dat deeze fteen nog t’eenemaal

,, hart was geworden”. Dewyl nu het

Yzer zoo overvloedig met MagneetftofFen

vervuld , en de Magneetfteen zelve al-

toos yzerhoudend is ; waarom zou men
dan twyffelen , of deeze onderling zoo ge-

meenzaame en natuurlyk famentrekkende

ftofFen , zig ook dus in de Aarde , onder

de Verhevelingen , onmiddelyk verfpreid

bevinden? boer have althans drukt zig

deswegens, als hy van de verbaazende uit-

werkfelen der Verhevelingen fpreekt, zeer

Cbem
.

' kragtig uit , als hy zégt leruntfane in iiloAere

Tom. I. corpora Magnetica
,
qnce fe invicem trabendo 5

re-

P ag-495- pel

-
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pellende ,
coëundo

,
rarescendo , aliisque infinitis dèiP*

modis ,
Pbaenomena extant ftupenda ubique. Dat STOF '

is
:

’er zyn in de lugt Magneetifche Lichaa-
FEN *

„men, die, door zig onderling aan te trek-

5, ken , af te ftooten , te vereenigen , uit te

„ zetten , en op oneindig veel andere wyzen ,

„alomme de wonderbaarlykfte verfchynfe-

„len vertoonen”. En dit denkbeeld word,
met opzicht tot deOkeragtige ofYzeragtige

floffen ,
ten duidetykllen door de ondervin-

ding bewaarheid: in zoo verre zelfs dat

men het roestig water, ’t welk van ver-

roest Yzer affypelt, na dat men het van de

Salpeterige of andere zouten gezuiverd

heefc , meest altoos met yzeragtige Mag-
neetfloffen zal bezwangerd vinden : iets*

dat zelfs ook plaats heeft in die wateren

,

welken veel Okers bezitten ; waar van

men gemaklyk kan overtuigd worden, als

men het roest droogt, en door den Mag-
neet toetst. Overeenkomftig hier mede
word men ook gewaar, gelyk den Wys-
geeren bewust is , dat het Yzer , \ welk
eenigen tyd lang rechtftandig in de lugt ge-

plaatst ftaat, Magneetisch word. Dit zyn
bekende waarheden ; maar hoe men goed
maaken kan , dat de Magneetifche Stoffen

,

uit een overfchot (Caput mortuum) van bran-

dende bergen ontflaan , laat ik voor den
Schryver der nieuwe opgegeevene ontdek-

kingen , den Heer lehman, over ;
wiens

Berigt aan de Hollandfcbe Maatfcbappy ,
des- XI. D.

wegens medegedeeld , my dit fchryvende in 337 -

handen komt. ’c Is te hoopen , dat die ge-
,

B b 2 leer-



delf-
stof-

fen.

378 NATUURLYKE HISTORIE

leerde Heer, in wiens Berigt my eenigc

al te losfe Hellingen voorkomen , zyne ge-

dagten door den tyd wat klaarder zal be-

vestigen ; en vooral , zoo ’t mogelyk is

,

toonen , hoe die Lava , of Zwavelftroo-

men de Magneetftof voortbrengen. In zoo
verre my tot heden bekend is, zyn ’er gee-

ne Natuurkundigen , die de Lava of koriten

der brandende bergen , voor iets anders

aanzien en kennen, dan voor een overblyf-

fel (Scorie) van Zwavel en Aarde, of liever

voor gecalcineerde Stoffen , die geen het

minfleMagneetifche vermogen bezitten.Wy
erkennen gaarne dat de bekende proeven
van den Heerr lehman, met Lacustersch

Yzer-erts, Steenkool en Alcalisch Mine-
raalzout, in een fmeltkroes gebrand, Mag-
neetfloffen voortbrengen ; dewyl het Yzer
cn de Steenkool , die Stoffen zelve in

een meer of minder trap bezitten ; en die

Heer zulks ook in het Lacustersch Yzer-erts

zelve Helt. Even zoo is het gelegen met
de roode Mica , die de vingers befmet, wel-

ke eene Okerftof is, die al mede Yzer bezit.

Dan Magneetisch Zand is geheel iets anders;

het zyn Zandkorrels die Magneetisch zyn,
en geenzins een geftooten gruis, dat geheel

iets anders is dan Zand. Men kandenMag-
neetfleen, fyn geflooten zynde,wel als tot

zand maaken ;
maar eigenlyk gefproken is

dat gruis geen zand : dan hier van in ’t ver-

volg nader, onder het Gejlagt zelve, ’t Kan
dus waar zyn , en ’er is ook geen twyffel aan

,

of de Scorie van Yzerltoffe bezit een Mag-
nee-
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neetisch gruis; maar zou men in geval het

uit verbrande bergen voortkomt , dewyl men
overal het gemelde zand verfpreid vind

, dan

niet in die gedagten moeten vallen
, dat een

ontzachelyk groot deel van den Aardbol in

brand zou hebben geftaan , om zulk een

gruis alomme te verfpreiden. Dit zoo zyn-

de , hoe komt het dan nog in de Zandbed-

dingen en plaatfen , daar het nooit te voo-

ren was. Door hoedanig eene oorzaak is

het eene zwaare Stof geworden , die tot

een zeer vasten fteen groeit , daar meest alle

Scorien ligt zyn ? Waar vind men daaren-

boven het Yzer zoo brandbaar, dat het

zulk eene vlugge en onnagaanbaare fyne

eigenfchap in die Scorie konne voortbrengen ,

die eerder vervliegen zoude dan zig tot zand

concentreeren ? En waarom word het Yzer
in de lugt Magneetisch , zonder ooit een Sco-

rie geweest te zyn? En eindelyk waarom
vind men dan het Magneetifche vermogen
niet in de gemelde Lava

!

Mogelyk geeft de

tyd nadere ontdèkking ; althans het uit-

werkfel van den Magneet , blyft een over-

waardig onderwerp van ’t naauwkeurigfte

onderzoek, waar omtrent wy, als wel ver-

re van het te kennen, liever niets bepaa-

len , dan het geen wy zien en weeten ; dat

naamlyk, ’t geen hier byzonder in aanmer-

king komt, die Stoffe het Yzer bemint, in

het Okerzand veel al tegenwoordig is, en
ons gevolglyk haaren aart en eigenfchap,

benevens derzelver uitwerkfelen in ’t zelve

kan doen zien, zonder dat wy haaren in*

Bb 3 vloed

DELF-
STOF-
FEN,



Ï>ELF-

STOF-

380 NATUURLYKE HISTORIE

vloed volmaakt kennen. Dog laat ons na
deezen uitftap bepaalder ter zaake komen.
Het hoofdzaaklyke van ’t vóorgcftelde,

raakende de Magneetïfche werking
,
gade ge-

llaagen hebbende, ftel ik vast, dat de ge-

daante der gemelde Ükerkluiten, altoos,

naar het rondagtige helt, om dat de Oker-
deekjes , aangedaan door eene Magneeti-
fche kragt, die kragt ook oeffenen in het

formeeren deezer kluiten ; ’c welk men op
de volgende wyze kan begrypen. Wanneer
eenige yzerhoudende foppen , tusfehen het

Zand, eene holligheid, een reeds yzerag-

tigen Zandkorrel ,
ofook eenig ander lichaam

ontmoeten, dan is ’t te denken, dat zy al-

daar faamenftollen of zig aanzetten , en
dus de eerfte kern, of den grondflag der

aanftaande kluit formeeren. Is ’er nu eene
goede hoeveelheid van die foppen , en ont-

moeten zy eenige gelykaartige Stoffen , in

den omtrek van die plaats daar zy aaneen-

Rollen, dan worden die pitten of kernen

natuurlyk in haare eerfte geboorte ook
grooter ; en is ’er weinig , dan zynze naar

geraade kleener. Wanneer nu deeze ker-

nen al de daar omtrent zynde YzerenMag*
neetftoffen hebben opgezoogen, dan ver.

zwakt de buitenfte Magneetifche kragt al-

lengskens,en zuigt de yzerhoudende Zand-

deeltjes flaauwer om de kern ; tot dat de

altooswerkende Natuur, weder andere y-

zerhoudende ftoffen aanvoert. Dit ge-

fchiedende , dan omhelzen die nieuwe voed.

fterftoffen het Zand, dat om de kern zit;

en
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en vloeien , terwyl ze zig rnet de gelyk-

aartige kragt der kerne poogen te vereeni-

gen , met eene afdootende en aantrekken-

de Magneetifche kragt, na de kern. Het
Zand, dat nu“ reeds om de kern zit, belet

eenigzins eene volkomen vereeniging; dog

het is niet in ftaat, om de natuurlyke lief-

de der Magneet en Yzerdeeltjes te verhin-

deren, in ’t oeffenen haarer teelkragte;

waar door ze eene tweede korst om het

Zand formeert ; tot zoo lang, dat die krag-

ten wederom zyn uicgeput ; als wanneer
het Zand zig ook weder, op de eigende wy-
ze, om de Okerdof vastzet. Deeze aan-

groeijing bezeft men dan, houd dus beurt-

lings aan, zoo lang ’er yzerfappen toe-

vloeijen; die, hoe grooter de kluit wor-
den , inwendig kragtiger en derker aan-

trekkingskragt bekomen en oeffenen; zoo
dat ’er eindelyk een vaste deen, ja eene

yzerkluit van voortkome ; in welke dee-

nen zig altoos zoodanig eene werking en
aanzetting der laagen duidelyk doet zien.

Ondertusfchen worden de kragten van de

middelde kern , fchoon yzerhoudend, ge-

noegzaam van die eigenfchap beroofd

,

door de toeneemende kragten van de bui-

tende laagen , die haar uitputten , en dus

waarfchynlyk van het Zand affcheiden; ’t

welk ook , met yzer doordrongen zynde , ee-

ne vaste laag word; zoo dat eindelyk , laag

by laag aangroeijende , demiddelkern zuiver

Oker blyft, of een foort van allerfynde

Yzerdof (Magiflerium Martis) formeert.
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Het geen wy dus in deeze Ookerkluiten
in het klein zien gebeuren, zoude men zig

ook wel met opzigt tot geheele Okerbeddin-
gen mogen voorftellen.Het gevoelen immers
der allervernufftigfte en geleerdfte Mannen
is, dat de byzondere eigenfehap van het

Yzer en de Magneetfleenen, in de beddin-

gen der Aarde over ’t geheel , en boven al

aan beide de Poolen, eene rigting aantoo-

nen, die, als ’t ware, derzelver glooijing

derwaarts trekt en famenvoegt. Indien

dit doorgaat , dan zou men op goeden
grond wel kunnen vraagen, of men dit op
onze inlandfche Okerbeddingcn ook niet

mag toepasfen? Alle die gemelde Oker-
beddingen tog,in dit Landen elders, liggen

meest altoos in eene evenredige rigting,

tusfehen het Zand en de andere Aarden
in; juist zoo, als men dit in de voorfchree*

ven Okerkluiten ziet; en men bevind daar-

enboven , in andere Gewesten die nog
Noordlyker liggen , dat deeze beddingen

hoe langs hoe meer uitgebreid zyn. In

het Landfchap Berry zyn ’er volgens de
bomare, wel van honderd-en-vyftig voe-

ten, dog die niet dan van vier tot agt dui-

men diep liggen; en van boven zyn ze,

even als hier te Lande, met wit zand ge-

dekt ;
in Hesfen zyn ongemeene zwaare

Okerbeddingen bekend : en in Zweden,
daar het beste Yzer van daan komt, ont-

dekt men geweldige Oker en Yzer-beddin-

gen , mitsgaders Magneetfleenen. In de

Zuidelyker Landen ontmoet men in tc-
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gendeel , zoo ik meen , niet zeer veel

Okerkluiten ; en men vind daarenboven,

hoe hooger men zig van het hart van

ons Land verwydere , des te zwaarder

Oker - Zand-beddingen en omkorltingen

der Aarde. By Naarden immers zyn die

beddingen al oneindig zwaarder en on-

derlcheidenlyker dan aan onze Zand-dui-

nen, en binnen in het Land. Van Naar-

den tot Amersfoort, en langs het hooge
gedeelte van Gelderland

, vind men Oehr
en gantfche Yzerbeddingen

; uit welker

Boffen men aldaar, gelyk ook op de Cleef-

iche grenzen, zelfs Yzer giet. Komt men
in Cleefsland zelve, fpoort men de bron-

nen en bergen aldaar na, het Yzer en de

Oker is ’er byna de grondflag ; en dit

vervolgt geheel Duitschland door. Wend
men zig naar den Brabantfchen Kant, de

Brusfeliche Okerfteenen en de Luikfche

Yzerbeddingen , benevens veele anderen

in die Landftreeken , zyn insgelyks vol Y-
zer- en Okerftoffen : ook is het Noorder-
gedeelte van Brittannien van dergelyke

roden en beddingen omringd. Ingevolge

deezer voorbeelden zal men, met eenige

toegeeflykheid , myne aanmerking wel
verfchoonen, als ik hier ons Holland, en

een groot deel van onze nabuurige Provin-

tien , by eene vrugtbaare weeke kern ver-

gelyk, die, door de Natuur, in deMagnee-
tilche en Yzeragtige beddingen der Noor-
der en andere Landen bellooten word.

Aanmerkelyk is ’t, dat ’er in de booring
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van de put te Amfterdam, op 232 voeten
geen Okerbeddingen ontdekt zyn ; dat men
veelligt eenigermaate aan de laagte van
den bodem heeft toe te fchryven. Moge-
lyk zou de bodem van Holland en der

gemelde Provintien, ook wel door zulke

zwaare fteenagtige beddingen omkorst
zyn , als die van andere Landen ; indien

het Land van gelyke hoogte was als die ge-

melde Bergagtige Gewesten. Wy hebben
deeze befchouwing hier als in ’t voorby-
gaan , wel willen inlasfchen , om dat wy in

ons Zesde Hoofdftuk vermyd hebben over

dit onderwerp uitteweiden ; dewyl wy oor-

deelden, dat het hier beter zou voegen.

By de verhandeling van het Yzer en de A-
delaarfteenen zeiven, zullen ons nog wel

eenige nadere bedenkingen desaangaande

voorkomen, waar op wy, ons in deezen

tot den Oker bepaalende , thans niet zul-

len Haan blyven.

Alleen Haat ons hier, ten aanzien van

dit onderwerp , nog te melden , dat ’er

ronde Okerfteenen, of kluiten , gevonden
worden, die in ’t geheel door geene laagen

zyn aaneengezet, maar alleen uit eene fa-

mengroeijing van grof Okerzand , Keitjes

en Steentjes van allerlei ilag beftaan. Eg-

ter is ’t ’er zoo mede gelegen , dat men om
die Keitjes zelve ook byzondere laagjes van

een fyner Okerzand befpeurt; welke laagjes

aaneenkleevende zig met het Zand veree-

nigen , door eene aantrekkende groeikragt

in de rondte opeen pakken, en eene kluit

of
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of Steen formeeren ; die dus , op dezelfde

ivyze als de reeds befchreeven Kluiten,

los en onverbonden tusfchen het Zand in

ligt. Dog wanneer men zoodanige Klui-

ten tusfchen eene zwaare Zand Okerbed-

ding vind, dan ontdekt men, om de gehee-

le Kluit, insgelyks aanzettende laagen in de

rondte. By Figuur F. op Plaat VI , is zulk

eene kluit , met allerleie ileentjes ver-

vuld, afgebeeld. Men ziet ’er de Oker-

aderen zeer duidelyk in elkander loopen;

en tevens word men gewaar , hoe de (teen-

tjes hier uitfteeken , en daar weder in de

kluit zyn ingelyfd. De eironde gedaante

van deeze kluit is dezelfde, welke meest

alle anderen van dien aart hebben. Zy is

in haare natuurlyke grootte getekend, dog
men vind ’er, die wel een omtrek van een
voet, en meerder, beflaan; en ook zeer

veelen die gantsch kleen, of niet grooter

zyn dan een koperen duit. Het fchynt

my toe, dat deeze kluiten, die men by
uitftek tusfchen de Naarder beddingen ont-

moet, aldaar ook geholpen worden door
eene Magneetifche eigenfchap , die zig be-

paaldlyk tusfchen dezelven gevestigd heeft;

dewyl anders de omliggende Zanden , wel-

ken ook vol van die eigenlte foort van
Steentjes zyn , van eene algemeene aaneen-

groeijing en verwe moesten aangedaan
weezen. Dit is te meer aanmerkelyk, om
dat die kluiten uit een geel Okerzand be-

ftaan ; terwyl het Zand , waar tusfchen men
dezelven vind, van het witfte (lag is, en
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niet veel Yzerdeeltjes bezie. En even dit

zelfde befpeurc men ook in de groeijing

van den Oker, door takfehieting , waar op
wy nu voorts het oog onzer befpiegelinge

zullen vestigen.

Overal, daar men tusfehen ’s Lands Zand-
beddingen ,

de befchreeven Okerkluiten

ontdekt, vind men ook veelerleie takjes,

buisjes en pypagtige fpruchtels, tusfehen

het Zand ; welke fpruchtels taksgewyze aan

elkanderen raaken. Men ontmoet ze zeer

dikwils op zig zelve, en van een gefchei-

den: van binnen zyn ze doorgaans hol, en
met Zand gevuld: ook zyn ze zeer bros;

maar nogtans wel zoo vast, dat zy , als het

Zand, door regen of wind afvloeit, ’er als

takjes uitfteeken , niet ongelyk aan een zee-

ker Soort van geelrood Leedjes- coraal ,

waar aan eene bryzelige geele ftof omkorst
is. Op Plant VIII

,
tusfehen het Yzer-erts,

zyn by Figuur G. en H. twee verfcheide

takjes afgebeeld; in die van Figwr G ziet

men een volkomen takagtig uitfpruitfel,

en in dat van Figuur H. ontdekt zig de hol-

le doorgaande Sleuf, die aan meest al die

fpruchtels eigen is. Men zou hier uit wel

konnen twyffelen, of dit geene doortog-

ten der Okerhoudende Duinwateren zyn ge-

weest, die, na dat zy om hunne Aderen,
die zig tog ook taksgewys tusfehen het Zand
verfpreiden, eene Zand-oker- korst gefor-

meerd hebbende , de gemelde fpruchtels in

dat weezen laaten. In dezelfde Plaat by Fi-

guur F. worden hier insgelyks onder ’toog
ge-
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gebragt, twee andere Soorten , beftaande

uit dikke en bykans tot Yzer gegroeide

Buisjes, waar in de holligheid , daar het

zuiver Zand , om ’t welk zy te famen-

groeijen
,
inzit , klaar te zien is. Onder my

berust nog een ftuk zwaar bruin Oker-

oehr ; daar dergelyke Buisjes rechtftandig

uitgroeijen, die in het Öfeer-oehr, als in

eene Moeder- aarde , waar uit zy voort-

fchieten , zyn ingelyfd ; de zeldzaamheid

van dit ftuk heeft ons doen beduiten , om
het in Plaat te brengen ; te meer dewyl deeze

gevoegd by de andere afgebeelde Buisjes

genoegzaam zyn , om ons gezegde te doen
begrypen ; het ftaat afgebeeld in gemel-

de Plaat by biguur C , ook heb ik niet kon-

nen nalaaten den Liefhebberen, op deeze

eigenfte Plaat , by Figuur D. nog mede te

deelen,de afbeelding van een ftuk {Duttil)

fmeedbaar Yzer
, met een boompje be-

groeid. Dit ftuk is een der aanmerkelyk-

ften, die wy in onze Landen vinden; ik

had deszelfs tekening al voorlang gefchikt,

om in een ander ftukje over dit onderwerp
te dienen; dog dewyl het thans hier te fta-

de komt, heb ik het by deeze gelegenheid

wel in dit Werk willen voegen. Dit ftuk

vond ik voor ruim agt jaren onder eene
Okerbedding

, op de Naarder Heide ; en
hoe veel moeite ik diestyds mogte aanwen-
den, heb ik ’er egter geen meer kunnen
vinden. In het Kabinet van wylen den Heer
antony muller, heb ik nogtans ook dergely-

ke ftukken gezien 5 welke aan den Gelder-

fchen
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fchen kant, in de Oehrgraaveryen van den
Heer joan Coenraad Brandt gevonden zyn ; die

volkomen gelykaartig aan onze Afbeelding
waren. Het zeldzaame van dit ftuk beftaat

hierin , dat het Yzermineraal uit een fchil-

feragtig fmeltbaar Yzer beftaat; en wel by-

zonder, dat de geele Oker, tusfchen dee-

ze fchilferagtige laagen , by wyze van een
bladagtig boompje groeit. In onze Afbeel-

ding ziet men het boompje met fpruchtels en
takswyze blaadjes oppervlakkig bezet. De
Oker, waar uit het beftaat, is hard, en ver-

toont hier en daar in het mineraal zyne in-

drukfels. Dezelve ligt ’er verheven op;
even als men , op de witte Leifteenen

, vee-

lerleie zulke boompjes vind: waar van ons,

in het keurige Werk van knorr, zulke

fraaije afbeeldingen voorkomen
, dat zy de

Natuur evenaaren. Op dit flag van leien is

dit Soort van boompjes zeer gemeen; dog
zoo verre ik weet, befpeurt men ze zeer

zeldzaam op het Yzer. Dit beweegt ons,
om wegens dit ftuk, als mede raakende de
eerstgemelde takagtige uitfpruitfels in on-

ze Zandbeddingen, kortlyk nog eenige aan-

merkingen voor te draagen.

Men is in onze verlichte Eeuw zoo ver-

re gevorderd, dat naarftige en roemwaar-
de Natuurkundigen , de takfchieting der

Metaalen , en derzelver Moederftoffen ,

door de Microscoopen zeer klaar ontdekt

hebben ; men begint derzelver groeijing

en voorteeling aan te zien, als ontftaande

uit een groeiend grondbeginfel , dat zig

door
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door eene kragt , die in haar huisvest

,

voortteelt. De zindelyke Drukperfen van

Tirion en Houttuin hebben onzen Landge»

nooten de gewigtige ontdekkingen van h.

baker, uit het Engelsch in onze Moe-
dertaal overgebragt, gefchonken. Hierin,

en wel byzonder in het ftuk getyteld , Nut-

tig gebruik van bet Microscoop , by Houttuin ge-

drukt 1756,) vind men, wegens deeze tak-

fchieting zeer fraaije ontdekkingen; die na-

derhand door meer andere gelykibortige be-

fchouwingen, zoo van de Metaalen als van
de Zouten , merkelyk zyn verbeterd. Het
is ook inderdaad zeer opmerkenswaardig,
dat ons in de Metaalen , Zouten

, en by-

zonder in de Okerfappen , eene groeijing

voorkomt , die zoo naby aan het Ryk der

Planten grenst.

Wy zullen ons, ten aanzien van de O-
kergroeijing door takfchieting, zoo als wy
dezelve hier afbeelden en verhandelen , wel
wagten, van op een meesteragtigen toon
te zeggen, dat zy waarlyk Plantgewasfen

zyn : dog wy konnen egter niet ontvein-

zen, dat het ons evenwel, onder verbete-

ring, aanneemelyk voorkomt, uit aanmer-
king van het voorheen gezegde , wegens
de aanzettende, of liever aantrekkende Mag-
neetifche eigenfchap der weeke en roestige

Okerfappen , als mede raakende die eigen-

Ite in den dampkring, de aarde en wateren
zweevende kragten , te ftellen , dat dit zelf-

de grondbeginfel (ens
,

principium ,) door
aanzetting en voortteeling, eene takagtige

groei-
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groeijing kan voortbrengen
,

gelykaartig

aan die der Planten. Maar gelyk men in

de Planten het groeijende grondbeginfel

,

(principium vegetans,) wel ziet , dog niet

zeker weet, hoe, en op welk eene wyze
het beftaat en werkt ; even zoo is ’t in dit

geval De voorzigtigheid myns oordeels,

eischt hier derhalven het een of het ander

niet volftrekt te bepaalen, te meer, wyl
wy, uit het voorbeeld der Polypen zien,

hoe zeldzaam dit groeijende grondbeginfel,

den overgang der Planten tot het dierlyk

leeven, en eene fteenagtige groeijing ver-

toont. Wie weet dan, of de Oker en het

Yzer ook niet zulk eene groeijing aan-

neemt? Wie weet, of de Magneetifche en
Yzer-Okerftoffen niet even eens werken

,

als die foort van Planten of hoornen
,

wel-

ken uit tweeërlye kunne beftaan , en niet

voortteelen zonder de ontmoeting van
beider Teelftoffen in de lugt? Hoe ’t zy,
in onze Hollandfche Zandbeddingen althans

ziet men , volgens onze voorbeelden
,

dat

die takagtige groeijing beftaat: en, ’t is

aanmerkelyk, dat men die fpruchtels in het

midden hol en met Zand gevuld vind. Dit

verftrekt ons tot een blyk, dat dit grond-

beginfel van aanzetting ook bedeeld is met
eene eigenfchap van afftooting , of liever

affcheiding van die deelen , ofvan dat Zand,
dat van die hoofdftof, welke de takjes for-

meert, ontbloot is. Ja het bewyst volko-

men , dat het Zand, hoe zeer ook die Yzer-

agtige of Magneetifche groeiftoffen daar

tus-
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tusfchen blyven hangen, ’er een zeke-

ren afkeer van heeft , of een vermogen
bezit, om zig daar van te ontdoen, en dat

dus die Zandige Pitten, in het midden der

gemelde Buisjes, het groeijende grondbe-

ginfel van den Oker afkeeren. Maar wan-
neer nu het Yzer zelfs in de beddingen de

overhand krygt, en ’er geheele beddingen

of klonten Yzer gebooren zyn ; dan teelt

het Yzer , met zyne Okervrugt bezwan-
gerd, weder nieuwe teelftoffen voort; en
zoo vind men , tusfchen de yzeragtige

Schilfers
,

die zuire Okerboompjes, wel-

ken wy afgebeeld hebben. Dat nu deeze

boompjes insgelyks eene Magneetifche rig-

ting houden , is by my zeer waarfchyn-

lyk ; dog als men my om eene nadere

verklaaring , of byzonder bewys vraagt,

antwoord ik vrymoedig : ik weet bet niet ,

en kan zulks niet bybrengen. Om evenwel
te bemerken , dat myn gevoelen in deezen

niet geheel ongegrond is, zoo lette men
op de volgende Waarneemingen. Men
vind den Okerboom toonende Leien zelden

anders, dan in den omtrek der Oker- en
Yzer-beddingen. Deeze boompjes worden
wyders zeer zelden op die Leien gezien

,

of ze zyn in eene venvyderende groeijing,

uit een middelpunt , met hunne takjes

uitgebreid: zoo dat elke vlokking van tak-

jes of bladertjes, zig , als ’t ware , van
een topje , in de rondte verfpreiden ; even
als de Yzerdeeltjes, tot en van den Mag-
neetfteen getrokken worden; en zelfs op
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het glas eene aardige verwarring van fyne
takjes vertoonen.

Hoe verre nu deeze groeijing van Oker
of Yzerboompjes in ons Land gaa, kan ik

niet zeggen ; om dat ik ’er geene genoeg-

zaame bevinding van heb : maar in hooge-
re en in zwaarder Yzer-en Oker-beddingen
van andere Landen heeft men voorbeel-

den , dat ’er geheele boomen van Yzer-

fteen onder den grond gevonden zyn ; dog
hier omtrent heeft men gemeenlyk watom-
zigtigheid te gebruiken. De beroemde His-

toriefchryver Mr. g. van LooN,heeftmy
in zyn leeven , verfcheiden takken van een

zoogenaamden verfteenden boom,by Brusfel

ontdekt , vereerd. Men houd denzeiven voor
een verfteenden Vlederboom ; en dit denk-

beeld heeft waarlyk eenigen fchyn; om dat

men, in het midden dier takken, een losfe

pit gewaarword, welke zeer gelyk is aan

de fponsagtige weeke ftoffe, die men tus-

fchen het Vlederboomen-hout vind. Dog
als men die gewaande boomtakken naauw-
keurig befchouwt, zal men ontdekken , dat

de middelpit uit zeer fyn Zand beftaat; en
dat de buitenkorst, die geen zweem van

Vlederboomen-hout heeft, gantsch duide-

lyk een aaneengezetten Zandfteen vertoont.

Ook hebben deeze takken, in het groot,

eene volmaakte overeenkomst metdeOker-
fpruchtels tusfchen onze beddingen, in het

kleen: waarom ik oordeel met gegronde

redenen te mogen vermoeden , dat die ge-

waande verfteende Vlederboomen , om-
trent
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trent Brusfel , niets anders zyn dan voort-

brengfels van yzerhoudende Zanden :’t welk

te meer geloof verdient , nademaal het

Brusfelfche gebergte vol Okerfteenen en
Zandfteenen is.

Dus kortlyk myne denkbeelden raakende

het groeien van den Oker , door aanzet-

ting en door takfchieting voorgedraagen

hebbende, valt ’er ons over dit onderwerp
niets meer byzonders te melden. In ’t al-

gemeen kan men ,
uit onze bygebragte aan-

merkingen , vergeleeken met de befchry-

vingen en afbeeldingen der Okerbeddin-

gen, in de Rtrfte en Tweede Plaat opmaa-
ken, dat de Oker zeer overvloedig in ons

Land huisvest ; by uitftek onze Zand en

Geestgronden bemint, maar in een minder

trap in onze Klai gevonden word, niette-

genftaande zy gretig met Oker vereenigt

tot eene zelfftandigheid ; dat dezelve be-

ftendig in hét Zand en derzeiver korrels

indringt , zig tevens daar van by gehee-

le beddingen affcheid , en dus uit dien

hoofde voornamentlyk in dit Land ont-

dekt word , tusfchen Zandbeddingen ; zelfs

in zoo verre, dat ook de Klai, die door

den Oker word aangedaan, beftendig tus-

fchen het Zand inligge. En dit alles, ge-

voegd by de vloeibaarheid, die de Oker in

water en andere vogten verkrygt
, kan ter

genoegzaame kennisfe . van dit Geflagt ver*

trekken; des wy hier mede tot de bepaa-

ling der Soorten zullen overgaan.
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Eerfte Soort.

GUHR. VLOEIBAARE OKER.

Het Guhr,of okeragtig aanzetfel
, £/. 3 66 *

befchreeven , is de eerfte Soort dat hier

voorkomt ; welker groeijing in PlaatU.(ft),

afgebeeld, gevonden word.

Tweede Soort.

GEEL ROESTIG OKER. MAGNEE-
TISCH OKER.

Het Roest van Yzer, dat door de Alka*

lyne of andere Geesten is aangedaan
,

laat

eene geele Okerftof agter; welke reeds bo-

ven , bl. 366 , befchreeven is , en die wy onder

deeze Soort brengen. Men zou , zoo ik

agte , die Stoffe niet oneigen een Crocus

Marlis nativus , een oorfpronglyke Yzer-

SafFraan mogen noemen.

Derde Soort.

F Y NE GEELE OKER. MERGELAG*
TIG OKER.

Met deeze benaaming bedoelen wy den

fynen Oker, dien men tot een tekenkryt

kan gebruiken. Dezelve is vast en zeer

fyn, zonder eenig.Zand, vettig in ’t aan-

raaken , en mengt zig gereedlyk in de Wa-
ter-

en Op den Voorgrond. Zie ook Eerfte Deel ,

Bladz. 505.
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ter- en Oly. verwen, waar toe deeze Oker delf-

ook overal gebruikt word. Men ontmoet ST0F "

deeze Soort, hier en daar in ons Land,
tusfchen de fyne Klai ,

en in de kern der

befchreevene Zandfteenen : dog gemeenlylc

in kleene ftukjes , die zelden grooter zyn
dan eene groote Castanje. Ook vind men
ze hier te Lande zeer zeldzaam in eene ge-

noegzaame hoeveelheid tot vertier; waar-

om ze van elders, en wel byzonder uit

Duitschland, uit Aken en Keulen, mede
in onze Gewesten word ingevoerd. Der-
ze-lver gebruik is hier zoo algemeen, onder
allerleie huis- en fchilder-verwen , mitsga-

ders in ’t vergulden , bekend, dat ze geene
verdere befchryving vereischt.

Vierde Soort.

FYNE BRUINE OKER.

Deeze Okerfoort verfchilt van de voor-

gemelde niet, dan in eene bruiner verwe,
die donker Yzerroestig is. Men vind ze,

hoewel insgelyks fchaars , evenwel meerder
dan de andere Soort, en ook wel in groo-

ter kluiten: ze komt meest altyd in Oker-
Zandbeddigen voor.

FYNE
Bruine
oker.

Vyfde Soort.

LEEM- OF KLAI- OKER.

Onder deeze Soort betrek ik met recht 0p
E

K

E

L
“j.

Cc 3 dat oker.
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dat flag van Okers , ’t welk de geagte vv a l-

leriüs noemt , terrum argilia mineralifa -

turn; waar van ik zoo even de reden ge-

deeltelyk gemeld heb. Alle de Okerftof-

fen , die wy in het flib der rivieren, of
in de daar van gevormde beddingen vin-

den, beantwoorden volkomen aan de ge-

dagte befchryving van dien Autheur : en

ichoon wy deeze ftoffe hier Oker noe-

men , zoo als ze ook waarlyk is ; bezit ze

egter mede een goed gedeelte Yzer , even
als alle onze Zand-okers. In de befchry-

ving van het G^Jlagt van het Yzer, zullen

wy deeze Mineraale Oker-aarde , op het

lpoor van dien geëerden Schryvcr, uit een
ander oogpunt befchouwen

;
gelyk ook het

Zand-oker, dat insgelyks eene tweeledige

plaats verdient ; dog hier voorkomt als eene

t /

Sesde Soort.

GEEL AA NEEN VERBONDEN
OKER-ZAND.

Dit Oker- zand is zoo veelvuldig in onze

Zand beddingen verfpreid, dat het zig in

dezelven overal by Laagen bevind ; als

biykt in Plaat I, Figuur 5. 12. 15. 16.

17. 1 8 en 23. by O. Z. en zoo ook in

Plaat II. ,
raakende de Katwyker beddin-

gen. Op veele plaatfen , vooral by Naar

den ,
in de geestgronden , tusfehen Noort-

wyk en Noortwyker-Hout , en verder ,

in het zandige gedeelte van Kenne-
mer-

\
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merland, ontdekt men deezen aaneenver-

bonden Zand oker tot zwaare Laagen en

Kluiten te faamengegroeid. Dog deeze

Kluiten zyn meestal bros in het aanraaken

,

fchoon fommigen derzelven zeer hard zyn.

Men vind ’er fomvvylen Schelpen door, en

dan worden zy krytagtig. Deeze doffe

formeert gantsch uitgeftrekte beddingen

,

met Zand vermengd ; en behoort in dit

opzicht mede tot de Orde der onverbonde-
ne Mineraal-Aarden , waar onder zy ver-

volgens ook weder zal voorkomen.

Zevende Soort.

BRUINE AANEENVERBONDEN OKER-
ZAND-AARDE.

Het verfchil tusfchen deeze en de voo-
rige Soort beftaat alleen daar in , dat de

laatfte eene donkerbruine verwe heeft,

meerder yzeragtig word, en uit dien hoof-

de ook veel vaster aaneenverbonden is. In

de beddingen befpeurt men derzelver geiyk-

aartigheid ten klaarden ;
dewyl zy al veel-

tyds boven op elkander liggen. Zie Plaat

I. ,
Figuur 15, 1 6 en 18. Men vind ze

ook meermaals op zwarte Aarde , zelden

op Dary,dog myns weetens nooit op Veen

:

en als zy dus op zwarte Aarde of blaauwe

Klai ligt , is zy gemeenlyk ook zwarter.

DELF-
STOF-
FLN.

Zie
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Agtfte Soort.

ROODE AANEENVERBONDEN OKER*
Z A ND- A A RDE.

Van decze Soort is ’er niet veel in o_ns

Land, en ten naauwften genomen, is die

Soort welke hier onder deezen naam voor-

komt, niets anders , dan de laatstgemelde

Aarde , die zig door eene hooger roode
koleur onderfcheid. Bladz. 57 , hebben wy
gewag gemaakt van zulk eene roodagtige

Okeraarde; en buiten het gemelde
, wee-

ten wy ’er geene byzonderheid van , dan al-

leen dat de kleur is als die van het bekende
Roodaard. Dog wat de fynheid dier Aarde
betreft, daar mede heeft zy in ’t geheel

geene overeenkomst, en zoo veel ik weet
vind men die ook hier te Lande niet.

Twyffelagtig Gejlagt.

BLAAUWE AANEENVERBONDEN
AARDEN.

Onder het verhandelen van de Klai, ge-

lyk ook in ’t befchouwen van het voorige

Gejlagt
, is ons een en andermaal voorge-

komen eene blaauwe Aarde, die zig , by
wyze van uitdag, en fomwylen als Aderen,
tusfehen de Klai en eene moerige Okerflib-

ber bevond. Na verfcheiden beproevingen

heb ik in die Aarde op zig zelve niets kun-

nen
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nen vinden, dat de tegenwoordigheid van

eenige byzondere Mineraalftof aanduid;

maar op het gezag van wallerius, die

van eene Moerige Yzerklai met blaauwe

Aderen- gewag maakt, welke wy zoo even

,

onder den naam van leemig Oker befchree-

ven ,
ftel ik ze hier voor, als een TwyffeU

agtig Gejlagt: onder de Okers, en byzon-

der den Geelen Oker, kan ik ze, van wegen
de koleur niet brengen ; en om ze een Mi-

neraal Oker te noemen , daartoe heb ik

geen bewys : evenwel kan zy , dewyl de

zuivere blaauwe koleur eene byzondere
grondftof aanduid , hier op zig zelve be-

Ichouwd worden. Eenige twyffelingen ,

die ik deswegens heb, noodzaaken my,om
’er nog een weinig op ftaan te blyven; te

meer dewyl zulks uit de befchryving dee-

zer ftoffen als van zelve voortvloeit.

In de opgebaggerde Klai aan den voet

der Katwyker Zanderye, vind men overal

zwaare Aderen van dit blaauw; het welk,

als de Klai droog word, om de kluiten uit-

Jdaat, en eene volkomen blaauwe korst for-

meert, gelyk aan het Bergblaauw , of de

Smalt. De meergemelde Heer p te ter
boers, heeft my nog korts wegens dee-

ze Klai berigt dat zyn Wel Edele dezelve

voordeezen in vaste groote, hoog blau-

we, kluiten op die zelve plaats gezien had,

in zoo verre dat die Klai als uit een ge-

heel bedde beftond. In deeze Klai be-

fpeurt men in - ’t geheel geene bewyzen
van takjes , noch overgebleeven wortel-

Cc 5 tjes;

delf-
stof-
fen.
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delf- tjes ; cn de Klai zelve is evenredig van
STOF ’ leemigheid : dog in het Zandbedde , dat
FEN ‘

’er boven op ligt , befpeurt men veeler-

leie overblyffels van Wortelen, inzonder-

heid die van wilde Braamen en Doorn-*

heesters. Zeer veelen der gemelde Wor-
Zie teltjes zyn holagtig vergaan ; maar in die

P/. vi. holligheden vind men veel van dit blaauw
Fig. H.

z i tten 5 en \ fchynt zich hier alleen in deeze
Worteltjes te bepaalen ; want het Zand en
de Oker van dit bedde is bruin. Zou
hier de verrotting der planten, en haar

natuurlyk zout, niet wel zulk eene blaau-

we Aarde formeeren ? En zou, in veelen

onzer blaauwagtige Klaien , een overblyf-

zel van deeze fioffen ook niet medewer-
ken ? De Plantftoffen van den Indigo en
der Weit-asfche geeven door verrotting en

Bhdz. gesting, zoodanig een blaauw: en het aan-

37 1
* gemerkte wegens het blaauw worden der

Duinwateren door de Planten , als mede
het blaauw worden van Klai in het vuur
door middel van Elzen rys , leid ons ook
tot dit denkbeeld ; zou ’er niet iets dier-

gelyks ook in de Aarde kunnen gefchie-

den? De bevinding baart my hier twyffe-

ling: want de* gronden langs den Ysfel en

de Maaze ,
mitsgaders by Naarden , onder-

zoekende, heb ik , op verfcheiden plaat-

fen , zoo wel tusfchen de bruine Oker-
gronden als tusfchen de Klai , altoos in

moerige gronden , en veelmaal aan den

voet der Zanderyen , bruine kluiten gevon-

den 5 waar tusfchen veelerieie vergaane

Wor-
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Worteltjes Jagen, aan welker doorgebroo-

ken toppen dit blaauw afgruisde. In Plaat

VI., by Figuur G, is, tot nadere ophelde-

ringe van het gezegde, een ftukje bruine

zandige Oker Aarde met takjes afgebeeid;

in ’t welke men aan de einden der takjes

die blaauwe Stoffen vertoond ziet. Wy
bewaaren ’er groote Hukken van ; en heb-

ben veel moeite aangewend , om deeze

Stoffe zuiver te verzamelen ; dog haare bros-

heid en aankleeving aan de Aarde, waar-

tusfchen zy huisvest, belet dit grootlyks:

weshalven ons in dit opzicht tot nog een
naauwkeuriger berigt ontbreekt ; tyd en
gelegenheid zal mogelyk nadere ontdekkin-

gen verfchaffen. Wyders word ons in de^

zelfde Plaat
, by Figuur A , de blaauwe

uitflag onder ’t oog gebragt.

Indien wy nu in alles de Rangfchikking

der aaneenverbonden Mineraale Aarden
wilden volgen

,
zou het hier de plaats zyn

,

om gewag te ma;.ken van de Lood- Tin en
Koper- houdende Aarden, als mede van de

Calament of Zinck Aarde, de Bolusfen van
allerleie koleur en foort, benevens veele

anderen hier toe behoorende; dog dewyl
die Soorten , voor zoo verre ons gebleeken

is, in dit Land geheel onbekend zyn, heb-

ben wy geen recht om ze onder onze Rang-
fchikking te brengen, ’t Zy derbalven

voor tegenwoordig genoeg, deswegens te

zeggen , dat deeze Aarden , zoo iemand de

eene of andere dier Soorten in ons Gewest
mogte ontdekken, waar aan wy egter twyf-

DELF
STOF
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felen , als dan hier haare plaats behooren te

hebben. Wat verder de Aarden met Mi-
neraale Zouten vermengd

, betreft ; dee-

zen zullen wy , fchoon wallerius de-

zelven ook hier omtrent fchikke
, fchets-

vvyze aan ’t llot deezer Orde voegen , om
dat zy in veele opzichten ook gering, en

niet zeer onderfcheiden in dit Land gevon-

den worden. Buiten deeze hier omltreeks

min bekende Aarden
, zullen ons de Zwa-

velagtige en Bitumineuze aaneenverbon-

den Aarden, ter deezer plaatfe
,

gewig-

tiger Stoffen aan de hand geeven ; des

derzelver befchouwing ge/oeglyk op dit

der voorgaanden kan volgen
;

waar me-
de wy nu voorts een aanvang zullen maa-

ken.

Tiveede Gejlagt.

ZWAVELAGTIGE BITUMINEUZE
AARDE. DARY.

De Aarde, die heden onder deezen Ge*

jlagtnaam voorkomt, is van zulk eene by-

zondere natuur, datzy, van onheugelyke
tyden af,by de Ouden een onderwerp van

veelerleie gevoelens geweest , en by de

nieuwere, om zoo te fpreeken, een twist-

appel der Scheikunde gebleeven is; te meer
dewyl men in deeze Aarde het grondbegin-

fel van den zoo beroemden Amber , den

Barnfteen , de Naphtha en de Zwavel onder-

fcheiden vind. Plinius hieldze voor ee-

ne



van HOLLAND, 403

ne foort van Zwavel , en ter zynen tyde

waren ’er reeds veelerleie Soorten bekend:

als het Bitumen van Syrien by Sidon
; van

’t Eiland Jacynthen in de Jonifche Zee,
het Asphalt uit de Asphaltifche Zee en het

Siciliaanfche , by de Stad Agrigenthum.

By CLuvERius vind men aangetekend,

dat de Grieken oudtyds den besten Barn-

fleen haalden uit Italien , daar zy door de

Oude Gothen vervoerd wierd. En taci-
tus meld ons , dat ’er Barnfteen , eene

Bitumeuze Stof, van de Baltifche Zee naar

Romen gebragt wierd ; die Schryver be-

fchouwt deeze Stoffe als de Gom van zeke-

ren boom, en beweert , overeenkomftig

met veele hedendaagfchen , dat ’er anders

geene Boom-Infekten in konden gevonden
worden. Cassiodorus befchryft by Dm-
CGrides het Bitumen als een Asphalt of Pis-

fasphalt; en telt ons de Soorten van de ge-

melde plaatfen uit plinius op ; daar by
voegende die van Epidauren, Apolonien,
die der Ceraunifche gebergten op de gren-

zen van Epiren , enz.

Laatere Schryvers (*) hebben ons ook een

foort van Bitumen als eene Naphtha of
wceke aard-oly befchreeven ; hoedanige

ftoffen by Auvergne in Vrankryk gevon-
den

f)C.G£SN£RUS.OLAUS magnus.Krants.
Ag ri cola; en boven allen goubel de fucrir.o.

JJb. II. Prancf. 1558. Hartmann Succini Prus-

fici Pbyjica & Civilis Historici 1(577. EUiïrologict

Misjus . /. II. III. Eib . 1725.
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den wierd’en : ze leggen ’er , volgens het

getuigenis van zekeren Cotovicus
, op-

pervlakkig in zulk eene hoeveelheid dat

’er de paarden met de hoeven in kleef-

den. In Gothland , Zweden , Denemar-
ken , Saxen , en Pruisfen zyn thans de Bi-

tumina ook zeer bekend geworden ; en
egter verfchilien de Schryvers merkelyk in

de eigentlyke bepaaling dier doffe. De
Ouden en eenige Laateren hebben flegts , en

op goeden grond, gedagt, dat het Bitu-

men een voortbrengfel van Zwavel
, Aar-

de en Zout was; maar nu fchynen fommi-
gen te willen bewyzen , en ook niet zonder

aanneemelyke redenen , dat het een voort-

brengfel van het Ryk der Planten is. Men
denkt dan om eene vereeniging van olyag-

tige vergaane plantdeelen , met een zeker

onderaardsch zout: ook neemt men eene

fchelferende zwarte aarde , die als hout

voorkomt , tot een moeder-aarde van die

ftoffe. En wat de Rangfchikkers betreft,

deeze zyn nog meer in de war. De een

plaatst het Bitumen onder de voortbreng-

sels van het Ryk der Planten , als eene daar

van oorfpronglyke ftoffe; men noemt het

dan eene Gom, Harst, of eene famenftol-

ling van verrot Zeewier. Een ander is van
oordeel dat het totdeolyagtige famenftrem-

fels van Dieren, en wel byzonder van in

de zee verrotte visfehen behoort. Dog de

meeste hellen daar heenen dat zy het Bi-

tumen onder de Delfftoffen brengen ; en

wel onder de zwavelagtige mineraals aar-
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den, als een vee leenig zwavelagtig Aard
fmout, plaatfen ; waarop ze ’t zelve in ver-

fcheiden rangen ,
Gejlagten en Soorten ver-

deden; in agt neemende eene meerdere of

mindere vastheid, weekheid, en vloeibaar-

heid der Roffe zelve. Na egter begint het

gevoelen van hun ,
die het oorfpronglyk in

het Ryk der Planten Rellen, vry veel velds

te winnen. Intusfchen komt men hier in

overeen, dat het zelve, vloeibaar zynde,
eene Naphtb-oly is; heeft het eene weeks
leemige zelfRandigheid aangenoomen

,
dan

noemt men het Amber
, of Aard-pek

;

vind

men tusfehen derzelver beddingen , of aan

de wellen, eene verharde Reenagtige door-

fchynende Roffe, dan noemt men dezelve

Barnfleen

;

is deeze aardfche vettigheid met
zwarte aarddeelen tot een harden fchelferi-

gen Reen aangezet, dan heet ze Steenkool

of Bitumineuze Zwavel-Lei

;

en laatstlyk,

als men ze vind in kneedbaare of weekag-
tige aardkluiten , dan is het eigentlyke Bh-

tumineufe Aarde, welke wy hier bedoelen;

en die wy meenen dat nergens onder een
anderen naam bekend is, dan alleen in dit

Land , byzonder in Zeeland, daar men zulk

een bitumineufe RofFe Dary noemt.
De verfchillende gevoelens omtrent dit

Bitumen ; de ingewikkeldheid der Scheikun-

dige Proeven; de veelvuldige gedaanten,
onder welken deeze Rof voorkomt, en de
verborgen oorzaak van haare vorming, die

de Natuur niet dan flegts flaauwtjes tot

nog van onder haare fluier ontdekt; dit

al-

DELF-
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alles had iny byna doen afzien , om in

een naauwkeuriger onderzoek van dit ge-

heim te treeden ; dog, dewyl de Natuurly-
ke Historie van dit Land, ons als ’t ware
met de hand leid, om deeze RofFe, die in

ons Vaderland vry aanmerkelyk is , wat
nader te befchouwen ,* zoo kunnen wy ons
in geenen deele onttrekken , van den Lee-

zeren ook omtrent dit Ruk eenig nader berigt

te geeven; te meer dewyl het eene groote

betrekking heeft tot de Veengronden. Wy
zyn ’er daarenboven te meer toe aange-

fpoord , nadien wy , door nadere en ge-

trouwe berigten , van den Eerwaarden en

kundigen Pleere j. F. mart in et, in

Raat gefteld zyn geworden,, om, onder

dit artikel, eene zekere foort van Barli-

Reen , die in de Zuiderzee gevischt word

,

en waarfchynlykuit onze Bitumineuze Da-
ry- beddingen oorfpronglyk is, ter verdere

onderzoekinge te brengen. Ten einde wy
nu dit onderwerp op eene gefchikte wyze
mogen verhandelen , zullen wy eerst on-

derzoeken , in hoe verre onze Dary over-

eenkomRig is met die Aarde, welke men
in andere Landen Bitumen noemt. Dit af-

gehandeld zynde, Raat ons verder de zelf-

Randigheid deezer Roffe na te gaan ; om
ten laatRen uit het befchouwde af te lei-

den, wat betrekking zy tot de andere Delf-

jloffen van dit Land hebbe.

Met opzicht tot het eerfte hebben wy den

Leezer hier voor af andermaal onder het

oog te brengen , een gedeelte van het gee-

ne
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ne in ons voorige ten aanzien van den Da-

ry gezegd is. Naamlyk, dat men alle die

lloffen, welken hier te Lande wel Dary
genoemd worden, niet onder den eigently-

ken Zeedary, die de waare Bitumineuze

Aarde is , moet betrekken. De gemeene
Dary is reeds , als eene taaije gemeene
kiaïagtige Aarde , onder het Gejlagt der Kat-

teklai, befchouwd: en wat de Bitumineu-

ze eigenfehap van fommige onzer Zee*klaien

en van ons daryagtig Zee-flib betreft, hier

omtrent zyn, by wyze van twyffeling, of

ons Land ook geene Steenkoolen voort-

brengt, al eenige aanmerkelyke bewyzen
aangevoerd ; die allen ook op dit onder-

werp geen geringen invloed hebben. Het
geen aldaar flaauwlyk is afgefchetst , en
kortlyk voorgedraagen, zullen wy ter dee-

zer plaatfe met wat meerder lichts in rui-

mer omtrek Hellen.

Men heeft , zoo ik agte
,

gronds ge-

noeg , om te bevveeren , dat onze Zee-

dary, en die der Ovcrmaafche en Zeeuw-
fche Kusten , van denzelfden aart moet
zyn, als die floffe, welke men in Duitsch-

land en elders voor waar Bitumen houd;
het geen men uit de volgende waarnee-

mingen duidelyk kan afleiden. Men vind

de waare Bitumineuze Aardllibbe bykans
nooit ergens anders dan in de zoute Zee-
wateren , of wateren die met Zeezout
vermengd zyn. Galenu s befchreef in

zyn tyd die ftoffe
, als zagt en dryven-

de op het zoute water; en meldde dat zy

,

II. d e el, Dd ge-
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gedroogd zynde, zoo hard vvierd als pek.

Hier boven is , volgens de proeven van
den Graaf de marsigli, gebleeken,
dat byzonder de Bitumina uit cene glibbe-

rige leemerige Klai beftaan , om welke zig

eene vereeniging van famengeftólde Mine-
raale Stoffen bevind; daar benevens toon-

den ons de woorden van H enk el, dat

ook die Heer den Leifteen oorfpronglyk

klaiagtig Bitumineus ftelt. Men voege
hier by, dat ’er in een zeker plaatsje Salfa

in Italien , in een zeker dorp Mejana on-

der het Parmafche gebied, en insgelyks in

het Modeenfche en elders, in den omtrek
van Bitumineuze beddingen , oudtyds put-

ten waren, gelyk men ’er ook nog heden
heeft, uit welken eene weeke zwarte Bi-

tumineuze flibbe gedolven
, cn te gelyk

Naphtha, of, zoo anderen zeggen, Peter-

oly vergaderd vvierd. Deeze oly verzamelt

men aldaar doorgaans, als men ophoud met
de Bitumineuze weeke flibbe by een te ga-

deren: en de flibbe zelve word gebruikt,

om ’er zout uit te kooken ; ten welken
einde op die plaatfen veele Zoutpannen
zyn ;

dit zout zelve is niets anders dan on-

gemeen zuiver Zeezout. Als men deeze

voorbeelden op onzen Zeedary en dcszelfs

gebruik overbrengt, is het ten vollen ze-

ker, dat dezelve onder die gemelde gedaan-

te , en met die eigenfchappen aan onze
Zeekusten zich niet alleen bevind ; maar

ook , met den eigenden uitdag als in de

laatfte aanmerking word aangevoerd ,
reeds

oud-
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oudtyds hier te Lande in gebruik geweest

is ; dat men ’er ïmmlyk zout uit maakte.

Wy kunnen, om dit zonneklaar aan te too-

nen , niet voorby , eene aanmerkelyke

en tevens in dit opzicht voldoende plaats,

uit de oude Zèeuwiche Chronyk , by dee-

ze gelegenheid hier in te voegen. Dus
luid dezelve.

jlDen bint inbe $oïlaRbfcl)e Ctonpebeu
bic tut bele biuerfcïje geiopulcert

5pn befcreuen/ ïjoe bat 2tringu$ bie fo=

ne ban Eaïanbo ban .ginen ö^oebet tut

^annonien Ijmngarijen) betbjeucn toc=

fenbe / i£ ï)t in be vurcrfte epnben geco*

men ban ben EanDc/om jpn fjanteerim

gifje te bocne / bteelb mag herritte moet
mt bie jècöo^tcn in Eeeïanbt te beïbc=

ne/ enbe in affcïjcn te b^anben/ mclcbe

affcï)tn men fïcbenbe mag met fout ma=
ter inbe betten/ enbe aïfo gefoben me*
fenbe/ mojbe fcljoon tuit fout/ wyders
vind men , aangaande deezen Dary , by
gemelden Schryver nog; bat «Co^neïiug

25attug enbe meer anberc fcjibtn/ bat
men meer ban ouer €€€ Jjaren int bie

ftfjo^ren bie bupten ben berfyoneben ep=

lanben ban Eeeïanbt gfjebpbt maren te

ïiggenc pïacï) eenen fomerbpc/ enbe men
pïatï) bacr een fatfocn ban batrineb mt
te beïbene/ ’t meïtb men te noemen pïatQ
35arrincmoet / enbe toojt in afleken gc«

bjant/ meïcbc afTcïjen men boerbe eergt*

maal tot £ierint3te/ enbe namaalg tot

jïomergmal/ enbe fo boojt in anbér (fes
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ben /Dan toeïtfte affcïjen met fouten luate=

re/ men goet luit fout fiebenbe iua$ tube
foutfeeeten/ bacr ïjen befe Ooojgïjenoembe
ftebcn mebe plagen te geneerem
Wanneer men nu deeze befchryving

vergelykt
, met het geene nog heden aan

de meeste Bitumineuze Aarden , die aan

de Branden liggen, eigen is; dat ze naam-
lyk gefchikt zyn , om ’er zout uit te berei-

den; zoo kan men in dit opzicht den Dary
gerustlyk onder die Aarde betrekken ; zelfs

behoort men den Dary, die van denzelfden

aart is, en hier en daar onder onze Zand-
beddingen voortkomt , daartoe te brengen

;

al is het dat dezelve aan de Branden niet

gedolven worde. In Hongaryen , daar

de gemelde Liringus uit verdreeven was,
graaft men, in onze dagen, binnen in het

Land, verre van Zee, het gemeene zout,

tusfchen klaiagtige Darybeddingen uit. Wy
hebben eene goede menigte van dit zout,

by den Hooggeleerden Fleer allamand
, ge-

vonden, en gezien dat ’er zig om dit zout,

’t welk aan groote Bukken gekristallileerd

was ,
zeer veel klaiagtig Bitumen bevond

,

dat ’er niet dan door Imelting van afge-

fcheiden kon worden : zoo dat het niet te

verwonderen zy ,
dat Liringus

, in Zee-

land aanlandende , deeze Aarde , welker

nut hem bewust was, terBond als tot dit

oogmerk dienBig kende. Wat hier van ook
zy, deeze konst, om uit Dary zout te be-

reiden , is zeer lang in dit Land geoef-

fend; tot dat men, de Scheepvaart uitge-

breb
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1

breider wordende, voor ’t eerst in den jaa-

ren 1599 uit de Westdndien en van elders,

ryker met zout bezwangerde Stoffen aan-

voerde, des men het zout goedkooper kon-

de zuiveren en leveren : waar in , wat Hol-

land betreft, diestyds en nog heden de

Noord* Hollanders boven al uitmunten.

Deeze gefchiedkundige aanmerkingen

flrekken, hier ten ontegenzeggelyken be-

vvyze , dat onze Zeedary in dit opzicht gelyk-

aartig is aan de Bitumineuze Oibber uit an-

dere Landen ; dog ze zyn, ’t is waar, nog
geenzins voldoende , ten aanzien van de

verdere eigenfchappen , die ’er in de Bitu-

mineuze Aarde vereischt word. Dat dee-

ze Dary zout uitlevert, is aan denzelven

niet meer eigen dan aan de zoute Klai of
andere Bib, ’t welk met Zeewater door-

drongen is ; maar dat dezelve brandbaar

bevonden word, dat deszelfs ongezuiverd

zout eene bitteragtigheid bezit, gelykaar-

tig aan het bitter der Bitumineuze Zouten

,

brengt den Dary tot een nader trap aan de

gemelde Aarden , dan de zoute Klaicort

bezit. Te meer dewyl de Graaf de mar-
sigli op goeden grond bewyst, dat het

bittere in het Zeewater van eene Bitumi-

neuze ftoffe voortkomt. Maar om verder

te gaan, onze Helling word daarenboven
niet weinig begunftigd door de ondervin-

ding , die wil dat de Dary in onze Zui-

derzee Barnfteen oplevert ; en deeze waar-

neeming, zoo ze door den tyd nog meer
verfterkt mogt worden, zou ftrekken ter
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volkomen overtuiginge
, dat onze Dary,

als een Bitumen , door zyne voortbreng-
fels ook juist beantwoord, aan ’t grond-
beginfel , dat aan, ’t Bitumen alleen eigen

is. Het zal der moeite waardig zyn , dee-

ze ontdekking, eer wy tot eene uitvoe-

riger natuurlyke ontleeding dier Rollen

overgaan , alhier afzonderlyk te melden.

Met den Wel Ed. Groot Agtbaaren enGe-
leerden Heer l. t. gronovius, over ee-

ne en andere voortbrengfels der DelfRoffen
in ons Land fpreekende , berigtte my zyn
Edele , dat men, zederd een geruimen tyd aan

de Urkfche flranden en den Dollaart, Barn-

Üeen gevonden had; als mede dat ’er, aan

zyn Ed.,een berigt hier van
, door den Wel

Eerwaarden Heer martinet, was mede-
gedeeld. Dewyl nu deeze ontdekking voor

my geheel nieuw was, en dit onderwerp
in onze Natuurlyke Historie niet konde
ontbeerd worden , zoo verzogt ik

, per

Misfive aan welgemelden Heere marti-
net, (van wiens kunde en gunRige hulp

ik my volkomen verzekerd hield,) dat zyn
Eerwaarde de goedheid geliefde te hebben
van my deswegens eenig nader verflag te

laaten toe komen : ook verzuimde ik niet

by die gelegenheid eene by my opgekomen
twyffeling voor te Rellen, tewecten; of

de gemelde BarnReen, door het vergaan

van eenig daar mede gelaaden Schip, ter

gemelder plaatfen niet zoude kunnen ver-

flrooid geraakt zyn? Op het een en het an-

der, heeft die Heer,gefterkt door het berigt

van
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van zyn Eerwaarden Amtgenoot ,den Hee-

re weerman, Predikant te Urk, zoo
gunffig, en getrouw geantwoord , dat ik

hier deszelfs eigen woorden zal overnee-

men; orn dus aan de wettige Nafpeurders

dier Stoffen de verfchuldigde eere te gee-

ven ; en in geval, ’c geen wy niet onmoge-
Jyk (lellen , dat. ’er door den tyd meerder en

met voordeel mogte gevischt worden , hun-

ne Naamen in dit ons Werk te bewaaren.
Dus luid het berigc ,

raakende de Historie

der antdekkinge van den Barnffeen in onze
Bitumineuze Darybeddingen.

,, De Heer weerman , Predikant te

,, Urk, fchryft my, oudtyds wierden ’er

„ ware Barnffeenen, geel en helder, bran-

„ dende als kaersjes op ons Eiland gevon-

,, den, dog nooit in meenigte. Men vond

,, ze alleen nu en dan, meer of min. In

„ ’t begin deezer Eeuw waren de Jongens

5, gewoon dezclven aan ffrand op te zoe-

,, ken, voor den Wel Ed. Gr. Achtb. Am-
,, bagtsheer nicolaas witzen , Bur-

,, gemeester der Stad Amfterdana
, die hier

„ jaarlyks kwam en dezelven van de Jon-

,, gens kogt: dog ieder t dien tyd is ’er

,, geen werk gemaakt om ze op te zoeken

,

„ en ook weinig meer gevonden
, en dus

„ niet mogelyk om ze geredelyk te ver-

,, zorgen. Niet uit Scheepen die vergaan

„ zyn, maar door de Natuur zynze hier

„ aangefpoeld , en wierden gevonden in

„ een zekere Soort van zwarte aangefpoel-

„ de Mollemaarde, of molmagtigen Veen-
Dd 4 „ grond,
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,, grond, gelyk ik zelfs, in het begin van

„ myn Dienst, wanneer nog een groot ftuk

,, Lands , buitendyks , zig Noordoost-

„ waards naar de Lemmer uitftrekte , een

,, van die foorten van Barnfteenen aldaar

„ in zodanige aangefpoelde Molmaarde of

„ Veengrond gevonden heb , een halve

,, vingerkop groot, welke ik aan myn eer-

„ waarden Vader prefent gedaan heb ; maar

„ federt dat het opgemeide agter Buitens-

„ Dyks-Land weggefpoeld , en niet meer

,, daar van dan een vlakke fteenagtige

,, ftrand overgebleeven is, worden dieftee-

„ nen, zoo veel my bekend is, niet meer

„ gevonden, enz”.

Behalven dit egt verhaal heb Ik in het

uitmuntend Hoog Vorftelyk Kabinet van

onzen Doorlugtigen Heere Erfftadhouder

een ftuk Barnfteen gezien, ’t welk door den
Edelen Heer de sitter Raadsheer te Gro-
ningen , aan het Zeeftrand ten Zuidwesten by
de Vimel in ’t Vimeüngo kwartier gevonden
was ; dit ftuk wasdoorfchynend , dogafgeflee-

ten,en woeg 4i lood. Insgelyks toonde my
de Heer vosma er Direfteur van ’t gemel-

de Kabinet, twee a drie kleeneftukjes Bani-

fleen , die zyn Edele my zeide aan ’t Sche ve-

ninger ftrand gevonden te zyn ; boven dit

ben ik nog door den Heer Profesfor gau-
b 1 u s onderrigt ,

dat dit foort van Barnfteen

,

in vry groote ftukken , ook aan den gemelden
Dollaart gevonden word. Een ftuk aldaar op-

gevischt, en door den Heer Profesfor van
doeveren aan zyn Ed. gezonden, ver-

toon-
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toonde zig, als door de Zee afgefleeten; delf-

waar uit ik, overeenkomftig met den ge- STOF '

melden Hoogleeraar, twyfFelde,of ditBarn-
FEN *

Heen niet misfchien uit de Baltifche Zee,
die dog zeer fterk in de Noordzee vloeit,

aldaar was aangevoerd ; het welk inderdaad

zyne waarfchynlykheid heeft. Deeze ge-

dagten Hemt ook met het gevoelen van
hartman, die zegt , dat ’er op eenige 7 ie

Zeeftranden van Europa wel eens Barnfteen hartm.

gevonden word, die door Tempeesten en Sucdu.

Zeevloeden vervoerd is. En dit heeft te

meerder fchyns, als men agt geeft op het civii.

bovengemelde berigt der Heeren Marti- Hut.

-NET en weerman; waaruit blykt, dat

de Barnfteen op het vaste Voorland van
Urk , tusfchen de aangefpoelde Mollem-
aarde gevonden word. Ondertusfchen is

het egter ook tevens zeer aanneemelyk , dat

de Barnfteen insgelyks in die ftreek natuur-

lyk groeit; aangezien de Zee de gemelde
Stofte , daar ter plaatfe , niet gemaklyk uit

de Baltifche Zee brengen kan, zonder dat

zy alrede eene menigte van Eilandjes om-
geloopen heeft, en over zeer veele Banken
en Schorren heen gedreeven is; behalven

dat ze de engte der Zond en die van ande-

re Zeegaten heeft moeten doorloopen

;

waar by eindelyk nog komt, dat men na-

tuurlyk zou mogen denken , dat de Stroom-
keer dezelve eerder aan de Friefche Kusten
zoude voeren.

Het valt dus niet gereed te beflisfen, of
de Barnfteen hier te Lande natuurlyk

Dd 5 groeit
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groeit en gevonden word, dan niet. Even-
wel vind ik voldoende reden genoeg om
zulks te kunnen onderftellen , waar van
de eerfte deeze is. Men vind die Stofrs

in ons Land tusfehen haaren natuurlyken
Moedergrond; en die grond komt hier, zoo
als beweezen is, overvloedig voor. Maar
als een gewigtigcr bewys moet in dit ge-

val nog meer gelden, de overeenkomst,
aart en gelegenheid der Pruisfifche Barn-

fteen- Landen ,
met de onzen

; ’t welk de

Edele Heer vegelin van claarbergen,
insgelyks aan merkt. Dat hartman Hout
en ftyf beweert , dat de Barnfteen alleen

in Pruisfen gevischt word, als in zyn na-

tuurlyken grond, en dat het nergens an-

ders in Europa voorkomt, zoo ’t niet door
aanfpoeling aan deeze en andere Landen
vervoerd zy; is hem toe te geeven , om
dat hy dit ltuk ten voordeele van zyn
Land behandeld heeft. Dog hoe fchrander

hy ook het tegendeel , ten opzichte van
Duitschlands kusten , weete te ontduiken

,

zoo verleenen nogtans zyne eigen woor-
den ,

ons een groot licht ten voordeele on-

zer gedagten. Eenige kusten daar men den
Barnfteen befpeurt,zegt hy , zyn omringd
met hoogten, waar in men allerleie ftee-

nen vind ; verder in het Land zyn Ber-

gen ; dog aan de ftranden zyn zeer veele

Zandwellen en Zandduinen , in welk Zand
men gevaar loopt in te zinken ; men
noemt het in die ftreek (.Drkbfand ,•) wy-

ders is de grond met Zand bedekt; waar

op



van HOLLAND. 417

op niet veel groeit, dan Plantgewasfen,

die een Zandagtigcn grond beminnen
, als

het Hoefblad, Tusfüago , de wilde Lappa
,

die fommigen voor het Hcrba Brittannica

houden , en verder verfcheiden wilde Heien
. en Heesters, die daar omftreeks in ’t wild

grocijen ; ook zyn ’er rotfen , noch llee-

nen
,
behalven eenigen aan den voet der

Bergen, enz. By deeze melding der Lands-

gefteldheid , zullen wy nog voegen de woor-
den van wiGANDUs, by h a r t man, als

een getrouw getuigen aangevoerd ; die zig

aangaande dit onderwerp in deezer voege
uitdrukt. De Barnfteen ligt in holle (leu-

ven (Rimis) , of, om zoo te fpreeken
,
kleene

valleien van den Zeebodem , zoo als die

door de vloeden gevormd worden. Deeze
valleitjes

,
gooten , waterleidingen , of lang-

werpige (lootjes in de Zee, noemt men ge-

meenlyk ('Kinnen ,) zy ltrekken zig fomtyds
uit , van den oever af tot in Zee ; de eene
langer dan de andere , ook regter of meer
geboogen, naar geraade der diepte; zelfs

zyn ’er onder deeze fleuven die zig zeer

veele uuren ver uitftrekken. De diepte

der Zee aan die plaatfen, daar de Barnfteen

gevonden word, is van 10 tot 20 of 30 en

op zyn hoogst 40 vademen.
Als men nu deeze gefteltenis dier Stran-

den vergelykt by die der Kusten , omtrent
Urk en den Dollaart, zal men bevinden,

dat ze ’er al vry naby mede overeen komen.
Wat aangaat Urk , Ems en de ftroomen

langs de Friefche Kust, het krielt daar van
Schor-

;

DELE-
STOF-
FEN.
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Schorren , Banken en doorloopende Kree-

kcn of ftroomleidingen, langs het gehecle

Vlie tot in Zee. Ook is aan veelcn dier

Landen en Stranden , het Triebfand , in ’t

Hollandsch Dryf- of Welzand , overbekend.
En wat de hooger Landen, of met fteenen

Keien ,
Adelaarfteenen en Oehrbezette gron-

den betreft, hier komt de gelegenheid der

Gooifche Heuvelen zeer wel by; ook mag
men , met opzicht tot den Dollaart ,

in dit ge-

val , wel denken , op de hooge Landen van
Drenthe en Munfterland. Wyders is ’er , raa-

kende de Gewasfen by hartman opgenoemd,
geen kruid, of het groeit overvloedig, in

de nabyheid der Heigronden of Stranden in

die Itreeken van ons Land. Laat ik by het

gezegde nog eene aanmerking voegen , eer

ik hier van afftappe. De vernuftige en Ge-
leerde hartman is in het gevoelen, en

bewyst zyne ftelling , dat de Pruisfifche

ftranden niet altyd zoo geweest, maar door
hooge Zeevloeden dikvvils afgefpoeld , van

de aangrenzende Landen afgefcheurd , en
ook door vloeden overflroomd zyn gewor-
den, gelyk de Historiën wegens de Frisch

Nerung, en eene Oude Kerk, wel eer St.

Adelberg gevvyd
,
getuigen ; ook maakt hy

elders gewag van boomen in den grond ge-

vonden. Indien men dit benevens het voor-

gaande overweege, mag men daar mede ge-

lyk Rellen de verdronken Landen tusfehen

Urk , het Eiland Griend en de Friefche

Kusten
,
gelyk ook den Dollaart , die by

Burgemeester alting Dullartus> ’t welk
zoo
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zoo veel zegt als Dullaart , genoemd word, delf-

om dat de LemSjA. 1277. door de Zee over- STOF '

ftelpt , als ’t ware doldriftig die Landen
FEN *

bedolf, en aldaar een Zeeboezem formeer- ^
de, in welken nu ook Barnfteen gevonden
word. Zoo men daarenboven wil treeden Germ.

in bet gevoelen der Ouden en van hun , die

de Barnfteen als een harst van ’t geboomte,
F
J™era.

of een verrot famenftremfel van het Ryk p. 46.

der Planten ftellen; en wyders aanmerkt

,

dat de Barnfteen gemeenlyk gevonden word
op Bitumineuze gronden, daar men weet
dat oudtyds veele Bosichaadjen geftaan

hebben ;
wat zal men dan niet denken

mogen van het overftroomde Bosch by
Staveren , van de boomryke ftreeken in

de oude afgefcheurde Westvriefche Lan-
den, van het verdronken Flevum, van de

Bosfchen aan den Dollaart , als de Sylvce

Auftrales , en die van Oostbroek by a l-

ting aangevveezen en meer andere plaat-

fen? Voor het overige vind ik geen rede-

nen ,
waarom de Kusten der gantlche Duit-

fche of Noordzee, welken onmiddelyk met
die der Bal tifche of Oostzee aaneengefchakeld

zyn , in haaren onderlingen grondaart, in

een meer of minder trap, geen Barnfteen

zouden kunnen bezitten; dat aldaar het zy
’t ’er natuurlyk groeie dan niet, ten min-

ften natuurlyk gevonden word; ’t welk,

om kort te gaan , den Ouden reeds bekend
was. Valerius co r dus, fpreekende van In Dm
den Africaanfchen Barnfteen, getuigt, dat corid-

zeker Groninger , van Vriefche afkomst, hem hartm.

Barn- p*S- *8
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delf- Barnfteen zond, dat aan deszeifs Landoe*
stof- vers gevonden was: dus zyn de eigen woor-
r£N

* den. Mifit ad nos cx /.Intverpia *Aphricani

Succini imam atque alieram glebam
, Gruningus

natione Frijius
,
(qui ea loca lustravit

, ipfe id

in ripa fluminis cujusdam ibidem legitF) &c. En
hoe breedvoerig . plinius meld, dat die

fteenen aan de oevers van Germanien , op
veele Eilanden gevonden worden

, kan een
plint. ieder dien ’t gelust, in deszeifs befchryVing
Hut. van c]e Natimrlyke Historie leezen ,• ’t geen

37.
oolc opgemerkt is , door c on ring, die zig

Cap. 1 1. op p l i n i u s beroept , en deszeifs berigt be-

P* 885. vestigt: want dus ftant ’er, op ’t gezag van
hartman , duidelyk by co n ring, de

Antiqiiisf. Statu Helmceftad. Nee enim temer è

Ciuverio affentiindum , ab omni avo nonnifi in

Fnisfia Succinim colligi Jolere. Nam & hodie

ïdjfi rarius
,
in cejlnariis Oceani Ostfrifici ,ut&

in littoribus cjus infularum reperitur
, e? fuo cevo

non perinde ex Prusjia
, fed Oceani Septentrio-

ndlis infulis Romanos EleÜrum accepisfe , difer-

tè testatur Plinius . Indien ’er nu, volgens

deeze geloofwaardige en voldoende getui-

genisfen , aan de Groninger en Oostfrie-

fche ftranden Barnfteen in de gronden ge-

vonden is ; indien ’er Barnfteen
,

gelyk

plinius zegt , in ouder dagen van de Kus-

ten der Noordzee naar Romen gevoerd

wierd ; indien dezelve wyders tusfehen

zwarte Bitumina ligt; kort om, indien men
het bygebragte recht gadeflaat, en al ons

gezegde te famen neemt, is ’er zeker gronds

genoeg om vast te ftellen, dat die Stofte,
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in oude dagen aldaar gevonden , ’er nog
heden in een natuurlyken (laat ligt, en ter

dier plaatfen ook in meerder hoeveelheid

kan gevonden worden; dat wy voorts den
tyd en der nadere ontdekkingen aanbevolen

laaten. Het is ons genoeg in deezen te

kunnen vastzeilen, dat onze Dary ook in

dit opzicht een volkomen Bitumen is; en

wy zullen in ’t vervolg onzer Rangfcbik-

kmge nog wel gelegenheid ontmoeten ,

om den Barnfteen afzonderlyk te befchou-

wen ; waarom wy ons voor tegenwoor-
dig hier over niet verder zullen uitlaa-

ten.

Beneven deeze tot dus ver gemelde ei-

genfchappen , is ’er nog eene derde
, of,

zoo men wil, eene vierde eigenfchap
,
die

de Dary met de andere Bitumina gemeen
heeft ; dat zy zig naamlyk ook onder de
gedaante van gegraaven 'Hout vertoont.

Hartman, die de Bitumina, en byzon-

der de Barnfteen-gronden , het allernaauvv-

keurigst befchreeven heeft, ftelt , als ee-

ne der voornaamfte Barnfteen-Moeder-

Aarden , een houtagtigen Bitumineuzen

grond, en een klai- en zandagtige Aarde,
die zig meestal in de nabyheid der Zee
bevind. De naam van houtagtigen grond

klinkt zekerlyk vreemd in ’t oor van de-

zulken ,
die vreemdelingen zyn in het

Ryk der Delfftnffm

;

dog als men hun on-

der ’c oog brengt, dat men ’er door ver-

ftaat eene aaneenverbonden Aarde, wel-

ker Laagen zoo fyn en dun aaneenver-

knogt

DELF-
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knogt zyn, dat ze zig, even als een fchcl-

ferig vermeuluwd ftuk Houts vertoonen,
en daarenboven brandbaar zyn; zal het hun
niet moeielyk vallen te begrypen , waar
om men deeze fchynbaare overeenkomst
veeltyds als voor de zaak zelve neemt

;
gee-

vende niet te min de uitdrukking van het

houtagtige klaar genoeg eene vergelykcn-

de benaaming te kennen. Dog van den
naam ter zaake. Wat onzen inlandfchen

Bitumineuzen Dary ten deezen aanzien be-

treft, men ziet denzelven , onder zulk eene
febelferige gedaante, vryveel, en wel by
groote bonken , op onze flranden aandry-

ven ; ik heb ’er Hukken van gevonden

,

die meer dan drie voeten breed waren,
welken zoo fchelferig en hard opdroog-

den , dat zy als ’t ware een volkomen
zwart verrot hout uitleverden. Onder
onze Veenbeddingen vind men geheelc

beddingen, die, buiten de overgebleevene

houten (tronken van hoornen , eene ken-

nelyke Laag van zulk Aard-houc vertoo-

nen ; by het booren van gronden noemt
men die vaste fchelferige Laagen Daryfcbil.

In fommige dergelyke Hukken Dary, wel-

ken, om en by Texel, aan Huisduinen,

en op de Slykgronden by Medenblik aan-

fpoelen , ontdekt men eene fyne fchikking

van Laagen ; en deeze Dary is
,
gedroogd

zynde ,
volkomen gelyk aan die Sloffe,

welke men , in de Pruisfifche Bitumineuze

gronden, als een houtagtig Bitumen graaft.

Dus heeft ook onze Dary dit gemeen met
die
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die gronden, dat dezelve, door de Zee-

kabbeling losgcweld zynde, by bonken van
allerleie grootte naar boven op de oppervlak-

te des waters dry fc , en op onze llranden

aanfpoelt. Men zou hier, ’t is waar, inge-

volge onzer voorgemelde aanmerkinge uit

hartman, veelligc kunnen denken, dat

die dryvende Hukken van elders op onze
kusten aandreeven ; e# ’t is niet geheel

bezyden alle waarfchynlykheid , dat ’er ee-

nige flukken van elders alhier aanfpoelen

:

maar het is intusfchen egter volftrekt ze-

ker, dat deeze Dary ook uit zyne vaste

beddingen van voor onze ftranden zelven

loswelt en opdryft. Dit is aan alle Schip-

pers, en den zu!ken,die omtrent de Zeeuw-
fche Darybanken woonen ,

over bekend ;

naar Zeeland vaarende , heb ik meer dan

eens, met eigen oogen,op de onder water

liggende Schorren, eene wellende opborre-

ling gezien , die korts daar na eene gant-

fche kluit of etlyke kluiten Dary in het

aankabbelend Zeewater opwierp. Als men
dit en het voorgaande te famenvoegt, kan

men uit al het voorgefteide gereedlyk op-

maaken , welk eene overeenkomst onze

Dary met de Bitumina heeft; en te gelyk

zig een denkbeeld vormen, aangaande de

wyze hoe, en op welke, dezelve hier te

Lande gevonden word.

Het eerite Lid der bedoelde Verhande-

linge dus genoegzaam ontvouwd, en myne
Helling betoogd agtende, zal ik my nu ver-

der inlaaten in een nader onderzoek ,
we-

II. deel. Ee gens
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gens de eigenaartige zelfdandigheid deezer

Stoffe. Volgens de ervarende Scheikundigen
behoort hier toe, dat zy ontvlambaar is;

en het voornaame deel van haare ontvlam-
baarheid word faamgedeld, door eene ont-

vlambaare zuure olyagtige doffe. Wanneer
het algemeene Vitrioolzuur, met eene zui-

vere Phlogistike, (brandbaare) doffe, zon-

der tusfchenkomst van eenige andere grond-

dof, (frincipium) , vereenigd is, dan word
’er Zwavel uit gebooren ; en als dit Zuur,
te gelyk met dit brandbaare , met aarde of

met water tot een lichaam te famendolt,
dan is het die doffe, welke men Bitumen
noemt. Deeze vereenigde klomp nu ver-

fchilt, naar geraade van de hoeveelheid , of

het meer of minder gedeelte der onderfchei-

den doffen , waar uit hy te famengedeld
is, merkelyk in weekheid, hardheid , aard-

agtigheid
, doorfchynendheid , ondoorfchy-

nendheid enz. waar door dan ook de ver-

fchillende heerfchende doffen, onderfchei-

den benaamingen der Bitumineuze weezens

veroorzaaken, welken wy hier boven reeds

opgenoemd hebben. Dat nu onze Dary,
onder de gedaante van eene Zwarte Aar-

de, deeze eigenfchappen , welken de Schei-

kundigen in ’t Bitumen vereifchen , in zig

bevat, ten minden tot een zekeren trap,

die denzelven van andere Aarden hier te

Lande onderfcheid , is volkomen zeker.

Wanneer men onzen Dary brand, zal hy
eenen Zwaveligen reuk van zig geeven; by

overhaaling weigert hy geene vetagtige
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oly, of liever , hy geeft eene zuuragtige met delf*

Zwavel en Aarde geconcentreerde vettig- STOF *

heid van zig
; en die vettigheid brand hef-

FEN *

tig ja geheel weg, wanneer zy word aan*

gedoken. Deeze doffe laat zig met geen

water vermengen, maar men ontbind ze,

in Alcohol; en als ’er op die ontbinding

water geworpen word, dan fcheid zezigby
wyze van doorzinking (pracipitatio'). Het
overblyffel word hard, en vertoont eene

fyne zwarte aardfche StofFe. Het zout van
den zouten Zeedary , door water afgekookt,

is een zuiver Zeezout; dog dat geene dat

vlug is, en zig by distillatie aan de glazen

aanzet, behoud een Bitumineuzen aart, en
zweemt naar Zout van Barndeen. ’tSchynt

dus , dat men tweederleien aart van Zout
in den Dary heeft te erkennen; en dit by
’t voorige in agt genomen zynde ,

is ge-

noegfaam om ons te verzekeren , dat wy
den Dary hier niet ten onrechte, als eene
Bitumineuze graafbaare Mineraale Aarde
voordellen.

Het overige dat wy nu nog ten opzichte Onder-

van den Dary noodwendig zouden dienen fcheid

te onderzoeken , zou zyn , of de Dary
,
die
™

zoo naby vermaagfchapt fchynt aan on- en

ze Veen- Aarde , niet met dezelve eene Veen.

en de eigende grondoorzaak heeft. ’Er

komt naamlyk in bedenking, of men de

aardagtige hoofddoffe van den Dary niet

oorfpronglyk in het Ryk der Planten

moet zoeken ; en of deeze Stoffen niet

in den grond, door de algemeene Zuuren
Ee 2 en
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en de Zwavelgeesten , of door de Zouten
tot Bitumina groeien? Dit gevoelen komt
ons , onder zekere bepaalingen

,
gantsch aan-

neemelyk voor; maar dewyl wy dit dade-

Jyk by de Veen-Aarde breeder zullen ver-

handelen, zoo vermyden wy voor tegen-

woordig het verdere gewag hier van opzet-

lyk. Alleen kan ik niet wel voorby hier

nog met een woord reden te geeven , waarom
ik de Dary van het Veen onderlcheide. De-
zelve beftaat hier in. De Dary komt ons

voor fyner en meer verbonden te zyn;
waar door dezelve nader overeenkomftig

is met de egte Bitumina : de Dary verfchilt

daarenboven merkelyk in trap van zout-

heid en zwavelagtigheid, dezelve bezit hier

te Lande zeer waarfchynlyk , fchoon wei-

nig , eenig Barnfteen ; en eindelyk komt dee-

ze ftoffe zeer naby aan de Bitumineuze
Steenkool. Dit alles kan men, myns vvee-

tens, op geen Veengrond toepasten; zoo
iemand het egter anders verkiezen mogte

,

en hy ’t beter oordeelde die ftoffe onder
een te mengen, of, ten opzichte van de Bi-

tumineuze Aarden, eene byzondere tehik-

king aan te neemen, wy betwisten hem die

vryheid niet; en durven in dit geval onzen
Vaderlandfchen Liefhebberen wel aanbe-

veelen , de verdeeling , die de geleerde

Heer j. g. stockar vanneuforn, van
wiens keurige Proeven wy veelal oogge-

tuigen geweest zyn, in zyne doorwrogte
Verhandeling over den Barnfteen , raaken-

de dit onderwerp opgeeft. Die Heer ftelt
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alle Bitumineuze Boffen in deezen rang , en
onderfcheid dezelven

,
in graveolentia (Tin-

kende,) en fuaveolentia

,

(welriekende). On-
der de Binkende telt hy; de Nuda

, dat is,

die in geene Boffen verborgen zyn ; en de

Festita, die met eenige Boffen omkleed zyn.

Tot de Nuda behooren dus de (A) vloeibaa-

ren , als de Napbtha
,

Petroly , Aard oly en

Aardbalfem$ (b) de vveeke als de Pisfafpbal-

turn
,

en de vaste Afphalt of Joodenpeh

Tot de Pestita (B) behooren (a) Matrice

Terrea
, die eene Aarde tot een grondflag

hebben , als Dary en Turfveen (b) , de
Lignea

, die in graafbaar hout verborgen
zyn , en de (c) Lapidea^ die in Been huisves-

ten
,

als de Steenkool en Gagaat. Onder de

tweede hoofdverdeeling, te vveeten de wel-

riekende, komen alleen voor, de taaien

en weeken , als (a) de Amber en (b) de harde

en vaste Barnfieen .

Wy hebben deeze fchikking , die alles-

zins naar den aart der zaaken ingerigt is

,

hier wel willen bybrengen , fchoon ons alle

die Stoffen zoo onderfcheiden in dit Land
niet bekend zyn; te meer, daar wy egter

niet twyffelen , of zy zyn ’er in een meer
of minder trap, en het niet onmogelyk Bel-

len , dat zy, met den aanwas der onder-

zoekende Natuurkunde, even als het Barn-

Been konden ontdekt worden
,
gelyk wy

hier en daar reeds hebben aangemerkt. De
Historie van den Bitumineuzen Dary hier-

mede hatende berusten, hebben wy voorts

aangaande onzen Dary nog te melden ,
dat

Ee 3 wy

DFLF-
STOF-
FEN.

STOC-
KaR DE
NEUF.
De juc-
cino.

pag. 10.



DTLF
STOF-
FEN.

ZOUTE
MOL -

LEMaG-
TiGE
DARY.

BITUMI-
NEUZE
vaste
DARY.

428 NATUURLYKE HISTORIE

vvy ’er met zekerheid maar drie of uiterlyk

vier Soorten van kunnen bepaalen.

Eerfte Soort.

ZOUTE MOLLEMAGTIGE DARY.

Onder deeze Soort moet gebragt wor-
den die Dary, welken men, als een wee-
ken grond vind, tusfehen de Zandbeddin-
gen , overal aan de kusten en byzonder
aan de Overmaafche ftreeken. Die foort

van Dary droogt niet houtig nog met op
een liggende laagen op; dezelve is fyn en
zagt in het behandelen; ontbind langfaam

in water; brand, gedroogd zynde , vlug,

en geef goede kooien. Dezelve verfchilt

in grofheid \ fynheid en ruwheid , naar

jnaate dat ’er andere gronden mede ver-

mengd zyn; heeft eene hoog zwarte ver-

we, en geeft geelagtige en zoute asfehe.

\

Tweede Soort.

BITUMINEUZE VASTE DARY.

Deeze Soort is eigentlyk die Dary, wel-

ke als vaste aaneenverbonden kluiten, op-

welt, en waar tusfehen men het Barnfteen

vind. Dezelve droogt zoo hard op, dat hy

byna naar weeke Steenkool zweemt. Op
fommige Banken of Schorren , daar hy op-

pervlakkig ligt, kan men dien dadelyk in

vierkante Rukken afiteeken, en, na een

wei-
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weinig droogens , branden ,
als ware ’t goe-

de Turf. Deeze Dary is ook zwart van

vervve , en helt fomtyds wel naar het

donkerbruine. Men vind ’er geene over-

blyffels van riet of dergelyke planten in,

als doorgaans in het Turfveen voorkomen;
evenwel zyn die kluiten fomwylen metlint-

agtig Zeewier doormcngd. Men ziet deeze

Soort aan de Noord-Hollandiche Stranden

overvloedig aandryven.

Derde Soort.

BITUMINEUZE HOUTAGTIGE
DARY.

De Houtagtige Dary komt in verwe , ei-

genfchap en uitwendige gedaante, met de

laatstgemelde overeen : dog wanneer de-

zelve doorgebrooken word , ontdekt men

,

dat hy uit zeer fyne laagjes beftaat, op ee-

ne dergelyke wyze als zwart Lei fchelferig

aan een verbonden is. Deeze Soort dryft

mede met bonken aan onze kusten ; of ’er

geheele Laagen van zyn is my tot nog on-

bekend; hier boven hebben wy gewag ge-

maakt van eene leiagtige Klai , en van eene
fchelferige Houtwaarde; misfchien is deeze
Dary wel een mengfel van die beiden.

Ee 4
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Vierde Soort.

BITUMINEUZE ZOETE D A R Y.

De Dary die men binnen in het Land,
verre van Zee , onder onze beddingen

vind, is van dien aart, dat dezelve, door

geen Zeezout meer doortrokken zynde,’er

ook niets van bezit, dan ’t geen men in ’t

gemeen in onze aarden verfpreid vind.

Deeze Dary ontmoet men alveel onder de
geest- en heigronden van Noordwyker-
hout, Voorhout, Wasfenaar, omtrent de

Wyk en ook by Naarden
, daar dezelve

fomtyds als een Turfgrond voorkomt;
waar toe die Soort ook gedeeltlyk be-

hoort. Egtcr is zy, door haare brosheid

als ze droog , en door haare taaijigheid

als ze nat is, van Veengrond onderfchei-

den ; dog zoo flaauw , dat men dezelve

hier te houden hebbe voor eene tusfehen-

foort ,
welke het verband van den Dary

met den Veengrond maakt, en ons dus tot

dien grond ,
als tot een derde Gejlagt be-

hoorende, doet overgaan.

NE-
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NEGENDE HOOFDSTUK.

Waar in eene uitvoerige Verbandeling van het

Veen 9
benevens deszelfs bereiding tot Turf

voorkomt ,
onder het

Derde Geflagt van den derden rang der

EERSTE ORDE.

VEEN-AARDE,

Het geen wy in het derde Hoofdfiuk ,

wegens de ligging der Veenbeddin-

gen, derzeiver onderfcheid en bepaalingen

in Holland, aangetekend hebben, zou hier

bykans wel overgebragt dienen te worden

;

voor zoo verre het van nut kan zyn

,

tot

een volledige befchryving van het Veen.

Dog devvyl dit gedeelte aldaar vry duidelyk

behandeld is, zullen wy ons niet op nieuw
inlaaten , in ’t nagaan van verveelende af-

leidingen van benaamingen , ’t optellen van
plaatfen, waar men al Veen vind, of waar

niet, waar het ook buiten Holland ligt, en
ontellyke andere kleinigheden , waar aan

dit ftuk onderhevig is: maar ons terftond

bepaalen tot het onderzoeken der Stoffe

zelve. En daar in ftellen wy ons voor dit

onderwerp, zoo veel ons mogelyk zy,der-

maate klaar te verhandelen
i dat het. hier

Ee 5 ge-

DELF-
STOF-
FEN.



d Gif-
stof-
fen.

Ver-
fcheiden

gevoe-
lens

over het

Veen.

Zie
SCHOOCK
Detutfis.

Pag. 3 1

en 31.

43 2 NATUURLYKE HISTORIE

gezegde
,
gevoegd by het ontvouwde in ons

derde Hoofdftuk , vereenigd met de aanwy-
zing der Vecnplaatfen , in onze Geographi-
fche bcfchryving des Lands, in ’t Eerfte en
Tweede Hoofdftuk van ’t Eerfte Deel

, als eene
volledige befchryving van deezen byzonde-
ren Vaderlandfchen grond, genoegzaam zal

konn en voldaan.

Dit onderwerp nauwkeurig zullende on-

derzoeken , ftaat ons in de eerfte plaats het

oog te vestigen , op het grondbeginfel of de
Hoofdftoffe zelve van het Veen. Hierover
zyn veele en verfcheiden gedagten ontdaan

,

die Eeuwen lang door de pennen, van
allerleie Schry vers, nog al met eenig ver-

toon hebben omgezworven , dog thans,

onder ’t helderfchyncnd licht der Natuur-

kunde , aan de voeten der eenftemmige
Waarheid vernederd liggen ;

dewyl beuzel-

praatjes en ligtgeloovige vooronderftellin-

gen, in onze dagen , voor beflisfende proe-

ven zwigten. Wy kunnen egter niet nalaa-

ten, de voornaamften dier gevoelens, by-

zonder dezulken, die meer of min van aan-

belang zyn , beknoptlyk voor te dellen.

Onder de minst aanneemelyken zyn die ge-

dagten, dat het Veen, by wyze van eene

eigenaartige onbekende plant , onder het

water groeit en in de Moerasfen voortteelt.

Als mede het denkbeeld van eenigen die

beweeren , dat het Veen, als ’t ware, de

voortteelende Moedergrond van alle Bitu-

mina, S:eenkoolen en harde Gagaten zou

zvn ; even zoo als alle Metaalen en Myn-
ftof-
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{toffe , een byzonderen Moedergrond of

Myn ader hebben ; waar toe men wyders

wil , dat de invloed der Sterren het zyne
toebrengt , door in de Veen-ftoffe eene

groeijende kragt te doen invloeien, gelyk

als in de planten. Deeze gedagten , naar

het denkbeeld der Alchimisten ingerigt , en

door LEViNUs LEMNius voorgefteld , zyn

naar die wyze van denken te verfchoonen

;

en ze zouden ,
indienze wat onderfcheidenly-

ker verklaard wierden , nog al aanneemelyk

zyn , ten opzichte der veranderinge die het

Veen kan ondergaan; dcwyl wy, volgens

het voorheen betoogde, niet vreemd zyn
van te denken, dat het Veen tot harder

grond, en zelfs tot Steenkool kan verhar-

den. Maar minder infchikkelykheid ver-

dienen de denkbeelden der zulken , die

ons wel zouden willen doen gelooven ,

dat het Veen in overoude tyden , als aan

geheele Eilanden , uit de Noordlyke Ge-
westen , herwaards is komen aandryven

;

dat deeze Veen- Eilanden door de Zee,
over den laager bodem des Lands en in-

zonderheid over Vriesland, gevoerd, al-

daar zyn blyven liggen ; bedelvende al het

geboomte en de verdere Gewasfen , die

’er op den thans bedekten grond ftonden.

Men verfterkt deeze gedagten wel met de

bewuste Boomen , die men nog heden on-

der verfcheiden Veenen vind; en beroept

zig vervolgens op het dryven van eenige

losgewelde Veenffreeken
,

die oudtyds in

Vrieslands Meeren , met daar op wasfende
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Boomen dreeven
, en zig hier of daar ter

neder zetteden. Dog daar dergelyke ge-

vallen nog heden in onze dagen gebeuren,
en ’t bekend is , dat die losgewelde en dry-

vende Eilandjes niet anders zyn dan bon-
ken, die van den gemeenen bodem zyn af-

gefcheurd, daar ook niemand van zulke

voorbeelden uit Noorwegen of elders iets

weet, vervalt die vernuftige gedagte van
zelve ; even zoo wel als de gisfing van blan-
canus, die den Veengrond onder wegge-
fpoelde bergen zoekt.

Anderen (*), hunne aandagt vestigende

op de brandbaarheid van het Veen , en des-

zelfs zwaveligheid , oordeelen het Veen
eene Zwavel- Mineraale Aarde te zyn.

Guicciardin , bezield met ernftiger

denkbeelden , beroept zig op de Voorzienig-

heid (j ), die de Vecnftoffen van den beginne

gefchaapen en juist geplaatst heeft, in dit

Gewest en andere Landen , daar gebrek

aan hout is
; hy meent zelfs , dog zonder ee.

nigen grond , dat de Veenftoffe , van zyn tyd

af, over de vyftienhonderd jaaren reeds als

zulk eene natuurlyke Aarde bekend ge-

weest is. De gedagten te vestigen op

Gods alleszins wyze fchikking tot nood-

druft der Menfchen ,
is het werk van

Re-

(*) Commelin. Of da pp KR befchr. van
Amfterdam. Schoock deTurfis.

(f) Guicciardin defcript. des Vaïs Bas . p. 2Q 1

.

Ned. uirg. bl. 160. Zie ook oudhof Verhaal

der Watervloeden, bl. 300.
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Reden en Godsdienst; dog alles, waar in

wy dwaalende onkundig zyn , eensklaps

aan die fchikkinge toe te fchryven , is die

wyze fchikking , welke ons het vernuft

en de reden gefchonken heeft , te ontze-

nuwen. Op die wyze heeft ook guicci-
ardin, in Rede van te zeggen ,

ik weet

bet niet
,

zig van die gemeene uitvlugt be-

diend, en zig eensklaps uit de verlegen-

heid van zoo veele gisfingen gered; dat hier

te vreemder luid, dewyl hem wel bewust
was, hoe veelen dezer Landen oudtyds vol

Moerasfen, Meeren, Bosfchenen Houtgewas
waren. Dan Iaat ons, die reeds van doding
overtuigde gevoelens daar laatende, eenige

anderen , welken ter zaake dienen , met meer
oplettendheid befchouwen. Onder deezen

zyn ’er die Bellen
,
dat de Boffen van het Veen

niets anders zyn dan eene famengroeijing

van Boombasten , takken , wortelen , bla-

den en meer dergelyke deelen van Boom-
gewasfen ; men beroept zig ten deezen op-

zichte zelfs op geheele Bosfchen, die, door
geweldige overffroomingen onder water

geraakt zynde, aldaar in den modder of
ilyk bedorven, vervolgens met allerleie

moerasplanten, als biezen, kroos, riet,

gras en andere gewasfen faamgegroeid ,

verrot, en als vast Veen verbonden zyn
geworden (*). L 1 b a v i u s zegt desaangaan-

de,

(*) Levin, lemn. Be Occult . Nat. Mirac.

Lib. I. Cap. 17. Picard, Drentfche Oudheden ,

p. 3 6. Journ . Ues Scavans. Tom, 44. pag. 171.
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de, dat de Brabanders, Vriezen en andere
Nederlanders, hunne Dary-en Turfveenen
hebben , die uit eene famengroeijing van
wortelen , te gelyk met een Bitumineuzen
grond, bedaan ; en -agt het diensvolgens

geen wonder dat dit Veen brand ; dewyl
die zeldzaame brandftof uit verdorde wor-
telen is faamgefteld. En zoo voegen eeni-

gen , naby aan dezelfde gedagten , 'er een

moerasfigen Bitumineuzen grond by, die,

wanneer zy met de verrotte Plantftoffen

onder water is verbonden geworden , een

Veen formeert , dat , eens uitgegraaven zyn-

de, nooit wederom aangroeit. Daar be-

nevens zyn ’er nog, die den trap van ver-

rotting en brandbaarheid wel byzonder af-

leiden van eenige foorten van Boomcn,
welken men wil dat oudtyds in menigte in

Holland groeiden, als Pynboomen , Den-
nen en dergelyke vette en harstagtige Ge-
wasfen , waar by men al wederom , als ee-

ne tweede oorzaak , de overftroomingen
voegt. De oplettende ten kate, fpree-

kende over de afleiding van het woord ötr /

öerf of Öert! / en vervolgens gantsch fchran-

der,de naams oorzaak van berrie/®arte/
©atttlft/ of misfchien ook van ©0$f/ op

tO^f / turf afleidende, fchetst by die gele-

genheid de geboorte van het Veen , naar

fommiger gevoelen , zeer kundig af. Hy
beweert naamlyk „ dat de Veengrond of

„ Derrie ontdaan zoude zyn, uit de ruig-

„ te van bladeren , dorre takjes en riet

,

• „ uit de naast by gelegene Bosfen ,
door

,, lank*



van HOLLAND. 437

„ lankheid van eeuwen met het afloopen

„ van Beekjes en Waterfyperingen na de

„ Jager gronden afgefpoelt, en aldaar tot

,, eene moer vergadert, enz”.

By deeze Hellingen voege men nog het

denkbeeld van den Groninger Burgermees-

ter alt in g, die het Veen houd voor ee-

ne Soort van Jigte dryfbaare of moerige

StofFe, welker oorfprong van onheugelyke

tyden af onnafpeurelyk is; op welker op-

pervlakte allerleie Rietgewasfen
,

gras en
biezen groeien , die daarop nedervallen,

verdorren , verrotten , en telkens wederom
aanwasfende en weder rottende, die StofFe

by aanhoudendheid vermeerderen. Deeze
vermeerderde StofFe, zegthy, altoos bly-

vende liggen , is niet ongelyk aan verrot

hout, en zuigt het water in als cene fpons;

waar na dezelve , uit het water geheven

zynde, doordruipt of doorlekt, en tot Turf
geformeerd word.

Behalven de gemelde gedagten deropge-

nóemde Schry veren , zyn ’er nog al etlyke

byzonderheden
, aangaande het Veen en

den Turf, in veele Boeken verfpreid; voor
al in onze Kronyken, ’s Lands Plakkaten,

Historiën en dergelyke Schriften , welke

allen tot de opgemelde befchryvingen be-

trekking kunnen hebben ; dog ze zyn veelal

van dcnzelfden inhoud , dien de een van den
anderen fchynt te hebben overgenomen.
Veele denkbeelden zyn ontleend uit de ge-

dagten van PLiNius en artstoteles ; en die

van anderen uit ’s Lands oude Historiën

zel-
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zelven ; waar in de groote juniüs uit-

munt. Maar onder die allen zyn ’er gee-

nen , die dit Ruk opzetlyker en te gelyk

naauwkeuriger behandeld hebben , dan mar-
tinus schoock(*), inleven , Piofesfor ie (Wo-

ningen
, en JOH. HARTMAN DliGNER (j ) , M. D.

Deeze beiden hebben meest alles doorfnuf-

feld, wat ’er oud en nieuw van opleverde,*

ook heeft de Hoogleeraar lu lo fs eenige

gedagten uir hunne fchriften bepaald; en
ze zyn ons insgelyks ten nutte geweest,
voor zoo verre ons hier licht ontbrak. Dan,
dewyl wy op hun fpoor, dog korter, en

met byvoeginge van andere Schry vers, de

meeste denkbeelden wegens het Veen heb-

ben voorgetteld, zoo behooren we vooral

hunne {tellingen deswegens niet over te

{laan.

De eerstgenoemde heeft met een door-

geleerden yver alles by een verzameld, en

uit gevvyde en ongewyde Schryveren , die

de hoogfte oudheid ooit gehad heeft , te

berde gebragt, wat hy maar vinden kon,
dat eenige de minfte betrekking op het

Veen had. En het dus by een gebragte

heeft hy, in eene zeer wel gefchikte orde,

op zyn onderwerp toegepast; naar de ge-

woonte welke ’er in dien tyd heerschte,

om, op een byzonder ftuk der Natuur-

kun-

st) Martini schoockii, TraÜatus de 7 urfis.

Croning 1638.

(f) Joh. har tm. degneri, Disfertatio Phy-

fieci de'turfis . Utr. 1729.
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kunde, alle Griek fche en Romeinfche, ja delf*

zelfs Arabifche en Hebreeuwfche Schry- STÜF ‘

vers te doorfnuffelen ; waar door dierge-
fIN *

]yke verhandelingen dik wils meerder
, als

blyken van Taalgeleerdheid, door Cri-

tici opgefteld waren, dan dat zy aan hec

nuttige oogmerk der Natuurkunde voldee-

den. Evenwel komt den Hoogleeraar

scHoocK, ten aanzien zyner befchry vin-

ge van den Turf of het Veen , die eere

toe, dat hy aan beide de oogmerken met
vernuft en oordeel voldoet. Men zou
zyn werk geheel dienen te vertaalen, in-

dien men van alles verflag wilde geeven:
dog ’t zal tot ons oogwit genoeg zyn te

melden, dat de meeste der (tellingen voor
zyn tyd ,

waar van ’er eenigen hier bo-

ven zyn opgenoemd , hem niet ontfnapt

zyn; en dat, wat aangaat ’s Mans eigen

gedagten, raakende de hoofdltofte van het

Veen, dezelve meest al op de kennis der

Bitumina en Steenkool uitloopen , en inzon-

derheid, door de Scheikundige proeven van
georgius AGRicoLA, opgeheiderd worden.

Onze Schryver fchynt daar heenen over te

hellen, dat hy het Veen als eene zwarte,

zwavelagtige eigen Soort van Aarde, wel-

ker zelfftandigheid Bitumineus is
,

aan-

merkt; en daar benevens beweert, dat die

Aarde eene eigenfehap heeft , om, ais ’t wa-

re,de verdorde Boomgewasfen te vertoonen:

’t welk hy uitdrukkelyk zegt , als hy lib a- Lib . IV.

vius, die het tegendeel (taande houd, dus dé Orig,

wederlege Reftius longe dixisfet
,

QLibavius)
rerum -

II. DEEL. Ff bu
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bitumen in quibusdam Turfis ita variegatum ,

diverfimocie difpofitum esfe , ut videatur fpe-

ciem exbibere radicum arefattarum. Dat is.

,, Hy
,
(te weeten ljbavius ,) zoude vry be-

,, ter gezegd hebben , dat het Bitumen in ee-

,, nige Turven (in de Veen*Aarde .) op zulk

,, eene verfcheide en verfchillende wyze

,, verfpreid is, dat het verdorde wortelen

„ fchynen”. Uit dit korte ftaaltje befpeurt

men ligtlyk hoe onze schoock over het

Veen gedagt heeft ; welke gedagten , in-

dien hy ze niet te verre getrokken had

,

ook haar gewigt zouden hebben ; dewyl wy
weeten , dat de Dary en fommig Veen fy-

ne Bitumineuze Laagen formeert ,
dieniet

ongelyk aan de gedaante van hout zyn

,

en
elders

1

ook graafbaar hout genoemd wor-

den ; dan dat men hier uit , by wyze van
gevolgtrekking , zoude willen afleiden , dat

verfcheiden Boomftronken , die men in ons

Veen vind, daar uit gegroeid zouden zyn,
is te ver buiten reden; dog hier van da-

delyk nader. Geheel anders brengt deg-
ner zyne meening te voorfchyn; fchoon

hy meest alle de cude bedenkingen uit

schoock hebbe overgenomen ,
heeft zyn

groote Meester boerhave hem nogthans

een anderen weg geleerd, om het Veen te

onderzoeken ; en degner is in dit fluk zoo
gelukkig geflaagd,dat hy van alle Schryvers

van zyn tyd den palm geftreeken heeft. Hy
beweert, en naar zyne meening, op goe-

den grond, dat het mos en wild gras de

naastdenkelyke Stoften zyn, die, door fa-

men-
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menrotting , den grondflag der brandbaa- dflf-

re Turf.aarde uitmaaken* Laatere Schry- sr0Fi

vers fchyhen die ook te bevestigen. De
Heer valmont de bomare, tekent

uit güettard, eenftemmig met deg-
ner aan , dat het grootfte gedeelte

der Zwitferfche en Nederlandfche Turf-

aarde; maar byzonder die van Fionien enz*

vezelagtig, en voornaamlyk uit twee foor-

ten van planten te famengefteld is. De
eene zou eene foort van Watermos zyn

;

Alge-

Muscus Palufiris Sqamofus ruber: en de ande- meen

re eene heide; Erica folns imbricatis glahris :
e

^fj
rb

ook merkt men op dat ’er het Water- denhoek

Zwaardkruid zig mede onder bevind. De der Nat*

overige Befchryving van den Turf, door
den Heer valmont de b o m a r e , is

zomare*
niet toepasfelyk op onzen Nederlandfchen Op ’t

Turf, het welk ’er ook zeer voorzigtig by woord

gemeld word. By deeze gelegenheid kun- TüRF *

nen wy niet voorby onzen dank te be-

tuigen, aan de Verzorgers van dit Woor-
denboek in onze moedertaale ; nadien wy
’t voor eene volledige en gemaklyke hand-

leiding houden , die den Liefhebberen on-

zer Vaderlandfche Natuurlyke Historie van
zeer veel nut kan zyn om van ’t een of
ander onderwerp kort en goed onderrigt tö

worden
; ook zyn de konstwoorden en de

naamen der zaaken, voor zo verre my
zulks in ’t doorfnuffelen van dit Werk
gebleeken is , zeer wel naar den waaren
zin en aart onzer Moedertaale overge-

F f % bragt*
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bragt. Het is de Heer Charles papil-
lon, die ’er ons de Nederduitfche Ver-
taaling van bezorgd heeft. Doch laaten wy
ons onderwerp vervolgen. Het blyktuitde

tot dus ver voorgeftelde gedagten ten over-

vloede, dat de meeste, zoo oude als nieuwe
Schryvers, voornaamlyk hier in overeen-

komen , dat ze de verrotte deelen van het

Ryk der Planten , als eene der weezenlyk-

lle hoofdftoffen van het Veen of den Turf
erkennen. Dus zouden wy volftaan kun-

nen, met dit als beweezen te laaten berus-

ten; dan devvyl ’er in dit denkbeeld, hoe
algemeen aangenomen

,
al vry veel aan-

merkelyke byzonderheden voorkomen
, zoo

vereischt dit Ruk , naar ons inzien , wel

eene nadere overweeging : waarom wy
onze gedagten , raakende dit onderwerp,
hier nog zullen laaten volgen ; ten einde

dus onze eigen proeven met die van deg-
ner te vereenigen, en ware ’t mogelyk,
eens voor al het waare weezen van het

Veen te bepaalen.

Toen wy in ons derde Hoofdftuk , ’s

Lands Veenbeddingen befchouwden , heb-

ben wy ’t tot eene andere gelegenheid uit-

gelteld , om van het Hout en de Boomltam-
men, die men onder het Veen vind, te

fpreeken. Deeze gelegenheid nu, doet zig

hier natuurlyk op; dewyl wy thans onder-

zoeken moeten , of de vooronderftelde ou-

de Bosfchen, die men wil dat voormaals

dit Land befloegen, tot de geboorte van
het
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het Veen iets hebben toegebragt; ’t welk

ons noopt dit ftuk in ’t geheel wat by-

zonderer na te gaan. Dat ’er hier en

daar merkelyk geboomte in dit Land ge-

weest zy 3 getuigen de Oudheidkundi-

gen (*) niet alleen, maar ook veele ftree-

ken die ’er nog heden den naam van draa-

gen; en buiten deeze bewyzen fpreekt de

Natuur zelve hier bellisfend genoeg; ver-

mits men op verfcheiden plaatfen fpreeken-

de getuigen vind. Men ontdekt immers
onder fommige Veenbeddingen, nog dage-

lyks
,
geheele Boomftammen ;

ja men ont-

moet ze elders in al vry eeneaanmerkelyke
uitgeftrektheid. Dog het geen hier by in

agt ftaat te neemen , is ; dat men deeze

Boomen nimmer zoo veel, en in zulk

eene menigte, befpeurt, dat men die, als

overbiyffels van geheele doorgaande Bos-

fchaadjen over het gantfche Land en alle de

Veenen kan aanmerken; ’t welk zig anders,

gelyk schoock welgegrond , hoewel in een
ander opzicht , beweert , zoude moeten ont-

dekken ; aangezien ’er op die plaatzen, daar

men één of meer boomen vind, nog veel

meerder zouden moeten zyn. Dus ontmoet
men in Roelof-Aartgensveen , Amftelveen,
Nieuvvveen , de Soetermeerfche en andere

Veenen , hier en daar flegts enkele boomen in

den grond , daar men elders
, en nu nog korts,

om-

(*) Zie jUNius. Hist. Bat. Cap. XIII. Smits,
Scbatk. der Nederl, Oudb. pontanus Hut, Gelr.

Lib . I,
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omtrent Hazaartswoude, dagelyks en byna
doorgaans langs het dorp

, veele boomftron-
ken uitdolf; in zoo verre dat de Veen-del-
vers van roede tot roede, de dronken by
menigte opftapelden ; waar van ik in ’t

voorleeden jaar nog ooggetuige ben ge-

weest. Op zulk eene ondervinding breng

ik geen onaanneemelyke gisfing teberde,
als ik vooronderftel dat hier een doorgaand
Bosch geweest , en dat misfehien de naam
van Hazaartswoude daar van nog overge-

bleeven is. Dog fchoon ’er hier en daar

oudtyds zulke Bosfchen in ons Land ge-

vonden wierden , heeft het nogtans geen
fchyn , dezelven by de groote Bosfchen van

Duitschland te vergelyken; alzoo ze daar

by niet in aanmerking kunnen komen. Dan
de groote vraag is hier maar alleen; of men
die boomen, ’t zy ze ’er veel of weinig

geweest zyn , voor de oorzaak der Vee-
nen heeft te houden ; en of men , inge-

volge van fommiger gevoelen , denken
moet, dat ’er een zeker dag van Veenboo-
men onder den grond groeit?

Wat het eerde aanbelangt , het Hout
der boomen, als Hout aangemerkt, brengt

niets toe tot het formeeren van het

Veen ; fchoon wy beweeren , dat de bla-

deren der boomen ’er gedeeltlyk hunnen
invloed op hebben. De redenen die ons

beweegen , om voor vast te dellen , dat

het Hout zelve niet wel tot Veen kan ver-

wandelen, beftaan hoofdzaaklyk in deeze

beflisfende eigenfehappen van het Hout.

(O Dat
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(1) Dat het zelve, hoe veel eeuwen het

onder water gedaan hebbe , aan niets minder

dan aan verrotting onderhevig is
;

gelyk

de gemelde boomen onder het Veen getui-

gen. (2) Dat alle Hout , het welk door
verrotting word aangedaan, daar voor bo-

ven den grond en het water aandoenlyk is;

en het als dan , wanneer het of vermeu-

luwd of verrot is, geene de minde ont-

brandbaare eigenfchap meer bezit; dat het

ten minden van die eigenaartige oly, wel-

ke in goed Hout, in elk naar deszelfs aart,

huisvest, en die het Hout gedroogd zynde
bewaart

,
geen het minde deel meer overig

heeft. Dit zyn waarheden , die de dage-

lykfche ondervinding bevestigt; dewyl elk

Timmerman , Metzelaar of Heibaas zeer

wel weet, dat het paalwerk, van wat aart

het ook zy , onder den grond bedendig
goed blyft (*); en niet verrot dan boven
het water of den grond; hei welk men in

’t Hollandsch noemt tusfchen water en wind

rotten. Dit in agt genomen zynde , is ’t

terdond blykbaar, waarom de Houtdoffen
zelven niets aan het Veen toebrengen;
aangezien alle Veen moerasfig en waterag-

tig is. En wat het verrotte of vermeuluw-
de Hout betreft, het is den meesten onzer

Land-

(*) Het bederf aan onze Zeepaalen door Wormen
is eene byzondere zaak, hier toe niet betrekkelyk;
vermits dit geene verrotting, maar eene verandering
is , die het Hout door de knaaging deezer Dieren
ondergaat.

Ff 4
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Landzaaten in ’t gemeen, en allen Werklie-
den in ’t byzonder , ten overvloede be-

wust , welk eene kragtlooze
, drooge en

bryzelagtige eigenfchap vermeuluwd Hout,
verrot Paalwerk en vergaane Boomworte-
len hebben , zoo dat het niets meer van
eene olyagtige brandbaare kragt behoud

,

maar flcgts als eene dorre drooge Stoffe

aangemerkt moet worden. Derhalven kan
men , uit hoofde van den tegengeffelden

hrandbaaren aart van het Veen, geen de
minde overeenkomst tusfchen het zelve en
zoodanig Hout vinden. Men zoeke hier

in tegenftelling geene uitvlugt , met te

zeggen , dat die vermeuluwde of verrotte

Houtftof, met Klai, Leem of Aarde ver-

mengd zynde , brandbaar word. Degner
tog dopt deeze looze vinding met een

woord den mond, wanneer by zegt, dat

Aarde, Leem of Klai het vuur eerder zou-

de uitdooven dan doen ontvlammen. Dat
nu ook eenigen in dit geval zoo verre

gaan, van de brandbaare Stoffe der Vee-

nen , wel byzonder aan de Pyn- en Den-
nen-boomen , die hier voormaals zouden
gegroeid hebben , toe te febryven , is even

zoo ongegrond als het bovengemelde. Men
ontmoet immers nergens, zoo lang als men
iets kan nagaan van Geboomte , ’t welk

ons Land eigen geweest is ; eenig gewag
van Pynboomen in onze Gewesten. Pli-

:nius, die de Pyn- en Dennen Bosfchen in

alle Landen naauwkeurig aantekent , en

zelf in onze Friefche Landen geweest is,

meld
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meld ’er althans niets van ; ook vond ze

ciESAR in Brittanien niet. ’t Is waar,

men ontmoet ze in eene zekere Hreek op de

heide by Breda; daar deeze foort van Boo-

men , van oudsher , bekend is ;
dan ze zyn

,

naar alle waarfchynlyke redenen
,
van elders

daar geplant
,

gelyk ze hier te Lande op

meer piaatfen tot fieraad geplant zyn ; de-

wyl men ze anders gantsch Braband en
Vlaanderen door zou moeten vinden. In

die gedagten was ook schoock op goe-

den grond reeds ten zynen tyde;’dog dathy
meent , dat men de boomen of Hronken

,

die men in onze Veenen vind, lemen, kien-

boomen en kienhout noemt , om dat keen of
kien een Pynboom betekent ,

is , zoo ’t my
voorkomt

,
gantsch beuzelagtig ; dewyl dit

geboomte myns weetens onder dien naam
niet bekend is. Maar dit weet ik zeker,

dat men hier te Lande tegenwoordig
van een verdorden

,
vermeuluwden

, worm-
fteekigen boom zegt, dat hy keemig en kie*

mig is
; dus verflonden oudtyds en verflaan

nog heden , myns eragtens , onze Land-
zaaten, of Veengraavers door keen of kien-

boomen
, niets anders dan bedorven vermeu-

luwde en onbruikbaare boomHronken. Daar-

enboven is my uit verfcheiden Hukken
Houts zonneklaar gebleeken, dat de mees-
ten dier Houtflronken

,
Esfen , Wilgen en

Elzen-Hout zyn ; fomtyds zyn my jtwyffel-

agtige Hukken voorgekomen
,

als Eiken-
hout. Dog de eerstgemelden zyn zoo dui-

delyk te onderkennen , dat men ze flegts

Ff 5 by
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by het Hout of de Wortels zelven behoeft
te vergelyken, om daar van overtuigd te

worden; byzonder van de Elzen- Wortelen

;

welken altoos rood zyn , en ook in ’t op-
gegraaven Veen die koleur beftendig ver-

toonen: weshalven wy onze Lcezers van
de onzekerheid en ongegrondheid dier voor-

onderftellinge kunnen verzekeren.

Raakende de gedagten van anderen , dat

deeze Boomftronken onder den grond , en
tusfehen het Veen zouden groeien, als ge-

heele fteenkoolagrige Bitumineuze takken

of ftronken; de redenen
,

die men ter be-

gunftiginge van dezelven by brengt , zyn
even zoo ongegrond als de denkbeelden

wegens dit Hout zelve. Men beroept zig

in deezen op het Ebur fosfile , of het gegraa-

ven Ivoor (*), op verfteende Schelpen, en
kortom op allerleie lichaamen , die men
verre van haare natuurlyke plaats, en on-

der haare eigen gedaante, onder den grond
vind. Hoedanige verfchynfels eenige ou-

de, en nog wel byzonder veele Schryvers

der vyftiende en in ’t begin der zestiende

Eeuwe,niet weetende wat hier van te den-

ken , in het gevoelen gebragt hebben ,
dat

deeze weezens , zoo wel onder den grond

als op het Land en in het water groeiden.

Even

(*) Libavius. Lib. III. Cap. 17. R. johnston.

Hist Anglice Lib. II. Olaus wormius iVJufei. Lib.

II. Cap. 16. Plin. Hist. Nat . Lib. VII. Wyders
fr. stell. linceus , en cambdenus. Defcript , An-
glia. gassendus en andere.
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Even gelyk het bygeloovige gemeen nu
nog beweert , dat ’er geene gedaante van

cenig op het Land leevend en groeijend

Schepzel is, of men vind dezelve ook in

Zee; ’t welk zoo verre gaat, dat fom-

mige Zee-Kapteins den Liefhebberen der

Natuurkunde wel zouden willen diets maa-

ken , dat men in de Kroostzee weezens

ontdekt, die Kasteden met kanon en fol-

daaten verbeelden
; ja zeker Schryver heeft

,

zelfs in figuur, Steenen voortgebfagt , die

eene verfteendeZon ,Maan , Sterren en een
Spinneweb vertoonen : ook weet men welk

een invloed verkeerde Inbeelding op de

groeijingderFlorentynfche Boomfteenen,en
eenige Agaaten gehad hebben. Dandergely-

ke beuzeltaal en vinding heeft thans geen
ingang meer by lieden van eenige kundig-

heid. Men weet nu beter, men begrypt,

op den grondflag van zeer bondige bewy-
zen , dat de veranderingen , die de Wae-
reld van haar begin af ondergaan heeft, en
nog dagelyks ondergaat, veele en veeler-

leie foorten van Schepfelen onder haare

beddingen kan bedolven houden , en de-

zelven in hunne gedaante, zelfftandigheid

en aart, de eeuwen door doen duuren.

Maar gelyk ’er geen Autheur gevonden
word, die zyn gevoelen wil doordringen,
of hy weet nog al eenige fchyribaare voor-
wendfels voor zyne zaak te berde te bren-

gen; zoo heeft ook schoock , met op-

zicht toe eenige verfpreide Boomftronken
of Wortelen , etlyke bedenkingen voorge-

fteld,

delf-
stof-
fen.
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field, waar door hy tot die gedagten fchynt
over te hellen ; dat fommigen dier ver-

fpreide Stronken of Wortelen
, als andere

Delfftojfen aan te merken , en op die wyze
onder de Aarde voortgebragt zyn. Eorum -

que inftar fub terra generata fuisfe fequentes

rationes probabiliter ad modum evincere viden -

tur. Dan dewyl de redenen die hy voort-

brengt , zeer gemaklyk te wederleggen zyn ,

en tevens dienen om ons gevoelen naast-

denkelyk te verflerken
, zoo zullen wy dezel-

ven hier in eenegeregelde’fchikking nagaan.

Die Hoogleeraar beduid ons in de eerjle

plaats, dat de Boomftammen en derzelver

takken verfpreid
, en niet aaneen gevon-

den worden , dat de Rammen zonder wor-
tels liggen, welken, gelyk ook de takken,

zig anders aaneen zouden moeten vertoo-

nen, indien het een uit zaad voortgefproo-

ten boom geweest was; bygevolg, meent
hy , is het een voortbrengfel van onder
den grond. Dog hier op durf ik wel rond

uit zeggen, dat deeze flelling bezyden de

waarheid gaat ;
vermits verre de meeste

boomen, die men vind, alleszins een afge-

knotten Wortelftronk hebben : ook zyn daar-

enboven de zwaarfle takken ’er nog duide-

lyk aan vast. Dat de meeste dier boomen

,

gelyk men opgemerkt heeft, geene kleene

vezelwortelen meer doen zien , is natuur-

lyk; vermits alle geboomte, dat door den
tyd flerft, allengs van zyn top af na den

flam uitteert, tot dat ’er niets dan de ftatn

met eenige zwaare takken overblyft ;
de-
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wyl de kleener takken door den wind hei-

en derwaarts afgeflaagen worden. Dit

zelfde gebeurt even zoo aan de wortelen,

die ook tot aan den ftam uitteeren ; tot dat

de Boom eindelyk omvalt, liggen blyft,en

doorzinkt in den grond of het moeras , waar

op , of waar naast hy onlangs groeide.

Voeg hier by ,
het geen de Heer lulofs

in dit opzicht wiskundig aandringt ; dat

alle lichaamen , die op weeke bolle gronden

liggen, met ’er tyd, uit hoofde van hunne
eigen zwaarte , in den grond doorzinken.

Dit is zelfs in onze dagen zoo overtui-

gend bekend , dat het geen verder be-

wys behoeft. Aan alle de oevers van onze
meeren, poelen en Booten, daar men oud
geboomte vind , toont ons de ondervin-

ding, dat zy allengs over hellen , uittee-

ren , eindelyk in het water vallen en in den
grond doorzinken; ’t geen men wel byzon-

der in onze Wilgen en Elfen- Boomen
,
ge-

]yk ook in de Esfchen , Ypen en Abeelen
befpeurt. Dog al vond men nu of dan een

Ham zonder wortelen , ’er ligt niets onna-

tuurlyks in, dat een boom, door den wind
van zyn wortel kan worden afgefcheurd

;

ook is ’er eene ziekte aan de Elzen boomen
bekend, die men Ring-knaaging noemt; ’t

welk een bederf is, dat den boom in de

rondte doorknaagt, en denzelven eensklaps

van den ftam door midden affeheid. En ’t

is daarbenevens te gelyk buiten eenige te-

genfpraak, dat ’er zelfs geheele boomen,
met takken, bladeren en al, door de ftor-

men

delf-
stof-

fen.
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men afgeknot, in de meeren en poelen ge*

Rort worden: en dus is ’cr wederom eene
volftrekt natuurlyke reden , waarom men
fomwylen Rammen zonder wortel-eirlden

vinden kan. Dog ’t komt ons vreemd
voor, dat de gemelde Schryver , in eene
tweede bier op volgende zwaarigbeid , be-

vestigt , ’t geen hy in de eerfte volftrekt

ontkende. Want daar zegt hy,: dat deeze

boomen niet alleen zeer diep in de binnen-

Re deelen der Aarde gevonden worden,
maar dat zeer veclen van dezelven , die

het diepst liggen
,
zeer digt tusfehen Ruk-

ken van wortelen in gelegen zyn : dan
, ver*

volgt hy verder, niemand kan reden gee-

ven , hoe het toekome , dat deeze boomen
dus zyn nedergeveld, en hoe deeze Rron-
ken met hunne afgebroken deelen

, (eorum -

que fragmina) zoo op een gehoopt en diep

zyn by een geRapeld. Dan hier van is wel
degclyk reden te geeven. Want op die

plaatien, daar de boomen, zoo door ou-

derdom als Rormen , nedervallen , is het

gantsch natuurlyk, dat ’er ook eene me-

nigte van takken en flronken van dat ei-

genRe geboomte ter nederRort ; en wat

de wortelen der boomen aangaat , men
weet dat dezelven , inzonderheid als een

boom zyne vrye groei heeft , zeer diep in

de aarde werken, vooral in bolle moerige

gronden ;
ook merken alle Boomteelders

aan v dat alle geboomte, ’t welk natuurlyk

opflaat ,
oneindig digter.en dieper in elkande-

ren wortelt ,
dan geplant geboomte. Daar-

en-
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enboven, en deeze aanmerking is hier van

gewigt, is het onzen Inlandfchen Wilgen,
byzonder den Waterwilgen en den Elzen,

zoo eigen diep te wortelen , dat men de

wortels , en voor al de zywortels der na-

tiuirlyke oude en onverhinderd gegroeide

Boomen, niet zelden ter diepte van vier,

vyf a zes voeten vind. Eén Esfchenboom
alleen, kan tot zeven of agt voeten diepte,

en wel tot dertig a veertig voeten en meer
in de rondte uitwortelen

; ook zyn deszelfs

wortelen meerendeels in wel drie Laagen
afgedeeld. De kleevende Elzen , de klep-

perende Abeelen, de ftreelende Linden, de

Iommerryke Ypen , de gryze Eiken , en
eindelyk de weelige en willige Willigen,

alle deezen zyn Boomen
, welken diep en

vast wortelen. Wat wonder is ’t derhal-

ven , dat men in ons Land, zoo diep onder

den grond ,
Boomwortelen vind. Ik kan

my niet begrypen , hoe deeze zoo eenvou-
dige en waaragtige bewyzen , door alle de

Schryvers, die over dit ftuk hairklooven,

zyn over ’t hoofd gezien; en wel byzonder

van dezulken , die in onze verlichte Eeuw
daar over willen twisten. De Plant en
Snoeikunde ,

immers, geeft ons volkomen
en gantsch beflisfende proeven deswegens

aan de hand. Men weet , en men toont aan

,

dat veeie Soorten van Boomen op de-

zelfde wyze , en zoo uitgebreid , in den
grond wortelen, als zy hunne takken na
boven uitfchieten ; vooral wanneer zy in

den grond geen tegenftand van fteenen of

fteen-

DELF-
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fteenagtige Beddingen ontmoeten. Zoo
dit in eenige Boomen waar zy

,
gelyk het

is, het heeft ook wel inzonderheid plaats

in de hier boven genoemde Boomen. Men
kan derzelvcr jonge looten met wortel en
al omkeeren , en den top in den grond
planten ; en men zal, dit doende, bevin-

den, dat de wortelen bladeren vóórtbren-

gen , en even als de boomen wyd en hoog
uitgroeijen, terwyl de bladdraagende takjes

in wortelen verkceren. Hier vaniseenaan-
merkelyk voorbeeld te vinden

, op zeke-

re Lommerryke Hofftede, genoemd fVoest •

Duyn
,
gelegen aan de Leidfche en Haar-

lemfche trekvaart. Daar ter plaatfe heeft

de Natuur ons gezegde kragtig beweezen

:

men ziet ’er uitgeftrekte Laanen van Lin-

denboomen, die allen omgekeerd geplant

zyn , en nu , tot gryze Rammen gewor-
den , met> hunne wortelen opwaards

, hoog
en lommerryk uitwasfen. Leert ons dan
de Natuur zelve , op hoedanig eene ma-
nier haare Boomen in den grond worte-

len? Wyst zy ons hier mede als met den
vinger naar de topjes der tedere fprucht-

leien? Licht zy ons zoo voor in de groe-

ven der duistere Aarde, en toont zy ons
op die wyze, hoe haare werkzaamheid al-

daar overeenkomftig is, met het geen wy
by het zonnelicht op onze oppervlakte

zien gebeuren ? Waarom dan zouden wy
haare onderwyzing niet aanneemen ? Maar
mogelyk zullen ’er gevonden worden, die,

hier mede niet vergenoegd, my tegenwer-

pen
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pen en vraagen : indien deeze diepe door-

dringing der wortelen in dit geval voor
eene voornaame oorzaak dier ligginge ge-

houden moet worden ; hoe komt het dan ,

dat men tusfchen de oppervlakte van het

Veen en den grond, waar in men ’t zelve

vind,geene wortelen nog takken befpeurt?

Hier op dient, dat al het voorgeeven, dat

die Boomen en hunne wortelen alleen ter

diepte van tien a twaalf voeten liggen, be-

zyden de waarheid is. Zy liggen wel tot

die diepte; maar men ontdekt ze mede reeds

veel hooger ; veelal op den vyfden, zesden en
zevenden voet , en zoo vervolgens tot

twaalf voeten , doorgaans in die beddin-

gen, die tusfchen het bolle en beste Veen
en de Klai inliggen; en op veele plaatfen,

als by Hazaartswoude, tusfchen het goede
Veen in. Dog ’t zy eens zoo, men vind ze
thans zoo veel, tusfchen de oppervlakkige

beddingen niet; en wy willen dit ook tot de

gemelde diepte niet volftrekt bepaalen : maar
hier uit volgt geenszins, dat zy ’er insge-

lyks nimmer geweest zyn. De Natuur zel-

ve zy hier wederom Scheidsvrouw van het

geding, ons eigen Vaderland de Pleitzaal,

en onze Inwoonders de Regters. Wie
onzer , die eenigzins oplettend is , weet
niet, dat alle de Veenlanden, voor het be-

gin der ontveeninge in ons Land , voor
goede en vrugtbaare Weiden gehouden
wierden? en wie kan ontkennen, dat de
oude Landzaaten , ’t zy Batavier of Vries

,

die alleen van Vee hun beltaan hadden,
II. deel. Gg en
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en daar in hunnen grootflen rykdom fiel-

den ,
deeze Landen beweid hebben ; zoo

als zy nog in onze dagen veelal , onder den
naam van Laage Landen , in gebruik zyn ?

Als men dit indenkt , bezeft men terflond,

dat het zeer natuurlyk is te Hellen, dat die

landen door de Inwoonders zyn gezuiverd ge-

worden , van die wortelen of ilronken ,
wel-

ken het oppervlakkigst lagen , en ,
uit hoofde

van de weekheid en bolheid der Veenwei-
den ,

gemaklyk uit te rooden waren ; op hoe-

danig eene wyze zy, in fommige met hout
begroeide en ongeroerde Veengronden nog
liggen. Uit het een en ’t ander is ’t blyk-

baar genoeg, dat het noch tegèn de Na-
tuur noch eene gezonde redeneering flryd

,

dat men dus diep Boomen en derzelver

wortelen in den grond vind ; dog flraks

zullen nadere bewyzen , die de aangroei-

jing en ophooging van het Veen zelve ten

onderwerpe hebben, dit ftuk volkomen op-

helderen. De derde benevens eene vierde

reden, waar mede men ontkent , dat het

natuurlyk Boomgewas geweest is , beflaat

hier in. Alle die Boomen zyn van ééne

natuur; wel byzonder fchynen die, welken

in ’t Sticht van Utrecht liggen, fpongieus,

en als uit veelerleie takken , tot een

klomp te famen gedrongen te zyn. Bo-

ven deeze famenzetting en aaneenver-

knogtheid , welke door niets anders dan

door taaie en vasthoudende Houtvezelen

veroorzaakt word , vind men ze als nog

groeijende en fpruitende ; en daar bene-

vens



van HOLLAND. 457

vens befpeurt men in de ouder Stammen,
eene rottende, 'leelyk riekende StofFe , als

de Bitumina ; die als eene weigering van
het uiterfle natuurlyk voedfel moet worden
aangemerkt. Indien fk hier op naar waar-

heid mag te werk gaan , dan kan ik gerust

zeggen , dat alle de bovengemelde Hellin-

gen volflagen onwaarheden zyn. Want,
noch in de Veenen van het Sticht, noch
in onze Hollandfche Veengronden , daar

men die takken vind, is zulk een vezelag-

tig hoiitagtig famengroeifel bekend. Men
vind ’er nu en dan wel Veenlaagen, die,

even als onze Dary , fchelferagtig op een
liggen; dog deezen hebben even zoo wei-

nig betrekking op de Boomwortelen ,

als de fyne aan laagen liggende Klai op
het Veen heeft. En wat die groeijende

Spruiten, of uitfpruitende Stoffen, welken
aan de grooter Stammen ontbreeken , aan-

gaat, dezelven zyn niet dan herfenfchim-

men. Eene vyfde tegenbedenking is , dat

het niet mogelyk zy, dat, door eene groote

kragt of overftrooming, alle Boomen juist

Noord- Oostlyk gevallen zyn , en de Wortels
intusfchen Zuid-Oostlyk of Zuidvvestelyk

liggen ;
dog hier op valt niets te antwoorden ,

dan ’t geen wy, in ons Eerfte Deel , wegens
den Zuidwesten wind , die hier te Lande
alle Boomen Noordoostelyk verkragt, heb-

ben aangemerkt. Dus is ook dit zeer na-

tuurlyk, en wy twyffelen geenzins of in

andere Landen, daar men zulke Boomen
onder den grond mogt vinden, zullen zy

G g 2 ook
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ook naar de rigting van den meest heer-

fchénden wind in die ftreek nedergeftort

zyn. Dat nu, volgens eene zesde aanmer-
king, dit hout zinkt, en niet dryft als an-

der hout, gefchied niet, omdat hetgeen
weezenlyk hout geweest is; maar om dat

het verdorven
, en van de eigenfchap van

de Aarde , en het Veen dusdanig door-

drongen is , dat het geen lugt nog oly

meer bezit, om te kunnen dryven ; even
als alle verrotte ftronken

, ja zelfs alle

wortelen , doen. Dat wyders, gelyk men
meldt , de brandende Veenftronken een. reuk

als die van Bitumen van zig geeven , en een

dergelyk roet voorbrengen,ontllaat niet daar

uit, om dat zy van Bitumen oorfpronglyk

zyn; maar om dat zy,door verrotting in de

aarde , eene Bitumineuze eigenfchap ver-

kreegen hebben. Even zoo ligt vervalt

ook eene andere Helling
, waar van men

zig in dit geval bedient: dat naamlyk de

ommekring van veele Stammen niet rond
is, maar een eironden of langwerpigen cir-

kel befchryft, ’t welk men , zoo men
wil , van geen gewoone Stammen zeg-

gen kan. Ik beken dat ik hier niet ligt op
denken zou ; dog nu ik ’er op denken
moet, en de Boomcn met oplettendheid ook
in dit opzicht befchouw, leert my de Natuur
wel degelyk , dat verre de meeste , fchoon

niet alle, Stammen van Esfchen en Elzen,

dog byzonder van Wilgen, niet volkomen
rond zyn; en dat meest alle oude Boo-

men,die overhellen , veelal zulk eene lang-

wer-
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werpige figuur aanneemen ; waarom ook delf-

fommigen, recht overdwars doorgezaagd ST0F-

zynde,in hunne jaarlyks aanwasfende krin-
FEN *

gen , eene allengs fchuine of ovaale afwy-

king, van hun middelfte en eerfte recht-

ftandig gegroeide pit , doen zien. Gevolg-

tyk vertoonen de gemelde ftronken , ook
ten dien opzichte, zeer duidelyk hun hout-

agtig aanweezen : weshalven deeze vooron-
derltelling, zoo wel als die van franciscus

stellatus LYNCEus , waar op men zig

beroept
,

geheel vervalt. Raakende het

geen ten Hot nog aangevoerd word, we-
gens de gelykaartige groeijing van dit, zo

men wil
, fosfil of graafbaar hout ; by de

voorgewende groeijing van allerlei Schepzels

in de Aarde vergeleeken ,
hier van hebben

wy boven reeds gefproken , en ’t is der Biadz.

moeite niet waardig om ’er nu weder op 449.

ftaan te blyven.

Men kan uit het dus ver bygebragte ge-

noegzaam zeker opmaaken
, dat men de ge-

melde Boomen voor natuurlyke Boomen
heeft te houden, die op eene natuurlyke

wyze onder den grond geraakt zyn, en
daar in nog heden hunnen aart vertoonen

;

fchoon ’er al eenigen , dat insgelyks niet

onnatuurlyk is , tot een Bitumineuze ei-

genfchap verhard mogten zyn ,
dan,

die Soort is my althans nooit voorge-
komen ; en degner, zoo ik wel meen
uit zyne Verhandeling te kunnen opmaa-
ken, heeft die Boomen ook niet gekend:
sctioocK alleen fchynt ze te vooronder-

Gg 3 ftel-
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ftellen. Wat nu wyders nog veelerlcic

andere denkbeelden omtrent die Boomen
betreft , wy laatenze onaangeroerd

, de-

wyl ze zig ze]ven genoegzaam tegenfprec-

ken. Neemt by voorbeeld, dat die Boo-

men , door het afbranden van Bosfchen

,

in Bitumineuze kooien verwandeld zyn

;

dat ’er , door den Oceaan of de Noord-
zee, Boomen van elders zyn komen aan-

dryven, en onder het Zand of Slib der Zee
als Veen bedolven geraakt; dat ’er onder
deeze Boomen veelen zouden zyn, die een
Terbentynagtigen reuk aan het brnndbaare

Veen gegeeven hebben ; dat men , zoo
scHoocK beuzelt, den naam van Veneet-

feben Terbentyn in ons Land ontleend

beeft

,

van den gelykaartigen reuk onzer

Veenen; en eigenlyk dus Veenifchen Terben-
tyn. Zy die vveeten dat deeze reuk zig geen-

zins in onze gebrande Veenftoffen ontdekt,

en dat ’er een foort van Terbentyn weezen-

]yk uit Venetien komt , befeffen ligt de ver-

keerdheid deezer afleidinge. Ook zullen wy
ons niet breedvoerig ophouden met een oud-

heidkundig onderzoek , of de Cimberfche

vloed en veele andere overftroomingen, ftor-

men en dergelyken
, ten eenigen tyde over

het geheele Land , zoodanig zouden gewoed
hebben , dat alle Bosfchen , Dalen en Moe-
rasfen onder een vermengd wierden

;
en

of deeze omftandigheden de gemelde om
ver gerukte Bosfchen ,

als ’t ware , tot

Veenjiebben doen rotten, ’t Zy genoeg

deswegens flegts aan te merken ,
dat het
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niet geheel buiten reden is, te Hellen, dat

’er eenige dergelyke oorzaaken plaats ge-

had kunnen hebben
,
gelyk vvy hier boven

,

van ’s Lands Beddingen in ’t algemeen
fpreekende, al hebben voorgefteld. Dog
men kan deeze oorzaaken niet wel als vol-

flrekt beflisfende opgeeven ; dewyl niet

alleen de diepe Oudheid hier zwygt, maar
ook. de anders min of meer ontdekkende
Natuur ’er zelfs geene fchaduwe van heeft

overgelaaten. Men kan noch uit de oude
of nieuwe gefleldheid des Lands, noch uit

de ontdekte geboomten , bondige bewy-
zen aan voeren , ter flaaving der Hel lin-

ge , dat dit Land overal daar men
Veen vind , alleen uit Bosfchaadien be-

ftaan heeft; veel min dat die Bosfchen,

door eene algemeene overrompeling der

Zee , bedolven en tot Veen verwandeld
zouden zyn. Dit kan te minder gefchie-

den , dewyl men , van over zestienhonderd

jaaren , door plinius van geene zoo uit-

gebreide Bosfchen vind gewag gemaakt ; en
onze reeds aangevoerde bewyzen genoeg-

zaam getoond hebben , dat hout , takken

en wortelen niets tot Veen kunnen toe-

brengen. Edog , fchoon wy zulks onte-

genzeggelyk beweezen agten , Hellen wy
egter vast, en dit word thans het voor-

werp van nader onderzoek , dat de Bos-

fchaadien , op die plaatfen daar men ze

oudtyds in dit Land gehad heeft, en nog
vind , het hunne gedeeltelyk toegebragt

hebben en nog toebrengen
,

tot het geboo-

Gg 4 ren
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ren worden van eenige Veenaartige Stof-

fen, op die plaatfen daar zy geweest zyn;
en deeze Veenftof merken wy aan als die

Beddingen , welken men tusfchen onze
Geest-Zand- en Klai-beddingen vind. Zie

hier de natuurlyke redenen.

Men vind in alle ftreeken van ons Land,
daar natuurlyke of geplante Bosfchen zyn,
dat dezelven beftaan in laage of in hooge
Landen. De laagen zyn gemecnlyk water-

agtig,en de hoogen drooger; fchoon in dit

Land over ’t gemeen van een vogtigen grond.

Wanneer nu het daar op wasfende geboom-
te zyn jaarlykfchen wintertol aan de Na-
tuur betaalt, vallen de bladeren, ftruikcn

en ftruellen op den grond; alwaar ze ver-

rotten en verteeren tot een Soort van Aar-

de, die de brandbaarheid, de planten ei-

gen, in zig behoud, en veenaartig word.

Vallen deeze bladeren in een moerigen

grond, zoo worden ze moerig Veen, en

vallen ze op een droogen zandigen grond

,

dan worden zy zandig Veen: kort om ,
al-

le kruiden , bladeren en ftruellen vermen-
gen zig jaarlyks met den grond ,

waar op

zy onlangs groenden. Om dit met beflis-

fende proeven op te helderen, zullen wy
ons in deezen bedienen van ons eigen be-

rigt, wegens de Veengronden aan de HoL
landfche Jblaatfchappy opgegeeven.

„ lk had meenigmaalen in het Haagfche

,, Bosch, aan de laagfte zyde van hetzelve,

„ eenen zeer moerasfigen grond ontdekt,

„ die zig aan de zyde van de Prinfelyke

„ Qran*35
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„ Oranje-Zaal bevond, tusfchen het Bosch

,, en denVoorburgfchen weg. Deeze grond

„ was overal met een meenigte rotte bla-

,, deren en morsch bedekt, veel Kreupel-

,, bosch van Braamen-, Vaare-en Elzen-

„ boomen groeiden daar; hier en daar zag

,, men zeer hooge en Berke Eiken- en an-

,, dere boomen liaan. Ik koos in dien

,, grond eene der waterigBe en moerigBe

,, plaatfen die ik vinden kon ; ik vond ’er

,, een, waar in ik tot aan de enkelen en

,, dieper inzakte , ook groeiden daar een

,, menigte Bronken van afgehouwen Boo-

,, men, die zeer dik met morsch begroeid

5) waren. Eenige groote en oude Boomen
„ befchaduwden den grond, welken ik tot

„ een voet diepte onder den modder uit-

,, groef, en ik vond het zelve Veen-Aarde

„ te zyn. Om nu te weeten of die grond

,, door het rotten en aaneengroejen van de

„ planten en bladeren gehoogd wierd,nam

3, ik een maatig dikken Bok , en kerfde daar

„ in zes kerven , elk een duim van elkan-

„ der geplaatst, te weeten aan de boven*

3, zyde van dezelve, vervolgens floeg ik

„ den Bok in den grond ,
zoo dat de ker-

ven boven denzelven (grond) uitBaken.

5, Deeze (Bok) dan op eene der eenzaam-

„ Be plaatfen (maar voor my kennelyk)

„ geBeld zynde,liet ik daar Baan. Het was

„ in de vroege Lente van het jaar 1 755,
,, dat ik hem plaatBe , ik bezigtigde die

„ plaats fomwyl
, maar inzonderheid in den

,3 herfst van datzelfde jaar, wanneer alle

Gg 5 » bla-
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,, bladeren van de Bootncn waren afgeval-

,, len, en de meeste kruiden verdord. De
,, gantfche Rok was bedekt door dezelve.

,, Ik liet hem rusten tot in het voorjaar in

„ January , toen ’er nog geene kruiden

,, waren uitgefproten. I3e Vorst
, de

,, Sneeuw, het Herfst- en Winterweer had-

„ den toen de daar neergevallen bladeren

,

„ zoodanig doen rotten en op eeïï pakken,

„ dat ik toen het boveneinde van den Rok

,, bloot vond , en naar het lugtig om heen

„ leggend vuil te hebben weggenoomen

,

„ vond ik dat denzelven toen vier en een

,, halven duim boven den grond uitflak,

,, welke grond egter nog zeer moerasfig

,, was. Ik liet den Rok Raan en bezigtig-

„ de denzelven alle jaaren op dezelfde wyze,

„ tot dat ik eindelyk in het Jaar 1760, en

„ dus vyf Jaaren na dat ik den Rok daar had

„ ingeftoken , den bodem zoo droog vond

3 ,
dat ik ’er over konde gaan, en de Rok

„ Rond toen reeds in een veenagtigen

„ grond bedolven. Ik nam van de gewor-

,, de Veen, zoo veel als ik konde, meede;

„ ik droogde dezelve
,
het was ongemeene

,, brandbaare Turf, maar fpoedig verbrand

,

„ de asfche leverde my uit vier oneen, wel

,, anderhalf Scrupel Zout ; dog als men
„ begrypt, dat het nog onryp Veen was,

„ om zoo te fpreeken , en waar in de ei-

„ genfehappen der Planten nog versch wa-

„ ren, is de reden daar van blykbaar, te

„ meer, daar de ondergrond, onder myn
„ geRelde maat gegraaven, ryper zynde,

„ een
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„ een vaste glimmende kool gaf. Dusblykt

„ hier dan uit, hoe het Veen in moerasfi-

,, ge plaatfen in ons Land gebooren word;

5, nu zal het volgende aantoonen , op welk

„ eene wyze dit in hooger plaatfen ge-

,, fchied. Omtrent denzelfden tyd, en in

5 ,
het zelfde Haagfche Bosch , plaatfte ik

,, een dergelyken flok in den grond, op ee-

„ ne heuvelige hoogte , waar op veel

,, Kreupelbosch en verfcheideBoomen digt

,, by elkander groeiden. Na verloop van

,, den Zomer bezogt ik dcczen ftokook , en

„ vond denzelven geheel met dorre bladeren

,, bedekt. In het voorjaar wederkeeren-

5 ,
de, waren deeze nedergevallen bladeren

,, gedroogd, eenigfints vogtig , eenigen in-

5 ,
zonderheid die der Populier- boomen

,

„ vertoonden nog het weeffel hunner Vaat-

,, jes, zynde het overige verrot , en ik

3 , vond llegts een groot half duim, dat ik

„ voor aangehoogd rekenen konde ; na

,, vervolgens meer of minder daarby aan-

„ gewonnen te hebben , zoo vond ik , in het

„ Jaar i76o,dat de grond vier duimen was

„ aangewonnen , en dus minder als in den

,, moerasfigen grond, waar van de oorzaak

„ is, dat de bladeren aldaar in geen water

„ nedervallen , maar flegts op een hoogen

,, droogen grond, daar zy eerder droog

„ worden , dan dat zy rotten en op .een

„ pakken
,
gelyk de planten en bladeren in

,, het Moeras. Daarenboven worden de

9, blaadjes meer door den wind weggejaagd

a5 en naar de laagten gedreeven ,
welke

,

zoo

delf-
stof-

fen;
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,, zoo zy in het Moeras vallen
, aldaar ook

3, tot het aanwas van Veen toebrengen.
Uit dit alles blykt ook het verfchil der

„ Veengronden eenigfint's af te hangen,

„ dewyl de bladeren alles wat hun eigen is

3, in het Moeras brengende, dit ook be-

,, houden , als hunne flymigheid
, vettigheid,

„ Zout en olyagtigheid. De andere op

„ drooge zandige gronden veenig wordende,

,, verliezen alle deeze eigenfchappen door

„ uitdrooging, en brengen niet dan Aarde

„ en weinig Plantftoffen voort, het welk

„ ik door deeze laatstgenoomene proefook

,, bevestigd zag ; want de grond 5 die ik

,, daar wel twee voet diep uitgroef, brand-

„ de wel eenigzints in het vuur, na dat ik

,, dien wel gedroogd had , maar liet niet

„ na als zwarte asfche, die veel Zand en

„ Zwarte Aarde en een weinig witte asfche

,, uitleverde. Het Zout was zeer weinig,

,, maar het zelve had egter eene vette oly-

„ agtigheid met zig gemengd , een blyk

„ van den Veen-aard. Uit alle deeze voor-

,3 beelden , houde ik het gezegde voor een

„ onwrikbaar bevvys, dat de Veengronden

5, hunne geboorte van de Planten verkree-

„ gen hebben”. Dus verre het berigt uit

de gemelde leerhandeling
; zedert derzelver

uitgave heb ik gelegenheid gezogt, om op
dit, ftuk nadere overweegingen te doen en

myne proefneemingen te herhaalen ; waar-

omtrent ik diestyds , om aan den aart ee-

ner korte verhandelinge te voldoen , zoo

uitgebreid niet heb kunnen voortgaan ,
als
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die Stoffe wel vereischtè: dog nu magen
DELF_

kan ik my niet onttrekken , van dit onder- STOF -

werp wat omflandiger te behandelen, dat fen.

ook den Liefhebberen onzer Natuurlyke

Historie , zoo ik vertrouw , niet onaange-

naam zal zyn.

Ik heb ten dien einde, de voorgeflelde

proeven nader overweegende , en eeniger-

maate herhaalende , de gemelde plaatfen in

het Haagfche Bosch nu en dan bezogt , en
bevonden, dat de weeke moerasfige grond,

zedert den eerstgenoemden tyd , al vry

wat in vastigheid en veenigheid was toe*

genomen. Dan
,
gelyk men door het her-

denken en naauwkeuriger nagaan van een
of ander onderwerp , door oeffening op-

lettender word
, en kleinigheden in agt

neemt , die ons anders ontglippen ; zoo is

’t my ook in deezen gegaan. Ik heb, ze-

dert de gemelde gedaane proeven , be-

vonden , dat de natheid of droogheid van
den Herfst en der overige Saifoenen

,
ge-

lyk ook de wind, niet weinig invloedheeft

op het moerig worden der gronden , als

mede op het verrotten en ophoopen der

bladeren zelven : in zoo verre dat de ge-

melde grond
,

het eene Jaar, en de eene

maand, weeker en bolder was dan de an-

dere. Ik heb denzelven in ’t heecfte van
den voorleeden zomer droog en vast ge-

vonden; egter befpeurde ik, dat eenige en
al vry veel afgeknotte of afgehouwen El-

zen- ftronken , die ik daar jong en weelig

gekend had , in den grond ingewikkeld wa-

ren ;
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delf- ren; terwyl anderen in tegendeel nog hoog
stof- boven den grond uitRaken ; ook waren die
rEN

‘ gronden nog korts te vooren week en moe-
rig. Dit gade Baande, en met oplettend-

heid veele andere Rreeken in dit Bosch tel-

kens befchouwende
,
ontdekte ik, dat fom-

mige holle plaatfen , die vul boombladeren

lagen, van tyd tot tyd hooger en vaster

geworden waren
; en dat wederom anderen

flegts in de eigenRe geftalte bleeven. Ins-

gelyks heb ik aandagtig, en by herhaaling

het oog gevestigd op heuvelige plaatfen;

en bevonden, dat fommigen derzelven gee-

ne merkbaare verandering ondergaan had-

den ; terwyl anderen dermaate in grond
waren toegenomen, dat de Boomen, die

’er op Ronden , dieper fcheenen geworteld
* te zyn. Kortom ik kan uit eigen bevin-

ding zeer wel verzekeren , dat men , in alle

Bosfchaadien , alle jaaren eene merkelyke
verandering zal ondervinden. Men zal de-

zelve op de eene plaats heuveliger zien

worden dan op de andere; men zal op an-

deren weder holligheden tot een éffen

grond met de heuvelen zien aangroeijen:

en alle deeze veranderingen ontflaan uit de

verrotte bladeren, den regen en den wind;
het welk op deeze wyzenatuurlykgefchied.

Wanneer eene Rreek met Boomen Raat te

groeijen op plaatfen , daar de v/ind een
vryen toegang heeft, zullen alle de afval-

lende bladeren , naar een hoek gejaagd

worden, daar de wind zyne kragt verliest,

en daar de bladeren in de eene of andere

hol-
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holte blyven liggen. De bladeren aldaar delf-

van tyd toe tyd ophoopende , zoo word ST0F
y

de grond hooger en veenagtiger ; terwyl
FEN*

de plaats ,
waar van zy weggedreeven zyn

,

even eens blyfe. Dit duurt zoo lang , tot

dat die plaats minder voor den wind bloot

raakt ; door dien de andere Boomen in

grootte toeneemen ; ’t welk den vryen door-

togt van den wind belet, en dit is de re-

den, dat de Bosfchen door den tyd heuve-

lig worden. Ja ik durf wel vastftellen,

dat het gemelde Haagfche Bosch, ’t welk

nu vry heuvelig ligt, eertyds op vlakker

grond gedaan heeft dan heden : en hier

toe , om niet op losfe veronderftellingen

te bouwen
,
geeven my zeer goeden grond,

verfcheiden Plantagien in den Haarlemmer-
hout; die wy weeten, dat, met den toe-

neemende bloei der Stad Haarlem
,
aange-

legd , en een groot deel in de jaaren.

1707 en 1708. geplant zyn, welke nu reeds

hier en daar eene aangroeijende heuvelig-

heid vertoonen ; veroorzaakt door hét op-

hoopen van bladeren door den wind, het

rotten door regen enz. Dog, zou en mag
men hier billyk vraagen , indien ’er zulk

eene aanmerkelyke ophooging en veenaar-

tige aangroeijing van gronden in de Bos-

fchen plaats heeft, zouden dan zulke oude
Bosfchaadien , als het Haagfche en andere

Bosfchen zyn , niet al lang moeten bedol-

ven zyn geweest? Deeze aanmerking fluit

zekerlyk in den eerften opflag geweldig,

en zy heeft deg ner doen befluiten , om
de

r
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de gedagten van den geleerden sim on
stevin, die deeze aanhooging beweert,
vry flerk met die gemelde bewysreden te-

gen te fpreeken; dog wy, gedceltelyk met
stevin overeenfteinmende , en niets naar

ons vermogen onbezogt willende laaten,

verbeelden ons, in Raat te zyn, die zwaa-

righeid uit den weg te kunnen ruimen; en

te toonen dat die bedenking zoo gegrond

niet is, als men zig wel verbeeld. Schoon
het zeker, en door de waarheid zelve ver-

zegeld zy, dat de bladeren der Boomen,
de ftruiken , ftruellen en veele andere ver-

rotte Gewasfen den grond
, geduurende

eenige jaaren agter een , voor onze oogen
ophoogen ; mag men daar uit egter , by
wyze van gevolgtrekking niet befluiten

,

dat dan een geheel Bosch, na verloop van
eenige eeuwen, door die eigenfte aanhoo-

ging zou moeten bedolven zyn. Want het

is even zoo zeker , dat de gronden , waar

op veele Planten groeijen , niet minder af-

neemen en uitteeren, door het verliezen

der deelen , welken de Planten zeiven
uit dien grond opflurpen , dan die gron-

den , door de weder verdorde deelen , wor-

den aangehoogd. Daarenboven word een
hooge met geboomte begroeide grond,

door den tyd, zoo fchraal en mager, dat

dezelve, als ’t ware, hoe langer hoe vas-

ter op een pakt; in zoo verre, dat eene
aanhooging van bladeren , na verloop van
verfcheiden jaaren , door uitteëring en fa-

menpakking ,
weder met den vlakken grond

ge .
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gelyk fchynt te worden, ten zy dat de grond

ongemeen hoog aangroeit ; wanneer die fter-

ke aangroeijing het Bosch, gelyk gezegd is,

heuvelig maakt. Dit is iets dat de eenvou-
digfle ondervinding, (waar van \vy ons*

zoo veel ’t mogelyk is , telkens bedienen ,)

overvloedig leert. Een ieder onzer Land-

genooten , die flegts een hoekje Lands
heeft, waar op een Boiomgaard geplant is*

weet niet alleen , dat de afgevallen blade-

ren, wanneer men dezelven in den Herfst

op hoopen vergaderd heeft, in het Voor-
jaar tot mesting en aanhooging van den
grond verftrekken ; maar ook dat zy daar

benevens , door verrotting met den grond
vereenigd wordende , den grond weder in

zyne voorige gelykheid laaten ; en dat dus

de Boomen aan het Aardryk weder gee-

ven, ’t geen zy ’er, om zoo te fpreeken,

van te leen hadden. Inmiddels leert ook
die zelfde ondervinding, dat zoodanig een
grond, die men ’s jaarlyks by aanhoudend-
heid en met behoorelyke zorg

, met den
afval van allerleie bladeren en groente

mest, in plaats van te verliezen, na ver-

loop van veele jaaren , veel eer in hoog-
te en aardagtigheid zal toeneemen , en te

gelyk zwarter en molliger worden. Dit

ziet men ook in die geweldige Plantagien

van Boomen , aan de Hillegomraer *

Katwyker, Voorhouter en andere Zande-
ryen; welken ons met doorflaande en on-

looehenbaare blyken toonen , dat die ma-
gere afgezande gronden

, alleen door der-

II. deel. Hh zeh
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zelver beplanting met geboomte , binnen
korte jaaren, eene zwarte veenagtige korst

aanneemen. En dus doet ons deeze een-

voudige waarheid ten klaarde zien ,
op

welk eene wyzc men dellen kan , dat de

veenagtige Stoffen, die door boombladeren
veroorzaakt zyn

, door hunne verrotting

iets tot het worden van een Veen bedde toe-

brengen; zonder dat men daar uit, by ma-
nier van gevolgtrekking , mag befluiten,dat

dan geheele hoog en droog ftaande Bos-

fchcn , daar door overal bedekt moesten
worden Ondertusfchen oordeelen wy dit

nogtans in Bosfchen , die op laage moerige

gronden groeien , niet onmogelyk , maar ftel-

len zulks zelfs gantsch aanneemelyk; nadien

’er verfcheiden oorzaaken in kunnen lamen-

loopen
,

die medewerken cm deeze gron-

den, het zy door Waterplanten, door

Mos , Riet
, Biezen , of eindelyk door den

aart der Boomen zelven , merkelyk te doen
aanhoogen, door het famenrotten van ’c

een en ’t ander. Men ziet dit baarblyke-

]yk in onze Laage Duinvaleien en Veenbos-
fchen, alwaar een ieder, die ’t geluste,

zulks kan nafpeuren ; byzonder in de plan-

teryen van Esfchen en Wilgenboomen in

de Veenen. Dus zyn my , in Roelof Aart-

gens Veen
,
Boomen bekend , die ’er, geen

zes jaaren geleeden , op dras land zyn ge-

plant; welker gronden heden wel een voet

aangehoogd, en waar van eenigen geheel

droog vcenig zyn. Ook vertrouw ik vast-

lyk dat die gronden, indien de Boomen niet

om
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om de vier of vyf jaaren tot brandhout d&lf-

omgehakt, of de jonge telgen tot plante- ST0F~

ryen naar elders vervoerd wierden, zoo
oogfchynelyk zouden toeneemen , dat men
dit nagaande, myne gedagten en bewyzen
over het algemeen ,

voor zeer bondig

erkennen zou. Dus onderzogt hebbende,

hoe veel de bladeren der Boomen , door
hunne eigen zelfftandigheid , tot het Veen
kunnen toebrengen , dienen wy nu nog
te onderzoeken , of die deeltjes, reeds

tot Veen aarde verwandeld, ook door het

water vervoerd zynde , Veenlaagen for-

meeren ;
gelyk’ de gemelde simon ste*

Vin ftaande houd.

Dit weldenkende vernuft had opgemerkt, s. ste->

dat ’er, wanneer men de Aarde, die met ***’

de verrotte bladeren , tusfchen onze Duin- ceogra-

en Zandgronden vermengd was, zoo ver- phie ,

mengd als men ze vinden moge , in een
yj

0

^
glas met water vermengde, en dit meng- y^
fel nu en dan roerde, dat ’er dan eindelyk pag.i3i 4

eene fcheiding gebeurde ; waar door de

zwarte AardftofFe ,
als de ligtfte boven

dreef, en zig dermaate van het overige af-

fcheidde, dat ’er onder op den bodem niets

doorzonk dan een fchraal Zand , van eene
geele, graauwe of witte koleur, naar ge-

raade van den grond, waar uit die gemeng-
de ftof genomen was : en dat wyders deeze

gemelde zwarte Stoflfe, gedroogd zynde,
van den eigenden brandbaaren aart was,
als de Turf. Hier uit bewyst de genoemde
Autheur vervolgens , dat deeze zwarte

H h 2 Aar-

*
/
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Aarde, uit PlantflofFe gebooren zynde, en
op hooger plaatfen liggende , door den re-

gen losgemaakt, en met afvloeiend water
naar de laager valeien gedreeven kan wor-
den. Tegen deeze eenvoudige proef heeft

degner zig zoo flerk verzet, dat hy het

agt, als of men den Moriaan wilde was-

fchen; ontkennende rond uit, eene brand-

baarheid van die verrotte PlantflofFen van

bladeren , welken in zwarte Aarde verwan-
deld waren. Dog wy hebben genoeg be-

flisfende redenen om te gelooven,dat deg-
ner de proeven van s te vin niet onder-

zogt, en deeze Helling uit eene losfe voor-

ingenomenheid veroordeeld heeft. Onder
het befchryven van het Vierde Gejlagt

, de

Teel- of Poot-klai; fprak ik reeds hier bo-

ven van dit verfchynfel in de Klai, en

merkte die zwarte Stof toen al aan , als be-

flaande uit zelfftandigheden van verflorven

Planten. Dog diestyds aarfelde ik , by
mangel van het Werk van stevin te be-

zitten , ten einde zyne gedagten behoorlyk

na te gaan, om deswegens iets te bepaa-

len; maar dewyl ik zedert dien tyd alle

Autheuren, welken tot het Veen betrek-

king hadden, opzogt; of ik tot deeze ter

drukpersfe gereed liggende Verhandeling

nog eenige weezenlyke zaaken konde by-

voegen, heb ik my met alle naarfligheid

bevlytigd , om dit Huk nog eens naauwkeu-
rig te onderzoeken ; vermits het my zeer

aanmerkelyk voorkomt, te meer daar ’er

gantsch gewigtige op reden fleunende ge-
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volgtrekkingen uit voortvloeien. Ik heb

daar op de proeven van s te vin met alle

juistheid nagedaan , zoo met Veen-aarde

zelve, als met het zandige Veen uit onze
Duinen; insgelyks met zwarte Teel-aarde,

heele blaauwe Klai, blaauw Zand en Mod-
der; en in alle deeze Stoffen heb ik de bo-

vengemelde fcheiding bewaarheid bevon-

den. ’Er fcheidde zig altoos eene Laag
van ligte zwarte Stoffen, die boven dreef,

van de andere zwaarder Aard- of Zanddee-
]en af; en deeze ligte zwakte Stoffen, ge-

droogd en in ’t vuur gefteld zynde, brand-

den lugtig en fchielyk tot asfche. Verder
vertoonden zig de fyn gewreeven deeltjes,

voor het vergrootglas gebragt zynde
,
ve-

zelig en van allerleie gedaante, veel ver-

fchillende van Klai- of Zanddeelen. Boven
al befpeurde ik een merkelyk onderfcheid

in die deeltjes, welken van blaauw Zand
of Klai afgefcheiden waren; want in deeze

verfchilde niet alleen de vezelagtigheid der

Stoffe, maar ook eenigzins de brandbaar-

heid. Ondertusfchen was ’er in alle de af-

gefcheidene zwarte Stoffen , een overtui-

gend blyk van derzelver overeenkomst met
veenaartige verrotte Plantdeelen ; en ik

houde my verzekerd dat men , daar deeze

proeven meest in het najaar genomen zyn

,

dezelven vry fferker en nog meer door-

Baande zal bevestigd vinden , als men ze

in het heetfte van den zomer herhaalt;

wanneer deeze Aardftoffen en de verrotte

Plantdeelen aan ’t gesten geraaken. Het
Hh 3 een
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een en ’t ander nu op ons onderwerp over-

brengende, kan men zonder twyffel, over-

eenkomdig metsTEviN, vastdellen, dat

’er veele dusdanige ligte verrotte Plantdee*

Jen ,
door den regen , fneeuw en afloopen-

de beekjes , naar laager plaatfen worden
mede gefleept, na dat zy door weeking los

gemaakt zyn. Dat deeze dus afgevoerde

deeltjes vervolgens in de laagere en holle

gronden famenvloeien , aldaar blyven lig-

gen, van tyd tot- tyd opeendapeien
, met

het water, in eene holle valei, eerst tot

een Moeras worden, en daarna, met den
toeneemenden aanwas van andere en
nieuwontfpruitende Waterplanten, tot een

Veenbedde aangroeien. Dit heeft de Ede-

le Heer vegelïn insgelyks te regt be-

greepen (*); en ’t word, hoe derk deg-
ner dit ook ontkenne, in onze dagen in

alle Duin-valeijen ten klaarden befpeurd.

Daar benevens is dit

,

door vergelyking , zeer

wel over een te brengen , met de hier bo-

ven betoogde gevvoone drekkingen der

Veenbeddingen in ons Land , en beant-

woord tevens volkomen aan de natuurlyke

laage gelegenheid van Holland, by de na-

buurige , of, oudtyds , in deszelfs boezem ge-

legene hooge Landen; die, zoo als ten

overvloede bekend is, gelegen hebben tus-

fchen waadbaare wateren , anders genoemd
Moe-

(*) Zie Vertoog over de Veengraveryen , door den
Ed. Heere Jonker joh. vegelïn van cjlaarber-

gen. Bladz. 6.
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Moerasfen. Dus is het zeer gemaklyk te

begrypen, hoe ook de Bosteken , op hooge
en bergagtige Landen , aan de laage valeien

Veenftoffen toevoeren; zonder dat men,
uit het gezegde, het gevolg kan trekken,

dat die Bosfchen zelven door deeze Stoffen

bedekt moesten worden: gelyk degner
zoo aanvoert, dat anders de Bosfchen in

Moskovien, Tartaryen en Amerika reeds

zouden veranderd zyn. Men ziet nu dui-

delyk, dat dit gevolg niet doorgaat, en ’t

veel eer blykbaar is, waarom ’er in Mos-
kovien en Tartaryen, in de laage Landen,
Veen gevonden word , zoo als de reizigers

getuigen. Wyders kan ik hier, het oor
anderwerf aan de fchrandere woorden van
STEviN leenende, niet voorby myne be-

spiegelingen nog te laaten gaan , op het

gebooren worden van het zwarte flib in de
allerhelderfle ftüftaande en zelfs loopende
wateren ; als mede op de oppervlakkige gele-

genheid van alle Veen* en Dary-beddingen.

Toont hier de Natuur zelve deeze gemelde
fcheiding der ligte zwarte Aard-deelen van

de zwaardere niet aan ? Mag men in dit geval

niet denken , op het algemeen aangenomen
gevoelen , dat alle verrotte deelen van
dieren en planten een groot doei van de

oppervlakkige korst der Aarde uinuaaken?
Waarom toch ligt ’er geen Veen tusfehen

in de diepe Myngroeven ? En waarom , ten

laatften , zouden wy twyffden , of de Natuur
van het Ryk der Planten kan zoo welhaare

aardagtige, hoofdftoflykheid behouden, in

Hh 4 haa-
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DtLF- haare uitgebreidfte verandering ; als de
stof- nietaalen, zouten en eindelyk de dierly*

ke Stoffen zelven? Begrypelyke mogelyk-
heden

,
voorwaar , dog diepe "verborgen-

heden van de fcheidpaalen der Nacuure
bepaald, door een Majeftieuzen Schepper,
wiens wysheid wy tot het einde toe niet

kennen kunnen. Denk niet, waarde Lee-

zer, dat ik voor dvveepery vatbaar ben;
dan ,

daar rede en natuur fpreekt , ftaat

het ïny vry uwer aandagt inyne befpiegc-

lingen mede te deelen. Wy zien,wy wee-

ten , en worden van rondsomme over^

tuigd, dat alle weezens in de natuur eene
hoofdfloflykheid bezitten

, die hun in den
grootften trap van verandering by blyft;

en waar door zy, fchoon met de Elemen-
ten onder een gemengd, eenig overfchot

van hun eenmaal faamgeftelde weezen be^

waaren. Dit zoo zynde,kan niemand ’t my
ten kwaade duiden, als ik hier myne ge-

dagten vestig , op eene naauwe verbintenis

van de Aarde zelve met de Planten; waar

door die Aarde altoos iets behoud , dat

eertyds in eene bloeijende Plant beftond,

dog nu , verdord , tot Hof en aarde weder-

gekeerd is ; even zoo als onze Menschlyke
lichaamlyke zelfftandigheid, voor zoo ver-

re ze Aarde bezit, ftof is en tot ftof weder-

keert.
Of het En dit denkbeeld, dat men onzes agtens

varTden ™ et a ^s onge£rond kan verwerpen , leid ons

beginne natuurlyk om nog een flap verder te gaan

,

geichaa- en bepaaldlyk te onderzoeken ; of men de
pen i?. Veen?



van HOLLAND. 479

Veenftoffe, die eene zwarte Aarde fchynt

te zyn ,
alleen als Aarde moet aanmerken;

dan of men die Veen-aarde, voor eene van
den beginne met andere hoofdftoffen ge-

fchaapen ftof, moet houden? welke vraag

wy oordeelen kort en goed aldus te kun-

nen ophelderen. Toen wy in het zevende

Hoofdjtuk over de Aarde fpraken , hebben

wy , de eigenfcbappen der hoofdftoflyke

Aarde voorftellende , dezelve befchouwd,
als eene zelfftandigheid ,

die in alle Hof-

lyke weezens volftrekt noodzaaklyk en
tegenwoordig is

; en daar benevens aan-

gemerkt, dat de Aarde nooit of zeer zel-

den in haar eigen weezen gevonden word,
zonder met eenige Stoffen , daar zy het.

naast mede vereenigd is
,

vermengd te

zyn; misgaders dat zy in het vuur haare

vaste eigenfchap behoud , en noch daar

in , noch in oly of water vloeibaar word.
Dewyl nu de Veen-aarde brand , in het

vuur verteert, op het water dryft, zig

daar mede vermengt
, en in haare zelfftan-

digheid verandert, is Veen volftrekt geen
hoofdftoflyke Aarde. Dog als men de as-

fche van het Veen gade flaat en opmerkt,
dat een groot gedeelte derzelve Stoffen be-

vat, die door het vuur niet kunnen ont-

bonden worden, en dat het Veen daaren-

boven al vry veel van die Stoffen uitle-

vert; dan kan men niet ontkennen, of het

Veen is ryklyk met Aarde vermengd.
Wanneer men wyders agt geeft opdeszelfs

gronden, die beteeld worden , dan ziet

H h 5 men
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men dat bet Veen, ook in dien zin, aan
de Aarde beantwoord ; maar als men in

tegendeel overweegt; , dat alle voorige en
nog volgende bewyzen toonen , dat het

eene Aarde is, die uit ontfloopte en ver-

rotte Planten ,
welke haar groeiend wee-

zen verlooren hebben, beftaat, is ’er geen
de minfte grond, om het Veen als van den
beginne gefchaapen aan 'te merken. Na-
dien ik evenwel niet aarfel,om onzeVeen-
aarde, zoo als wy ze vinden , niet meer
als tot het Ryk der Planten behoorende
aan te merken, fchoon degner zulks ber

weerde , uit hoofde van het zout , de
zwavel , de zuure geesten , de brandftof-

• fen en de hoofdftoflyke Aarde, die ’er on-

affcheidelyk mede vermengd zyn ; zoo Itei

ik, op het fpoor van sta hl, ons Veen
gerust onder de Mineraale brandbaare

Aarden of Bitumineuze Delfjlojfm ; even
zoo als men de Aarden met zout van
beesten pis, of met drek vermengd, on-

der een Mineraalen Gflagtnaam brengt; al-

hoewel men ’er een dierlyken oorfprong

in erkenne. Dus veriïa ik , cn dit dient

hier wel opgemerkt te worden , door bitumi-

neuze Veen-aarde, niet het eigentlyk Bitu-

men , Steenkool, Joodenpek ofeene dergcly-

ke volkomen zwavelige Delffltffe , maar eene

uit Planten verwandelde en oorfpronglyke

Aarde, die , door verrotting en ontfloo-

ping, zoo naby aan de Bitumineuze Stoffen

komt: dat zy zelfs , door grooter en ons nog

onbekende veranderingen , tot zoodanige

Stof-
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Stoffen kan verwandelen ; het zy zulks

door het Zeezout of andere Mineraale Zou-

ten gefchiede. Overeenkomftig met deeze

ftelling, zyn wy gantsch niet vreemd van

te denken, dat, geiyk wy, in het Veen
zelve , eene trapswyze verandering van

grof. los en vezelig, tot fyn hard en ver-

bonden zien; zoo ook fyn Veen tot Dary

,

Dary tot Bitumen , Bitumen tot Steenkool

,

en de harst der Planten tot Barnfteen kan
verkeeren ; op eene dergelyke wyze als

wy weeten dat Klai in Zand, Steenen,

Keien en zoo voorts kan veranderen. Het
een en ’t ander van ons voorgezegde te

faamgebragt zynde , zal deeze gedagten

niet wederfpreeken ; des het niet noodig

zy ons hier in te laaten
,

in eene verdere

vergelyking der Soorten van Bitumina te-

gen onze Veen-ftoffen : waar van wy te

eerder afzien , om dat wy ’er , toen wy
over den Dary handelden , al vry veel van
gezegd hebben , dat hier op toepasfelyk is.

Wy zullen ’er derhalven voor tegenwoor-
dig op nieuw niet over uitweiden

, fchoon
’er degner ons wel gelegenheid toegee-

ve; ook zal, het geen wy daar omtrent te

zeggen hebben , ffraks nog wel ter fnede

komen. Even zoo ftap ik voorby, het on-

derzoek of het Veen een voortbrengfel der

Zee zy, ’t welk boven reeds wederfproken
is: ook bemoei ik my niet met die beufel-

praatjes, dat het Veen, als een gewas,zou
voortteelen, en dat men ’t, in die gedaante

geiyk men ’t vind, voor een gewas zou
moe-
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moeten houden
, dat mede al wederlegd is.

Daar benevens komt het my voor
, dat ik

my insgelyks wel mag ontdaan
, van het

onderzoeken van degners gevoelen, die

uit het Heiveen, de gedroogde run en de
veelerleie Plantftoffen , die even als andere

Planten branden, afleid, dat het Veen voor
een zuiver mengfel van nog in weezen zyn-

de Plantdeelen te houden is, en voor eene
Stofte, die geene zwaveligheid bezit. Wy
Haan zyne Helling gaarne toe, omtrent den
gemelden Run-turf , het Heiveen , den
Plagge-turf , en zelfs omtrent onryp Veen

;

dog in best fyn Veen en Dary, vind men
de zelfftandigheden der Plant-deelen en ve-

zelen reeds dermaate veranderd, dat ze ten

grootften deele niet dan Aarddeelen van
een moerigen aart zyn; die men, door be-

hulp van een goed vergrootglas, gnntsch

onderfcheidenlyk tusfchen zeer fyne vezel-

tjes gewaar word: voorts kan ieder een die

Turf brand, oordeelen 3 of de turf geen
zwavel bezitte.

Tot hier toe aangetoond hebbende , hoe
het Veen uit allerleie verteerde Plantgewas-

fen kan ontftaan; hoe de ontfloopte deelen

van Boomen , en wel inzonderheid derzelver

bladeren, de heesters en kruiden
, die op

hooge plaatfen groeijen en naar laagere

ftreeken afgevoerd worden , daar het hun-

ne tot de Veenwording toebrengen; Raat

ons nu te bezien wat deel wel voornaam-

]yk de Waterplanten, die by menigte in

de Moerasfen voortfpruiten > hier in heb-

ben.
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ben. Dewyl wy,in alle onze flooten, grep-

pels en moerasfige gronden , de verwande-
ling dier Planten, in Veen en Modder-aar-

de , in zulk eene kennelyke hoeveelheid

zien toeneemen dat de gemelde plekken,

binnen weinig jaaren, ja fomwylen in éé-

nen droegen zomer, met aanftaand Veen
vervuld zyn , zoo zou ’er weinig omflag

tot dit onderzoek behooren : En nadien

wy ook, by die gelegenheid, aan degner
in geenen deele kunnen toeftaan , dat men
het Mos en Wildgras hoofdzaaklyk voor
den byzonderen grondflag van het Veen
zeu moeten houden, zyn wy verpligt dit

ftuk wat breeder te behandelen.

De fchrandere degner
, in zyn elfde

Hoofdftuk , overgaande tot de naastden-

kelykfte Stoffen van den Turf, en toe-

ftaande dat de Planten tot de Stof van Veen
bekwaam zyn ; dog tevens beweerende,
dat ’er geen Turf zonder Mos of Veldgras

is famengefleld ; houd voorvast, dat, bui-

ten de Hei- of andere Waterplanten , dit

Mos en Gras de naastdenkelykfte zelfstan-

digheid der Turven is. (.Museum 6f Gramen

palustre pro primaria ê? proxima Turfa fubflan-

tia habere.') De grondflag van dit gevoelen

des geleerden degners is de volgende

bevinding. Versch gebaggerd Veen ge-

droogd hebbende , ontdekte hy , op het oog

,

mosagtige deeltjes in ’t zelve, en wierd ge-

waar dat die deeltjes van dit gedroogde
Veen ,

van elkander gefcheiden zynde,
voor het vergrootglas , meerendeels wor-

. tel-
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teltjes van wild Gras en Mos vertoonden*
Wyders heeft hy opgemerkt, dat het Veen
op die plaatfen , daar men een moerasfigen
grond of uitgebaggerde Veenitreeken vind,

door het gemelde Mos of wild Gras aan-

groeit. Hy beroept zig daarenboven tot

ophelderinge van zyne gedagten , op eene
foort van Mos (*), ’t welk een Watermos
is , dat men omtrent Craneburg by geheele

beddingen vind; en aldaar verzameld word

,

tot gebruik der Schepenmakers
, die ’er zig

van bedienen , om hunne Schepen daar mede
te breeuwen; by welk alles nog komt de

eigenfehap van dit Mos , om . in drooge ty-

den, by geheele ftreeken, te ontbranden;

des het in brandbaarheid overeenkomftigzy

met den Turf.

Wat nu deeze gedagten van degner,
en ieder voortelling in ’tbyzonder betreft *

wy zyn ’t hier omtrent in zoo verre met
hem eens, dat het Mos en het water Veld-

gras (t) wel gedeeltlyk iets van de Hof
van het Veen toebrengt; dog wy houden
tevens taande, dat het op verre na niet

voor de hoofdzaaklyke plant te houden is*

En de gegrondheid van deeze onze ftelling

kun*

£*) Spagnum ramis deflexis. Dillen. Tab. 32. N.
I & 2. Watermoscb. Dodoneus. Bladz. 840.

(j) Carex Cyperoides palustris major . Bauhin. pin .

0 . Tbeatr 87. en voorts dit geheele Geflagt. Van
hpijen , Prodrom. Hort . Lugd Bat pag. 74. Zie
ook pag. 61. Beemdgras, tVatergras. Dodoneus.
Bladz. 972 en 973.

*
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kunnen vvy , op dezeifle wyze als deg*
Nick, uit de befchouwing der hedendaag-

fcne gedegenheid van Hollands Veenen,
en uit den aart der Holiandfche Water-
planten , ten klaarften bewyzen. Te wee-

ten ; men vind die Soort van Mos , wel-

ke onze Autheur afzonderlyk bedoelt ,

niet in onze Veenen; of zoo men ze vin-

den inogt , is het dermaate fchaars, dat de

kruidkundigen het als een zeldzaam plantje

aanmerken : ik ten minden, die zeer veel

werks van het qpfpetiren deezer Plant*

foorcen gemaakt heb , en meest alle Vader-
landfcbe Soorten bezit , heb het nooit gevon-
den ’t Is ons egter wel bekend, dat het in

deGelderfche en Vriefche kwartieren over-

vloedig wast'; en ik ftem gaarne toe , dat het

,

in de Gelderfche Moerasf n, in Veen kan
verwandelen ; dog dat dit 111 Holland plaats

zou hebben , zulks is onwaaragtig. Het
Mos, dat wy op onze Veengronden vin-

den, is het kiuipend Aardmos, het taks-

wys groeiend Aard-mos, het Fontein mos
en veelerleie Byfoorten , die met haaren

eigentlyken naam in het Nederduitsch niet

bekend .zyn ,
en in ’t algemeen Aard- of

Water-mos genoemd worden. Hy dien ’t

geluste, kan ze by dillen ius ongemeen
fraai afgebeeld vinden: als bepaaldlyk het

Hypnutn fwcuiis prohferis. Tab
. 41, Hvpnum

furculis rcpentibtis. Tan
. 35. Hynnum furctdis

ereïtis. Tab . 38. Mniwn pedunculis aggrega-

tis Tab. 52. Fig. 7 6. Bryum in verfcbeiden

Soorten, dog byzonder Bryum Antberis pen-
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dulis. Tab. 51. N. 71, cn wyders het Fon±

tinalis of Fonteinmos. Alle deeze Soorten
groeien nergens meer dan aan de wortelen
der Elzen- , Wilgen- en Esfchen-Boomen

,

tusfchen de Bosfchen in , en byzonder op
de afgehakte Rammen - op de vlakke Hooi- of
Gras- velden : dan in de vlakke Veenvelden,
groeit dit Mos zoo fchaars ,dat het in geen
aanmerking kan komen ; waar uit blykt dat

het zelve zoo min als eenige andere Plant ,

voor eene byzondere Soort van plant, die

in Holland Veen voortbrengt, te houden
zy. Het gefielde, raakende het wild Gras,
komt wat nader by

;
vermits ’er op alle

moerige Veengronden, zoo wel in Holland

als elders, niet weinig van dit Gras groeit;

dog al wederom zoo veel niet, of het

is doorzaaid met de Water-eppe
, den

Water-ranunkel, ook zeer veel met wilde

Zuuring ,
Rietgras en ontellyke andere

Planten, die de Moergronden beminnen;
welken men in de zoo nuttige Flora Belgica

van den Heer de gorter breeder, met
bepaaling der plaatfen daar de Waterplan-

ten in onze Veenen groeien, vinden kan;

en die wy op haare plaats hoopen te be-

fchryven. Dog voor tegenwoordig zy het

gezegde genoeg ten bewyze
, dat men het

Wild-gras niet kan zeggen, de Hoofdzaak-

lyke Stoffe van het Veen te zyn ; zonder
’er eene menigte van andere planten by te

Rellen. Betreffende eindelyk de voorbeel-

den van ontbrande Hei-gronden , deezen

zyn , zoo ’t ons voorkoomt , van geen het
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minfte gewigt ; dewy.1 die ontbrandingen

eer betrekking hebben op Heiveen , of

hooge drooge Veenbeddingen , met Kreu-
pelbosch beplant , dan op laage moerige
Veenen: ook is die ontbranding , aan ge-

droogd Mos en Hei niet meer eigen , dan

aan droog Hooi , drooge Boombladeren

en andere Kruiden, Gevolglyk bewyst dit

alles niet in ’t allerminfte, dat bet Mos en

het Wildgras voornaamlyk in de Turfftof

heerscht. Beroept men zig vervolgens nog
op de kleur, zoo ibaat hier aan te mer-
ken, hoe ’t niet onmogelyk is, dat eenige

gronden, van verrotte Plantdeelen ont-

llaan, eene kleur verkrygen van de meest
heerfchende Plant: dit is zelfs zeer aannee-

melyk, en men ziet bet duideiyk in den
gemeenen Vriefchen Hei- en Plagge Turf;
dan, dat men in volkomen verrot Veen,
de kleur der Mosfen onderfcheiden kan,
is door my nooit bewaarheid gevonden;
en wy merken het aan als een vernufts

fpeeling der gedagten des Geleerden deg-
ners, wanneer hy zulks beweert. Byal-

dien het Veen hier en daar roodagtig. groen

of bruin is, ontftaat dit niet uit den aart

der Planten
, maar uit den trap der verrot-

tinge, die allengskens van groenagtige tot

bruine, en van bruine tot zwarte Veen-
ftof verwandelt. ’Er is evenwel, ’t is

waar, in fommige verrotte en wel de diep-

fle Veenbeddingen
, een vry aanmerkelyk

onderfcheid van verwe; dog deeze verwe,
die roodagtig is, vind men gemeenlyk in zoda-

II. DEEL. Ii ïli'
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delf- nige beddingen > die vol boom-wortelen
stof- Zyn 5 en we ] byzonder Elzen wortelen:
FEN

* vermits nu Elzen - wortelen onder den
grond, altoos rood zyn en blyven, zelfs

Bladz. in den hoogden trap van verderf, zoo
448. fchryf ik de rosfe kleur van fommig Veen

veel eerder daar aan toe; ’t welk tevens

overeenkomt met de onder den grond ont-

dekte Boomwortelen , als zynde deeze

Boomen de natuurlykfte van ons Land.
Even zoo is het ook gelegen met de be-

fchouwing van den Turf of het Veen, door
het vergrootglas. Men wil hier in de Mos-
foorten onderkennen; dan men bedriegt

zig in deezen, naar onze ondervinding ge-
weldig. ’t Is waar, men ontdekt ’er, door

het vergrootglas, zeer veele deeltjes in, die

zig als Mos vertoonen , en ’er loopt ook
Mos onder; dan gebrek van kennis aan de

Wortelvezelen onzer Waterplanten, ver-

oorzaakt hier derzulker misleiding. De
vezelen van het Flab (Conferva ,) van den
Waterpaardeftaart (Cauda Eqidria aquatica ,)

van het Water-coraal QChara,') of Zani-

cbellia, en oneindig andere Waterplanten,

als mede van derzelver Zaadhuisjes, toonen
in Veen, als zy met de Veenftof ver-

mengd, en nog niet geheel verrot zyn,
dezelfde fyne vezelagtige , hairige , en taks-

wyze verwarring, die gedroogd en verrot

Mos geeft. Daarenboven, (en dit ziet

men kennelyk in ons Hollandsch Veen,)
vind men ’er zeer dikwyls den Kalmoes-

wortel, het Riet, de Wortelen van Wa-
ter-
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terplompen cn dergelyken, nog duidelyk

tusfchen in: welk alles genoegzaam is, om
onwederfpreekelyk te zien, dat, hetgeen
zig voor het vergrootglas vertoont, geen
Mos alleen zy. Dan waar toe ons vermoeid

ir et byzondere bepaalingen van het een of an-

der gewas? Waar toe zullen we ons vernuft

boven de Natuur tragten te Hellen ? Hebben
wy geen kennis genoeg aan onze Waterplan-

ten? Zien wy niet ten klaarden, dat zy

allen vol Oly en brandbaare Stoften zyn ?

Waarom anders droogt en brand een Wa-
terplant gereeder, dan de meeste Land-
planten? Waarom dryven zy ligter? En
waarom rotten zy, groen en leevend zyn-

de, niet in het water, gelyk anders de

Landplanten doen ? Is hier van eene ande-

re reden, dan eene byzondere eigenfehap

haarer Klapvliezen, die veel lugts be-

zitten, en eene Oly, welke aan het water

tegendand bied? Ik geloof, neen! en ik

durf het wel als een onderwerp , eener na-

dere onderzoekingc waardig, voordellen.

Ondertusfchen verklaart ons die zelfde oly-

agtigheid der Waterplanten ten overvloe-

de, hoe zy, tot verrottinge komende, een

zeer groocen trap van brandbaarheid , en
vettigheid aan het Veen geeven. En als

men in agt neemt , dat die vettigheid ,

vereenigd met derzelver aarddeelen ,
en

,

gemengd met het zout der Aarde , waarin

of waarop zy rotten, vervolgens concen-

treert met het algemeene zuur; zo blyfe

’er geen twyffel meer over , aan den groo-

Ii 2 ten

DELF-
STOF-

FEN.



DELF-
STOF-
FEN.

490 NATUURLYKE HISTORIE

ten invloed, die zy gezamentlyk op de
Veengronden hebben. Trouwens eenige

beproefde voorbeelden zullen ons ook in

die geval niet verlegen laaten, om te too-

nen, dat alle Waterplanten ligtlyk en veel

Veen voortbrengen. Let men op het dry-

vende Kroos, {Lemna) \ deeze kleene Plant-

jes bedekken alle onze Rivieren , Vyvers
en Slooten, des Zomers, in zulk eene me-
nigte ,

dat men ’er naauwlyks door kunne
vaaren ; zoo dat het de oplettendheid van
alle Hoog Heemraadfchappen tot zig trekt,

om de ftroomen ’s jaarlyks te fchouwen , en

daar van te doen zuiveren. Dit Kroos nu
voeren de Tuiners in de Veenen gretig en

met kosten naar de Veenplantaadien ; in

een jaar is het verrot, en het vereenigt

zig met den Veenbodem , terwyl het land

word aangehoogd, en beftendig Veenaartig

blyft. Dit eigende ziet men ook gebeuren
met het Flab (Conferva ,) de Wacerdarmen

([Ulva , ) het Fontein Wier (Fontinalh ,) en
dergelyke Planten meer; deeze allen ver-

keeren in eene zwarte Veenaarde, als zy

ter mestinge gevischt worden. Onze Boe-

ren baggeren ze des Zomers uit de Slooten

op, leggen ze aan hoopen op de Kaden;
en ’er verloopt geen jaar, of die Planten

zyn verrot tot zwarte Aarde, laatende al-

leen eenige taaie fyne vezels over. Voorts
is de aanwas van dit Flab, met de voor-

noemde Kruiden, en het Kroos, zoo over-

vloedig in onze dille Wateren , dat een

Sloot, van vier voeten diepte, onbevaar-

baar
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baar wordt, indien men flegts twee jaaren

verzuimt van dezelve te zuiveren. En
boven al trekken de Veenllooten deswe-

gens onze aandagt, alzoo die moerwording
der Slooten zig daar in ten klaarften op-

doet: de geringfte Veenknaap, die, den
eenen Zomer, een bappig Baarsje gemak-

]yk door ’t Kroos, tot eene diepte van
vier, v}7f a zes voeten, ophaalde, weet
dat het aangroeien van Kwab en Kroos,
in een volgenden Zomer, in dat zelfde uit-

gekipte plaatsje, zyne handgreep te leur

iielc ; dewyl hy ’er dan niet alleen bezwaar-
lyk door kan , maar ook , ’er door zynde

,

geen grond kan peilen. Voeg nu by dit

Kwab, Kroos, en dergelyke dryvende Ge-
wasfen , de Plompen , ([Nympbea ,) de Meer-
bladen ,

(Hydrocbaris^ het Pylkruid, (Sagit-

taria ,) de Water-Mutite
,
QMentha aquatica ,)

die allen in menigte
, met haare wortelen den

bodem , met haare fleelen den boezem , en
met haare bladeren de oppervlakte der Veen-
en andere Wateren dermaate vervullen , dat

zy zig digter in een fchakeeren , dan de tak-

ken en de bladeren van een lommerryk
Bosch; des zy in dit opzicht te recht Wa-
terbosfchaadien genoemd mogen worden.
Daar wy nu dit zoo kennelyk gewaar wor-
den, en de gezamentlyke zelfilandigheden

dier Waterplanten, nog dagelyks Veen zien

voortbrengen
, wat reden zou ’er dan nog

overblyven , om ons tot een byzondere
Plant alleen te bepaalen? Te meer, daar

wy zulks, ingevalle men dit eischte, voor-

I i 3 ze-
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zeker, wat Holland betreft, met meerder
grond van de gemelde foorten van Plan-

ten zoude kunnen bewyzen
, dan van hec

Gelderfchc Mos en Wildgras. Ook zou men
op die wyze het Flab en de genoemde Wa-
terdarmen wel als eene byzondere Veen-
ftof mogen aanmerken , voor al , om dat

haare drooge vezelen zoo overvloedig tus-

feben ons Veen in gevonden worden.
Zoo als decze Verhandeling ter Druk-

perfe gereed ligt, ontvangen wy
,

juist

van pasfe, van een oplettend Liefhebber

en Waarneemer , op ditftük, een voldoe-

nend berigt van eenige Proeven, daar om-
trent met de vereischte zorge in ’c werk
gefield : welke proefneemingen wy niet

kunnen nalaaten hier in te lasfehen; dewyl
zy ons het zonderlinge genoegen geeven
van onzegedagten te zien verfterkt , en wel

zoo, dat zy, eenftemmig met onze bepaa-

hng van het Veen, als beflisfend mogen
aangemerkt worden. Het Berigt luid hoofd-

zaaklyk aldus:

,, Een zeker Heer, (verkiezende datzyn

,, Naam niet genoemd werde,) heeft op

,, eene Buitenplaats, gelegen omtrent een

„ uur van de Stad Amfterdam, naby de

,, Veenen, in den jare 1768, twee kui-

„ len laten graven , beide naby en aan den

,, boord van het water, in een losfen en

3, lagen grond. Een der kuilen liet hy vul-

„ len, alleen met bladeren van Bomen;

„ de andere alleen met het Waterkruid,

„ dat men gewoonlyk Flab noemt y en door-

„ gaans
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,, gaans in menigte alle jaren verteert,

,, en de meeste ftilftaande wateren ver-

„ vult. De grond van de Polder, waar

,, in beiden de voornoemde kuilen gegra-

3 ,
ven waren , en waar in de proeven

„ werkftellig gemaakt zyn, is voor een

„ gedeelte ligte Veenaarde, tot circa agt

„ of tien voeten, en bekwaam tot middel-

„ baar goeden Turf, voor ’t overige Klai.

„ Beide de gemelde ftoffen heeft men

,

3)
gedurende agt maanden agter één , on-

3 ,
der het water laten rotten , en dezelve

„ in den jare 1769 uit de kuilen laten ne-

„ men , en wel uit het midden, en de vol-

j, komen zuivere plantaartige laag. Toen
„ heeft men de ftoffen famengedrukt, zoo

5, veel mogelyk was tot vaste klompen ge-

,, wrogt, en in de lugt laten drogen. De
,, Boombladeren zyn bevonden het minfte

verteerd te zyn, en niet behoorlyk aan-

3 ,
een klevende, zoo als goede Turf doet;

„ echter tot zulk een trap, dat ’er zig een

3, genoegfame aart en eigenfehap van Turf

„ opdeed: dan dit reeds overvloedig door
proeven van anderen bevestigd zynde

,

5 ,
heeft men ’er ook in berust. Maar aan-

,, gaande het Watergewas
, of dit Flab ,

is

3 ,
bevonden , dat het bynaar geheel ver-

3 ,
teerd was , dog met eene kennelyke on-

,, derfcheiding, van zyne lange draadagti-

5 ,
ge vezeligheid, die aan dit Flab natuur-

33
eigen is, als uit een nevensgaand ftuk

blykt. Ondertusfchen is het zoo vast

„ van lighaam ,
dat het

,

by de gewone
li 4 ,,Turf

delf-
stof-
fen.
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„ Turf aangelegd en ontdoken zynde, ge-

„ noegzaam brandende en vlammende is

„ bevonden; in een zuivere aarden vuur*

,, test gelegd, vry bard en duurzaam gloor-

„ de , en men daar aan , als aan een vuur-

„ kool , een pyp met tabak ontfteken

„ konde. Ten laatfte verteerde de kool

,, tot goede witagtige Turfasfche. Uit dee-

,, ze eigenfchap van het Flab blykt over-

,, tuigend genoeg , hoedanig derzelver

„ Zelfftandigheid, in het element, daarliet

„ eertyds in groeide, weder verteerd zyn-

,, de, en daar na opgebaggerd en gedroogd

„ wezende , alleen in Raat is om goede

,, Veen uit te leveren”.

Dusverre het toegezonden Berigt;welk,

op ons laatfte gezegde overgebragt zynde

,

duidelyk doet zien, hoe wy ook het Flab,

op goeden grond, als eene voornaame ftof

van het Veen zouden kunnen voordellen.

Dan dewyl wy dit zelfde in andere Water-
planten, als Kroos, Biesgras, Plompen , en
ontellyke andere foorten, zien gebeuren,

zoobepaalen wy dezelve ook in dit opzicht

van Veengrond tot geen Flab alleen : en

hierin Remt ook onze gunftige Zender van

dit berigt met ons overeen , als hy vervol-

gens aanmerkt

:

„ Dat de meeste gemene Veengrond,

„ die in lage moerasfige en dras liggende

,, ftreken uit het water word opgebag-

,, gerd , uit de Watergewasfen van dat zelf-

j ,
de Water oorfpronkelyk is : en dat voorts

3 j
die zelfde gronden door den tyd zooda-

:> nig
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9y nig kunnen aanhogen, dat zy eenmaal

,, weder tot het weiden van Vee kunnen

„ dienen. Waar uit wyders op goeden

,, grond te beweren is ,
van welk een

„ noodzakelykheid het zou zyn , dat

3, men de moerasfige en drasTige Veen-

„ luiden een langen tyd liet rusten; op

„ dat dus de lage Landen van Holland zig

,, niet alleen verhogen, maar ook door

„ den tyd goede Turf tot branding ver-

,, fchaffen mogten. Ontwyffelbaar komt

„ het my voor, dat alle de Watergewas-

„ fen, daar onder ook het Riet, tot het

vermeerderen van Veen en Turf, het

,, hunne toebrengen , waar van mede proe-

,, ven tragte werkftellig te maken”, enz.

Wy zeggen den onbekenden Heer dank
voor het toegezonden Berigt , en wen-
fchen hem een goed gevolg zyner verdere

kundige proeven
, van welker bedoelden

uitflag wy ons volkomen verzekerd hou-

den. Het zou vooral van gewigt zyn , een
langen tyd hier mede geduld te oeffenen

,

en in agt te neemen, hoe het tusfehen het

Zand, en hoe het tusfehen de Klai ge-

fchied ; de aandagt wel byzonder op onze
Rietakkers , het Kroos, en het Waterlis , de
Elzen- Wilgen- en Esfchen -Boomen te ves-

tigen ; alle die ftoffen ook eens onder een
te beproeven; en na te gaan, zoo ’t ge-

fchieden kon , hoe het zig in zout water
mogte toedraagen. Misfchien zou men
dan mede iets naders wegens den Dary
kunnen bepaalen

;
en naastdenkelyk veel

I i 7 lichts
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delf- lichts omtrent de zwaveligheid van den
stof- eenen Turf by den anderen verkrygen.
F£N

* Dit alles, fchoon wy den oorfprong van
ons Veen volkomen en na genoeg meenen
bepaald te hebben, zou egter niet nalaaten
van groot nut te zyn voor het Vaderland;
devvyl wy daar door in llaat zouden gcraa-

ken , om een merkelyken Hap te doen in

de kennisfe van het weder doen aangroeien
van ’t Veen; waar van wy in ons Ant-
woord aan de Hollandfche Maatfcbappy insge-

lyks gewag gemaakt hebben. Hierin ge-

lukkig flaagende , zou men
, daar Vader

vondel voorheen zeide,

Gezegend is het Land

,

Daar ’t Kind zyn Moer verbrand.

als dan zeggen

,

Dog dubbel zegen waard

,

Daar ’t Kind zyn Moer herbaart.

’t welk zekerlyk eene voortreffelyke onder-

neeming tot aanwinning van Land zou

zyn. Dit ons hier voorgeftelde denkbeeld

Hemt ook de Geleerde degner ten vol-

len toe , en hy bewyst daar benevens vol-

komen ,
dat men een bodem, die ter diep-

te van wel agt of tien voeten uitgeveend

is, binnen den tyd van tien, twintig of

meerder jaaren, indiervoegen zal kunnen
zien aangroeien , dat ’er een Mensch over

gaan 5 of Vee ’er op weiden kan. En
fchoon
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fchoon deeze aangewasfen grond inwendig

hol en bol zy , is het niet buiten reden te

denken, dat deeze grond, na verloop van

Eeuwen , hard en vast zal worden. Dit

zeker is niet alleen aanneemelyk , by wyze
van vooronderflelling , maar de ondervin-

ding fpreekt deswegens ook met gezag. De
Edele Heer vegelin meld ons, ten aan-

zien van de Wei en Klyn-landen . in Vries-

land, dat het natuurlyk Rietgewas en ande

re Planten , binnen korte jaaren geheele

Velden beloopen, en die aanhoogen; dat

de ongehofFende Landen , die zedert de

Veepest van den jaare 1713 en 1744, by
gebrek van Vee ongemaaid bleeven liggen,

zoodanig waren aangegroeid, dat men, by
het weder aanfokken van Vee, veel moei-

te heeft gehad om dat Riet te deftrueeren

:

wyders merkt die Heer nog op, dat men
deezen aanwas weelig ziet in modder-
poelen, en wel meest in de zulken , die in

beflooten wateren beftaan; welke poelen

dermaate van deeze Kruiden beloopen wor-

den, dat de tydelyke herhaalingen eindelyk

eene vaste Veenftof uitleveren. De gryze

Veenlieden, die in den tydvan junius ,

GUicciARDiN, scHooK, en andere

Schryvers der voorige Eeuwe , leefden ,
heb-

ben insgelyks eene aangroeijing van Veen-
grond in onze moerasfen erkend. Degner,
die in onze dagen geleefd heeft , bevestigt

het insgelyks, uit den mond van zyne be-

jaarde Gelderfche Veenlieden , omtrent
het Mos en Wildgras. En ’t fta iny vry

,
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(zonder de waardige gedagtenis van den
Geleerden Profesfor lulofs te krenken,)
te mogen zeggen , dat die Hoogleeraar den
kundigen en grooten Landmeeter cru^uius
te onvoorzigtig van kwaade trouwe ver-

denkt, met te twyffelen,ofmen op ’s mans
gezegde Raat konde maaken , en het over-

één te brengen ware met de berigten van
anderen. Dat naamlyk zommige Familiën,

in hooger opgelegen Veenlanden
, die de

Turven alleen voor het gebruik van haare

huishoudingen ’s jaarlyks uitdolven , van
ouds her, en ook nog de gewoonte had-

den, van die Waterkuilen, waar uit de

Turf gehaald was, weder aan te vullen,

met de afgevallen boombladeren
,
en ande-

re brandbaare ruigte, uit haare hoven en
bosfchen: mitsgaders dat de nazaatcn op
nieuw Turf maaken, uit de gaten, wel-

ken den Voorouderen een langen tyd, tot

dat eigenfte gebruik, gediend hadden. Wy
willen de kundigheid en trouw van den

ichranderen cruquius liefst niet opwee-

gen tegen die des Hoogleraars ; dan dit

kunnen wy niet nalaaten te betuigen, dat,

het geene c r uq^u i us gezegd heeft , niet

alleen nog heden door oude Veenlieden be-

vestigd word, maar dat men ’t ook nog
dagelyks, indien men, op ’t voorbeeld van

onzen onbekenden Correspondent, ten ei-

gen onderzoek wil treeden, geftaafd kan
zien. Daar benevens durven wy, zoo on-

ze ondervinding en getuigenis in deezen

gelden mag, onze Leezers ten fterkfte van

de
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de waarheid des verhaals van CRuqu i us DELF-

verzekeren. — Juist van pasfeberigt ons de stof-

Wel Edele Groot Achtbaare Heer rutge- fen *

rus paludanus, Hoofd-Officier der Stad

Alkmaar ,
en Secretaris der Zype , dau

omftreeks Koedyk, door de Boerenlieden

,

jaarlyks, op zekere Rietakkers ,Turf afge-

ftoken word, die, binnen korte jaaren,

door het merkelyk aanwas van Riet en
Waterplanten , weder aangroeit. Dat ’er

wyders daar omftreeks Veengreppels zyn ,

die insgelyks, na dat ’er eenige ftoffen

afgeveend zyn, binnen korten tyd, zoo
door het uitzetten van het Veen zelve,

als door het aangroeien van Waterplan-

ten ,
zeer aanmerkelyk toeneemen. En

zoo dit op zig zelve niet genoeg gelde, men
hoore dan nog daarenboven van goud- goud-

hoeven fpreeken , die , reeds van voor den q°
E
j'

e *'

jaare vyftienhonderd , van dergelyken aan- cbronyc-

was van Veengrond aldus melding maakt, ke van

„ In deezen tyden heeft men eerst de Sloo- ^ol

J
an^u

„ ten, daar men modder oft moeren uithaal- ^z *

„ de , om Turf te maken , weder met ftroo
5 *

„ ende r$
Tsbosfen gevult , en daar asfe op

„ geworpen , overblyvende van verbrand©

,, Turven uit dezelve Slooten gehaalt, de-

„ zelve asfe mengelende met Misch van

„ beesten ; ende aldus met deeze mengeling

„ ende mangeling, en de verandering van

„ de Elementen , is deeze fchade die Hol-

„ land, (door ’c Turf graaven als ander-

,, zins) geleden hadde , eensdeels vergoedt”.

Zie daar dan een bondig bewys dat de kun-

di-
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delf- dige CRuquius ook in dit geval, ter goe-
ST0F" der trouwe, de waarheid hulde gedaan
FEN

* heeft, des wy hier mede van dit onder-

werp zouden kunnen afiïappen; dan devvyl

wy ons voorgeftcld hebben, alle ons be-

kende tegenwerpingen ,
tegen onze gedag-

ten, omtrent eene zo byzondere en over-

vloedige Delfftof van ons Land , op te los-

fen , zoo kunnen wy niet afzyn , van in ’t

voorbygaan ook nog eenige zwaarigheden

des Hoogleeraars, hier ter plaatfe ter llot

te onderzoeken.

Is het . zegt die beroemde Schryver , is het

wei te denken, dat Veenen, die io of 12

voeten diep zyn , aan fommige plaatfen op
zoodanig een wyze zouden gebooren zyn

,

door het verzamelen van bladeren , cn wor-

telen van boomen? Een morgen Vecnland
brengt dikwyls meer verbrandbaare floffen

aan , dan twintig morgens van de beste

Bosfchen: en waarom zouden die juist op
zulk eene plaats meer verzameld zyn , dan

op alle andere naby gelegene? Ter beant-

woordinge hier van zou ik kunnen vol-

ftaan , met alleenlyk te herinneren
,

dat?

Bladz. hier boven alrede getoond is, welken in-

264. enz. vloed de verrotte bladeren op het Veen
hebben, en in hoe verre het Hout die ei-

genfehap ontbreekt. Dog om deeze twyf-

feling geheel weg te neemen, zoo fiaa men
gade, dat cru^üius niet flegts melding

maakt van afgevallen Boombladeren , maar

,

let wel, ook van andere brandbaare ruigte

uit de bosfchen en hoven: en of het moei-
]yb
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Iyk valle voor eene enkele Familie , om
daar mede een goeden en grooten kuil aan

te vullen, is te bekend eene zaak, by

elk een , die gelegenheid tot dezelfde on-

derneeming heeft, dan dat zulks wederleg-

ging verdient. Wat wyders aangaat de uit-

drukking, dat twintig morgens Bosch , tot

de diepte en vulling van één morgen Veen,
niet toereikend zyn, derzelver juistheid is

nooit beweezen
,
en ’t is in tegendeel door

de langte van tyd niet onmogelyk; ook
hebben we de zwaarigheid ten opzichte van
het Hout, mitsgaders de wortels der Boo-
men, hier boven al opgelost: en in hoe
verre de bladeren ’er het hunne aan toe-

brengen , is insgelyks niet zonder onder-

zoek gebleeven. Maar als men nu daaren-

boven nog in agt gelieve te neemen de

verdere byvloeiende ftoffen op laager gron-

den, en de Waterplanten ,dan zal het voor

niemand bezwaarlyk zyn te begrypen , hoe

het toekome, dat 'men door den tyd het

Veen kan doen aangroeien. En hier uit

blykt tevens, dat de laage Landen alleen

eene oorzaak zyn, dat het Veen juist op
de eene plaats meerder verzameld is , dan

op alle andere nabygelegen: zoo dat het

gezegde van cru^uius in dien zin waar

blyft, en blyven zal; maar in den zin van

hout, wortelen en bosfehen alleen, gelyk

de Hoogleeraar het fchynt begreepen te

hebben, zou het in een zeker opzicht,

twyffeiing kunnen baaren; dog ’t is zoo

niet , of men heeft reden genoeg om eene

by-

DELF-
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bykomende oorzaak in de Boombladeren te

erkennen. Wat eindelyk nog betreft de
diepte der Veenbeddingen, vvy kunnen van
dit onderwerp niet afzien , zonder by het

voorgaande nog aan te merken, dat de

meeste onderzoekers hier eene gebeurtenis

overflaan , die het verfchil in deezen zeer

gemaklyk oplost. Men vergelykt doorgaans

de laagen of aanwinnende Veen-aarde in

de bosfehen ,
by het moerasfige Veen; en

om dat men in hooge bosfehen en heiden

de beddingen fchraalder en dunner vind

,

maakt men een befluit, dat dezelven niets

of zeer weinig toebrengen : dog dusdoende,
vergeet men hier met de Natuur te raad-

pleegen* Bet moerasfige Veen is bol,lug-

tig, en als dryvende tusfehen water en
wind; maar als men zulk een moeras droog
maakt, bewoont en bebouwt, zal het der-

maate in één zakken, en inkrimpen , dat

een Veenbedde van tien voeten wel de

helft, zoo niet meerder, op één pakt;ge-

lyk men nog dagelyks in het Diemermeer
ziet gebeuren. Ook worden onzes agtens,

uit zulke beklonken en opééngepakte Veen-
beddingen ,die zwaare harde fchill^n geboo-

ren ,
welken men veelal in den grond ont-

moet. Dit zoo zynde , wat wonder is ’t dan

,

dat een uitgeftrekt bosch, welks bladeren

en kruiden ’s jaarlyks afvallen, en in zig

zelven verrotten, zonder toevoer van wa-

ter, zonder olyagtige Waterplanten, een
drooger, vaster en min uicgebreider bedde

vertoont, terwyl de grond van jaar tot

jaar
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jaar vaster, dog niettemin Veeniger word;
daar ’t in laage moerige plaatfen zelfs veel

lugtiger en boller bedding formeert, dan

op de hoogere, naar uitwyzen onzer proe-

ve in ’t Haagfche Bosch. Vermits ’er nu
voorts op de reeds opgeloste voortelling

des Hoogleeraars, nog eenige nadere zwaa-

righeden ,
raakende de Bitumineuze eigen-

fchap van het Veen, volgen, zullen wy
deeze gelegenheid waarneemen , om hier

omtrent reden te geeven , van onze in ’t

voorbygaan reeds gemelde gedagten ; en

dus een overgang maaken van de bepaalde

eerfte verandering der Plantdeelen , in ver-

rotte Aardfche Stoffen , tot de voortgaan-

de verandering , in eene Bitumineuze brand-

baare Aarde zelve: waar toe wy een fcheid-

kundig' onderzoek voldoende agten ; als

zynde het eenigft® en laatfte onderzoek

,

dat tot volkomen bepaalinge van deeze om-
fchryving nog vereischt word.

In het voorige Hoofdjluk van den Dary
fpreekende, hebben wy, wegens die (tof-

fe , al kortlyk gemeld , in hoe verre ’er eene

Bitumineuze eigenfehap in dezelve heerscht

;

en getoond, dat zy, in haare fcheidkundige

ontbinding, zeer weinig of niets verfchilt

van het waare Bitumen; ook hebben wy,
in de fchets van den Geleerden stockar
van neuforn, onzen Turf of Veen-
aarde geteld gevonden, onder de zwavel-

agtige Bitumineuze Aarden: dog met dit

alles hebben wy, fchoon ’er reeds een vol-

doende vergelyking met het Veen uit voort-

il. deel. Kk vloei-
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vloeide , een nader onderzoek, van dit on-
derwerp , tot hier toe uitgefteld. Om dan
den draad dier Verhandelinge te hervatten

,

zal ’t niet oneigen zyn weder tekeeren,
tot onze aldaar voorgeftelde meening,
welke ons dienen kan tot een band

, om
dien leidraad faam te knoopen: te wee-
ten; hoe ’t ons aanneemelyk voorkome,
dat de aardagtige Hoofdftof , van den Dary
of ’t Veen, uit het Ryk der Planten oor-

ipronglyk, in den grond liggende, dermaa-

te door de algemeene zuure Zwavel-gees-

ten , of ook door de zouten
, kan worden

aangedaan , dat zy een Bitumineufen aart

aanneemt, of eindelyk daar in overgaat.

Dit denkbeeld, dat wy ook in deeze Ver-
handeling geftadig leevendig hebben gehou-

den , hier ter toetfe komende
, zoo zullen

wy de eigenfchappen , die de fcheikunde

in ’t Veen ontdekt, beknoptlyk opgeeven ,

cn dezelve telkens met die der Bitumina

vergelyken: het welk ons voldoende zal

toonen, waar in eigentlyk die overeen-

komst met het Bitumen beftaat
, en waarin

niet. Klaarheidshalven zullen wy de des-

wegens genomen proeven tot tweeërleie

foorten brengen ;
ze zyn naamlyk of een-

voudige of ingewikkelde. De eenvoudigen

betreffen hoofdzaaklyk de uiterlyke over-

eenkomst; of algemeen bekende eigen-

fchap: en de ingewikkelden raaken het be-

proeven der Stoffen met andere weezens,
uit welker vereeniging of afkeer , de aart

van het Veen zelve, door konstoeffening

bepaald word. Wat
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Wat de eerstgemelden aanbelangt, hier

in komt ons terftond voor, de moerige

grondagtige fmaak, dien het Veen bezit,

en aan ’t Water mededeelt, dat het zelve,

ook bruinkleurig vervvt: en nadien alle

Bitumina aan het Water een bitteren fmaak

en eene bruine verwe geeven , zoo ligt

hier in* eene overeenkomst. Dan deg-
ner, en met hem Lu l o fs, ontkent dit,

zeggende, dat de bittere fmaak van het

Zee- water ,
door Bitumen veroorzaakt ,

geenzins dezelfde is met die van het Veen

;

en dat bygevolg hier in de overeenkomst
ontbreekt, ’t is waar , het Veen-water
en ’c aftrekfel van Veen , fmaakt zoo bit-

ter niet, als ’t Zee water; dog de reden

hier van is klaar; te weeten , men kan ons

Hollandsch Veen niet befchouwen, als had

het zelve dien trap van volmaakt Bitu-

men , welke het Bitumen in de Zee heeft*

Ook word , behalven dat het menigvuldige

Zee zout in onze Rivieren niet huisvest, de

bittere fmaak in ’t Zee- water onzes eragtens

,

en volgens marsigly, niet door het Bi-

tumen alleen , maar door de vereeniging van

het Zee-zout, met het zuur en de Zwavel *

die in de Bitumina zyn, veroorzaakt: en
even zoo ftygt dat zelfde bitter tot noghoo-
ger en bytender trap, als men de Bitumina in

Zout en Zwavei-mynen ontdekt. Wil men
zig hier van, ten opzigte van het Veen,
door eene proef verzekeren

, men neeme dan

ons versch gebaggerd Veen, hoe Zwaveliger*

hoe beter; men menge een deel gezuiverd

Kk 2
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Zee-zout, dat geheel van het Bitumineuze
gezuiverd is, ’er onder; men laate het in

den Zomer, eenigen tyd lang, vermengd,
in de Zonne ftaan, het fomtyds omfchud-
dende; en men zal zeer kennelyk der-

gelyken bitteren fmaak , in het uittrekfel

,

gewaar worden; of zoo deeze proef niet

voldoet , wy7en wyde onderzoekers verder

naar onze brakke Veenen, waar in men,
zeer duidelyk, een bitteren fmaak, als die

van ’t Zee- water, zal ontdekken. Voorts
geeft de bruine verwe, die het Veen aan

het Water mededeelt, geen minder grond ,

om ’er eene naastdenkelyke Bitumineuze
overeenkomst in te vinden; dewyl de Wa-
teren , in die Landen , die elders Bitumi-

neuze gronden hebben, ook bruin zyn (*).

Men zegge niet, dat dit ontftaat uit flykerige

Moeras-fioffen , die met het Water ge-

mengd zyn ; neen : het zyn de zeer fyne

Bitumineuze Aard* deelen der Planten, die ’er

dermaate mede vereenigd zyn, dat zy ’er

niet, dan door overhaaling, van kunnen
gefcheiden worden ; het zyn zulke , met
Water vereenigde doordringende vette

Stoffen , dat zy in alle Visfchen en Dieren

,

die in dat Water leeven , doordringen, en
met de dierlyke vogten , in de fynfte en
fubtielfte vaten omwentelen. Wietog on-

zer Landgenooten kan geen bruinen rood-

vinnigen Veenbaars, zwarten Zeelt, en
geelen Voorn , van den blanken Baars , brui-

nen

(*) Zie hartman, Succini Prusf. Pbyf. £? Cf-

vilis Historici,
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nen Zeelt, en zilveren Voorn der zoete delf-

en heldere Rivieren, onderfcheiden ? Dee- STOF‘

ze eenvoudige vergelyking doet een ie*
tfN '

der met een opflag van ’t oog zien, hoe
doordringend die zwarte fyne VeenftofFen

zyn ; en de fmaak bevestigt onze ftel-

ling; men noemt dien hier te Lande een

Veengrondigen fmaak, en ’t is zoo; want
fchoon men zulk een bruinen Visch in

blank water mogte vangen, men ziet da-

delyk, dat dezelve uit een moerige Veen-
of vol Hinkend vuilnis rottende Sloot ge-

komen is. Daarenboven , alle Bitumi-

neuze Aarden, by voorbeeld, de thans

in zwang zynde Steenkoolen , branden ligt-

lyk
;
geeven eene blaauwagtige Zwavelige

vlamme en reuk; de rook, dien. zy ver-

oorzaaken, is blaauw en zwart; ze bren-

gen alomme eene fmeerigheid op de wan-
den en muuren , en zetten in de fchoor-

Iteenen een vet, imeerig, bitter roet aan,

dat vol zout is , het water flerk aantrekt,

daar in fmelt en vloeibaar word. Behoef
ik hier te bewyzen, dat dit ons Veen
ook eigen is? Al wie zig in ons Land
door de Veenzon verwarmt, weet het;

de zindelyke huisvrouw ziet dit, tot haar

leedweezen, te dikwils aan haar huisraad

bevestigd. Een fchoon gefchuurde ko-

peren ketel hangt naauwlyks over het
vuur , of de zuure Zwavelgeest doet het

glimmendfle Koper verbleeken
, en vreet

zelfs in het Yzer. Hoe veele tedere ge-

itellen, onder het Jufferfchap, worden
Kk 3 niet
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niet zelden flaauw en doodlyk bcnaauwd,
door een klecn kooltje zwaveligcn Turf'?

Hoe menig Arbeidsman gnort zyne buis-

waardin niet toe , als zy den bitteren rook
onagtzaam in den melkpot laat Daan , ter-

wyl een kluitje roet zyne gretige maag een
afkeer van gezonde fpys doet krygen? Stelt

deeze overeenkomst het Veen niet gelykaar-

tig aan het Bitumen ? Zal men dit tot zulk een
trap in Houts kooien gewaar worden ? Of
geeven hier gedroogde Bladeren zoo fterk een
bewys van? Zelfs de gemeene Hei-turf, of
Vriesfche Turf, heeft ’er maar een flaauwe

blyk van; en zoo zy het vertoonen, kan
men zeker zyn , dat zy een nadere trap van

verandering ondergaan hebben; hun Roet
is gering , in vergelyking met dat van ryp

Veen ; het is wel vol Zout
,
dog minder fmee-

rig. Ziet men hier de trapswyze overgang
van verdorven Planten tot Veen , en van
Veen tot Bitumen niet handtastelyk in?

Nog eens; verre de meeste Bitumina gee-

ven eene zoute Asfche, die graauw, wit

of geel is, naar geraade hunner hardheid

,

weekheid, of volmaaktheid; en alle Veen
bezit dit ook

, tot dien eigenden trap. Best

vast Veen geeft minder asfche, dan bol,

liegt, bros, en ook Hei-veen. Die asfche

verfchilt insgelyks in venve en ligtheid.

De asiche der Bitumina eindelyk , laat
, door

afvvaslching , zuivere Aarde na, en geeft

een zuiver Zout, fchoon ’t wat moeily er

uit de eene foort dan uit de andere te trek-

ken zy; en zoo is ’er ook zout en zuivere

Aar-
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Aarde in onze Veen-asfche. Dus ziet men,
uit deeze eenvoudige proeven, en daar op
gegronde aanmerkingen, in hoe verre men
het Veen gelykaartig aan het Bitumen kan
keilen; dog iaat ons nu verder zien , wat
de meer ingewikkelde proeven den opiet-

tenden Onderzoeker konnen leeren.

Wanneer men best en vast Hollandsch

Veen neemt , tot zulk een hoeveelheid

als men verkiest, en ’t zelve tot Asfche

brand, zal men, na het kooken, fmeiten

,

en zuiveren, van die hoeveelheid, door
uitwaasfeming, omtrent een twee- en twin-

tigje gedeelte Zouts verkrygen ; fomtyds

ook wel iets meerder. Dit Zout is door-

gaans bruin, kleverig, en niet zelden met
Aard-ftofFen vermengd ;

in eenige Soor-

ten, die brakker zyn, fbygt de hoeveel-

heid wel tot een zestiende gedeelte , dat

is, van een pond van 1 6 oneen tot 1 once.

Alle Zouten , die ik op deeze wyze uit

Veen getrokken heb , hadden een flaauwen
bitteragtigen zouten fmaak , dog andermaal
gezuiverd zynde , bezaten ze dien van ge-

zuiverd Zee-zout. Als men dit Zout in

eene vogtige plaats, of in de lugt kelt,

trekt het de vogtigheid , tot fmekens toe,

naar zig. Indien men ’t in water fmelt, en
’er allengs Vitrioololy op werpt, word
het troebel; ook laat het dan eenige lugt-

belletjes van zig , die egter als geene vol-

komen gesting moeten aangemerkt wor-
den : en dit gebeurt kerker in de Turf-

asfche zelve; als wanneer ’er eene kerke
Kk 4 bruis-
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bruisfching plaats heeft. Zo men die As-
fche een en andermaal met water afwascht

,

dezelve laat droogen , en die gedroogde as-

fcbe weder in ’t water werpt, gebeurt ’er,

als ’t ware, eene fterke gesting van lugt-

belletjes, die zig met zulk een geweld van
de asfche affcheiden , dat het water als

fchyne te kooken : dog de lugtbelletjes ver-

dwynen, en toonen geen fchuim, zoo als

de gesting met Vitriool-geest ; en hoe dik-

wils men die asfche droogt, en op nieuw
in water werpt, zoo dikwerf ontftaat ’er

weder eene nieuwe gesting; waar uit blykt,

dat de Asfche van ons Veen, buiten het

Zout, in haare aardfche deden zeer veel

lugts,dog geen warmte na de gesting over-

laat, en niet onwaarfchynlyk eenige Kalk-

Aarde bezit. Wanneer men vvyders dit

driemaal gezuiverde Zout van de gemelde
Asfche met Geest van Zout mengt, ge-

fchied ’er eene zeer flaauwe of byna geene

gesting, tot een bewys dat deeze Stoffen

elkander omhelzen; gelyk ook het zuur

van Zout in ’t Barnfteen en de Bitumina

huisvest, en die Stoffen bemint. Maar als

men het eerfte bruine Zout daar mede
mengt, dan ontftaat ’er eene troebelheid

en gesting in het vogt;met vaste Alkalyne

,

Zouten
,
word ’er niet alleen zulk een troe-

belheid gcbooren , maar ook eene gesting

,

gelykaartig aan die van kalkagtige lichaa-

men; welke gesting zeer lferk toeneemt,

als men ’er Geest van Ammoniak by doet.

Het voornoemde Zout beftaat veelal uit



van HOLLAND. 511

vierkantagtige Cabifche kristallen; dog by
herhaalde uitwaasfeming der overgebleve-

ne vogten , fchynen eenigen eene Salpe-

teragtige gedaante te hebben , maar veel

platter en fpietsagtiger ; zoo dat hier ver-

moedelyk nog andere Zouten famenwerken.

Dit is de hoofdzaaklyke inhoud onzer

waarneemingen , en de uitdag der proe-

ven, die wy zeiven op de Turf-asfche ge-

nomen hadden , waar in wy ook , wat ons

aangaat, kortheidshalven , berust zouden
hebben; niet denkende, dat wy in dit

ftuk wederom gelegenheid zouden vin-

den , om van de genegenheid onzer Va.
derlanderen een nuttig gebruik te maaken.
Hier toe bood zig eerst aan , een kort,

dog zaaklyk gefprek met den beroemden
Scheikundigen Profesfor gaubiu s; die

my, onder het famenfprceken over dit on-

derwerp, voorftelde, of ik, onder myne
proeven, ook eenige Kalk-floffen in de

Turf-asfche ontdekt had? Toen ik hem,
by die gelegenheid, de zoo evengemelde
gesting der asfche meldde, aarzelde ik, om
vol ftrekt te bepaalen , dat ’er een volko-

men levendige kalk-aart in de asfche tegen-

woordig was. Zyn Edele befliste deswe-

gens ook niets; dan berigtte my wyders,
dat ’er zig onder zyne Leerlingen een bedree-

ven jong Heer bevond, die zig, wegens
deeze StofFe , zeer veel moeite gaf. Maar al-

zoo dit myn Werk voorlang klaar was, en ik

voor vertraagen in het drukken vreesde

,

zoo verzuimde ik diestyds een nader onder-

K k 5 zoek
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zoek by gemelden Heer; dugtende in de
noodzaaklykheid te vervallen van veele

proeven te moeten herhaalen. Dan hoe
vereerd vond ik my, toen het geval zelve

my gelegenheid gaf, om met opgemelden
Heer te fpreeken, en daar by kwam een
heusch aanbod, om alle zyne proeven,
naauwkeurig by hem aangetekend, aan my
over te geeven , of ik ’er my ook ten nut-

te van myne Natuurlyke Historie van kon-

de bedienen. Ik ontving ze daar op ver-

volgens in gefchrifte van dien oplettenden

Nafpeurder, en bevond ze dermaate vol-

doende, en van zoo veel belang
, dat ik

befloot, om ze hier in te lasfen; te meer,
wyl men met drukken tot zoo verre niet

gevorderd was, of het kon nog gevoeglyk
gefchieden. Ook twyffel ik geenzins, of
de Leezer zal ’er over voldaan zyn, en met
my den loflyken arbeid, van den Heer
GERHARDÜS GYSBERTUS TEN HAAFF

, Med.
Stud., der aandagt waardig agten: te meer,
dewyl het medegedeelde eenvoudige opga-

ven behelst, van op reden en ondervinding

fteunende proeven , die altoos als de bon-

digfte bewyzen van de ontdekkingen der

Natuurkunde worden aangemerkt. Wy zul-

len dan daarom dit gefchonken berigt over-

geeven ,
zoo als wy ’t ontvangen hebben , be-

halven dat wyalleenlyk, daar ’t.nodig is , het

eenigzins zullen bekorten, en ’er onze aan-

merkingen by voegen; berustende in de ge-

trouwheid, kunde en zaaklyke redeneering

van dien fchranderen en gunftigen Leerling,

zoo
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zoo groot een Meester in de Scheidkunde,

als den Heer Profesfor gaubius, waardig.

Zie hier de Berigten.

Gemelde Heer had genomen een goed
gedeelte zeer zuivere Asfche , van de beste

lbort van Turf, zoo veel hem bewust was,

tusfchen Pynaker en Zoetermeer geveend

;

hier op goot hy, in een fchoonen Yze-

ren Pot, zoo veel waters, dat het zelve

de asfche, omtrent twee vingeren hoog,
bedekte. By deeze vermenging ontftond

’er eene zekere zagte werking, niet on-

gelyk aan die, welke plaats heeft, wan-
neer men water op nog eenigzins leven-

de Kalk giet; en toen dit mengfel ryklyk

een haif uur gekookt had, wierd daar van
een helder vogt doorgelekt.

Dit vogt was van eene geelagtige kleur,

en eenigzins zoutagtigen fmaak. Toen het

koud wierd , befpeurde hy op deszelfs op-

pervlakte een zeer dun veelverwig vlies,

ten vellen gelyk aan die geene, welken
men gemeenlyk op het Kalkwater befpeurt.

Dan vermits dit vlies , wegens de dunheid

,

niet behandeld kon worden
, zoo was ’er

eene uitwaasfeming noodig, om ’er door
dit middel een Zout van te verkrygen.

Onder deeze uitwaafeming wierd de op-

pervlakte van het vogt telkens met nieuwe
dergelyke vliezen bedekt; en deeze daal-

den ook beurteling neder, indiervoegen

,

dat het eene niet gezonken vvas , of ’er

kwam een ander te voorfchyn. Na dat

eindelyk drie vierde van het vogt uitge-

dampt,
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dampt , en ’t overige andermaal doorgelekt
was, om de Stoffen der vliezen, door de
kristalfchieting , niet te vermengen, was
de Stoffe , op het vloeipapier agtergelaa-

ten , eenigzins geelagtig van kleur, en fmaa-

keloos; weshalven de overeenkomst van
deeze Vliesfloffen met de Kalkvliezen twyf-

feling baarde, of dezelve geene Kalkflof

was. Om dit nader te beproeven
,
zoo

wierd de verzamelde Stoffe , byna vier uit-

ren lang, in een fchoonen Smeltkroes, op
een fterk vuur gefield, en ’er ontflond een

witagtig poeder uit; ’t welk volkomen met
levende kalk overeen kwam. Het dreef uit

het Ammoniak Zout een vluggen geest;

wierd ,
een weinig in water geworpen zyn-

de , een opregt Kalkwater
, dat de Vitriool-

firoop groen maakte; en voldeed aan de

overige proeven , welken de natuur van

Kalkwater aantoonen.

Het doorgelekte vogt was ook veel hoo-

ger van kleur en zouter van fmaak ge-

worden ,
het verwde de firoop - vitriool

groen, fchoon ’er niets loogzoutigs in te

proeven ware, en koudzynde, gaf het als

nog geene kristallen. Toen het vervol-

gens, andermaal, omtrent een derde ge-

deelte, in een Urinaal was uitgewaafemd

,

ontdekten ’er zig wederom eenige vliesjes

,

en het glas kreeg eenfterken aanflag, wes-

halven het nogmaals doorgelekt moeste

worden. Dit verrigt zynde, wierd het

vier- en twintig uuren lang in eene koele

plaats gezet, ter ontdekking, of ’er nog
een
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een middelbaar Zout Qfal medium ,) behal-

ven het uit den fmaak vermoedelyk Zee-

zout, in mogte zyn; en eindelyk zag onze
Waarneemer ook

, dat het Urinaal met lang-

werpige kristallen bezet wierd.

Deeze kristallen , tusfehen vloeipapier

gedroogd, waren geelagtig van koleur ; der-

zelver fmaak en gedaante fcheenen naast aan

het wonder-zout van glauber, (Jal mi-

rabile Glauberi) te komen ; op eene koole

vuurs gelegd zynde, ontftond ’er weinig

of geen kraaking (Crepitatio ,*) maar de kris-

tallen fmolten tot eene witagtige StofFe,

die zig gemaklyk in water ontbond: en de
kristallen beantwoordden , na dat zy op dec-

ze wyze door vuur en water van haare on-

reinigheden gezuiverd waren, door alle

proeven ,aan het wonderzout van glauber.

Het voorfehreeven overfchot van het

vogt nog op twee derden uitgewaafemd,en

in de koelte gezet zynde, gaf op nieuw
dergelyke kristallen, dan minder ingevvigt;

en toen men de uitwaafeming van het vogt

al wederom hervattede, vertoonden ’er zig

op den bodem van het glas, van ftond tot

ftond,eenige vierkante kubifche Zout-grei-

nen ;
die eindelyk, na dat ruim de helft

was uitgedampt , zoodanig aangroeiden , dat

zy den gantfehen bodem van het glas be-

dekten. Dit Zout was ook bruin van ko-

leur, en kraakte geweldig in het vuur;
gezuiverd zynde, gaf het fchoone kubi-

fche kristallen, van welken ’er zoo veel

in koud als in warm water ontbonden
wier.

DELF-
STOF-
FEN.

H®t
WON-
DER-
ZOUT van
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EER ,in

de T urf-
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dflf- wicrden: daarenboven veranderde dit Zout
stof-

iiet fterk water, (aqua Fortis ,) in Konings
EN

' water, (
'aqua Regia ;) dus was het klaar-

zout in
k ]ykelyk > dat bier niets dan Zee-zout te-

de Turf- genwoordig was.
asfche. Het allerlaatfte vogt, op eene derge-

lyke wyze behandeld, gaf nog een ge-

deelte van dit zelfde Zout ; ook was het

weinige vogt, dat hier van overfchoot,
hoog bruin van kleur , en duidde een
loogzoutigen fmaak aan; dog deszelfs aart

,

of het tot de zoogenaamde drooge of
natte loogzouten behoorde

, was
, wegens

de geringe hoeveelheid, niet gereedlyk te

bepaalen,

DEG- Op deeze genomen proeven, valt hier
NER, de ter plaatfe in bedenking, of de falpetcr-

pa® i c i
agtige kristallen van deöner, die hy na

5I
’ het gemeene Zout gekreegen had, ook
naar allen fchyn niet van dit wonderzout
geweest zyn; ’t welk te meer opmerking
verdient, dewyl ’er het zelfde gebeurde,

wanneer het vogt, waarin, behalven het

gemeene Zout , nog een gedeelte van het

Wonderzout overig was , te veel uitdampte

:

want toen ontftond ’er eerst gemeen Zout,
en daar na, wanneer het vogt ten eenemaale

koud was, ontllonden ’er niet dan falpeters-

wyze kristallen , die enkel Wonderzout
waren. Hoe ’t ook zy, ’er is in de Turf-

asfche eene vry aanmerkelyke hoeveelheid

van dit Zout : uit twaalf ponden vond de

Heer ten ha af vier oneen Wonderzout,
een onee gemeen Zout, en rykeJyk een
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half lood levendige Kalk. En deeze voort-

brengfels zyn in meest alle foorten van
Turfveen; doch men vind ze, in onder-

fcheiden Soorten, in verfchillende hoe-

veelheid.

Uit deeze proeven ,
vergeleeken met de

uitwerkfelen ,
die vvy hier boven kortlyk

voorflelden, ziet men ligtelyk, dat onze

proeven zeer wel met die van den Heer
ten haaf overeen gebragt konnen wor-

den. Wy zyn, ingevolge van ons beften-

dig voorneemen, omzigtig geweest, van
niet te fcbielyk iets te bepaalen, waar in

nog twyffelagtigheden opgeOooten fchee-

nen. Wy waren derhalven ook niet Hout
genoeg , om te beweeren , dat ’er eene
kalkagtigheid in dieAsfche plaats heeft, of

iets , wegens de Zouten , voor vast te Hel-

len, dat niet op bondige bewyzen fleun-

de : dan, daar de proeven van den ge-

melden Heer , ons aanleiding geeven
, om

hier op wat flerker Haan te blyven , zoo
durven wy nu wel Haande houden, dat

’er zig in de Turf-asfche eene weezenlyke
kalkaarde bevind: terwyl ’t inmiddels ze-

ker blyft, dat ’er ook zeer veel lugts tus-

fchen huisvest. En wat aangaat de Zou-
ten, ’t komt niet meer in bedenking, of
men niet gereedlyk zoude toeflaan, dat

’er veel Wonderzout onder is: fchoon ’er

nog wel iets zekerder toe vereischt wor-
de, om den volHrekten gronddag der Turf-

zouten te bepaalen , waar omtrent de

Heer

DELF-
STOF-
FEN.
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Heer ten haaf, insgelyks, aandagtig

werkzaam geweest is.

Hy nam een gedeelte van de eerstgemel-

de uitgekookte Asfche, en zuiverde die,

door middel van een fmeltkroes, tusfchen

’t vuur, van de olyagtige Stoffen, waar
van ’er

,
gelyk in de voórige proef bleek

,

nog vry veel aankleefde. Na die zuive-

ring, bad de Asfche eenigzins den fmaak
van levende Kalk. Toen by vervolgens die

StofFe fchielyk afwiesch, wierden de gro-

vere van de fynere gezuiverd. De grove-

re deelen beflonden voornaamlyk , zoo ’t

fcbeen, uit fteenagtige korreltjes, of mo-
gelyk door het vuur verharde Klaideeltjes

,

die ligtlyk bryfelden ; wyders waren ze

vermengd met wat Kalk-aarde
, een weinig

Zout, en, ’t geen aanmerkelyk is, eene
menigte van Yzerdeeltjes..

De fynere deelen waren fmaakeloos , zon-

der eenige klaiagtige vettigheid. Wanneer
hy ’er van langzaamerhand, in een glas,

een weinig Vitriool Geest opdruipte, ont-

ftond ’er een hevige gesting, waar door

het glas heet wierd; tot dat ’er, de ges-

ting van tyd tot tyd verminderende, geene

opbruisfching meer gefchiedde ; daar na

fcheidde zig het vogt, met water verlengd

zynde, en vieren twintig uuren in eene

maatige warmte gerust hebbende, door een
vloeipapier van zyne verbonden Stoffen.

Dit vogt was geelagtig, en zeer famen trek-

kend van fmaak. Na dat ’er een gedeelte

tot op de helft uitgewaafemd was, dreeven
’er
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’er door het vogt eene menigte zeer kleine

langwerpige kristallen; die, na dat het

vogt koud geworden was, niet veel ver-

meerderd wierden. Deeze kristallen, in

water afgewasfchen , en daar na gedroogd

zynde , waren vervolgens niet dan zeer

moeilyk in water te ontbinden. — Nadien

nu het overige vogt dien eigenden famen-

trekkenden fmaak behield , zoo was het

vermoedelyk, dat het ook die zelfde foort

van kristallen zoude opleveren ; waarom
het, ter ontdekking van den grondaart,

( bafis) met het andere gedeelte byéén ge-

gooten wierd. Wanneer de Heer tem
haaf, van langzaamer hand, ontbonden
Tatitar-oly ,

(pleum tartari per deliquium) in dit

vogt drupte ,
ontflond ’er eene ligte op-

bruisfching, en het vogt wierd door flaau-

we oranje Wolkjes beneveld. Toen hy

dit herhaalde, tot dat ’er niets meer ne-

derplofte, befpeurde hy vervolgens , nadat

de Stofte bezonken, afgewasfchen ,gefchei-

den
,
gedroogd, en eindelyk in eenen fmelt-

kroes, in een ilerk vuur, ter toetfe ge-

field was , dat de Stof, na drie uuren in

de hitte geflaan te hebben , eene bruine* ko-

leur aangenomen , en tevens den fmaak van
levende Kalk verkreegen had: fchoon de

verwe nog iets anders aanduidde, en naast-

denkelyk yzerdeelen, die ’er ook door den
Magneet al in eene vry groote menigte van
afgetrokken wierden. Voor ’c overige

maakte deeze Stoffe goed kalkwater; ter-

wyl ’er omtrent een derde van overbleef,

II. deel. LI dat

delf-
stof-

FfcN.
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dat onmogelyk in water te ontbinden was,
en byna geheellyk door den Magneet wierd
aangetrokken, waar uit dan blykt, dat de
zoo even zeer kleene kristallen voor hun
grondllag ('bajis) hebben eene Kalk- aarde,

en dus een waar Sol Seleniticus of Kalkagtig

Aluin, (Aluinen Calcarium ,) en voortgaande

met deeze Proef, zou ’er waarfchynlyk
Yzer-vitriool gebooren zyn.

Wat nu betreft die StofFe , welke door
Vitriool-Geest niet fcheen ontbonden te

zyn , en welke in het vloeipapier was ag-

ter gelaaten. Hier omtrent heeft onze Na-
tuurkundige de volgende Proef in ’t werk
gefield.

De gemelde StofFe , die vetagtig was,
wierd in een glafen kolf gegooten , voorts

met ruim een kan water vermengd; en

na dat dezelve , zes uuren lang, in ee-

ne maatige warmte geftaan had, terwyl

de kolf met een glazen helm bedekt was

,

wierd het bovendryvende vogt afgefchei-

den.

Uit dit vogt bezonk, door middel van

de Tartar-oly, terftond eene geelagtige

StofFe, die almede, door het vuur, in le-

vende Kalk te veranderen was; en deeze

StofFe behield dien aart , na wel dertig maa-

ien afgewasfchen te zyn ; wanneer ’er ten

laatfie, in het afgegooten vogt, geene uit-

werking der Tarter-oly meer volgde. Al-

leenlyk was ’er dit onderfcheid in op te

merken, dat de nederplofFende Stoffen,

in alle die afwasfchingen
,
eene witte ko-

leur
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leur hadden ; waarfchynlyk , om dat ’er delf-

geen yzerdeelen meer in gevonden wier- STOF *

F EN.
en.

Ondertusfchen was de Stoffe in den
kolf, die voor het afwasfchen omtrent drie

oneen gewoogen had, tot op een half lood

verminderd. Zy had
,

gedroogd zynde

,

eene ligt roode verwe; twee tiuren in ’t

vuur geftaan hebbende, wierd zy roodag-

tig paars; zy was eenigzins fcherp op de
tong, en kraakte tusfehen de tanden; even-

wel was zy niet tot glas te brengen
; de

Magneet trok ’er weinig of niet van na zig;

door Vitriool-geest ontflonden ’er wel ee-

nige blaasjes, dog geene waare ontbinding;

van het Loogzout wierd ’er niets weder uit-

geflooten; en even dit had plaats met an-

dere zuuren ; ook deed ’er het loogzout

geene werking op : uit welk alles dan volgt

dat deeze Stoffe , noch door het vuur, noch
door fcheivogten , eenige verandering on-

derging. Dus heeft zig, door deeze proe-

ven, in de Turfasfche ontdekt, VVonder-

zout van glauber, gemeen Zout, Kalk-

aarde, die deszelfs voornaamfle gedeelte

uitmaakt, Yzerdeelen, Zand met fleen-

agtige of verharde Klaideelen vermengd,
en eindelyk een weinig paarsagtige onver-

anderlyke Aardftoffe.

Na deeze ontdekkingen , veroorzaakte Onder-

eene andere bedenking het werkftellig maa- ïöek »

ken van eene nieuwe Proef. Het was niet ^zwa-
buiten vermoeden, dat ’er natuurlyk in VEL [n

den Turf gemeen Zout huisvestte; en dat den

L 1 2 daar- Turf*
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daarby een weinig natuurlyke Zwavel
,
(zoo

als de vlam van den Turf dikwils fcheen
aan te duiden,) ook zyne uitwerking deed,
dewyl deszelfs zuur het eigenfte geagt

word, als het vitriool zuur, (of acidum uni-

verfale.') Dat wyders dit zuur, van zyn
phlogist losgemaakt zynde , het zuur uit

een gedeelte van het gemeene Zout uitdry-

vende , en zig met deszelfs grondaart ver-

eenigende , aldus het Wonderzout van
glauber uitmaakte. Om nu deswegens
eenig nader licht te verkrygen , oordeelde

onze Scheidkundige het best te zyn, den
Turf met een vast loogzout te kooken . om
aldus een Zwavel* mergel ,

QHcpar Sulpbu-

ris^via humida^) door middel van vogten te

verkrygen.

Na dat dan twee ponden fyn geflooten

Turf, (die voor zeer Zwavelig doorgong,)
omtrent twee uuren lang in enkel water

gekookt waren , had het water flegts eene
geelagtige koleur aangenomen. De pot van
’t vuur genomen zynde, wierden ’er lang-

faam eenige oneen gefmolten potas mede
vermengd ; zoo draa ’er zig maar een wei-

nig van dit loog met het afkookfel veree-

nigde, ontflond ’er eene opbruisfehing, en
tevens eene ontbinding. Het bovendry-
vende vogt wierd terflond hooger van ver-

we , en met een dik fchuim bedekt ; en ver-

volgens wierd het, tot een goeden trap van
ontbinding gekomen , en andermaal opge-

kookt zynde, gereedlyk door een wollen

lap
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lap gezeegen, en van de overige Stoffen

gezuiverd.

Dit doorgezeegen vogt was zeer donker
bruin , en een weinig loogzoutig van finaak.

Eenige druppels Geest van Zee-zout , in

een kleen gedeelte van dit vogt gedrupt

zynde, zoo ontftond ’er eene geringe op-

bruisfching, en te gelyk volgde eene ne-

derploffing van eene bruine Stoflfe ; dog
deeze gaf geenzins een zoo (tinkenden Zwa-
velreuk van zig, als ’er wel had moeten
gebooren worden , indien het loogzout ee-

nige Zwaveldeelen in zig ontbonden had.

Hier op wierd het voorfchreeven vogt,

om het zelve nog nader te beproeven , tot

nog ryklyk op de helft uitgedampt , en ver-

volgens twee dagen lang, om te bezinken,

weggezet , om het des te helderder te be-

komen , aangezien het bezwaarlyk door
vloeipapier heen lekte.

Uit dit vogt wierd , door alle zuuren

,

eene bruine Stofte uitgeftooten , die, afge-

wasfchen en gedroogd zynde, in ’t vuur

geen vlam vattede , maar wel eenigzins

rookte, daar na ook glimde, dog zeer moei-

lyk tot asfche te brengen was. Toen dee-

ze Stoffe wyders twaalf uuren lang in Voor-
loop getrokken wierd, verkeerde ze in een
aftrekfel

,
(tïniïuur ,) van eene hoog geele

koleur, die, met water verlengd weezen-

de, niets van haare helderheid verloor;

waar uit dan volgt, dat de Voorloop ins-

gelyks geene olydeelen ontbonden had:

ook onderging dit vogt, met pekel ver-

LI 3 mengd,

delf-
stof-

fen.
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mengd, geene verandering; maar het wierd
door Voorloop troebel. Verder gaf het , hoe
het wyders ook uitgedampt wierde

, geene
kristallen. Na dat het ter dikte van een af-

kookfel (extraCt) was gebragt, had het ’t

volgende uitwerkfel. Een weinig , in een
Yzeren lepeltje, in ’t vuur geileld zyn-
de, zwol het geweldig op, en was eenig-

zins vlamvattende; dog deeze vlammetjes
verdweenen ftraks

, zoo dra de Stoffe

buiten het bereik van de vlam van ’t

vuur was , zelfs duurden zy in het vuur
niet heel lang. Voorts viel het moeie-
lyk ’er eene witte asfche van te verkry-

gen; dewelke nogtans zeer loogzoutig van
fmaak was; het geen toe te fchryven is

aan het loogzout, tot deeze bewerking
gebruikt.

Een ander gedeelte van ditafkookfel (ex-

traCf) gaf insgelyks , na vier- en twintig uuren
in Voorloop getrokken te zyn ,

een aftrekfel

,

als het zoo evengemelde. Gevolglyk wa-

ren hier ook geen olydeelen ontbonden,

en ’t bleek dus, dat de Potasch-loog geen

Zwavel in zig ontbonden had, maar veel

eer eene gomagtige of Bitumineuze Aar-

de. De gemaakte vooronderftelling der-

halven valsch bevonden zynde, zoo volg-

de hier op eene eenvoudiger proeve , om
te zien, wat ’er zig in den Turf, met
water alleen , zonder Potasch gekookt, zou-

de opdoen.

Drie ponden fyn geflooten Turf, vier

uuren lang in kookend water fterk opge-

weld,
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weid, en daarna, door doorlekking, ge-

zuiverd ,
gaven omtrent veertig oneen fmaa-

keloos vogt, van eene hoog geele koleur.

Na dat dit vogt, tot op een derde gedeel-

te uitgedampt was, ontdekten ’er zig we-
derom vliesjes op de eigenftc wyze , als bo-

ven, wegens de asfche gemeld is. Deeze
vliesjes waren van geen zoute natuur, en
vermeerderden beurtelings , naar geraade

dat men de uitdamping bevorderde. Het
vogt tot op drie oneen verminderd

, en
doorgelekt zynde, wierden de verzamelde

fmaakelooze vliesfloffen ,
twee Huren lang,

met een fmeltkroes in een fterk vuur ge-

zet. De uitdag was, dat de Stoffe

,

voor
een gedeelte, onderin den kroes, tot ee-

ne glasagtige Stoffe was overgegaan; het

verdere gedeelte bleef een wit fmaakeloos

poeder , ’t welk , naastdenkelyk , door een
fterker trap van hitte, insgelyks glasagtig

zou worden. Voor het overige bruischthet

op met vitriool zuur , en word daar in gedeel-

telyk ontbonden ; maar dit alles famen geno-

men, laat het de eigentlyke natuure deezer

Stoffe nog in ’t duister blyven. Inmiddels ont-

dekte zig ook nog in het vogt , dat het een
zoutagtigen en walgenden fmaak aangeno-

men had. Na dat het op anderhalve once
was uitgewaafemd, openbaarden zig weder-

om vliesjes, en het glas kreeg een Herken
aanflag ; dog koud zynde

,
gaf het nog gee-

ne kristallen. Wanneer nu het overige

vogt zagtjes afgegooten , van de gezonken
vliesjes gezuiverd , en ter uitdampinge ge-

LI 4
" Held
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Held was, ontdekte zig eindelyk een zout-

vliesje : maar, na dat het vogt eenige uu-
ren in de koelte gedaan had, was ’er gee-

ne klaarblykelyke kristalfchietingte befpeu-

ren; dan, na dat dit zelfde vogt, ’t welk
zig nu als eene bruine firoop, van eenige

gomagtige of olyagtige StofFe, voordeed,
door een glas gefchud wicrd. Dit gedaan

zynde, ontdond’er, na eenigen düdand,
op deszelfs oppervlakte , eene fyne takswy-
ze kristalfchieting; juist zoo als men be-

fpeurt, wanneer men een weinig pekel

van Ammoniak-zout over een glas heeft

laaten loopen. Dit gaf gelegenheid om te

vermoeden, of hier ook het Ammoniak-
zout niet tegenwoordig was; welk denk-

beeld , door de volgende waarneeming ee-

nigermaate bevestigd wierd. Het vogt, dat

een fcherpen zouten fmaak bezat, ontdek,

te draks een vluggen geest van Ammoniak-
zout, zoo dra het met een vast loogzout

vermengd wierd , terwyl ’er eene witagtige

StofFe, op den grond nederdreek; en ’t

veranderde het Aqua Fortis in Aqua Regia;

weshalven hier ongetwyfFeld eene eigen-

fchap van ’t Ammoniakzout aanweezig wa-

re. Ondertusfchen was,het zeldzaam, dat

het vogt de firoop van violieren groen

verwde; des men hier niet wel een over-

tollig vlug loogzout kan dellen, om dat

zulks door de uitdamping al lang zoude
vervloogen zyn; noch een vast, om dat

dan de vlugge Ammoniak geest gewislyk

goude zyn uitgedreeven, en ’er zig met
des.
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deszelfs zuur vereenigende, evenwel een
middelbaar zout moest gebooren zyn: dan

de ontknooping hier van, tot nog toe, on-

bekend zynde, rust ook, in dit opzicht,

deeze proefneeming.

Wanneer nu ten iaatften het overfchot

van het voorfchreeven firoopagtig of oly-

agtig vogt volkomen uitgedroogd was, on-

derging het op het vuur geene kraaking;

maar het verfpreidde van zig een weinig

rook, en ’er bleef eene zwarte Stoffe ove-

rig, die een vettigen en eenigzins loog-

zoutigen fmaak had; het geen dan al we-
derom eene aanweezigheid van Ammoniak-
zout, met eene gomagtige of olyagtige

Stoffe vermengd, fchynt aan te duiden.

Tevens blykt ook uit al het bovengemel-

de, betreffende de beproeving van met
water opgekookten Turf, dat ’er natuur-

lyk weinig of liever geen gemeen zout in

gevonden wordt, en zoo ook geen wezenlyk
Wonderzout , of zelfflandige Zwavel. En
wat aangaat de eerfte Proeven, die hetZee-

en Wonderzout hebben opgeleverd
, de vol-

gende vooronderffellingen fchynen de re-

den daar van op te helderen.

Als bondig beweezen en vastgefleld zyn-

de, dat de Turf uit het Ryk der Planten

zyn voornaamen oorfprong heeft ; zoo is

bet zeer aanneemelyk, dat, daar fommige
Planten, door verbranding, Middel-zouten
opleveren, dus ook in denTurf,voor zoo
verre die tot asfche verbrand is , en als nog
eenigen grondaart van Plant-ftoffen. bezit

,
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delf- dergelyke Zouten kunnen huisvesten. Ten
stof- voorbedde verftrekken de zouten

, uitTabak
FEN

* verkreegen : waar uit de Heer ten haaf ,

volgens zyneopgaave, Vitriool- tarter, ( 7 <zr-

tarus & itriolatus ,) koortsverdryvend Zout
van Sylvius ,

( Sal Febrifugus Sylvii ,) en
een weinig vast loogzout erlangd had. Het
zout van den Turf zou dan hier in maar
van ’t Tabakszout verfchillen, dat het een
anderen grondaart heeft; en ook daar in

aanmerkelyk onderfcheiden zyn , dat de
hoeveelheid van het Wonderzout tot het

Zee-zout, in den Turf, ongelyk grooter

is , dan die van den Tartarus Viiriolatus
, tot

het Sal Febrifugus , in de Tabak. En hier-

mede hebben wy den onderzoeklievenden
Leezer, den hoofdzaakelyken inhoud der

keurige proeven, die de Heer ten haaf
ons heeft medegedeeld, getrouwelyk opge-

geeven. Men oordeele of wy niet ver-

% pligt waren , dit recht te doen aan den ar-

beid van dien Heer; en zie wyders, door
vergelyking, in hoe verre onze fcheidkun-

dige proeven overéén Hemmen , met de

gegronde gedagten en bepaalingen , die

gemelde Heer eenftemmig met ons maakt;

welken wy’er nog kortlyk zullen byvoegen.

Alle de gevolgtrekkingen , die men bil-

lyk uit het gemelde kan afleiden , komen
hier op uit. Dat de Planten, waar uit de

Turf gebooren is , in haaren natuurftaat,

dat is, groen zynde, zeer naastdenkelyk

gemeen zout opleveren ; dat hier by komt,
(of mogelyk wel uit de Planten zelvenont-

ftaat,)
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Haat,) eene Bitumineuze Aarde, welke in

zig bevat een Vitrioolzuur, of het algemeen
Vitriool* of Zwavelzuur, dat men voor ’t

zelfde houd, ’t welk zeer algemeen in de

lugt en de aarde huisvest, en de Aarde der

verrotte Planten Bitumineus maakt. Dus zou
men, door verbranding van Planten, het zelf-

de zout ,
als door’t verbranden van Turf,

kunnen verk^gen; wanneer men het zelfde

zuur zyne werking op gemeen zout liet doen

:

in welken gevalle die zuur genoegzaam zou
zyn , om al het gemeene Zout in Wonder-
zout te veranderen : waar uit dan ten klaar-

fte blykt , hoe ’t bykome , dat deeze twee
Zouten in de Turf-asfche gevofiden wor-
den. Anders kan het ook zeer wel moge-
lyk zyn , dat de Planten ,

die den Turf ver-

oorzaaken , maar een droog vast loogzout

verfchaffen ; aangezien de meeste Turf-

planten wateragtige Planten zyn, die veel

in aart van de Land* planten verfchillen ,

en veel oly of zeepagtigheid bezitten,

’t Heeft dus eene groore waarfchynlykheid

,

dat de vastgeftelde Bitumineuze Aarde ,

het Vitriool en Zee-zout-zuur ,
even als

het Bitumen Neocomenfe (*), dat ook een

brandbaar Veen is, in zig bevatte; en

dat wyders deeze zuuren , na hunne olyag-

tige deelen verlooren, en zig vervolgens

met het loogzout vereenigd te hebben,
de meergemelde Zouten doen gebooren

wor-

(*) Zie c. l. l’agascherie duble, Dis-

feru de Bitum. Neocomenfe.
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worden. Men zou ook nog kunnen Rel-

len , dat men , fchoon deeze Planten , na
haare verbranding, maar zulk een loogzout

geeven , en de Bitumineuze Aarde
,
(het zy

ze door Planten gebooren worde dan niet,)

maar een enkel vitriool-zuur bevatte, dog
niet genoegzaam om al het loogzout in

wonderzout te veranderen , dat men , zeg

ik, evenwel ook gemeen Zout zoude kun-

nen verkrygen. Want het vermelde Am-
moniak- zout, hoewel dit voor een gedeel-

te vervliege, kan zig evenwel, met een
ander gedeelte, wel vereenigen met een
gedeelte van het loogzout; en daarop, na

met het zelve zyn vlug verlooren te heb-

ben, tot Zee-zout overgaan ; en dus, ten

deele met Vitriool, ten deele met Zeezout-

zuur, in de ontdekte Zouten verwande-
len. Welke nu deezer drie bygebragte re-

denen , die onzes bedunkens bondig en. aan-

neemelyk genoeg zyn, de gegrondfle zy,
blyft ter nadere onderzoekinge aanbevolen.

En zoo is ’er ook, ten opzichte van de

nog overige gevolgtrekkingen , die de Zwa-
velagtigheid in den Turf twyffelagtig maa-
ken

,
geen reden om dit volftrekt te ont-

kennen, maar veel eer te bevestigen : want
fchoon ’er geene eigenlyke Zwavel in den

Turf gevonden worde, behoeft men zig

nogtans niet te verwonderen over deszelfs

zwavelige vlam , damp en reuk. Op welk

eene wyze het Wonderzout hier ook ge-

booren zy ,
dit is zeker , dat ’er ook , zoo

lang het brandbaare ('Phlogiston

)

met het

Vi-
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Vitrioolzuur en loogzout vereenigd is , een DELF .

Zwavel-mergel
,

( Hepar Sulpburis ,) plaats stof-

vind; ’t welk, even als zuivere en zelfftan- FEN -

dige Zwavel, eene blauwe vlam en {tin-

kenden damp uitlevert: waar uit dan over-

tuigend volgt, dat de meerdere of mindere
Zwavelagtigheid van den Turf toe te fchry-

ven is , aan de mindere of meerdere hoe-

veelheid en tegenwoordigheid van die Scoffe

,

welke bekwaam is om het Wonderzout
voort te brengen. Wat nu nog aanbelangt,

de kalkaartigc Stoffe der Asfche, fchoon
dit als een nieuwe ontdekking kunne aan-

gemerkt worden , behoeft men zig egter

niet te verwonderen, dat ’er in de ontlee-

ding der gekookte asfche, en het verfchy-

nen van vliezen
,
gelyk ook door de ges-

ting, Kalk-aarde te vinden zy; vermits het

algemeen beweezen is, dat de asfchen der

Planten, voor een groot gedeelte, eene
Kalk-aarde opleveren, en ook Yzeren an-

dere grove Aar'ddeelen in zig bevatten;

waar uit dan niet duister de aanmerkelyke
overéénkomst fchynt te blyken, die ’er

plaats heeft, tusfchen de Planten, en een
groot gedeelte der Turf-ftoffe. ’t ls ook
gantsch niet onmogelyk , dat ’er eene Kalk-

aarde tusfchen het Veen ontftaat, uit de

menigte van Slekjes en Water-horentjes,

die by duizenden in onze moerasfen huis-

vesten. Ten aanzien van den Turf in

Vrankryk , bewyst de Heer v.debomare, v. de

met anderen , dit ook als zeer aanneeme- EOM
,

ARE >

Jyk. Ondertusfchen is het der opmerkinge
waar- Turf,
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waardig, dat de Turfasfche, hoe fyn zy
gewreeven zy, en hoe dikwils ik dezelve

in myne proeven afgewasfehen hebbe, al-

toos op nieuw in water gestte , en niet,

dan na ontelbaarc afwasfehingen, in ges-

ting verminderde : daar men weet dat le-

vende Kalk al vry fpoedig die eigenfehap

verliest. Hierom ben ik niet vreemd van
te denken , dat ’er een merkelyk onder-

fcheid is, tüsfchen de Kalk-ftoffen , uit Die-

ren of Schelpen gebrand
, en tusfehen die

der Planten
,

ja misfehien ook die der Mi-
ncraalen: dan dit in ’t voorbygaan.

Wat nu eindelyk betreft het Ammoniak-
zout ,

waar van daan het hier ook zyn oor-

fprong moge hebben , het toont ons de re-

den aan ,
waarom het roet in onze Sclioor-

fteenen, vooral in de zulken, waarin by-

kans niets dan Turf geitookt word, een
goed deel Ammoniak-zout , (als by de

Scheidkundigen bekend is,) in zig bevat.

Dus zien we de hoofdzaaklyke eigenfehap-

pen van den tot Asfche verbranden Turf;
laat ons nu verder nafpooren, wat ’er zig

in de Stoffe zelve opdoet:
Als men eene goede hoeveelheid best

fyn Veen neemt, die tot poeder wryft

,

vervolgens in een disteleerglas ten vuure

brengt, en dat glas, voorzigtiglyk allengs-

kens aanllookt , volgen ’er deeze verfcbyn-

fels. Men ontdekt eerst vry veel waterig

vogt, ( Phlegma ,) dat ten laatfte een aange-

branden reuk verkrygt. Op dit vogt volgt

een vlugge olyagtige geest, van eene door-
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fchynencie bruinagtige verwe, waar vanzig

eenige deelen vast aan het glas aanzetten;

die, by toeneeming der hitte, hoe langer

hoe roodagtiger, in eene dikke Oly fchy-

nen te verkeeren; welke, dikker en zwaar-

der zynde , zig van den eerften geestryken

olyagtigen geest fchynt af te zonderen ,
en

nog vaster aan het glas aan te zetten ; na-

laatende op den bodem een zwart over-

fchot, ([refidmm ,) dat zo vast is als houts-

kool. Als men ieder deezer Stoften afzon-

derlyk onderzoekt, is het eerfte overko-

mende Phlegma als water
; dog het volgen-

de heeft een ligten rookagtigen reuk en

fmaak; waar uit blykt, dat ’er zig ook ee-

nig bitter Zout uit het Veen met dit water

vermengt.

De vlugge olyagtige geest, die insge-

lyks, hoe langer hoe dikker, en fterker

van reuk word , en zig tevens als eene ligt

bruine Stof aan het glas fchynt aan te zet-

ten , heeft de volgende eigenfchap. Met
Vitriool Geest ontftond ’er eene gesting

,

(Effervescentia ,) die, tot gelyke menging,

('Saturatio komende, het vogt eenigzins

troebel laat; met gemeenen geest van Zout,
word men byna geene verandering gewaar,

dan dat ’er zig eenige weinige affcheidende

lugtdeelen vertoonen. Met geest van Am*
moniak en Potasch , word die eigenfte

Geest, welke, door Kwik in Sterk- water

ontbonden, eene graauwe Stof affcheidc,

Qpracipitat ,) wederom helder; maar enkel

en zuiver daar mede gemengd zynde, ont-
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Raat ’er eene ligte gesting. A’s men op
den met opgelosten kwik gemengden geest,

Siroop van Violieren drupt, word de ver-

we groenagtig blaauw;dog deeze verwe is,

zonder twyffel , eerder aan de ontflooping

van het Zuur, met het Zout, in deezen
geest toe te fchryven; even als dit door
po TT ook in het Zout van den Barnfteen

ontdekt is. Dog als men dien Geest alleen

met Siroop van Violieren mengt, dan helt

de kleur vry fterk naar het Purper, yit
dit alles fchynt wel eenigzins te blyken

,

dat deeze Geest een alkalynen aart heeft;

dog niet zoo volfirekt, of ’er blyft altoos,

iets over, dat ons op een zuuren Zwavel-

geest doet denken
;
gelyk de gesting met

Ammoniak-geest , en het purperagtige van
den Vitrioohgeest aanduid. Ook doet de

troebele melkagtigheid ons hier denken op
eene olyagtigheid, welke zig insgelyks in

de Bitumina, mitsgaders in den Barnfleen

opdoet, en waaromtrent ons de olyagtige

Stofte, die zig natuurlyk van het Pblegmci

en deezen Geest affcheid, gelegenheid tot

eene nadere bedenking geeft.

Deeze Oly heeft een flerken reuk, ge-

lyk aan dien van brandend Pek en Zwavel-

balfem, dog zo doordringend niet; dezelve

is niet ongelyk aan dien van gebrande

Steenkool, of Hinkend Roet, en eenRem-
mig met degner, veel zwakker dan de

dierlyke Olyen. Dezelve Rolt , in koel

water en kelders , dog ze word weeker

in warme plaatfen; als zy dik is, vertoont

zy



van HOLLAND. 33$

Zy zig als dikke Terbentyn, en is, gelyk

degner wel zegt
,
pekagtig en taai , bruin

van koleur, en van een bitteren aange-

branden fmaak. In dit opzicht beantwoord
zy insgelyks, zoo wel aan Bitumineuze

Stoffen, als aan Pek, Teer en Harst of
Wasch; dewyl de vloeibaare Amber, het

Jooden pek, en de Zwavel-balfem dit mede
doet; zelfs ondergaat ook de Barnfteen

zulks, door frnelting met Lyn-oly. Wy-
ders is deeze Oly vlug, dog ze laat altoos

eenige Stoffen a- ter , die overblyffels van
Aarddeelen zyn , waar door ze het papier

befmet,en,in een zilveren lepel uitgewaas*

femd zynde, een flaauwen moet na laat.

In dit opzicht geeft ze een blyk van over-

eenkomst met de Dierlyke- en Plant-olyen ,

die zulk eene bruine Stoffe overlaaten ;dan

dit is ook den Bitumina gemeen: en wat
den fynen Zwavel-geest betreft, die ge*

noegzaam geheel vervliegt, dit zal onze
Oly, andermaal overgehaald zynde, insge-

lyks doen. Wy hebben hier derhalven dit

maar in agt te neemen; dat de gemelde
zuure Zwavel-geest , wel in die eerfle over-

gehaalde Oly, huisvest, dog ’er zooniet
van afgefcheiden is, of ze blyft nog met
oneindige fyne aardfche deelen der Planten

vermengd; terwyl die fyne zuure Zwavel-

geest ’er evenwel gedeeltetyk van vervliegt.

Men kan dit duidelyk ondervinden, als

men die Oly, onder een groot glas, aan

brand fteekt: want men zal dezelve dan

fterk zien vlammen, en gewaar worden,
II. deel. Mm dat
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dat de rook of waasfem, langs het glas,ee-

nig vogt aanzet, dat zo zuur en fcherp is

als Zwavel-gcest; even als de Geest van
Zwavel, die onder eene glazen klok ver-

gaderd word ,
(Spiritus Sulpburis per Campa-

nam.) Degner heeft ondervonden, dat

die Oly wel fchielyk ontbrand , dog fpoe-

dig uitdooft, en dat zy ook niet fel brand;

hy had egter by geval ontdekt, dat de

waasfem aan zyn ftookglas , door het digt

by houden van eene brandende kaars

,

vlamvattedc, even als flaauwe Brandewyn:
voorwaar een bewys van vlugge brand-

baarheid. Evenwel floeg de vlam niet

door tot op alle de Stoffen, maar doofde

uit; en dit doet degner befluiten, dat

deeze Oly niet geheel uitbrand: dan dit

gebeurt veeltyds , met meest alle andere

brandbaare vogten ; dewyl gebrek aan lugt

zulks, inde langhalzige distilleerglazen
, be-

let. In de Oly, die ik gegaard had, heb

ik wel degelyk eene fterke vlam ontdekt,

en dezelve, in een glazen fchoteltje, ten

einde toe, zien uitbranden ; mogelyk is

die van degner, met nog wat meer Pbleg-

ma , of meer Aarddeelen vermengd ge-

weest. Wanneer men de gemelde Oly ver-

volgens weder met haar Phlegma omfchud,
vereenigt zy fpaarzaam ; het gemengde
vogt word troebel , donker geel , en het

neemt een fterken brandagtigen reuk aan.

Ondertusfchen mengt zig de Oly zoo fterk

niet, of ze fcheid zig af met bolletjes, die

op de oppervlakte dryven ; maar naauw-
lyks
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lyfcs doet men ’er den vluggen zouten

Geest onder, en fchud die Stoffen door

één, of zy vermengen zig onderling, en

blyven troebel: ook vereenigen zig deeze

Olyen ligtlyk met, ja, fmelten zelfs in, de

Vitriool-oly , en den Geest van Zout Schei-

dende eenige aardfche deelen af, die zig

witagtig vertoonen, en niets anders zyn

dan de Aard-ftoffen , welke zig nog in de
Oly of den zouten Geest bevinden. In-

middels flrekt die vriendfchap dier Stoffe*

met het Vitriool-zuur , en den Geest van
Zout, niet weinig, ter bevestiginge van ’t

denkbeeld, dat ’er een gelykaartig mine-

raal Zuur in gevonden word.

Buiten deeze gemelde eigenfchappen
, be-

zit de vetfte en zwaarfle Oly , uit het Veen 5

altoos nog eenig Zout in zig, welk Zout
’er niet gemaklyk afgefcheiden word: dog
als men die Oly andermaal mengt met den
vluggen ölyagtigen Geest, die eerst over-

komt; de ligtfle olyagtige Stof van dezwaa-
re fcheid, by wyze van doorlekking

, of

anderzins , zoo veel men kan , en ze ver-

volgens met water mengt, zal zy, ander-

maal gedistilleerd zynde, op den bodem
van het glas eene zwaare dikke vaste Stof-

fe overlaaten ; en dan zal ’er zig , na het

Pblegma , en den zouten vluggen ölyagtigen

Geest, eene Oly opdoen, ligter dan de

vlugge Oly, met water vermengd. Indien

men deeze aan eene zagte uitwaasfeming

bloot fielt
,

zal men eene foort van zout-

fchiecing befpeuren, welker kristallen van
Mm a eenö
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eene ruitvormige gedaante zyn. En’t komt
ons voor , dat deeze kristallen , of zoutag-

tige aanzetzels, de eigenfte Stoffen zyn,
die Decker, en anderen, voor ecne kryt-

agtige Stof , of vezelige aanzetzels
, (fibril-

/# ,) houden; dog waar van hier boven de
Heer ten haaf, reden geeft; dan dit

geeft ons verder aanleiding, tot een on-

derzoek der gemelde Oly, met Alcohol , of

dubbel overgehaalden Geest van Brande-
wyn.

In dit vogt fmelt deeze Oly , voor ’t

grootfle gedeelte, door middel van eenzagt
vuurtje; dog als ze ’er koud in gezet word,
blyft zy ’er, als eene geftremde weeke
Stof, in hangen. Maar dit ftryd

,
gelyk

degner denkt, niet met den aart der Bi-

tumineufe Olyen , of Zouten: want zelfs

de Peter- oly, en de Zwavel-oly, mengen
zig tot een zekeren trap met die Geesten

,

als zy warm geftookt worden , zoo al niet

geheel , ten minflen voor het grootfle vlug-

ge gedeelte. Ook heeft het zout van den

Barnlteen dit eigen , dat het niet ligt fmelt

in koude, maar wel in warme vogten. Daar
benevens fmelt, volgens onze Proeven, en

degner flemt het ons ook toe, deeze

Oly maar voor een gedeelte ; want zy verwt
den Geest van Brandewyn rood en donker

bruin; laat eene donkere Aard-ftoffe zin-

ken ,
en zet aan het glas, naar onze Proef,

graauwe donkere, of, volgens degner,
witte Stoffen aan. Hier uit blykt dan, dat

deeze vermenging van die Oly, met den

Geest
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Geest van Brandewyn , eer als een aftrek-

fel, (’tinftuur ,) dan als eene geheele fmel*

ting en vereeniging,moet aangemerkt wor-
den: al wederom zoo, als men dit in tinc-

tuur van Barnfleen, op Alcohol , bewaar-

heid ziet; en ook in Zwavel oly
,
gefmolten

•in Terbentyn ,
welke, op dien Geest ge-

zet zynde , de gemeene Balfem Siilphuris of

Zwavel balfem word.
En of dit niet voldoende geagt mogte

worden , zie hier een tweede bewys , ’t

welk ons verzekert , dat de Oly zig flegts

,

fcy wyze van aftrekfel
, met den Geest van

Brandewyn vereenigt. Dit aftrekfel word ,

koud geworden zynde, troebel, en laat,

na de doorlekking, (filtratio ,) eene rood-

gryze vette Aarde over; die zig wederom
met den Geest van Brandewyn vermengt,
en denzelven op nieuw bruin verwt; dog
zonder dat zy ontbonden word, maar veel

eer verbleekt. Als men deeze vette zoo-

genaamde Aardftoffe neemt , en dezelve

in een glazen fchoteltje over het vuur zet,

dan vervliegt ze byna geheel, met agter-

laating van eene zwarte vlek. Hier uit nu,
leid DEGNERaf, dat deeze Stof een vet

olyagtig grondbeginfel heeft ; met het barst-

agtige gedeelte, in den Geest van Brande-

wyn gefmolten , en eene gebrande Aard-

ftof, onder de gedaante van eene pekagtige

Oly , door distillatie famenkleeft ; dewyl
alle die Stoffen te famen deeze dikke pekag-

tigheid uitmaaken. Wanneer men deeze

Proeven, op die wyze, volgens degn er.
Mm 3 beoor-
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beoordeelt , dan heeft het fchyn , te zeg*

gen, dat ’er eene pekagtigheid in plaats

heeft, ’t welk wy ook gereedlyk toeftaan,

en ook in het afkookfel, zoo van ons, als

die van den Heer ten haaf, ontdekt heb.

ben; indien men maar tevens in agt neemt,
dat die vlugee ontllooping der, uit de door.

gelekte Stoffen , overgebleven vettigheid ,

tot een bewys ftrekt
,
niet van Aarddeelen

,

noch Harst alleen , of eene vermenging
daar mede; maar dat zig hier ook een vlug-

ge Geest, welke voor geen Geest van Bran-

dewyn aandoenlyk is, onder gemengd, be-

vind; dien wy, als ten deele met ongemee-
ne fyne Aarde en Zwavel gemengd ,

aan-

merken; om dat wy, en dit vind ik by
degner onbeproefd, bevonden hebben,
dat deeze Stoffe, brandende, eene Zwa-
velige vlam, en een zuuren reuk van zig

gaf. Wat voorts nog aangaat, eenige ver-

dere mengingen van het gemelde aftrekfel :

met Siroop van Violieren verwt het niet

groen , maar geelagtig ;
met Geest van Zout

word het niet troebel; dog eenigzins , maar
flaauw, met Vitriool-oly , waar mede het,

uit hoofde van Wyn-geest, ligtjes fchuimt;

met Kwik,iri Sterk- water ontbonden, word
het geheel wolkagtig, en fchynt eenige

dikke Stoffe neer te zetten; door Alkalyne

Geesten, ontzet het niet zeer fterk, dog
evenwel twyffelagtig; als men ’er water

opgiet, word het melkagtig, ’t geen, ge-

lyk degner zegt, den aftrekfelen, der

jneeste gedistilleerde Plant-olyen, eigen is;

en
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en eindelyk, laat het, van den Geest van

Brandewyn gefcheiden zynde, eene dikke

zwarte Oly over, als Pek. Na dat dus

degner, alle zyne Proeven, welke wy,
met de onze vcreenigd , hier omtreht in

haare orde hebben overwoogen , verzameld

heeft, befluit hy, dat ’er uit blykt, dat

de Oly van den Turf een famenmengfel is,

van iets Harstig-gomagtig, of, zoo men
wil, vettig pekagtig, met een weinig vlug

Alkalyn-zout, ’t welk, in veelen opzigt,

ook met de Proeven van den Heer ten
haaf overéénflemt

, en in dit opzigt

heeft degner gelyk; dan zulks is geen-

zins voldoende, om daar op flaande te hou-

den, dat het Turf-veen dit niet met deBitu-

mina gemeen heeft. Want het is juist die

pekagtige en harstagtige aart der Bitumina,

welke de Scheidkundige in eene geduurige

twyffeling houd , of zelfs die Stoffen ,

fchoon zy het Zwavel-zuur in grooter trap

bezitten, ook niet als een Harst, Pek, of

een van de Planten ontleenden grondaart

hebben
,
gelyk hier boven reeds , in ’t voor-

bygaan , wegens den aangedagten aart van
den Barnfteen, en de Steenkool, gemeld
is. Voeg hier by, dat alle Bitumina, als

Barnfteen , Amber , en alle zwavelige

Aarden , ais zy , op dezelfde wyze
,

gedis-

tilleerd worden , eene gelykaartige zwarte
of bruine brandagtige Kool , of refidmm
over laaten. En wat de zuure Geesten
van het Ryk der Planten , der Dieren, en
die der Mineraalen betreft, deswegens is

Mm 4
1
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’er zoo veel gefchil, dat het niet anders

zoude zyn , dan de Kool een en andermaal
opwarmen, (Crambencoctam coquere 6? bis coc-

tam reepquere ,) als wy dit onderwerp wil-

den uitpluizen. Dit eenige egter, vind ik

my verpligt , den Leezer hier omtrent nog
onder ’t oog te brengen: te weeten; dat

men in den zuuren Geest van fommige
Planten eene groote overéénkomst met de

Mineraalen of Vitriool zuuren vind; in zoo
verre, dat voorzigtige Scheidkundigen , ’er

over verbaasd ftaande , omzigtig zyn , om
hier in iets Catmisch te beflisfen: en wil men
’er een klaar voorbeeld van , een kort

woord hier over, zal eene uitgebreide ver-

handeling konnen wegruimen.
Het is een tfelregel onder de Scheidkun-

digen
,
dat alle lichaamen , die dezelfde ver-

fchynfels vertoonen, ook in hunnen aart

niet verfchillen. Nu onderfcheid men de

Mineraale Zuuren in drie Soorten; als (i)

de Vitrioolagtigen,(2) de Salpeteragtigen ,

( <) de Zouten : dan ’er zyn ook in het Ryk
der Planten zuure Geesten , die aan deeze

eigenfehappen voldoen. Want als men Vi-

triool-zuur mengt met Suiker, dat een Zout
der Planten is , zal ’er eene troebele wol-

kigheid gebooren worden ; en dit doet dat

zelfde Zuur insgelyks, met het Zout van

andere Planten. Men werpe ook in den

Geest van Salpeter, gefmolten Kwik, en

zy zal ’er even zoo min van aangedaan

zyn , als van Herken Azyn : wyders

yej'krygt het Salpeter-zuur , vermengd met
Lood-
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Loodftoffen, eene zoetigheid
;
’t welk me-

de met Azyn gefchied, waar uit het be-

drog in de Rhynfche Wynen voorkomt.

En agt men deeze vergelykingen niet vol-

llrekt voldoende, gelyk ’er misfchien nog
wel wat op uit te denken zoude zyn;

dit volgende zeker zal aan onze gegron-

de ftelling niet ontglippen; volgens wel-

ke wy ftout genoeg zyn , om de gelyk-

aartigheid van den zuuren Geest, in

ons Veen , tot een grooten trap
,
met

dien der Mineraalen , te (lellen. Men
houd het daar voor , dat de Zuuren , uit

het Ryk der Mineraalen, onder elkander,

zoodanig in kragt verfchillen ,dat de (lerk-

fle de zwakfte overweldigen ; dan dit

gebeurt in de zuure Geesten der Planten

insgelyks. Want men neeme het Zout
van SegnertuSj ’ t welk famengelleld word,
uit Zout van Tarter,en het vast Alkalyn-

zout, dat onder den naam van Zouda,
(Soda Hispanica ,) bekend is; men menge
dit Zout met het afkookfel van Tamarin-
de, en, ’er zal dadelyk een middelbaar

Zout uit gebooren worden ; indiervoegen

,

dat het Zuur , van het afkookfel der Tamarin-
de, zig vermenge met de andere Zuuren on-

derling vereenigd, en ’er eene ontbonden
Stoffe op den grond zinke. Wanneer men nu
deeze Proeven gadeflaat, bemerkt men
ligtlyk, dat men op verre na zoo alge-

meen tot de zuure Geesten der Planten

niet bdluiten kan, of ’er blyft altyd nog
ftofs genoeg over, om aan ’t een of ’t

M m 5 an-
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delf- ander te twyffelen: en dit ook heeft deg-
stof- ner zelfs in de onderfcheiden Veenfloften
F£N bevonden. Met het Veen uit Wildgras,

dezelfde Proeven, als hier boven gedeel-

telyk zyn ingevoegd, onderneemende
, be-

vond hy , dat de Geest daar van veel zwak-
ker was

;

en vervolgens den gemeenen
Plagge- turf, uit Mos faamgerot, beproe-

Verae- vende, ontdekte hy hier een zeer groot

lyk
&
hier verfchil in den overgehaalden Geest; want

b> de dezelve was zeer zuur. Uit eene andere

f°orc van eene oppervlakkige Moskorst,

over het kreeg hy wederom
,
na het Phlegma

, een
zout zuuren Geest , die met de Alkalyne Gees-
DtR ten kennelyk gestte, en met de Mineraale

hy
C

fa Zuuren geene verandering onderging. De
eer reden hier van, fchryft hy alleen toe aan
TL, * F - het Mos , dat nog versch , en op de op-

pervlakte liggende, dit onderfcheid veroor-

zaakt ; ook merkt hy wyders aan , dat de

Wortels van dit Mos, ouder en fterker

zynde, zig met andere foorten van Wild-

gras en Planten vermengende, ook eene

andere foort van zuuren Geest, naar dem

aart der Planten ,
voortbrengen ; die in den

Turf, onder den grond, verdorven zyn-

de, ook dit zuur verliest, en vervolgens

niets voortbrengt. Of nu deeze gevolg-

trekking het gezegde van degner te-

genfpreeke, dan niet, zullen wy niet be-

paalen , en laaten zulks ter nadere onder-

zoekinge over; veel liever bedienen wy
ons, tot ftaavinge onzer bewyzen, van

Mans eigen woorden, op deeze twyffe-

ling.
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ling. „ Dat naatnlyk deeze groote ver-

„ fchillendheid, in de zuure Geesten
, in

,, derzelver menging, en vereeniging,met

,, de aardfche Olyen, met die der Mine-

„ raaien, en der Planten, voorwaar y vee-

„ lerleie vereeniging vertoont, nu tot het

,, Plant-aartige, dan tot het Mineraal-aarti-

„ ge betrekkelyk”. En dus kunnen wy
zeer gereedlyk toegeeven , dat niet alle

Zuuren merkelyk zvvavelagtig, of liever

mineraalagtig zyn; indien men ons , ten

opzichte van ons Veen, flegts toeftaa,dat

’er dit zuur zoo wel in heerscht, als de

zuure Geest der Planten : ’t geen zelfs zoo
verre gaat, dat ons Veen, gelyk boven
gezegd is, al brandende, een zwaveligen

reuk en vlam afgeeft; even als alle Bitu-

mina. Wat voorts nog eenige andere Proe-

ven betreft; deeze, als hoofdzaaklyk op
’t zelfde uitkomende, Paan wy over; by-

zonder ook die van de opkooking derTurf-

ftoffe, welker afkookfel niets dan een on*

brandbaar aftrekfe!
,

(extract ,) overlaat.

Deeze tog zyn van weinig belang; dewyl
alle vlugge olyagtige Brandftoffen , door ’t

kooken , vervliegen
;

waar op natuurlyk

het dorre overblyffel van den Turf bran-

den moet, terwyl het afkookfel

,

(extract ,)

niets dan met water vereenigde Aarde is.

Daarenboven bewyst het veel eer den aart

der Bitumina ; want het afkookfel van Steen-

kool, Joodeivpek en Amber, zal insge-

lyks aan het water niets dan een ontbrand-

baar aftrekfel overlaaten: dan hier omtrent
heeft

DELF-
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heeft ook de Heer ten haaf ons nader

licht gegeeven. Even zoo is het ook met
de vergelyking , dat Zwavel en Bitumen
fmelt op het vuur, voor ’t Zuur onaandoen-
lyk is, in Brandewyn fmelt, en door over-

haaling in Zuur en Oly overgaat; welke
verfchynfels in de Turfftof niet te vinden

zyn. Eene, voorwaar wat al te ongegron-

de, gelykenis, van eene Stof, die flegts

gedeeltlyk, en zelfs nog zeer verborgen,

de zwavelagtigheid bezit , en vol ontfmelt-

baare Aarde is; by eene Stof, die in haarc

zelfflandigheid zuiver is, en alleen uit Zwa-
vel beftaat. Het is der moeite niet waar-

dig, hier over verder uit te weiden, daar

men tog, uit al het voorgemelde, ziet,

dat het Veen, by overhaaling ,ook Zuur,
Oly en Zwavelgeest geeft ; ’t welk wy anders

breedvoerig, uit de berigten van verfchei-

den beroemde Autheuren (*), zouden kun-

nen ftaaven. Genoeg zy het ons , ten aanzien

van dit onderwerp, nog te beroepen, op

het geen wy boven alrede, omtrent de

zwavelige vetheid in de Klai, al vry uit-

gebreid voorgeReld hebben: daar wy, op

’t gezag der Franfche Akademisten, als

mede op dat van boerhave en macquer
toonden , hoe de dierlyke en Plantaartige

Olyen, met het Vitriool of Zwavel-zuur

verbonden , eene Pekaartige Bitumineuze

Stof, als Peter-oly voortbrengen, en by
fub-

(*) Boerhave, Cbtm. Part. I. pag. 108,109,
200. Sta hl, Fund. Cbcm. pag. in. § 31. L,em-

m £ i t
j
macquer, en anderen ,

over dit Stuk.
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fublimatie zelfs Zwavel geeven. Het zy
men nu hierin eene famenftolling van de

Harstagtige Stoffen der Planten , uit de
Olyen, met de Mineraale Zuuren erken-

ne; dan of men deeze vereeniging, als ee-

ne volftrekte eigenfchap van de Bitumina,

in die Harsten ontkenne; dit blyft , onzes be-

dunkens, zeker, dat men, uit hoofde, zoo
van dit laatfte aangevoerde

, als van het te

vooren betoogde
,
geen grond heeft , om een

wezenlyken invloed der Zwavel-zuuren ,op
de tot Aarde verwandelde Veenftof te ont-

kennen ; des wy ons , als op dien welgelegden

grond gerust voortgaande, nu tot de ei-

gentiyke bepaaling van ons Hollandsch

Veen zullen wenden. En hier in konnen
wy, noch met schoock, die Veen-aarde als

een enkel oorfpronglyk Bitumen befchou-

wen; noch met degner den invloed van

eene daar in vermengde zelfftandigheid der

algemeene Zuuren , of om klaar te zyn een

Zwavel-geest
, ontkennen : beide deeze

Schryvers , te zeer ingenomen met hunne
gevoelens , zyn , in hunne tegenftrydige

gedagten, en bewyzen te verre ingewik-

keld. Men moet hier nogtans erkennen ,

dat de fchrandere degner, in dit geval ,

wegens zyn uitmuntende en keurige Proe-

ven, by schoock in geen vergelyking

komt; ook willen wy deezen Heer, al-

hoewel wy in eenige zaaken van hem ver-

fchillen
,
gaarne die hulde doen , dat wy

zyn traclaatje over den Turf, onzen Land.
genooten, als een doorwrogt, en naar

’s Mans

delf-
stof-
fen.
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delf- ’s Mans vvyze van denken, volkomen Ver-
sTOF- handeling ovrer dit Onderwerp, aanbevee-
FEN

* len ; en openlyk erkennen , dat vvy nergens
meerder lichts , raakende dit Stuk

,
gevon-

den hebben, dan in dit nuttig Werkje. Een
ieder, dien het luste, zal ’er nog al eeni-

ge aanmerkingen, die wy hier kortsheids-

halven overflaan, in kunnen vinden, en

daar door nadere gelegenheid krygen
, om ,

zoo uit onze als zyne gedagten, dit Huk,
indien men nog twyffelen mogte, verder

ter toetfe te brengen. Zoo iemand daar

toe genegen ware , diende hy vooral eene
beproeving van onzen Dary, Steen kool,

en andere Bitumineuze Stoffen, by verge-

lyking, in agt te neemen: en dit doende,
zou men eerst recht ontdekken , hoe veel

de trapswyze invloed der Mineraale brand-

baare Stoffen , op die van de brandbaare in

Aarde verwandelde Plant-ftoffen vermag.

Gaarne wenschten wy onze Leezers hier in

te voldoen, dan één Mensch alleen kan
alles niet volkomen uitwerken ; ook moe-
ten wy het verdere onderzoek van zulk

eene uitgebreide Stof, om niet te breed

uit te weiden , binnen de paaien van be-

knoptheid houden; derhalven hier van afftap-

pende , laaten wy eene nog uitvoeriger be-

handeling deezer Stoffe , voor anderen over

,

enbepaalcn het Hollandfcbe Veen aldus.

Bepaa- Het is eene brandbaare zwarte , aan een
ling van verbonden wecke Delfftof of Aarde 5

Yh£ n» die uit allerleie weeke deden, van al-

ler*
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lerhande ontfloopte Planten
, famen-

rot; dog voornaamlyk uit Water-
planten, in de laage, en uit Land-
planten, in de hooge Landen, door
den tyd tot Bedden aangroeit. Deeze
Stofle is , door de verandering en den

grond, in zoo verre van het weezen,

en de eigenfchappen der Planten ont-

aard, dat zy daar van niets, dan eene

flaauwe en ontbindelyke vereeniging

van Aarde , met een gedeelte van haa-

re natuur eigen Zouten, overhoud;
waarmede zy zich, met de aardfche en
mineraale Zelfstandigheden , dermaate
vereenigt, dat zy eene byzondere brand-

baarheid en zwaveligheid verkrygt ; die

,

de ontfloopte Stoffen gedroogd zynde,
in vast verbonden gloorende Kooien, en
eindelyk tot Asfche , door het vuur,

doet overgaan ; waar op ze , ten laat-

ften , wederkeert tot zuivere kalkagti-

ge Asfche , Aarde en Zout, als tot het

hoofdzaaklykfte gedeelte van dat Ele-

ment
;
waar in de voornaamfte ftoflyk-

heid , van alle de uit de Aarde voort-

fpruitende lichaamen , beftaat. Wyders
kan de Veenaarde, naar geraade der

Planten zelve, haarer oudheid, ryp-

heid en gelegenheid, aan of omtrent
zoute of zoete Meeren, Wateren of
Moerasfen, merkelyk verfchillen in

trap van brandbaarheid, mineraalag-

tigheid, of liever zwaveligheid
, zou-

tigheid en plantaartigheid. Eindelyk,

ftaat

DP.LF»
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Raat hier nog te melden , dat de Vecn-
aarde tot een weezenlyk Bitumen kan
overgaan; fchoon men zulks, in dit

ons Land , uit hoofde der geringe Mi-
ncraale. Zwavel- of Vitriool-gronden

,

als daadlyk plaats hebbende, niet voor
vast kunne (tellen

;
gelyk dit alles,

in het voorgaande, ten overvloede,
breedvoerig betoogd is.

De Groejing,Eigenfchappen en Aart van

het Hollandfche Peen , tot dus verre vol-

doende, tot ons oogmerk onderzogt en be-

paald zynde, hebben wy tha.ns gelegenheid,

om ons over het bereiden van ’c Veen, tot

Turf, uit te Iaaten;om onzen Landsgenoo-
ten, een berigt mede te deelen, dat hun,
zoo deeze Verhandeling het waardig zy,

voor een vermaaklyk en nuttig tydverdryf,

naast een koesterend Turf- vuurtje , kan
verftrekken ; en de bereiding deezer zeld-

zaame brandRoffe, waar in de vier Ele-

menten, als ’t ware hun aanweezen ver-

toonen, onder ’t oog brengen.

Het maaken en bereiden van Veen-aarde

,

tot Kluiten, is zoo oud, als de bewooning
des Lands zelve; het welk hier boven, uit

i'LiNi us, en anderen, te overvloedig ge-

toond is, dan, dat wy zulks, door het

herhaalen van allerleie eenftemmige Schry-

vers , alhier breedvoerig zouden ophaaien,

’t Zy genoeg deswegens te zeggen, dat,

zedert ’er eene , om zoo te fpreeken ,
be-

fchaafder en geregelder, dog niet minder

Raat-
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ftaatzugtige , handelwyze, in zeden, wet-

ten en gewoonten
, onder ’s Lands Inwoon-

ders, ftand greep, dat ’er zedert ook aan

de Turf kluiten , door eene gefchikter

bereiding, een geregelder vorm gegeeven
wierd. Want daar de oude Landzaaten de

Veen-aarde flegts met de hand tot Kluiten

kneedden, en dezelven, onbelemmerd van
alle lasten, en kiefche zindelykheid , on-

der hunne hutten en fchouwen Itookten,

als een vry gefchenk der Natuure ; zoo
veroorzaakte de pracht en properheid na-

derhand, dat men die nutte Vaderlandfche

Brandftof , tot nette vierkante Kluiten , door
middel van werktuigen, bereidde; om ze

dus bereid aan eene zindelyk gemetzelde

haardflede te kunnen branden. En deeze

wyze van bereiden
,

die zekerlyk voor het

gebruik veel beter en gemaklyker valt, dan

de eerile^is allengs zoo fterk toegenomen,
dat zy in geheel Europa, daar men gebruik

van het Veen maakt , nagevolgd zy, Dat
de eere der uitvindinge van het Turfmaa-
ken den ouden Vriefen ,

Hollanders en
Zeeuwen , hier toe door de Natuur en het

Vernuft opgeleid, toekomt, is uit het

voorgezegde kennelyR; dog het valt niet

ligt, den juisten tyd te bepaalen, wanneer
het maaken van vierkante Turven, het

baggeren, trappen, enz. hier te Lande in

gebruik gekomen is; dan, men doet de

waarheid niet te kort, als men ftelt, dat

j&ulks tusfehen de jaaren duizend , en elf

of twaalf honderd
,

is aangevangen, Men
IL pesl, Nn vind
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vind immers, kort na dit tydperk, ver-

fcheiden fchikkingen van de Hollandfche
Graaven deswegens gemaakt. Voeg hier

by, het bovengezegde, wegens den Dary-
turf, in Zeeland; en ’t geen winsemius(*)
meld , dat naamlyk de Woudlieden in

Vriesland, het geregelde Turf-maaken , in

\ jaar 1215 uitgevonden zouden hebben.

Anderen klimmen zelfs op tot het jaar agu
honderd negen - en tagiig ; ten welken tyde

men gewag gemaakt vindt van Mersch (f),
(Moergrond;) in eene overdragt aan ge-
rolf, Graaf van Vriesland: ook meenen
fommigen, dat ’er in dien eigenften tyd

,

reeds elders Turf gemaakt wierd , door
eenen einarus, vanwaar zyn Turf EU
nars- Turf zoude genaamd zyn (4-). Dog
het zy hier mede zoo ’t wil ; het Ruk is

van zoo veel aanbelang niet, dat het der

moeite waardig zy, de twyffelagtige Oud-
heid deswegens ten naauwftcn te raadplee-

gen. Dit althans is zeker, dat hetmaaken
en bereiden van vierkante Turven ,na den
jaare twaalf honderd , in Holland en Vries-

land alreede gemeen bekend was; gelyk men
uit veele Schryvers kan afleiden, en bo-

ven uit junius genoegzaam gebleeken

is.

(*) W iNSEMius, Friefcbe Kronyk , Bladz. 158.

by klaas bruin, Lustplaats Zoelen , Bladz. 88.

(f) Goudhoeve, Cbronycke , pag. 237. Zie

ook SCHOOCK, de Turfis , pag. 147.

(I) Degner, de Turfis , pag. 164. OudhOf,
Watervloeden , pag. 297.
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is (*). En ’t is tevens niet minder zeker,

dat men, met het toeneemen van de In-

woonders, en den buitenlandfchen Han-
del, de konst allengskens verbeterd, en

tot meerder winst en voordeel aangelegd

beeft: want, in den jaare 1380, verkogt

men den Turf alreede ; en betaalde in die

dagen
, voor vyfcig manden , ten hoogften

50 duivers.

Men begon toen van tyd tot tyd Privi-

legiën tot het Veenen te geeven
;
en de-

wyl het water hier en daar de plaats van ’t

Veen vervulde, zoo wierden de Staatenen
Graaven wel dra bedagt, om ook, aan de

andere zyde , het Veenen te bepaalen;

waar van wy het eerde aanmerkelyk voor-

beeld vinden , in den voorflag van Philips

van leiden, van Edelen Leidfchen Ge-
flagte; en die in zyn tyd, beha!ven andere

aanzienlyke Ampten, ook Raad was van
Willem, Hertog van Beijeren , bygenaamd
den Bullen. Deeze Edele Heer leefde, in het

midden der veertiende, en niet, zoo als

eenigen willen, in de dertiende Eeuw(f);
en Boeg in die dagen al voor , dat men

,

om den Turf te fpaaren,en in het Land te

houden, den uitvoer moest verbieden; en
het

Zie ons derde Hoofdfluk , Bladz. 78. Junii
Batavia , Cap. XV. S. van leeuwen, Bat. II-

lustr. pag. 3g4. De vries, Kronyjrfder Kronyken,

III. D. pag. 553. W i n s e m I u s ,
fvronyk van Bries*

land , pag. 158. Verders oudhof, scHoocRen
D E G N E R.

(f) Goudhoeven, als boven, pag. 217.
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het planten van Bosfchen aanmoedigen (*).

Dus zyn ’er ook, in den jaare 1536, op
eene Dagvaard der Staatcn van Holland,
voodlagen gedaan , tot het neemen van
eene Refolutie, , bat Uien ïettCU ttioeft

„ op ’t briuen ban ben €urfuen/ om te

„ fcutoen podlen/ enbc ootefc/ batbooj
„ Jjet baggeren ban be JiEeeren/ bte te

v 3eer ontgjont lno^ben’7 de* In laatere

dagen zyn ’er ook , ten aanzien van foort-

gelyke voorflagen , nog verfcheiden fchik-

kingen, omtrent het veenen, gemaakt;
welken allen op te noemen , eerder naar

eene verzameling vanLandsPlakkaaten des-

wegens, dan naar een kort berigt, tot op-

heldering van de Natuurlyke Historie
, zou

zvveemen. Egter Raat ons nog met één
woord te melden , dat ’s Lands Graaven

,

na den eerstgemelden tyd, de Privilegiën,

om te veenen , verkogten ; en dat vervol-

gens , toen de Nederlandfche Beroerten ont-

llonden, en ’t edele Hollandfche bloed,

het juk der dwinglandye affehoof, terwyl

het Land met moord en brand vervuld was,

’s Lands verbonden Staaten, befpeurende

het groot vertier van den Hollandfchen

Turf, te raade wierden , eene Cyns of

Pagt op den Turf te leggen : die , zoo ik

niet mis, in het jaar 1571 bepaald wierd.

Dus trok de nood, in die omftandigheden,

voordeel uit deeze Vaderlandfche Brand-

flof, om den brand der dwingelandye te

keer

(*) Van zv r kt, Codex Batavus pag. 727.
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keer te gaan ; en ’s Lands welmcenende
Ingezeetenen , het (laaffche juk moede, be-

taalden die Cyns , in deeze dagen , met ee-

ne algemeene bereidwilligheid. Ja’tfchynt,
dat het geval zelfs naderhand medege-
werkt heeft, om het vertier van Turf, tot

het in ’t werk (tellen van eene welbeleide

krygslist te doen gelukken; als uit de ge-

fchiedenis , van ’t inneemen van Breda,

door een gelaaden Turffchip, overbekend
is. Zelfs hebben onze eenvoudige Voor-
ouders, in het bewaaren van een Turf ^ by
de eene of andere gelegenheid , den Vyand
ontnomen , een groot gedenkteken gefield.

Dus heb ik , in myne jonge dagen , by een ze-

ker nabeftaand bejaard Burger van Leiden

,

nevens andere oude zaaken , nog onder my
berustende

, een Turfgezien , die zyn Groot-
vader , als een teken van triomph , by het op-

geflagen Beleg dier Stad, Anno 1574, uit

’s vyands Legertent genomen hadt;en men
vind nog heden lieden in deeze Stad, welken
diergelyke Turven bewaaren. Eenvoudige
zegetekenen, inderdaad; die ons in deezen

niettemin nog tot eenig nut (trekken , als

dienende cm te toonen ,
dat men de Tur-

ven toen veel al kleener, of althans in een
ander formaat gemaakt heeft, dan men he-

den gewoon is. Want deeze Turven, die

ik gezien heb, waren meerendeels niet al-

leen de helft kleener ,
dan de hedendaag-

fchen ,
(waar omtrent men egter op eene

inkrimping, door de langduurigheid van

tyd zou konnen denken, die, gelyk de be-

N n 3 vin-
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vinding leert, op Turven van 50 a 100
jaaren, al zeer aanmerkelyk word;) maar
vertoonden zig daar en boven eer vierkant

,

dan langwerpig vierkant
,
gelyk ze thans ge-

ftoken worden ; waarom het ook waar-

fchynlyk is, dat de maat van den impost,
die zeer gering was , naar geraade zal ge-

weest zyn. Ondertusfchen is deeze Cyns,
na dien eerRen tyd, voor den Lande, tot

eene ryke Goudmyn .aangegroeid ;
dewyl

zy van vier duiten per ton , tot vier Hui-

vers is geHeegen ; waar by egter eenige be-

paalingen, wegens de Fabrieken en den
uitlandfchen Turf, gemaakt zyn; zoo dat

men voor die foorten van Turf, tot dat

gebruik, minder betaale. By voorbeeld,

van den grauwen Turf, worden twee ton-

nen voor één gerekend; voor den Turf,
dien de Brouwers branden, en de Verwers
gebruiken, betaalt men twee Huivers en
twaalf penningen: en zoo zyn ’er insgelyks

Imposten op de uitlandfche Turven , van een

Huiver en zes penningen, tot drie Huivers

en vier penningen per ton; waarover men
de Reglementen

, in de laatHe Ordonantien
en Plakkaaten der Heeren Staaten, bree-

der kan nazien. Voeg nu, by deeze ryke

inkomHen, nog de Taxatiën, die de Veen-
lieden, of de in de Veenen woonende huis-

gezinnen, betaalen; denk aan de tollen en

verdere licenten ;
mitsgaders ook wel by-

zonder aan de ontzachelyke kosten van het

verveenen zelve. Van ieder morgen, in

den Lyker en Veender Polder, word, bui-

ten
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ten de onkosten van ’c Oftroi
, aan den Am-

bagts Heer betaald, voor ontgronding , zes*

tig guldens; wyders voor lastgeld
, van ie*

der honderd roeden Slyk,vyftien Huivers,

en daar benevens, voor waarborg, van ie-

der roede , twee Huivers. Wanneer men
dit alles te famen neemt, en ’er byvoegt
de Confumptie van allerleie Waaren, die

impost fubjeél zyn, welken dooreen zeer

groot getal Vreemdelingen, tot deezen ar-

beid vereischt, gebruikt worden, kan men
genoegzaam nagaan, dat het Veen een zeer

grooten fchat opbrengt , en dat veele

lieden ,
daar door, aan hun brood ko-

men. Hierom pleegen de onderneemcrs
van het veenen oudtyds al te zeggen ,

dat tot het veenen vereischt wierd : een

Jlyve beurs
,

een taai geduld , en eene goede

markt .

Wanneer men ,
hier te Lande , eene flreek

of Polder verveenen wil, moeten de In-

gelanden zig eenHemmig vervoegen, tot

het Hooge Heemraadfchap , waar onder die

Polder of dat diflrikt behoort; en naar ge-

geeven reden van verzoek, het confent van
Óólroi van Welgemelde Heeren Heemraaden
afwagten; die dan, naar maate dat zulks

den waterflaat des Lands voor of nadeelig

zy, het verzoek wyslyk afllaan, of, na

naauwkeurig onderzoek, omzigtig toellaan ;

en aan de Verveenders een Reglement des-

wegens ter hand Hellen, ’c welk hen be-

paalt, hoe zig daar in te gedraagen. Ten
dien einde word ’er door den gepriviligeer-

Nn 4 den
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den Landmeeter eene Kaarce opgemaakt*
waar in de platte grond, en de bedyking,
benevens de te ontgrondene Veen-ftree*

ken, en aanftaande Slooten, by gedeel-

ten zyn afgeperkt , met eene juiste aan*

wyzing der plaatfen , langs welken de

Ringdyk gelegd moet worden. Men be-

paalt insgclyks de breedte, de hoogte, als

mede in alle gedeelten de tonnenrond do*

ceerende glooijing, van den Dyk; en
geeft voorts agt op den peil der wate-

ren ,
die gemeenlyk in Rhynland gefield

word, op drie voet boven den Amflcr-

damfchen peil ; naar welken men gewoon
is , het Rhynlandsch boezemwater te cal-

culeeren. Wyders worden de Ring floo*

ten, Wateren, Vaarten, en allerleie an-

dere byzonderheden, die, na de ontvee-

ning, eene overftrooming kunnen voorko-

men ,
gade geflagen ; ten welken einde

men uit de Hoofd Ingelanden, Poldermees-

ters , Opzieners , Molenaars , enz. verkiest

,

die alles behoorlyk in agt moeten neemen.
Kortom de tegenwoordige (laat en wyze van
veenen word , met zoo veel omzigtigheid

,

door de wyze zorg der Heeren Heemraaden
nagegaan en bepaald, dat men weinig of

geen onheil van de nieuwgebooren Veen-
wateren, zoo als oudtyds, heeft te wagten :

te minder, daar men, van de onnutte StofFe

der Polders, daadelyk, een goeden zwaaren
Ringdyk (laat,* die, kort na de ontveening,

in (laat is, om het water tegenfland te bie-

den,
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den. en ’t vereischte getal van Molens,
ter droogmaakinge , te draagen.

Als nu het Plan , volgens een naauwkeu-
rig Oótroi

,
gereed is, vangt ieder Veen-

baas, naar zyn genoegen, aan, met het

Veenen en Turf-maaken. Men begint dit

Veenen gemeenlyk half Maart, of in het

begin van April; en ftaakt het zelve veelal

omtrent Sint Jacob , of vry laater, naar

inhoud van het Oftroi. Elk Veender perkt

zyn Land af, in verfcheiden langwerpige

vierkante ftrooken, meest van twee roe-

den breed; en dit gedaan zynde, fcheid

men de eene ftreek of flrook, die men
doorgaans een ftaal noemt, van de andere

af: en dan zyn het nog ruuwe Veenen,
dat is, de bovenkorst, met Gras en Plan-

ten begroeid, bedekt nog het eigentlyke

Turf- veen. Als deeze afperking, die men
zypen of veuren noemt, verrigt is, begint

men het ruig af te maaien, of den Veen-
grond, door middel van fchuppen , van

zyne groene weiden of beteelden grond te

ontblooten ; ’t welk men noemt een Veenin-

fteeken , of een Veen ontginnen . De dus af-

geftooken Stoffen
,
pleeg men oudtyds op

hoopen, of in nabygelegen Slooten, die

reeds uitgeveend waren
, te werpen ; maar

heden word die grond , volgens ordre aan

hetO&roi verknogt, dadelyk vervoerd naar

de plaats, daar men den Ringdyk of eenige

bepaalde Kadens leggen moet. Door dit wel-

bedagte middel , maakt men ongevoelig,

en zonder zwaare kosten
, een Herken Dyk;
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die anders naderhand, niet zonder veel

moeite, en niet zelden met bykans onovcr-
komelyke zwaarighcden

,
gelegd kan wor-

den. Sommige Veenlieden , egter , laaten

dien grond veelal op het naaste ftaal wer-
pen, om 'er hun Turf hooger op te droo-

ger: dan dit gefchied flegts in het begin

van ’t veenen
;
wanneer ’er nog geen ge-

noegzaam getal Slooten' is, om die Stof

gereedlyk te vervoeren. Aangaande de

hoeveelheid of de diepte
, tot welke men

den gemelden bovengrond affteekt
,
dit ver-

fchilt zeer veel , en hangt af van de hoog-

te van het bedde, of de diepte van het

Veen; welke diepte , bevoorens , door een
grondboor, onderzogt en bepaald word.
De Boor, hier toe in de Veenen ge-

bruiklyk, is een lang Yzer, ’t welk van
onder eene holte als cene boorgroef heeft,

en van boven met eenen houten of yzeren

dwarskruk voorzien is
,
waar door ze rond

gedraaid kan worden; zynde , uitgezonderd

de lengte, volkomen gelyk aan die foort

van booren, welken de Timmerlieden een

Avegaar noemen. Wanneer men de diep-

te, tot welke de bovengrond weggenomen
of de zooden afgeftooken moeten worden,
bepaald heeft, houd men vervolgens, by
het infteeken van een nieuw Veenland,

deeze orde. Men vangt aan met eene ftrook

,

die, of tegen eene Sloot legt, of, zulks niet

zynde, gelyk al veeltyds gebeurt, begint

men in eene afgeperkte ftrook ,
ofeen ftaal

,

dat tusfehen twee anderen in ligt : en het

uit-
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uitgeftooken vuil , of de bovengrond , word
op de wederzydfche ftrooken geworpen en

verfpreid, dat men ook Veen feboonmaaken

noemt. Als deeze opgeworpen grond ge-

noegzaam droog is, word dezelve overal

beftrooid, met droog bladriet, ’t welk daar

omftreeks overvloedig groeit ; en
,
by man-

gel van dat, gebruikt men ’er ook flegt

Mooi toe. Men legt dit tot zulk eene dik-

te op elkander, dat de bagger, die ’er

vervolgens op geworpen moet worden , aan

den ondergrond niet konne hegten : ’twelk

veroorzaakt, dat ’er aan de meeste Tur-
ven, aan het eene einde, veel van dit

Bladriet, of droog Hooi, ingedroogd, te

vinden is.

Dit werk voltrokken zynde
,
ziet men bet

Veen bloot liggen, en als dan brengt men,
naast de plaats daar ï'riten baggeren of het

Veen ontginnen zal, een grooten houten
bak; die meest al twaalf voeten in ’t vier-

kant beflaat, en wel twee voet hoog is;

zoo dat een knap Kaerel denzeiven
,
des

noods, wel eens gebruikt, om ’er in over

te vaaren ; waar toe hy egter niet gefchikt is.

Deeze bak moet dienen , tot een verfamel-

plaatfe, om ’er het gebaggerde Veen in te

mengen, en uit te werken; ten dien einde

ftaan de zyplanken , als aan een trog , fchuins

,

en het vierkant van den bodem is kleener dan

de bovenhe omtrek; op dat de menger het

Veen-flyk te gereeder kunne onderfcheppen.

Als deeze bak op zyne plaats gebragt is ,
voegt

zig een .Baggerman
, dien men Veentrekker

noemt,
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delf- noemt, zoo na by denzelven, dat hy dien
4 tof- niet zyn Stok en Bagger beugel bereiken kan.
ten. peeze Raat, om op het bolleVeen een vasten

Rand te hebben, op eene lange zwaare plank,

die hy ligt en veiichikt , naar maate hy voort-

ga ; ook ligt hy die fomtyds wel dwars
over de geheele greppel

;
en wanneer het

Veen ’er zoo verre uicgetrokken is, dat de

Sloot vol water geraakc , en verbreede

,

dan heeft men Vlotten by de hand, waar
op men het eene einde van de plank legt,

terwyi het andere op het Land Reunt. De
Veentrekker, hier op flaande, heefteen
langen fterken Rok, aan welks einde een

regtftandigen Yzeren Beugel
,
gehegt is ; die

doorgaans drie voeten, of iets meer, in de

rondte beflaat, en tegen over den bout,

waar mede hy aan den Rok verbonden word

,

met een fcherpen fnydenden kant uitge-

klonken is. Onder aan den beugel is eendigt

gebreid Net, met Iedere bandjes, aan gaat-

jes in den beugel gehegt; in alles gelykaan

de alom bekende Baggerbeugels ; dan in de

Veenen noemt men dit werktuig een Trek•

beugel.

De gemelde Arbeider , dus toegerust

,

ftrekt den beugel van zig af, en drukt den

fcherpen kant in het Veen ; vervolgens legt

hy het oppereinde van den Rok op een hui-

ven lederen kolder, het Baggerleder ge-

naamd; dat om zyne fchouderen gegespt

is, en meest al op de linker, dog fomtyds

ook op de rechter fchouder rust, naar dat

de Arbeider lings of rechts baggere. In-

dier-
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3

diervoege ftaande
,
haalt hy den beugel met

eene tegendrukkende kragt naar zig toe,

tot dat hy, op het gevoel, befpeurt, dat

zyn net vol is. Dan haalt hy het Veen
op, zwaait den beugel over den bak, keert

hem vaardig om, en werpt ’er het Veen
in, met eene ligte en handige fchudding.

Zoo dra is ’er in deezen bak geen genoeg-

zaame hoeveelheid Veens geworpen , of een

tweede Arbeider, dien men den Bonktr

noemt, ftaat voor den bak, om het Veen
behoorlyk met water te mengen , of, zoo
het nat genoeg is uit zig zelve, dadelyk op
het Land te werpen. Deeze Arbeider heeft

tweederleie, of, zoo men wil, wel drie

werktuigen , waar van hy zig bedient. Het
eene, om het Veen te mengen, is een

werktuig, dat uit eene yzereri klouw, met
negen of tien platte tanden , omtrent een

voet lang, of iets meerder beftaat;en dee-

ze klouw is gehegt aan een (lok , van on-

geveer vyf a zes voeten. Door middel van

dit werktuig, breekt hy de vaste en harde

bonken, die nietgemaklyk van ééntefchei-

den zyn; waar uit dan de naam van Bon*

ker ontleend is. Dog ingevalle het Veen
op zig zelve mengbaar genoeg is, maakt
men geen gebruik van dit werktuig; en de
kluiten worden dan flegts, al trappende

met de voeten , in den bak , door één ge-

kneed. Het tweede werktuig, dat deBon-
ker gebruikt , noemde men oudtyds de

Truifeifchüp , maar nu draagt het, in onze
Hollandfche Veenen, den naam van deRaf*

fel
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feljchop. Deeze fchup is geheel van hout,
en in alle opzichten gelyk aan de meeste
houten Bagger-fchuppen ; de Heel is recht-

ftandig aan de fchup uit een Huk Abeelen
of Esfchen-hout gewerkt; dog het holle

gedeelte van die Ichup heeft dit byzonde-
re, dat het, met langwerpige holle goot-

jes of raffels uitgefchaafd zy; juist zoo als

men, in ouwerwetfche huizen
,
aan de Bed-

fleden en Deuren, veele met ribbetjes uit-

gefchaafde kolommen ziet; deeze ribbetjes

geeven den Arbeider dit gemak, dat de

Slyk ’er zeer ligt en gelyklyk afglyde ; ’t

welk anders in gladde vlakke gewerkte
fchuppen, al vry Hprk aankleeft. Voorts
is ’er om het agtereinde van zulk eene

fchup, een fpaanen boegzel gewerkt; om
’er des te grooter hoeveelheid mede op te

konnen fcheppen , en te gelyk voor te ko-

men, dat de weeke modder, in het op-

fcheppen, niet overvloeie. De Bonker,
met dit werktuig voorzien , fchept daar

mede telkens modder uit den bak, en werpt

dien , met eene zekere handgreep, het Slyk

van één fpreidende, van zig, op het met
Blad-riet of flegt Hooi bedekte Land. Hier

mede houd hy van tyd tot tyd aan , tot dat

het Land op eene zekere hoogte bedekt is.

Deeze hoogte weet hy op het oog, of peilt

dezelve door een , met kerven afgeperkt,

Hokje , dat een derde werktuig is , waar van

zig deeze Arbeider bedient. Dan dit pei-

len word naderhand ook door den Veen-
baas zelven gedaan ; die hier toe nog een

an-
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ander foort van dokje heeft, aan welks

einde een ander korter (lokje is, waar op
de juiste maat van den Bagger of den Turf
(laat. Dit kortfle (lokje drukt hy,met het

langde, hier en daar door het Veen heen;

en draagt vervolgens zorg, dat de mod-
der, daar die te hoog ligt, wat nederge-

werkt word: dan dit peilen gefchied meest,

als het water reeds wat van het Veen af-

gefypeld is. De rekening, welke men
doorgaans op dit peilen maakt, is, dat het

Veen drie duimen krimpt, wel te verdaan,

als het getrapt is; dus word een Turf, die,

nat zynde, tien duimen was, als hy droog

is, een Turf van zeven duimen, op de

gewoone maat, evenwel kan dit, naar ge-

raadeder vastheid of bolheid van het Veen,
merkelyk verfchillend zyn.

Op 4eeze wyze word de Veen*modder
gebaggerd, gemengd, mitsgaders op het

Land te droogen gelegd: en terwyl de

Veentrekker en de Bonker, van afdand tot

afdand
,
gedadig voortwerken , zoo word

’er tevens eene Sloot gemaakt, tot op de

diepte daar het Veen ligt; ’t welk men ge-

meenlyk tot op de Klai , op tien a twaalf

voeten rekent. Dus ontdaan ’er,vandreek
tot dreek, nieuwe Slooten, op die naast-

gelegen plaatzen, daar men weder Veen
indeekt; ’t welk op de eigende wyze als

gemeld is, voortgaat; en op die manier
houd men deeds-in ’t oog, dat men, hoe
zeer men aanhoude met Veen te baggeren,

en hoe zeer het water in de plaats kome,
al-
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altoos Land heeft om het Veen op te droo-

gen; tot dat men eindelyk, het Land van
tyd tot tyd uitgeveend raakende,hoe langs

hoe meer aan het by ’t Odtroi bepaalde

Voorland nadere, en aldaar het laatRe Veen
drooge. Zo dra als nu de waterplas begint

toe te neemen,en het Land dermaate ver-

mindert, dat men, langs de voornoemde
afgegreppelde ftrooken , niet meer bagge-

ren kan , dan bedient men zig van Bagger-

fchuiten, die men by de hand heeft; om
daar op en in te baggeren, en den Veen-
modder dus naar het drooge Land te ver-

voeren. Deeze Baggerfchuiten zyn hier toe

in diervoegen gemaakt, dat het voor en
agtereinde veel hooger geboegd is , dan

het middenhol , waar in de Bagger gewor-

pen word: zelfs Raat het middelRe boord
van de fchuit,die men Baggerpraam en Bag*

gerbok noemt, meest altyd onder water,

waar door de modder week gehouden word;
terwyl de hoog geboegde voor en agter

Revens , door een dwarsfchot geholpen

,

den praam voor ’t zinken behoeden , en in

Raat Rellen, om de zwaarte van het Veen
te kunnen draagen; even zoo als men eene

gelaaden fchuit, tusfchen twee anderen,

vlot houd. Men gebruikt nu en dan ook
wel andere fchuiten of fchouwen , zoo als

’ereenein het weluitgevoerd Plaatje, in den
Tegenvcoordigm Staat der Nederlanden

,
(die in

elks handen is,) is afgebeeld: dan dit doet

men flegts uit behulp; en de aldaar gete-

kende fchuit is geen rechte Baggerbok. Be-

ter
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ter bebbe ik Print gezien , de wyze van

baggeren, met die Schuiten ,’t welk meest

altyd dus gelchied ; dat ’er eene plank lig-

ge, met het eene einde op het Land, en

met het andere op den baggerbok ; tervvyl

de Veentrekker midden op de plank ftaan-

de, ruim en gemaklyk,in een vasten lfand

baggert, op de dezelfde manier, en met
een dergelyken TreKbeugel, als boven be*

fchreeven is. Dan buiten deezen heeft hy
veelal nog een grooter Beugel en Bagger-

tuig by zig, dat op dezelfde wyze gemaakt

is als de Trekbeugel; dog ’er daarin van
verfchilt, dat de cirkel veel grooter, en

het net veel ruimer zy. Dit Baggertuig*

welks cirkel wel zes a zeven voet in de

rondte beflaat , noemt men den Flodder-beu*

gel; om dat dezelve gebruikt word in het

ruime water, daar het Veen, door den
eerstgemelden Beugel, byna is afgeveend.

Men fieept dien Flodder- beugel , aan een
zeer langen ftok geklonken, over den die-

pen grond, langs de Klai heen; om daar

mede het oneffen , nog vast zynde, Veen *

af te fcheuren en op te visfchen. Buiten

deeze werktuigen
, zyn my geene andere

bekend, die tot het Veentrekken dienen:

mogelyk geeft men ’er elders andere naa*

men aan , en misfehien zyn ’er nog eenige

kleene verfchillendheden in het behande-

len; maar het hier voorgeftelde behelst*

wat de voornaamfte Hollaiidfcbe Veenen be-

treft, het hoofdzaaklyke, dat daar omtrent
aanmerking verdient* Gaarne zouden wy*

JI. deel. O o eü
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en het was eerst ons oogmerk , eene nette

afbeelding van het Turfmaaken en Veenen ,

hier by gevoegd hebben; dan, buiten eeni-

ge kleinigheden, is het voorgemelde Plaat-

je, inden Tegenvcoordigen Staat van Holland ,

als ook eene afbeelding, in commelin’s
Befchryving van Amfterdam , ons zoo vol-

doende voorgekomen , dat wy ’er van afge-

zien , en te meer getragt hebben , die be-

werkingdoor eene juiste befchryving der-

maate klaar af te fchetfen, dat men het

ftuk even gemaklyk, zoo niet gemaklyker,
begrypen kan , als of men het afgebeeld zage.

Na dat men het Veen, op voorfchreeven

wyze, tot eene gelyke vlakte over het

Land verfpreid heeft , laat men het zoolang
droogen , dat men ’er

, met behulp van een
plankje, lugtig op ftaan kan. Tot dit droo-

gen bepaalt men den tyd korter of langer,

naar dat het weder droog of nat zy ; vier

of vyf goede drooge Zomerfche dagen kun-

nen dit verfpreide Veen dikwils in ftaat

brengen , om eene verdere bewerking te

kunnen ondergaan; waar op de Veenbaas
zyn Volk daar heenen zendt : en na zelf

de droogte beproefd en gepeild te hebben

,

komt ’er de Trapper of Trapfler op; dus

noemt men de zulken, die het Veen ge-

lyk trappen , dat op de volgende wyze ge-

fchied. De Trapper bind aan beide de
voeten

>
op de zelfde wyze als men de fchaat-

zen aanbind, een plat plankje, dat men
*t Treebord noemt , van ruim anderhalf voet

lang , en ruim zes duimen breed. Met dee-

ze
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fce Plankjes of Treeborden ftapt hy op het

Veen, en vervoegt zig aan ’t begin van

het Haal, met een langen, dikken, Herken
Stok, van onderen met een pols voorzien,

of fomtyds wel zonder. Deezen Stok Jaat

hy in ’t water glyden , drukt dien vast op
den Klai- of Zandbodem; en, zich voor
over tegen den Hok fchoorende, begint

hy, aan de fmalle zyde van ’t Haal, einde-

4ings af, lings of rechts, naar verkiezing,

het Veen fchuin aan te trappen; Zoo dat *

zyne toonen nederwaards, gevolglyk de

planten der voeten, en dus ook de Tree-
borden ,

fchuins Haan ; waar door dan , als

*t ware, een fchuine wal, die het uitkal-

ven van ’t Veen belet, gemaakt word.

Zulk een wal maakt hy, of het geheele

Haal in ’c vierkant langs, of hy doet het

veelal by poozen , naar geraade van dén

voortgang. Dit verrigt zynde, begint hy, daar

hy geëindigd had; de lengte van een Tree-

bord regtftandigte rugflaande;en treed zy±

lings af,met korte en kragtoeffenende fchree*

den , telkens op den affland der breedte

van een treebord , zoo dat de linker voet y

als hy dien verzet, niet breeder afflappe

,

dan de breedte van een half treebord , en
de regter, als hy dien aantreed, juist de

plaats van den eerflen tred vervulle; even

zoo als men met het verzetten van de voeten

een afHand afmeet; met dit ondeiTcheid,

dat zulks hierzylings gefchied, zonder over-

flappen. Op deeze wyze gefladig zylingS

afcrippelende, vervolgt hy lings en rechts,

Oo a tos
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tot aan het einde van het Raai; daar hy
dan , agteruitgaande

, voorts weer- aan-

vangt, tot dat het gantfche Raai afgetrapt

zy , ’t welk al vry gaauw toegaat , en

,

naar maate dat het Rerkt droogt, ook wel

door meerder Trappers in ’t verband ge-

fchied. Deeze arbeid, fchoon ’er ook hier

en daar Vrouwen toe gebruikt worden,
is, uit hoofde der geRadige en gelykwer-

kende beweeginge, een der zwaarfte, die

in het veenen plaats heeft; te meer, de-

wyl het altoos zonder behulp van Rok
of Reun geichied; waarom men veelal zien

zal , dat de Trappers , met de hand en arm

,

op de heupen aan de dyen leunen : even-

wel kan een knap werkman ongemeen
veel Veen op een dag plat treeden. Wan-
neer het Veen dus voor de eerRe reize afge-

trapt is word dit werk vervolgens tot drie,

vier a vyf keeren herhaald; en als het vlak

en vast genoeg is, laat men het ook al,

naar dat het nog vogtig zy, nog welWat
droogen. De gemeene proef, dat het ge-

noeg getreeden is, beRaat hier in, dat

het niet meer barst; en om dit te belet-

ten, houd men met dit treeden fomtyds

zoo Rerk aan, dat men nagt en dag door-

werkt; zelfs word het op de Zondagen
wel toegeRaan.

Op het werk van den Trapper , volgt

dat van den Turfflikker of Riemer. De-
zelve komt insgelyks met Treeborden
aan de voeten op het Veen, en heeft

een werktuig in de hand, dat men den
Stik-
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Stikker , de Stikfchup , en ’t Steekyzer , of ook
Riemyzer noemt. Decze fchup bedaat uit

een breed fcherp plat Yzer, ’t welk, onge-

veer, dertien duimen lang is: zoo dat, als

het Yzer in het Veen deekt, (dat men op
tien duimen ingedroogd rekent,) deszelfs

dikker boveneinde , waar mede dit werktuig

aan een houten Heel verbonden is, drie dui-

men , of iets meer, boven het Veen , ’t welk
anders, door de dikte der fchup, barden
zou, uitfteekt; onderaan loopt deeze fchup

zeer fcherp en rondagcig, tot een zeker

fpitfig middelbogtje , famen. Derzclver

breedte is ruim elf a twaalf duimen ; den
houten deel maakt men doorgaans zoo
lang , dat het werktuig , onder de hand van
den Arbeider , met gemak rechtdandig ne-

dergedrukt kan worden ; en is dus verfchil-

lende, naar de lengte des perfoons, die’er

mede werken moet. Ten deezen gebruike is

*er
, aan het oppereinde van den deel

, als aan

alle andere graaven offchuppen , een dwars-

kruk ; maar dezelve is veel grooter , dan in die

Gereedfchappen
; meestal van ruim een voet

,

of zoo groot, dat hy wederzyds,door eene
breede vuist , kan gevat worden. DeStikker
gaat , met dit werktuig voorzien , even als de

Trapper, aan het begin van ’t daal , en drukt

aldaar de befchreeven fchup rechtdandig in

hetVeen ; beginnende op den fcherpen hoek’,

die fchuintrappende gemaakt is; vervolgen-

de in een regtelyn, zywaards af, en hieruit

ontdaan die driekante Hukken , welken
men veelal onder de Turven vind. Deeze

O o 3 rei
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rei afgeftooken zynde, begint hy weer,cp
zulk een afiland, als de breedte van een
natten Turf, op zyn einde, vereischt; die

veelal op zeven, agt of negen duimen ge-

field word , naar geraade der vastheid of
bolheid van het Veen, welke bepaaling van
de kundigheid van den Veenbaas afhangt ; dog
waarin men meest altyd eene en dezelfde

bepaalde maat houd. Wanneer de Stikker,

volgens deeze maat, de Stik-fchup in het

Veen gedrukt heeft, haalt hy dezelve
rechtftandig op; en, gefladig zylings af-

treedende, drukt hy die weder door het

Veen , vervangende geduurig de affnyding

die de eerfte ftikking gemaakc heeft. Hier

mede houd zulk een Arbeider, gefladig zy-

lings afflikkende, aan, tot dat hy op het

einde van het Veenflaal komt; daar hy dan

te rug treed, en op nieuw eene doorfny-

ding maakt, agter de eerfte, en zoo ver-

volgens, agter de tweede, derde en vier-

de affleeking, blyvende al gefladig afflik-

ken ; tot dat hy eindelyk , fteeds lings en
rechts agteruit werkende, aan het einde

komt, Dan ligt het Veen aan Riemen,
waarom deeze Arbeider elders ook Riemer

genoemd word. Dog naauwlyks ligt het

Veen dus aan dwarfe riemen, of die eigen-

fle Stikker, welke het Veen overdwars op
evengelyke ftrooken heeft afgeftooken

,

keert zig nu op zyde, en vervolgt denzelf-

den arbeid, in de lengte van het Veen-ftaal;

fnydende dwars door de eerfte afgeftikte

fleuven heen: waar door het Veen dan aan

vier-
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vierkante (lukken of ruiten, net als een

langwerpig Dambord, is afgedeeld, die elk

afzonderlyk een aandaanden Turf uitmaa-

ken. Deeze doorfnyding van dit Veen,
tot vierkante (lukken, kan nergens klaar-

der by vergeleeken worden , dan by een
(luk broods, dat men aan dobbeldeenen

fnyd; met dit onderfcheid, dat, daar men
fnydende het fcherp van het mes naar zig

toehaalt, hier integendeel het fcherp ’er

van boven rechtdandig ingedrukt word;
dat met zulk eene juistheid gefchied , alsof

het wiskundig afgemeeten ware; ten bly-

ke,hoe de oeffening regelmaatig leert wer-

ken. Van deeze wyze van Veendikken en
Veentrappen, kan men insgelyks eene nette

afbeelding vinden , in het gemelde Plaatje

van den Tegenwoordigcn Staat van Holland ,

daar een Vrouwspersoon , dien arbeid oef-

fenende , zeer fraai in haare werkzaamheid

is voorgedeld.

Als dit (likken verrigt is, laat men de

afgeftooken Turven andermaal droogen ; al

mede met agtgeeving op het weder: en wan-
neer de Turf droog genoeg is om behan-

deld te worden, begint men die, op de

volgende wyze, op te neemen, en op een

te dapelen;om ze dus nog derker,en voor
de laatfte reize te laaten droogen. Een
perfoon , ’t zy vrouw of man , veelal ook
een jongen

,
gaat ter zelfder plaatle , daar

men met baggeren en Hikken begonnen
was; deeze voegt zig aldaar vlak voor het

midden der vier eerde Turf-riemen of

O o 4 reien;

delf-
stof*

FSN.

Zii
IVde
Deel.



DFIF-
stof-

574 NATUURLYKE HISTORIE

reien ; neemt de twee buitenfte Turven op,
cn legt die dwars over de twee andere

reien; indiervoegen , dat de bovenfte Turf
midden op de twee halve gedeelten van
den onderflen ligge,juist zoo als een Met-
felaar de Reenreien in ’t verband op één
metfelt; dan, dewyl de op den grond lig-

gende Turven
, met hunne fmalfle zyde

boven ftaan , zoo bedekt de langfte zyde

der opgenomen Turven altoos overdwars
twee ftaande Turven. Dus voortwerken-

de ,
ftapelt hy

, in eenen gang , die twee reien

op elkander, en maakt zig tevens een paad-

je om langs te kunnen gaan. Wanneer by,
op die manier, aan het einde van de vier

eerfte reien gekomen is, vervolgt hy op
nieuw, met de naastgelegen Turven ;plaat-

iende telkens een Turf in de breedte op
twee onderften, die in de fmalte liggen

;

dit noemt men Turf opbreeken of op Kaarden-

zetten , en 'de Arbeider of Arbeiders ver-

krygen den naam van Opbreeken en Kaarde-

zetters . Deeze behandeling is mede zeer

net, in het meermaals aangehaalde Plaatje,

afgebeeld; maar het vervolg van dien ar-

beid is ’er niet heel duidelyk in; dog het

voorgefielde is egter genoegzaam om de

zaak te kunnen begrypen. Wanneer deeze

gemelde Turven behoorlyk droog geworden
zyn ,

dan begint men op nieuw aldus. De
Kaardezetter plaatst zig aanvanglyk voor zy-

ne eerfte opgebroken rei, legt de Turven,
die nu boven liggen, op hunne oude plaats,

pp den grond; en ftapelt die geenen, wel-



van HOLLAND. 575

ken onder lagen , ’er weder boven op, tot

dat deeze bovenften insgelyks drooger wor-

den. Dan vangt hy cene andere wyze van

flapelen aan ;
voegt de twee dubbele eer-

lle flapels byéén, en brengt, van tyd tot

tyd, zyn ftapel in ’t verband hooger
, fom-

tyds tot de hoogte van zeven Turven, dog
zelden hooger; waar door dan tevens de

paden breeder worden. Als nu de Turf,
na gefladig om en weder om flapelen, ee-

ne volkomen ,
of de dus ver vereischte

droogte gekreegen heeft, en tot zyn ge-

woonen vorm ingekrompen is , brengt men
dezelve eindelyk byéén , en flapelt ze op
tot groote vierkante of wel ronde hoopen

,

die ,
naar men ’t verkiest , van vyftig tot hon-

derd tonnen bevatten. Men dekt ze ver-

volgens rondfom met Bladriet, Hooi of

Stroo, zoo digt en glooiend toe, dat ’er de

regen niet gemaklyk door kan dringen.

Dit heet men den Turf op fteup 'ls of flapels

zetten ; en , om de gelykheid die deeze

hoopen met een Hooifchelf hebben , zegt

men ook wel Turffchelven zetten . Het ge-

beurt by vogtige Zomers wel eens, dat de

Turven niet gemaklyk droogen willen; in

zulk een geval maakt men eene andere foort

van flapels, welken men Otters noemt ,

naar de gelykheid eener foorte van fchuine

afdammingen van dien naam , hoedanigen

men in de cingels van fommige Steden ligt.

Volgens deeze manier van flapeling, fchikt

men de Turven indiervoegen, dat ze by
vermindering en enkeld opgeflapeld wor*
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den, met eene kinge holte: dat is, men
maakt twee van elkanderen vry wyd afleg-

gende grondflagen van Turven, en ftapelt

ze allengs meer en meer binnenwaards
, tot

dat zy in den top famenkomen , en een ge-

welf formeeren; even als een Metfelaar

een rioel uit de vuist metfelt. Wanneer
nu zodanig een gewelf begonnen is, ftapelt

men al voort, tot zulk eene lengte als men
wil, meestal het geheele Land langs; daar

na bedekt men het gewelf met Bladriet, en
laat den Turf droogen. Is het wyders dat

de Turf bevroozen geraakt is , dan berst hy

,

en word kruimelig; dit noemt men Steuve •

ling-iwf, en het Veenvolk geeft ook dien

naam aan het ftof of de fteuveling, die van
den Turf, onder ’t bearbeiden

, afruid ; het

welk men in de Steden en elders Moilem ,

Turf meuluw of Turfmot noemt.
Als nu de Turf, na dit alles , zyne ver-

eischte droogte verkreegen heeft, word
dezelve, door daartoe gebouwde Vaartui-

gen , Praamen en Vletten , naar de Schuu-

ren vervoerd. Dit noemt men 'den Turf
fcbuuren

;

waaruit het dubbelzinnig Spreukje

ontleend is , dat de Hollanders zo zindelyk

zyn,dat zy hunne Turven fcbuuren; zinfpee-

lende op het fchuuren of glad maaken van
Tin en Koperwerk; dan men bedoelt hier

mede de Schuuren
, waarin de Turf verza-

meld word : elders draagen zy ook den naam
van Lootfen . Deeze Schuuren , hier en daar

in de Veenen gebouwd, zyn op die wyze
gemaakt, dat zy overal lugt hebben: men
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timmert zeer lange en ruime houten Loot-

fen , met Rieten daken bedekt; die* zoo
van vooren als op zyde, met breede lat-

ten, of fmalle planken, als een rafterwerk,

overdwars befpykcrd worden : men vind

ze in het reeds gemelde Plaatje zeer juist

afgebeeld. In deeze Lootfen , Schiiuren

of Magazynen ,
vergadert men den Turf

byéén; en dezelve word ’er nog lang in

bewaard ,
of men voert ze , naar het be-

lang vereischt, of het vermogen van den
Veenbaas toelaat, kort daar na ter vertie-

ringe overal heenen. Hier toe heeft men
al weder eene byzondere foort van Vaar-
tuigen, die lang en fmal, en zodanig ge-

bouwd zyn, dat zy een grooten oplast,

door middel van daartoe gemaakte planken

en fchotfels, draagen konnen, die daaren-

boven met korte masten voorzien zyn,

en een breed gaffel-zeil voeren. Dee-
ze Vaartuigen draagen den naam van Turf1

eikers

;

om dat het hol van zodanig een
fchuit, voorheen, door gezwooren Eikers

gemeeten moet zyn , op dat men weete

hoe veel Turf de fchuit laaden kan, ten

einde ’s Lands Imposten niet gefraudeerd

worden ; waarom zy ook een bepaalde maat
moeten houden ; thans behoud men dat for-

maat, om gereedelyk door de Verlaaten en
Sluizen te kunnen vaaren Zy pleegen ook
Sammereuzen genoemd te worden ; en deezen

naam vind ik nog heden in de Plakkaaten ge-

meld; dog dan verftaat men ’er Buitenland-

fche Vaartuigen door
, en wel byzonder Vrie-

fche , die nu Tjalken of Turf-pleiten genoemd
wor*
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worden ; en ook nog aan eene zekere maat en
grootte bepaald zyn: maar de eerstgemelde
naam van Turfeiker grypt meer ftand. De ove-
rige grooteVaartuigen , dieTurf voeren, zyn
allen van buiten deeze Provintien , en voe-
ren geen Hollandfchen Turf door het Land»
Tot dus ver, met alle naauwkeurigheid

,

het Veenen en Turfbereiden , uit het water ,

befchreeven hebbende, Haat ons nog, met
een kort woord, het bereiden van drooge
Turven te melden. Deezen noemt men
Steek-turven , om dat zy flegts met een fpa-

de of graaf uit den droogen grond geftoo-

ken worden; en ze zyn niets anders, dan
het overfchot van een uitgeveenden Pol-

der; die, na dat hy weder droog gemaalen

is , hier en daar nog eenige oneffen onaf-

geveende bonken vertoont. Het droogen,
het ftapelen , het fchuuren gefchied allezins

op dezelfde wyze, als van het natte Veen
gemeld is. Het eenige onderfcheid beftaat

hier in, dat deeze Turfftoffe niet gebag-

gerd, noch plat getreeden word; en dat

men dezelve, met de platte fpade, na dat

zy geriemd en gerind is
,
van den grond af-

fteekt, veelal op die grootte daar zy in

blyft, waarop men niet heel kiesch valt,

devvyl die Turf in zig zeiven droog genoeg

is, om zoo daadelyk. als men wil, gelta-

peld te worden. Voorts agt men deezen

Turf minder, dan den gebaggerden Veen-
turf; om dat hy niet zelden met Zand en
Katte*klai gemengd is; waarom ’er ook een

mindere Impost op dien Turf ftaat, of dat

men
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men twee ton voor eene rekent, dat veelal

karremaat heet ; om dat ’er in de droogmaa-

keryen , daar geene Vletten of Praamen
plaats hebben, tot het vervoeren naarde
Schuuren, Karren gebruikt worden, wel-

ke ruim die maat houden. Op die eigen-

fte wyze als deeze Steek-turven, uit den

grond der droogmaakeryen , zoo worden
ook de Zand-turven, uit de Beddingen,

die men onder onze Zanderyen vind
,
ge-

maakt en afgeftooken; insgelyks is hetoolc

gelegen met de Hei turven; en wat de

Plagge turven betreft, derzelver behande-

ling ftaat aan de keuze van den Landman
of Duinmaaier, die ze, naar zyn genoe-

gen, groot of klein affteekt. In de Gro-

ninger en eenige Vriefche ftreeken , heeft

men nog eene andere wyze van Turfmaa-

ken , door middel van affteeken en Hikken

;

’t welk, met behulp van een langen Hok,
waar aan eene Yzere Steekfchup is, met
welke de Stikker de Turfreien afdeelt, ver-

rigt word. Hier by komt nog een ander

Werkman , die ze , onder de gemelde afge-

perkte reepen, met eene Spade, van den
bodem affteekt, en dadelyk omkeert; wan-
neer de Turf terftond door handlangers af-

gehaald en te droogen gezet word. Deeze
handelwyze van Turfmaaken is in die Ge-
westen zeer gemeen, om dat men ’er veel

meer drooge en hooge Veenen vind
, dan in

Holland; echter word de Turf ook aldaar,

indien men tot op het water komt, en nat-

te Veenen heeft, insgelyks op de Holland-
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fche wyze gemaakt. Eenige verfchillenda

benaamingen der Arbeiders, en der Werk-
tuigen, maaken in de zaak zelve geenwee-
zenlyk onderfcheid ; en dus is ’t niet noo-
dig, breeder hier op liaan te blyven. ’Er

zyn, buiten deeze gemelden, ook nog ande-

re manieren van Turf te maaken, bekend,
waar omtrent nog een kort woord in dee-

zen genoeg zal zyn. Hier toe behoort het

maaken van Plagge-turf , uit de korlten der

Heilanden; welke afgefpitte Hei-korllen,

na dat ’er de groene fpruiten afgellooken

zyn, op hun kant gezet, en aan groote

platte Turven verdeeld worden: eene wy-
ze vanTurfmaaken,die nog heden in Dren-
the, Westphalen, en elders plaats heeft.

In Vriesland plag men oudtyds , en zoo ik

wel meen , nog heden
, ook Koe-mest en

Paarde-mest, metlaagen, tusfchen Stroo,

Hooi, Riet en andere drooge ruigte, te

laaten rotten; en daar na die vermengde
Stof aan vierkante Hukken af telteeken ,om
ze vervolgens tot brandbaare Turven te

droogen : en dit noemde men Schoeien . Dee-
ze eigende manier heeft ook nog hier en

daar in Holland, Braband en elders
,
plaats,

en was zelfs al van ouds bekend in eenige

Oosterfche Landen. Immers ’t komt ons,

op het voetfpoor veeler Taal- en Oudheid-
kundigen, niet ongegrond voor, te den-

ken , dat ’er op het branden van zulke Tur.

ven ,
uit Mest gemaakt

,
gedoeld word

,
als

wy Ezechiel IV. 12. leezen: Gy zult eenen

Gerften-koek eten , ende die zult gy met [dat is

op



van HOLLAND. 581

op of over ]
drek van des menfchen afgang bak-

ken: en dit bevel, op het verzoek van den
Propheet, ter zaake der onreinheid, vs.

15. aldus verzagt vinden: Ziet , ik hebbe u

Runderen-mest gegeven voor menfcben-drek , zoo

zult gy u brood daar mede [dat is daar op of daar

over'] bereiden [of bakken.] Men kan hier uit

afneemen, dat het bereiden van brandbaa-

re Stof, uit Mest, om ’er vuur mede te

maaken,om daar mede of daarop te bakken,
al van ouds in Palestina en Egypte bekend
was: en mogelyk is dat gebruik wel van
daar in onze Gewesten overgebragt, zoo’t

niet de nood geweest zy, die ’t hier en el-

ders ingevoerd heeft. Even zoo maakt men
ook wel brandbaare Turven, van de ver*

rotte Run der Leertouwers, die op ver-

fcheiden plaatfen hier te Lande nog Rand
houd; dan de eene en andere Soorten dier

brandbaare gevormde Stukken, fchoon zy

ook den naam van Turven draagen, be-

hooren niet tot onze Veen-turven.

Zie daar, waarde Vaderlanders, een der

alleroudite Handel-takken van ons Land,
vry breedvoerig , dog niet wydloopiger,

dan de natuur van ons Werk noodzaaklyk

eischt, befchreeven. Zie hier een (taaltje

van noesten en oplettenden arbeid, waar
van men zig niet ligt een denkbeeld kan
maaken , dan door het met eigen oogen te

gaan befchouwen. Alles wat in en omtrent
de Veenen woont en leeft, komt ’er aan

te pas , van den kleinften tot den grootften

ingeflooten, De naarftige Huisvader gaat

voor

DELF-
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delf- voor dag en dauw aan ’t werk ; zyne Huis-
stof- vrouw vergezelt hem in dien arbeid ; de
FEN

* Kinders volgen ook; een kleen fch uitje

,

met een daar op getimmerd tentje
, en twee

ligte roeifpaanen ,
is by dag hun dryvend

huis, en het wiegbedde van den zuigeling,

dien de moeder, terwyl zy het Veen plat

trippelt, daar in gerust ter nedervleit. Het
tedere wigt gewent ongevoelig aan weer
en wind , en de zagte flaap weet den tyd,

wanneer de zoogende moeder zal komen *

af te meeten ; eene fchotel pap , een dikke

boterham van roggenbrood , met kaas , bo-

ter of fpek,word des middags van de veld-

tafel , het vlakke aardryk zelve , fmaakelyk

en gretig opgegeeten; men bid en dankt

’er den Geever der goede gaven eerbiedig

voor. De natuur is de Morgenwekker deezer

Lieden; als het Leeuwrikje om twee uu-

ren des morgens zingt, (en dat lieve beest-

je begint beftendig op dien Rond,) is men
al te Veld; de fchaduwe van de werktui-

gen der Veeners is het Uurwerk en de

Zonnewyzer deezer Arbeiders; nooit zult

gy misfen , met hun de Ronden en uuren

af te vraagen ; zy weeten genoegzaam op
een Hip te zeggen, hoe Iaat het zy. De
avond valt; het is zes uuren, de baggerman
fcheid uit ; dan een naarflig trapper vaart

dikwils voort , tot dat de fchemering zyn
werk verbied. Hy gaat te rust; vier uuren
Raapens is hem genoeg; van de avondfche-

mering tot de dagfchaduwe te flaapen
, ver-

fterkt hem overvloedig. Het krielt ’er

van
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van Veen- ploegen ; ccn Veentrekker , een

Bonker, en een Trapper, die te gelyk

Stikker is, maakt een ploeg uit; en fchoon
’er vecle Inlanders door deezen arbeid hun
brood winnen, de naarftige Westphalin-

gers
, Lunenburgers en Hanoveraanen , vin-

den hier nog overvloedige gelegenheid,

om, al werkende, eene goede fpmme gelds

te verdienen; en zonder deezen toevoer

dier Vreemdelingen , fchoot men zekerlyk

in het veenen te kort. Ieder hunner tragt

zyn medgezel met arbeiden den loef af te

winnen: men werkt ’er by de roede; die

de meeste roeden afdoet, wint het mees-
te; en welk een prikkel is dit niet, aan dat

fterke, en voor ons Land hoog nuttig na-
' buurige Volk ? Zoo menigmaal ik het oog
vestig op den arbeidzaamen aart deezer

Lieden , word ik waarlyk gemelyk in my-
nen geest; als ik gedenke, hoe ze menig-
maal

, by vecle luie lediggangers , ten voor-

werp van fpot verftrekken ; daar men. ze

behoorde aan te zien , als eerlyke arbeid-

zaame menfehen ; zonder welken onze
Land

, Zee- en Stad arbeid, die nu door
yver bloeit, door loomheid te gronde zou
gaan. Dank zy veel eer hun yver, die ons,
in zoo vecle gewigtige omftandigheden , en
byzonder ook in het Turfmaaken , rechtte
ftade komt!
Dus nagegaan hebbende, hoe de Turf

in Holland gemaakt word, komen ’er nog
etlyke byzonderheden, raakende het ge-

bruik en het nut der Turven, benevens
II. deel. Pp ee-
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eenige gewoonten en fpreekwyzen
,
deswe-

gens aan ons Land eigen, in aanmerking,
die wy niet wel ftilzwygende voorby kun-

nen. Wat aangaat het nuttige gebruik der

Turven, om ’er een vuur van te ontftee-

ken , en de kooien in de keuken tot het

bereiden van fpyzen te bezigen ; mitsgaders

tot het flooken van vuuren, ten dienfte

van allerleie Fabrieken
, Handwerken , Kon-

llen en Weetenfchappen ; dit is zoo alge-

meen bekend, dat ’er niemand in ons Land
zy, die in dit opzicht onkundig is van het

nut en gebruik deezer brandftoffe. Om eg-

ter ons onderwerp in dit geval nog met een

gepast uitftapje een weinig te vervrolyken,

zal ’t hier niet kwalyk voegen, dat wy,
daar wy, in ’t voorgaande , bykans alle Schry-

vers opnoemden ,
die opzettelyk over den

Turf gehandeld hebben, by deeze gelegen-

heid ook gedenken aan de wonder koddige

Sinne-vonck , op den Hollandfchen wonder-
veen-brand , door adrïaan van de venne,
dien beroemden Graveerder van de Plaatjes

,

in het Werk van den Ridder j. cats. Ver-

gun ons, dat wy het zaaklykfle, het nut

en gebruik van den Turf , onze oude
en hedendaagfche Hollanders betreffende,

uit het byzondere traktaatje van dien

fnaakfehen Schryver, dat niet in aller han-

den is, met een weinig verbetering en ag-

terlaating van Ruitende regelen , overuee-

men. Dus vangt hy aan

:

Wonder Holland , in ’t byzonder

!

Wonder boven ! Wonder onder

!

Won-
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Wonders-wonder ! Wonder Blyck

!

Wonder ! Kieyn en groot gelyck !

Waerde Pronck van and’re Rycken

,

Daar veel Waerde voor moet wycken

:

Doel vol Eer, vol Recht, vol Macht,

Land vol Kunst, vol Trou, vol Wacht!

Steun voor Vryheid , vol Genuchten !

Wei vol Vee, en Tuin vol Vruchten,

Vack vol Boter, Kaes, en Bier,

Raek vol Vis , en vol Revier

!

HoJl’, noit hol, zoo langh uit Modder

Werd gebaggert Veen, en Flodder:

Uit het water haalt men Brandt

;

En van de Asfe maakt men Landt.

Daerom fal ik fchryven durven

Dicht ontvoncken op de Turven;

Stutters tegen Winter-ftoot,

Groot gerief in Groote Noodt.

Turven Stof heeft in-faem Waarde:

Lucht, en Vyer, en Vocht, en Aerde,

Turven wyfen (welbekent)

Eenmaal yder Element:

Turven, dienen Ryck, en Armen,

Om te backen , of re warmen.

Turven
, fwart, en fwaar en dicht,

Strecken verr’ , en branden licht.

Turven-kracht ontraeuwt de fpyfe,

Zoo als ’t lekker best wil pryfen.

Turven geven ook cieraat

Als de Disch befchoteld Raat.

Turven doen de bleecken blofen

Schoner dan de Somer-Rofen.

Pp 2
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Turven-damp, en heete vlam

Maakt verkleumde fpieren klam

;

Turven-glomfel , in een tesje.

Warmt de Stoof van ’t oude Besje.

Turven zyn ook aangenaam

In het Kinder-bedgekraam

;

By de Turven, onder ’t praten.

Leegt de drinken kan en vaten.

Turven droogen, door haar Roock,

Vleys, en Haringh, Salinen oock.

Turven vollen Hollands Mynen

,

Schoon zy fchynen te verdwynen.

Turven telt men tegen Goud,

Daar men Hollands magt door houdt.

Dies moet Turf voor altoos proneken

Boven Hout en andere voneken

!

Het overige van dit traktaatje is zoo
zeldzaam, koddig, en niet zelden dubbel-

zinnig door één gehaspeld , dat men ’er de

wyze van rymen der Rederykeren van
dien tyd klaar in ontdekt, ’t Is ons verder,

wat deTurfftoffe aangaat, van weinig nut,

en bedaar meest uit eene verzameling van

Spreekwyzen , welken in die dagen, toen

de Turf eerst recht een tak van handel

wierd , vry gemeen waren ;zoo als ’er nog
eenigen heden ten dage onder de Hollanders

ftand houden , waaronder de volgenden wel

byzonder opmerking eifchen. Het rouwde

nooit man , dat by turfde voor Sint fan

:

die-

nende ten aanduidinge van den besten tyd

om
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om Turf op te doen: waar van de wyze
ook te bekend is,om’er in ’t breede van te

te gewaagen
;
geichiedende naamlyk door

Turfdraagers, Tonders of Tonfters , en an-

dere door de Overigheid aangeftelde Per-

foonen; die dit werk byzonder verrigteh

,

om de gerechtigheid in deTurfmaat te hand-

haaven. Andere Spreek wyzen zyn inge-

rigt, om de deugd der Turven te kennen
te geeven : is de Turf, by voorbeeld, al

te droog , verteert zy fpoedig op den haard

,

dan zegt men, Wind turf , Slind-turf ; dat

ook wel toegepast word op den Hei turf;

die, als ’t ware, door den wind kan weg-
gewaaid worden: is de Turf, integendeel,

te nat en zwaar, dan zegt men; natte Turf
en nat Hout , maaken ba ban benauwd. En
deeze opmerking is waarlyk van veel be-

lang voor de zulken, die in kleene ver-

trekken en kantoeren , of op de fchepen

Turf branden; dewyl men de benaauwde
uitvverkfelen daar van zeer dikwils door den
dood bevestigd heeft gezien: weshalven

men deeze oude Spreuk wel dikwerf gedag-

tig mag zyn ; om zig aan den eenen kant

van goeden droogen Turf te voorzien, en
aan den anderen te zorgen , van zig , hoe
koud het moge zyn , niet te onvoorzigtig

in kleene vertrekken op te fluiten. De
Vlamingen en Brabanders, ziende de traag-

heid, waarmede een Turfvuur ontvonkt,
en dat een Turfvuur langer werk had om
te ontvlammen, dan hun lieder houtbrand

of takkebosfehen , noemden oudtyds ons

Pp 3 Turf-
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Turf branden 5 de IMlandfche patiëntie; en
hun Hout branden, de Vlaamfcbe victorie ;

de Hollanders daar tegen zeiden
, een Vlaamscb

vuur , van korten duur. De fpreekwyze van
een Turf in drien te klooven

, is nog gebrui-
kelyk, om de oude zuinigheden aan te dui-

den : ook zegt men wel
, een drooge Turfbrand

ligt; als men te kennen wil geeven , dat

een huwbaar Meisje gemaklyk te verleiden
is ; en zoo pleeg men meermaals eene lig-

tekooi , by vergelyking
, een ligten Turf te

noemen. Dus is ’t ook, wanneer een paar
jonge Lieden in ’t huwlyk zal treeden , en
het paar, niet onbedeeld van middelen is,

gebruikelyk te zeggen, heeft zy een kluitje , by

zal ’er een turfje by leggen . Eindelyk heeft men
ook nog , om door de menigte den Leezer
niet te verveelen

, het overbekende Spreek-
woord

,
men ziet op geen Turf , ah men in ’t

Veen is ; willende daar door uitdrukken
, dat,

gelyk ’er in het Veen geene gierigheid, om
op een Turf te' zien, plaats grypt,zooook
een Edelmoedige Ryke van zyn overvloed
wel wat misfen kan. ’Er zyn nog veele

dergelyke oude Spreukjes, die wy te ber-

de zouden kunnen brengen : dan de nieu-

we fmaak, om elders verhevener denkbeel-

den te zoeken , terwyl de oude zinryke Va-
derlandfche verkiezing in ’t vergeetboek

geraakt, zou my mogelyk veroordeelen

,

als ik my hierin nog meer vryheid aanmaa-

tigde. Ondertusfchen mag egter eenigzins

ter myner verdediginge dienen, dat het ook

onder de laatere Dichters nog al gewoon
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is, zinfpeelingen op ons Hollands Veen te

maaken. Hieruit ontdaan de dichtkundige

uitdrukkingen en benaamingen , de beenzon

brandt ; de Jlraalen der Veenzon ; de tintelende

Veenfterren , voor de Vonken ,* Veenwolken

voor den rook , enz . By de Geleerden zelfs

heeft een lugtig en los Turfvuur gelegen-

heid tot zinfpeelingen gegeeven; men zegt

daar tegen een Cartejiaansch vuurtje ; als

fchertzende op het famendel van dien be-

roemden Wysgeer; ’t welk men wil dat

lugtig en los was famengefield. Ook heeft

de groote huïgens, zelfs in de Latyn-

fche taaie, zinryke vaarsjes op den Turf
gemaakt, waar van wy ’t voornaamlte tot

het dot fpaaren.

Buiten dit ontleenen van Spreukjes en zin-

fpeelingen , wie zou het denken ? zyn ’er in

veele Veendreeken ook wedfpelen met Tur-
ven in zwang. Met Turven

, by voorbeeld

,

door de beenen agter over ’t hoofd te werpen;

een zeker getal Turven , in een bepaalden

tyd ,
van een zolder te haaien

,
enz. Dan het

gemeende wedfpel is dit : men legt een ge-

tal van veertig of vyftig Turven langs den
weg , elke Turf eene roede, of op zulken

afdand, als men bepaald heeft, van elkan-

deren; en als de Turven dus gelegd zyn,
delt men den tyd van een uur , of drie

quartier uurs , naar dat de wedder zig ver-

trouwt, vlug en rad te zyn, om dezelven

op te raapen. In dien bepaalden tyd moet
hy aanneemen, om alle die Turven, van

het einde af, één voor één, te haaien, en

Pp 4 ze
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ze aan bet afgeperkte begin in eene mand
byéén te werpen; zoo dat hy, telkens

been en wedcrloopende , tweemaal denzclf-

den weg gaat, om één Turf alleen te baa-

ien: ’t welk, als men bet op vyftig Tur-
ven ftelt , ieder op den afftand van ééne
roede gelegen

, vyf-en twintig honderd en

vyftig roeden bedraagt; dat vry verre bo-

ven de gcwoone rekening, van een uur
gaans, loopt, ’c welk ten hoogde gebragt
word op een afftand van zestien honderd
Rhynlandfche roeden.

Wat nu verder betreft eenige min alge-

meen bekende byzonderheden van bet ge-

bruik der Turven; hier toe behoort onder
anderen de uitvinding der Metfelaaren ; die

,

toen ’er eene wyze van lugtiger bouwtrant
in zwang geraakte, om, volgens bet fpreek-

woord, ligt en digt te timmeren , ook nood-
zaaklyk bedagt moesten zyn, om de ligtere

Muuraadjen met geen last, van geen meer
gewigt te bezwaaren , dan zy draagen kon-

den. By die gelegenheid heeft men ’t goed
geoordeeld, de binnen- en boven-muuren
met Turven op te metfelen ; vooral de zul-

ken, die op geen vasten ondermuur ge-

grondvest kunnen worden. Men bedient

zig veelal van deeze foort van Turfmuu-
ren, op Buiten-plaatfen, en in lugtige ver-

trekken ; alwaar ze ook weezenlyk van groot

nut zyn. De vogtigheid van ons klimaat

tog heeft ’er zoo veel gemeenfehap mede,
dat al het vogt in den Turf trekt; waar

door men dan gemeenlyk drooge muuren
heeft;
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heeft; en jn zoo verre is deeze uitvinding,

niet tegengaande het gebrek, dat zulke

Turfmuuren wel wat berften , inderdaad

nuttig te noemen. Dit eigende nut kan

men ook van den Turf trekken, wanneer
men in de eene of andere kamer een vogti-

gen grond heeft; en die vogtigheid uit den

grond in eene linnen of boeken kas opdaat:

in zulk een geval is ’er geen beter middel,

dan eene laag, ’t zy Vriefche of Holland-

fche Turven, onder zulk eene kas te leg-

gen , en die nu en dan te verwisielen ; want
de opflaande vogtigheid trekt

?

er gretig in.

De uitvinding van Strykyzers, om het lin-

nen te ftryken , is mede eene byzonder-

heid, die, fchoon nu vry gemeen, nog-

tans niet zeer oud , en eerst door het ge-

bruik van den Hollandfchen Turf in zwang
gekomen is. Oudtyds lag men flegts een

plat Yzer, met een handvatfel, hoedanig

een onze Klcermaakers nog gebruiken, en

een Versyzer noemen, in het vuur te hec-

ten; en men was, na verloop van weinig

tyds, genoodzaakt, telkens dit Yzer op
nieuw in het vuur te zetten: dan nu legt

men één of meer gloorende Turfkoolen in

een Koperen Bak, van onderen met eene

Yzeren Plaat beklonken ; en van boven ge-

dekt met een dekfel,*t welk met twee flaa-

ven een houten handvatfel onderfteunt, en
waar door het Strykyzer gemaklyk over het

linnen, als anderzins, om het zelve te ftry-

ken, gefchooven word. Dit werktuig is, myns
weetens, nergens zoo gemeen bekend, en

Pp 5 ge-
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gebruikelyk, aks in Holland; dewyl de En-
gelfche kooien te zwarten aanflag afgee-

ven, en de houtskool gloed te ligt uitdooft:

de Engelfchen bedienen zig meerendeels
van een gloeiend Yzer, dat zy in eene Ko-
peren of Yzeren koker fteeken. Van nog
laater tyd is eene, zoo ik my niet bedrie-

ge, geheel nieuwe uitvinding, welke my
byzonder behaagt , en die ik niet wel kan
nalaaten te melden, om dat zy nuttig en
voordeelig is. Een ieder, die zig des win-
ters in de ftraalen van eene Veenzon ver-

warmt , weet, dat men gewoon is,dc Tur-
ven indiervoegen op een te ftapelen

, dat

de onderlben de bovenften onderfteunen;

waar uit dan volgt, dat zoodanig een Turf-
vuur, wanneer ’t begint door te branden,

en te verteeren, zeer ligt inftort. De bo-

venfteTurf drukt als dan den onderften , en
maakt het vuur doof, of het word in de

asfche gedompeld. In zulk een geval kan
men het vuur niet gemaklyk herftellen,

zonder een geheel nieuw aan te leggen ; en ’t

valt bezwaarlyk, een lugtig houtje, op een

half vergaan Turfvuur, te doen ontbran-

den. Om dit ongemak nu eenigzins voor

te komen, heeft men holle vierkante Yze-

ren kistjes uitgevonden , die juist het for-

maat van een Turf hebben, en aan allezy-

den met drie groote ronde gaten doorlug-

tig zyn. Wanneer men twee of drie zulke

Yzeren Turven, (om zoo te fpreeken,)

heeft, legt men dezelven tot een grond-

flag, en ftapelt ’er de eigentlyke Turven
op.
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op. Dccze doorbrandende, maaken het

Yzer heet, de asfche vale door de gaten

heen
,
en het vuur behoud altoos eene ze-

kere geregeldheid ; des men ’er daadelyk

nieuwe Turven op kunne ftapelen , zonder

veel met de tang in ’t vuur te roeren. De
bette van het Yzer ontvonkt ook terftond

de nieuwe Turven; en men kan, zoo men
’t verkiest, met veel gemak een houten
blokje, of ander brandhout, op een vasten

grondHag ftapelen. Hier toe pleegen onze
Voorvaderen, dat ook nog by eenige ou-

werwetfche Lieden in gebruik is . eene foort

van ftandaarden , of zoo genoemde vuur-
paardjes te houden : dan deeze nieuwe uit-

vinding gevalt my beter. Ook is derzelver

nuttigheid by het arme Gemeen zeer wel
bekend, dat zig voorlang reeds bediend

heeft van fteenen,waar van ook de gemel-

de nieuwe Yzeren Turven ontleend zyn:

en dus heeft de fpaarzaame nooddruft me-
degewerkt, om een zuinig nut en net uit

te vinden.

By alle deeze uitvindingen , betrekkelyk

tot het nuttige gebruik onzer Vaderlandfche

Turven
,
zouden wy, buiten het algemeene

gebruik van houten ftooven , en fteenen

vuurtesten , nog kunnen voegen, de voor ee-

nige jaaren uitgevonden koperen kantoor-

of reis-ftooven; en daar benevens gewag
maaken van de Koperen Bedpannen, Doof-
potten, Haardjes, en zeer veel andere

huishoudelyke Gereedfchappen
, welken tot

het gebruik van Turven en Turfkoolen
die-

DELF-
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dienen : maar deeze Gereedfchappen zyn
zoo overvloedig bekend, dat het overtol-

lig zonde zyn, om elk in ’t byzonder te

melden. Egtcr kan het niet ongevoeglyk
geagt worden, hier in ’t voorbygaan nog
aan te merken, dat ’cr evenwel, hoe ahe-
meen en eenigermaate nuttig het gebruik

der Stooven en Bedpannen geagt worde,
een groot misbruik, en een gantsch nacice-

lig uitwerkfel mede gepaard gaat; ’t welk
wy uit dien hoofde ook billyk wraaken.
Te meer, daar een aanzienlyk getal onzer
Vaderlandfche Vrouwen, en zelfs veelen,

die anders eene uitfleekende reinheid in

agt neemen , en zeer oplettend op haare

gezondheid zyn, zig dermaate aan het ge-

bruik van heete flooven , en het warmen
van Bedden gewennen, dat zy ’er haare ge-

zondheid aan opofferen, ’t Is ongeloove-

lyk, hoe nadeelig veel Turfkoolcn , vooral

van flegte Turven, en rookende kooien,

inzonderheid in kopere Bedpannen, voor
het tedere en aandoenlyke zenuwgeftel der

Scxe is. Ik zou met welgegronde redenen

kunnen aantoonen, dat veelerleie toeval-

len van pyn in ’t hoofd, vliegende be-

naauwdheden, flaauwten , zwakheden, en

kwynende ziekten, ja zelfs, in beflooten

vertrekken, doodlyke toevallen, uit dit

Ihisbruik voortfpruiten : en zoo ik my wil*

de uitlaaten over morfige Wyven, en flor-

dige verkleumde Besjes , ’c zou weinig

moeite zyn, te doen zien, hoe ontellyke

allernadceligfte toevallen, die tot ontftee-
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kingen overgaan, de gevolgen van dit mis-

bruik zyn. Men gewent ’er de jonge Meis-

jes en Kinderen aan, van de geboorte af;

die tedere wigtjes krygen zeer dikwils toe-

vallen van ftmpen en flaauwten, die al-

leen door de onagtzaamheid van geen wel-

geglommen vuur, of wel van te veel in de

Bakermand te zetten , veroorzaakt wor-

den. ’t Is onze zaak niet, om de voor-

treffelyke Verhandelingen van de Heeren
eallaxerd en des essarts (*) , de laatfte

door den fchranderen jo. grashuis vertaald

,

benevens die van andere Vernuften, te

beoordeelen ; dan die Heeren verfchoonen

my, dat het my voorkomt, dat het mis-

bruik van heete Vuurmanden
, Kopere Bed-

pannen, doove Kooien, en het lang zit-

ten voor de Vuurmand, met de fchadelyke

gevolgen daar van, hen ontfnapt fchynt:

naastdenkelyk gebruikt men in Vrankryk,
naar welks gewoonte die Verhandelingen over

dt Opvoeding tog gefchikt zyn
,
geene Vuur-

manden. De Hooggeleerde en beroemde
Profesfor petrus camper, wiens Verhan-
deling, naar den aart onzer Landen, ge-

fchikter voorkomt, fchynt dit beter opge-

merkt te hebben , vermits hy vooral een
lugtig en open vuur, en kamer, naar ons

klimaat ingerigt, aanbeveelt (f> ’t Wa-
re

Zie HolL Mnatfcb VII. Deel, 2. Stuk, en
DES ëSSAïts, Verhandeling over de Opvoeding der

Kinderen.

(t) Zie HolL Maatfcb . VII. Deel, 2. Stuk, blad.

376 en 377.

delf-
stof-
fen.



delf-
stof-

fen.

Middel

,

tegen

den aan-

flag van
denRook,

596 NATÜÜRLYKE HISTORIE

re wenfchelyk, dat alle Moeders, Bakers

en Minnen
,

deeze onze aanmerkingen in

agt namen
, en dit ftuk met ernllige oplet-

tenheid behandelden: als mede dat onze
Vrouwen, die reden en vernuft willen ge-

bruiken, zig en haare jonge Dogters, te-

gen dit misbruik verhardden; met maar
maatig wel geglommen en doorbrand vuur in

de testen te leggen , die wel met zuivere

asfche te rekenen
, en dat gebruik zelf te

maatigen ,
door zig een geheelen Winteren

Zomer agter een aan heeteStooven te gewen-
nen. Men zou zeer veele toevallen in Ker-

ken , Huizen en Gezelfchappen voorkomen ;

en zyne Kinderen , door den tyd,ruim zoo
veel aan ons klimaat gewennen

,
als zy ’er

nu van ontaarten. Ondertusfchen mispry-

zen wy een gemaatigd en befcheiden ge*

bruik hier van niet, als het maar tot geen
doorflaand misbruik overgaat. Wie weet,
of men met heet gemaakt zand, in Yzeren
testen, niet eene goede en minder nadee-

lige/ warmte zou kunnen verkrygen? In

Duitschland, immers, is dit zeer goed op
Postwagens bevonden; daar heet Zand,
flegts in zakken gebonden

,
geen benaauw-

den damp, zelfs in beflooten plaatfen , ver-

oorzaakt: dan dit geeyen wy maar als een

bedenking op , en flappen ’er voorts van

af, uit vreeze dat wy, met dit heerfchend

misbruik aan te toonen, de Vaderlandfche

Sexe mogten verflooren.

Liever willen wy die ftoornis verzag-

ten, met haar, die de zinlykheid ter har-

te
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te neemen , en haare Schilderyen en ge-

verwde of gemarmerde Pronkmeubelen ,

met deernis, door den zwaveligen aanflag

van den Turfbrand zien bederven,- een
middel aan de hand te geeven , om dit ee-

nigermaate te verhelpen. De meeste mee-
nen dergelyken aanflag af te wenden, door
het overftrykeh van taaie Harst- vernisfen

en Olyen : dog de rook trekt ’er zoo fterk

in ,
en verhard ’er van tyd tot tyd dermaa-

te, dat dezelve onmogelyk van die huis-

fieraaden af te krygen is : dan neemt men
eindelyk de toevlugt tot Groene, Spaan-

fche of andere Zeep , tot Potasch en Zand

,

waar mede de Schoonmaakfters zoo fchuu-

ren en wryven, dat verw en al, door de

bytende Zeep, de invreetende Asfche , en
het droeve Zand , medegaat. Om dit

veeltyds jammerlyk ongeval voor te ko-

men, de Schilderyen of het gemarmerd
Lystwerk hier voor te behoeden, enden
aanflag van den rook ’er tevens jaarlyks in

den fchoonmaaktyd gemaklyk af te was-

fchen , is dit volgende eenvoudige middel

van een ongemeen goed en beproefd ge-

bruik. Neem een half vierendeel, of
twee oneen, beste witte Arabifche Gom,
werpt die in eene fles

,
giet daar op eene

pint fchoon regenwater, en laat dit, des

Zomers, in de heete zonneftraalen ge-

plaatst zynde, fmelten. Neem vervolgens

eene halve once,of iets meer
, witte Can-

dy-fuiker, eene drachme beste vislym,en
eene drachme Gom tragant: laat die ins-

ge-
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gelyks in de zonne, dat best is, fmeJten,
in ruim eene vierde pint Brandewyn

; en
zoo dit niet gereedlyk gaat, zet het dan
op een leenig vuur , om de Stoffen te

doen ontbinden. Ais het eene en ’t an-

dere ontbonden en gefmoJten is , mengt
dan deeze twee fmeltingen onder édn,

fchud ze zagt en leenig door elkander,

en laat ze vervolgens twee a drie dagen
bezinken. Giet voorts het bovenfte hel-

derke telkens ten gebruike af: en zoo
men eindelyk aan het dikke, dat onder
zinkt, komt, is een weinig verlengen met
water en brandewyn noodzaaklyk; want
anders word het vogt te llroopagtig. Men
fmeert dit helderde vogt, in een kopje

of potje gedaan zynde , dunnetjes en lug-

tig over de Schilderyen, of geverwde
Lystvverken , let wel, op geen geboend
werk, en het zal glanzig en helder op.

droogen. Men kan wyders alle jaaren,

als de zindelyke Huiswaardin na een voor-

jaars fchoonmaakdagje verlangt , dit ver-

nis, met een weinig water, los maaken,
en al den aanflag van rook met een af-

wisfehen, waar na men, als het geverw-
de geheel droog is, ’er dit water- vernis

op nieuw dunnetjes op fineert. Indien men
dit dus voorzigtig behandelt , is

. men be-

vryd van bytende Zeep, of Zand en Bik,

dat alles affehuurt ,
te gebruiken; en men

loopt geen gevaar van bet Schilderwerk,

door ’t fchoonmaaken , te bederven. Zoo
men wil, is het wit van een Ey, lang en

kerk
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ftèrk geklutst, ook niet onnut , en men
kan ’er zig tot dat einde met vrugt van be-

dienen; dan het droogt wat te hard: het

eerfle , durf ik wel zeggen , is beter
, en zoo

door my zelven , als onder eenige myner wel-

bekenden , van een beproefd en oud gebruik

,

bevonden.' Men kan uit de gemelde op-

gaave tevens zien , dat de kosten niet groot

zyn,en dat het niet moeilyk valt, dit mid-

del te bereiden ; alleen word ’er een wei-

nig oplettendheid vereischt, om, met by
of afdoen van gom of water , eene gepaste

menging in ’t oog te houden; want de zon
of het vuur trekt veel vogts naar zig :

daarom moet men de fles met eene blaas of
papier toedoen, en voorts, naar vereisch

van zaaken , ten behoorlyken gebruike han-

delen.

Naast deezen aanflag van den rook cp de

huisfieraaden , komt hier natuurlyk voor
onze gedagten , die fterker aanflag in de

Schoorfteenen , zoo bekend met den ge-

meenen naam van Roet

;

dog , nadien des-

zelfs aart en eigenfehap boven reeds be-

fchreeven is, zoo valt hier flegts in beden-

king, in hoe verre dit Roet nuttig zy of

niet. Myns weetens word ’er weinig, of

bykans geen gebruik van gemaakt, dat on-

ze byzondere opmerking waardig is. In

de huishouding agt men het uitnee-

mend , om ’er Tin mede te ichuuren ;

en met fpoeling vermengd , neemt het

den zwaaren roest van ’t Yzerwerk weg.

II. deel. Qq Som*
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Sommige Veehouders gebruiken het wel

,

als een geneesmiddel voor het Vee ,

om het zelve te doen purgeeren ; ook
heeft men Roet , in de thans heerfchen-

de ongefteldheden onzer Runderen
,
opge-

geeven , als een beflisfend hulpmiddel;

dog zonder doorftraalende blyken van

doorgaande uitwerkfelen. Intusfehen word
het ,

door ervaaren Veebouwlieden , vry

algemeen , onder de hulpmiddelen tegen

lbmmige ziekten van het Vee erkend

;

welker foorten , benevens het gebruik van

Roet, in de ziekte der Hoenderen, ter

vereischter plaats breeder zullen volgen.

’Er zyn ook eenige Boomplanters, die het

Roet als eene byzondere goede mesting

voor Wyngaarden aanpryzen, en het zel-

ve ten dien einde rondfom de wortelen

dier Vreugdeboomen werpen , dan de

ondervinding, gelyk schoock en degner
wel aanmerken, heeft doen zien, dat het

Roet ,
alhoewel het eene olyagtige vettig-

heid bezitte, veel eer eene fchadelyke,

ja doodelyke bette en fcherpheid , met
de fappen der Wyngaarden vermengt,
die dezelve geheel doorvreet of ver-

fchroeit. Voor ’t overige weet men ten

overvloede, dat de aanflag van den Turf-

rook en het Roet zeer nuttig is voor het

rooken van ailerleie Vleesch ,
Spek , Haring

,

Bukking, Zalm, enz. waarmede wy, ais

oordeelende de byzonderheden daar om-
trent bekend genoeg, ons niet verder zul-

len ophouden; ons vernoegende, met het

zaak-
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zaakiykfte en nuttigde, betreffende deezcn

aanflag van den Rook, gemeld te hebben;
weshalven vvy dit onderwerp bier mede laa-

ien berusten, en overgaan om nog met één
woord gewag te maaken , van het nut, dat

de Turf mei 1 nv en de Asfche kan toebren-

gen.

DeTurf-mculuw , Molm ofhet Turf mot,

dat niets anders is dan het afbryzelende gruis

van gedroogden Turf, word voornaamlyk
op tweeërleie wyze gebruikt. Als deeze

Molm nog met veel kluiten gemengd is,

word zy door de Broodbakkers, op het

platte Land en elders, nog wel gezogc,

cm ’er den Oven mede te fcooken, ten

welken einde men dezelve met Hout-zaagfel

vermengt: maar kielche Broodbakkers wraa-

ken dit gebruik , om den zwaveligen zwar-

ten damp, die de Meuluw in den Oven
aanHaat. Een tweede gebruik van dit Stof

is, dat men hetzelve in de Tuinen, op de
Paden , en ook wel op de Bedden werpt

,

om ze aan te hoogen , of om den grond te

verbeteren: dog veele, en wel de ervaren-

lte Tuiniers, beminnen de Turf meuluw*
tot dat oogmerk niet. Want , behalven

dat dit gruis zeer hng onder de Aarde klon-

terig blyft, word ’er vry veel onkruid door
in de Tuinen gevoerd: evenwel heeft iny

de bevinding doen zien, dat de Turf-meu-
hiw een voordeelige uitwerking op de Aar-

de heeft, als -de grond klaiagtig, harden
fchraal is; vermits zy de vaste Ki ai- aarde,
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by droogte, lugtig houd, en fchraaler

gronden, door den tyd, eene vaster en
zwarter Aarde bybrengt. Wyders bedient

men zig van de Turf meuluw, vooral de
grove, met een goeden uitflag, om ’er te-

dere Planten, des Winters, onder te dek-

ken. Ook kan de Turf-meuluw nog wel
tot goede Aarde bereid worden

,
als zy ee-

nigen tyd lang, tusfehen vogtige Mest-
ftaalen, of ook wel tusfehen Turf-asfche,

en daar mede vermengd, gelegen heeft.

Sommigen agten ze ook niet onnut, en an-

deren gebruiken dezelve tot het voorttee-

len van Bolgewasfen;byzonder Anjelieren;

ook word ze gezogt, om ze in eene groe-

ve te leggen , om Broeibakken op te Hel-

len; ftaande houdende, dat ’er niet veel

Mieren, Pieren of Aardwormen in huis-

vesten , waar aan ik egter twyffele ; en mis-

fchien is dit maar eene bygeloovigheid.

Hier toe althans behoort dat zoo gemee-

ne, en zelfs door beroemde Mannen ge-

boekftaafde gevoelen (*) , dat, wanneer
men Turf-meuluw, in een Aarden Pot,

met pis vermengd, in de fchaduwe der

zonne Helt , dat ’er dan Vlooien uit voort-

komen; en in ’t algemeen, dat de Vlooien

uit

(*) Aristot. de partib. Animal. Lib. IV. Cap.

VI. Aldrovandus, de Jnfeft. Lib. VI. Cap.

5. Teste SCALIGERO, apud monfetum, Infek.

'Ibeatrum , Lib. II. pag. 276. en Zie het Natuurlek
Toverboek .
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uit het Stof gebooren worden ; waarom ze

ook den naam van Pulexex pulvere
, uit het

Stof voortkomende, in ’t Latyn verkree-

gen hebben. Dit gevoelen gaat by verre

de meeste Veenlieden zoo llerk door
, dat

’er , by hen
,
gcene hoe gegronde tegenfpraak

geld. Ook heeft dit gevoelen, ’t is waar»

eenigen fchyn , waar door het by eenvou-

dige menfchen, onkundig in de wetten van
de voortteeling der Infe&en, nog al ver-

fchoonlyk geagt zou mogen worden. Men
vind zekerlyk zeer veel Vlooien in de Vee-
nen; maar ’c is bekend, dat deeze Infe&en
overvloediger huisvesten by menfchen, die

veel zweeten , en weinig verfchooning

hebben, dan by reine lieden, en die wei-

nig zweeten : men weet daar en boven , dat

het in de Veenen krielt van Arbeiders,

ten grooten deele Westphalingers, die juist

de reinflen niet zyn ; en ’t is derhalven niet

te bewonderen , dat de huizen en bedfte-

den dier Veenlieden, vol van dat flaap-

ftoorende gedierte zyn. Voeg hier nu by

,

dat ’er in de Schuuren , daar de Turf-meu-
luw ligt, ook veel Stroo gevonden word,
en dat de Vlooien het Stroo en het Stof

zeer beminnen ;’t welk de Ouden ten over-

vloede bevestigen. Men gedenke daar be-

nevens , dat ’er in dit Stroo dikwils de een

of ander gaat flaapen , die Vlooien heefc

;

als mede dat, en dit is mede waar, de

Vlooien, buiten het Stof, ook de Meu-
luw op zich zelve beminnen. Dit zoo zyn-
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de, wac wonder dan, dat dit Gedierte, in

menigte, in de Turf-meuluwe huisvest?

Ondertusfchen kan ik, om bepaalder ter

.zaake tefpreeken, na veclmaals herhaalde

Proeven , verzekeren , dat men nooit

Vlooien uit pis en Meuluw krygèn zal
, als

men die beide Stoffen in een gcfloöten

glas doet. Dog dit is eene waarheid, dat

de Vlooien zeer fterk voortteelen , wan-
neer men pis, niet alleen met Turf meu*
luw, maar ook met andere Aarde ver-

mengt, ’er eenige Vlooien in doet, en dat

mengfel , met dit Gedierte, op eene warme
plaats fielt: dan zoodanig iets is niet na-

tuurlyker, dan in een zweetrig en onrein

Veenbed, dat dikwils alleen uit Turf-flroo

beftaat; en waarin het bygeloof niet zelden

het 'getal der Vlooien nog vermenigvuldigt,

doordien het dikwils het zwart en lugtig

Veengruis voor Vlooien aanziet. Heeft

iemand lust, om van de ongegrondheid van

dit dwaalende gevoelen ten vollen over-

tuigd te vveezen, hy leeze de overheerlyke

befchryving, van de ontleeding en voort-

teeling der Vlooien
, in den Bybel der Na-

time , van den grooten zwammerdam, en

ftelle zyiie verdere nieuwsgierigheid uit,

tot dat wy over de Infecten zullen hande-

len.

Inmiddels zy den befcheiden Leezer nog
gewaarfchuwd, dat het, hoe zeer onze

voorgeftelde aanmerkingen eenigzins alge-

meen toepasfelyk fchynen op de Veenen,
egter onvergeevelyk zouzyn, om het ge-

zeg-
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zegde op alle huizen en Haapfteden deezer

Lieden over te brengen. Zoodanig eene
uitgebreide toepasfing onzer bedenkingen,
zouden vvy hartlyk wraakcn; want men
vind integendeel in de Veenen, wel verre

van overal onreine flaapftcden te ontmoe-
ten, genoeg zuivere legplaatfen, by zin-

deiyke en gegoede Lieden , die zelfs voor
de zindelykfce Noordhollanders nietbehoe-

ven te vvyken; de reinheid heerscht daar

zoo wel als elders, zelfs by de middelbaa-

re en gering gegoede Lieden. Het gezeg-

de blyft gevolgiyk alieen toepasfelyk, en
we willen ’t niet verder getrokken hebben,
op de geringe en gemeene Veenhutten;
waar op wy in deezen te meer het oog ge-

vestigd hebben , om het bygeloof te beter

te ontzenuwen.
De Turf-meuluw dus befchouwd heb-

bende, komt daar benevens het nut der

Turf-asfche hier nog in aanmerking. In bet

voorheen bygebragte fcheidkundige onder-

zoek dier StofFe, is ten overvloede geblee-

ken, dat deeze Asfche veel zouts, eene
gestende kalkaartige StofFe, en Aarde, be-

zit ; deeze eigenfehappen nu zyn van zoo-

danig eene natuur, dat ze ,
uit een ander

oogpunt befchouwd zynde, namelyk, als

volftrekt nuttige vereischten, om fommh
ge gronden te verbeteren en te mesten,
hier niet wel overgeflaagen kunnen wor-
den. Dit ftuk is ook inderdaad van zoo
veel gewigts geagt , dat de beroemde Hee-
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ren du hamel, en de turbilly, tot

verbeteringe van den Landbouw, eene ge-

maklyke wyze van Asfche, uit Struellcn,

Boomflronken, en onnutte Kruiden , door
branden te verkrygen , hebben werkRellig

gemaakt; ’t welk ook door een Genoot-
fchap, uit beminnaars van den Landbouw
befiaande, in ons Land is nagevolgd (*).

De manier , om op die wyze Asfche over

de Landen te brengen , als daar befchree-

ven word, is zeker nieuw en nuttig: dog
ze heeft hier te Lande nog niet veel navol-

gers; alhoewel het branden van Stroo , Boon-
fioppelen, Raapzaads-ruig, en dergelyke,

by de Hollanders overoud en algemeen ge-

bruikelyk zy. Schoon meld ons, in zy-

ne oeffening der Planten , reeds eene wyze
van de Aarde te mesten , daar de Inwoo-
ners van ’t Suurland zig van bedienen. Zy
lagen naamlyk takken en rys in kuilen

, Ra-

ken die met Turf aan, en brandden alles

tot Asfche , om ’er mede te mesten. Het
jaarlyks branden van Boomftoppels , in Hol-

land, bewyst de kundigheid deezer Land-

zaaten ook in dit Ruk genoegzaam. Maar
wat het gebruik der eigenlyke Turf-asfche

betreft, hier in is onz/e Landzaat nalaatig;

misfehien heerscht ’er eene vooringeno-

menheid tegen , of men agt, gelyk ik eer-

der zou vermoeden , onzen grond goed ge-

noeg op zig zelven. Buiten dit, komt het

my

(*) Zie Nieuwe Landbouw, en Uitgezogte Ver-

handelingen, VII, Ded.
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my niet vreemd, maar zelfs aanneemelyk
voor, te denken, dat men zig, aangezien

den overvloed van Vee , hier te Lande
,
over-

vloedig goeden Mest voortbrengt, van de

Asfche, als minder geagt, niet bedienen

wil: want voor onkundig, in dit ftuk,zyn

onze Boerenlieden niet te houden; dewyl

zy maar al te wel weeten , van welk eene

waarde en nut onze Turf-asfche voor de

Brabanders is; dog misfchien zou men de-

zelve aldaar ook zoo gretig niet zoeken

,

indien ze zoo mild als wy van vetten Vee-
mest bedeeld waren. In ons antwoord aan

de tlollandfche Maalfchappy , hebben wy al

eenige aanmerkingen op dit Buk gemaakt,

en het nut , ’t welk de Asfche kan vóórt-

brengen, opgegeeven: wy zuilen het al-

daar gezegde hier niet herhaalen , maar wy-
zen liever onze Leezers derwaards

;
terwyl

wy de plaats, die het bybrengen deezer

regelen zou beflaan, kortheidshalven veel-

eer willen aanvullen , met het voordellen

van eenige weezenlyke en reeds beproefde

middelen, om een nuttig gebruik van de

Asfche te maaken. En om ons hier in zoo

beknopt als doenlyk is te bepaalen , zullen

wy alleen fpreeken van het eenvoudige ge-

bruik der Asfche, en het mengen derzel-

ve met anderen Mest, welk gebruik by de

ouden zeer bekend was.

Wanneer men een Klaigrond heeft, die

fchraal

,

(*) Ulysses aldrovandus, Ornithol. Part.

II. Cap. 1.
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fchraa! , droog , cn van de allervastfle foort

is, zal men de Turf asfche van een onge-

meen nut bevinden; om dat zy de fync
Aarddeelen , waar uit, .zoo als vvy betoogd
hebben, die Klai meeren deels beliaat,door

haare zoute en kalkaartige ,of vol higt zyn-

de deeltjes, aan ’t gesten kan helpen ;ter-

vvyl zc tevens aan de Klai cene weekheid

en flibber igheid toebrengt , waar door de-

zelve op verre na zoo vatbaar niet is voor
droogte en bette, als de vaste Klai op
zig zelve, ’t Komt ’er maar op aan, dat

by, die van ons voorftcl gebruik wil maa-

ken , orazigtig agt geeve op de gelegen-

heid en aart zyner Klailanden, mitsgaders

op de hoeveelheid der Asfche, die zyn
Land vereischt, het welk hem oplettend

Haat te beproeven. De Asfche moet ’er

niet dik, maar gelyklyk en effen over ge-

fpreid worden; op verre na zoo dik niet,

als men, by zvvaare mestingen met Vee-
mest, doet; om geene al te fterke gesting

te veroorzaaken. Zy moet ook noodwen-
dig wel een halffpit diep omgefpit , en door

de Aarde , niet by kluiten , maar fyn en

vereenigd, gemengd worden ; op dat de

wortelen, die fomvvylen eene Aschkluit

aantreffen ,
’er niet door aangedaan wor-

den: want dan valt de Asfche voor fom-

mige Planten fchadelyk; en zeis integen-

deel zeer voordeelig als zy wel vermengd
is. Op eenige zeer vette zwaare Klaigron-

den is het ook dienflig, dat men ’er, als

de grond gefpit of geploegd is
, en het zaad
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’er onder geëgd word
, dunnetjes agter de

Egge- asfche overftrooit; 0211 dat de As-

fche, dus doende, dadelyk werkt met den
grond, waar in het zaad geworpen word;
dan hier toe diende men de Asfche bevoo-
rens wel te ziften. De eene en andere wy-
ze van Klai , of andere hooge vaste gron-

den , door Asfche te verbeteren , is aldus by
de Brabanders in gebruik , en kan , des noods
zynde, hier te Lande, mede gemaklyk na-

der beproefd worden. Dit althans kan ik

deswegens, door eigen ondervinding, zeg-

gen, dat de Asfche, fchoon wy ze hier als

zeer nuttig voor gemelde gronden opgee-

ven , nogtans voor allerleie gewasfën niet

even dienftig is. < Aan en om de wortelen

van Vrugtboomen gedolven, doet zy ee-

nige Boomen ktVyncn ; dog voor Moeskrui-
den , Booncn, Haver, Garst, en inzon-

derheid Aardappelen
,
dat voedzaame brood

der Armen
,

is zy ongemeen goed : de

laatstgemelde Plant bemint zelfs de Asfche

dermaate, dat de fchellen der Aardappe-

len, als ’er flegts een kleen fbukje wortel

aanblyft,op de Aschftaalen weelig groeien.

Dit opmerkende, heb ik Aardappelen ge-

plant, op een zuiver Aschftaal, van één

jaar oud, en een gelyk getal, in gemeene
Tuin-aarde; en toen ze ryp waren, be-

vond ik, dat zy even zoo wel groeiden,

als in de Aarde; ja zelfs waren de Plan-

ten weeliger ; dog de wortels wel wat
fchraaler en zeer verdeeld: waar uit men
ten klaarften kan bezeffen , van hoe veel

dienst
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dienst onze Asfche voor deeze zoo nuttige

Plant in ons Land zoude zyn , byzonder op
onzen tweeden grondaard, de Zandlanden.
En, om dit gezegde met lccvendigen voor-
bedde te verderken , het meermaals ge-

melde Katwyk verleent ons hier van eene
voortreffelyke Proeve. Zyne Excellentie, f

de Hoog Ed. Hooggebooren Heer, baron
van wassenaar, Heer dier aloude Heer-
lykhcid , benevens zyn HoogEdelens Door-
lugtige Gemaalinne, beiden met een recht

Vaderlandfchen y ver bezield , om zelfs de
dorre Duinen in vrugtbaare Streeken te

veranderen ; hebben op verfcheiden plaatfen

in ’t Duin, de Struellen, tevens met het

Mors der Duinkorde, doen verbranden,

en daar na, die Asfche, met het Zand ver-

mengd zynde , ’er Aardappelen op laaten

planten, die ik aldaar, meV eigen oogen,
vry voordeelig heb zien groeien. Dit, en

’t geen wy zoo even vermeld hebben , fa-

mengenomen ,
geeft my gegronde redenen ,

om mynen Vaderlanderen het nuttige ge-

bruik der Turf-asfche aan te beveelen: ten

minden hun te raaden , om te beproeven

,

in hoe verre het voor onze Zandgronden
voordeelig zoude zyn ;

te meer , dewyl wy

,

uit hoofde van den genoegzaamen Veemist
voor onze Klai-landen

,
overvloedige Asfche

genoeg tot verbeteringe van onze Duin en
Geest-gronden zouden kunnen bekomen:
ware het dan al niet om Aard- appelen voort

te teelen,ze zullen ten minden goed Hout*

gewas kunnen voortbrengen ; waar van de

ge-
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gemelde Katwyker Streeken , en ook de Hil- del*-

legommer Duinen, (flraks breeder te verhan- stof-

delen) ten overvloede getuigenis draagen. FEN ‘

In de Veengronden kan de Asfche ook
van nut zyn ; om, door derzelver vermen-
ging, een aangehoogden en vaster grond
te bekomen ; wel byzonder zou ze insge-

lyks van dienst zyn in de droogmaakeryen

,

om de brakheid en zwaveligheid
, welken

die gronden gemeenlyk na hunne opdroo-

ging uitdampen, te maatigen. Kortom,
de Turf en Hout, of andere Asfche, is

van zeer veel nut, voor alle iborten van
gronden , hoe genaamd, als men flegts agt

geeft op den aart dier gronden zelven, en
oplettend is, omtrent het geen, waar in

die gronden gebrekkig, en waar in zy .goed

zyn ; ’t welk , aangaande een opmerkzaam
Landbouwer, door tyd en oeffening, en
door de natuur zelve, best onderweezen
kan worden.
Wat nu verder in de tweede plaatfe aan- turf-

gaat, het gebruik van i\sfche, door men-
ging met anderen Mest, dit is van eene al- ^Es-rge
gemeene nuttigheid voor alle gronden, van mengel

wat aart ze ook mogen zyn. Men kan ze

tot zeer groot voordeel vermengen, met
Vee- mest, met afgevalien Bladeren, met
Modder, en allerleie andere Vuilnis: want
door dien haare Zouten met den Vee-mest
kragtig werken, de Boombladeren , of an-

der Ruig, fterker doen rotten, en met
Modder eene leemige Aarde vóórtbren-

gen, zoo bezeft men ligt, dat ze in dit

ge-
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geval van een algemeen nut moet weezen.
Het beste en beproefdffce middel, om op

die wyze den Mest te verbeteren , en te-

vens te vermeerderen, is het volgende.

Men legge op den grond, waarop men zyn
Mestftaal verkiest te maaken, eerst eene

Jaag van Vee-mest of verdorde Bladeren,

en daar op eene laag Asfche, zoo dik en

effen, als de hoeveelheid der Stoffen toe-

Jaat ;
voorts werpe men op die Asfche we-

derom Bladeren, Ruig of Vee-mest, en
vervolge wederom met Asfche , zoo hoog
of breed als men wil; dog hoe hooger , hoe
beter; om dat zulks de gesting en broei-

jing bevordert. Zoodanig een ftaal moet,
op zyn minst, één Zomer en één Winter
door bly ven liggen ; kan het zyn , twee Zo-
mers , of, om den tyd nader te bepaalen

,

twee jaaren, hoe ouder, hoe beter: en te-

vens ,
by droogte , dikwerf nat gemaakt wor-

den. Dus tyd gehad hebbende om uit te wer-

ken , kan het in
5

1 voorjaar , of op andere ty-

den, naar dat menzyne Landen of Gronden
mesten wil, op de gemeene wyze, met
veel vrugts gebruikt worden, ter aankwee-

kinge van allerleie Geboomte, Moes-krui-

den, Veld-gevvasfen, en zelfs ter verbete-

ringe van Wei-landen.

Deeze Turf-asfche maakt nog daarenbo-

ven een ongemeen goeden Mest
, als men

ze , op de voorfchreeven manier
, aan laa-

gen vermengt, te rotten legt, tusfehen

opgebaggerd Kroos, Flab en allerleie Wa-
terplanten; met deeze Stoffen een langen

tyd
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tyd te ramen gelegen hebbende, brengt

zy niet alleen Mest, maar ook eene vet-

te zwarte veenagtige Aarde voort; en ze

kan zelfs door den tyd tot brandbaar Veen
verwandelen.
Van hoe veel nut deeze Turf asfche,

zoo op zig zelve, als met vermenging van
andere Vuilnis zy, £an men wyders ee-

nigermaate afneemen, uit het geen ’er

plaats heeft, omtrent de Asch-en Vuilnis-

ftaalen ; die men in of aan onze groote

Steden ontmoet: nadien de aldaar verga-

derde Stoffen, en inzonderheid de Asfche,
gemeenlyk tot zulk een hoogen prys ver-

kogt worden, dat men de onkosten, die

’er tot het afhaaien van de Asfche en Vuilnis

gemaakt worden , rykelyk vergoed vind ;

welk afhaaien van de Turf- asfche en Vuil-

nis, hier nog een kort woordje vereischt.

De goede orde
, en de reinheid . heeft in

de Hollandfche Steden in gebruik gebragt,

zekere Keuren , en door de Overheid aan-

geftelde beampte Opzigtcrs, over de As-

fche en Vuilnis, met verbod aan de Bur-

gery, van dezelve in ’s Stads Wateren te

werpen. Deeze Opzigters hebben onder

zig Aschlieden , die met eene, daartoe ge-

fchikte, groote houten Karre, met één

Paard , van huis tot huis , langs de flraaten

ryden , en door een ratel ofanderzins hunne
komst aankondigen. Straks komen de Dienst-

booden in de buurt, waar zy zig bevinden ,

met hunne aschpotten, die; de Aschlieden

in de Karren ledigen, om hunne laadiog

ver-
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vervolgens na der Steden Aschfchuuren of
Staalen te vervoeren. Hier word deeze
Asfche byéén vergaderd, om ze voorts,

tot al vry een hoogen prys, in Braband*
alwaar ze genoegzaam alle naar toe ge-

voerd word, te kunnen verhandelen. Om
die Asfche zuiver te houden, en voor te

komen , dat dezelve met geene andere

Vuilnis, van eenig belang, vermengd wor-

de, zoo volgt ’er, kort agter de gemelde
Aschkar, eene andere open Kar en Paard,

door een Vuilnis-man geleid. Deeze werpt
in zyne Kar modder, uit geuten en rioe-

jen, ftroo, groente en allerleie Vuilnis,

die aan de huizen uitgeworpen word, en
veelal in manden, tonnen, potten, enz.

tegen zyne aankomst gereed Haan. Deeze
naauwkeurigheid heeft men egter wel voor-

namelyk op onze grootfte Steden toe te

pasfen; in de kleine Steden vermengt men
Asfche en Vuilnis, van wat foort ook, door
elkander; doch deeze Asfche zal by de Bra-

banders zekerlyk van veel minder waarde
zyn. Dus word ’er in onze Hollandfche

Steden en Vlekken veelal eene reinheid in

agt genomen , die men in andere Landen
lchaars zal vinden, en egter voordeelig is*

Zie daar het hoofdzaaklyke,dat wy,met
betrekkinge tot eenige byzonderheden , we-
gens het nut en gebruik der Turf itoffen,

niet voorby konden; ’t welk wy met dit

zinryke Vaersje van constantyn huygens,
dat wy tot hier toe befpaard hadden , zul-

len befluiten.

AiU
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Addhnus hoe etiam ad patrice miracula terra, delf-

Est ubi^corrodi patiens, £? viscera , nobis stof-

Vulnus alit Venis £? coeco carpitur igni.

Epigramm. Lib. 7.

Dat in deezen zin vertolkt kan worden.
# /

Voeg by ’s Lands wond’ren, hoe zelfs d’Aarde,
in ’t Ingewand

Doorknaagt, uit blinde liefde om ons, verteert,

verbrand.

Met recht draagt Holland roem op de ad'ren van
Zyn Feenen;

Nu de Elementen zig voor ’t Vaderland veree.

nen

!

De algemeene ontvouwing der Veen-
aarde hier mede afgehandeld zynde, Haan
ons nu vervolgens de verfchillende Soor-

ten der Veenen wat byzonderer te befchou-

wen; edog, vooraf hebben wy hier nog
met één woord te melden, dat wy opzet-

3yk vermyd hebben, om ’er meerder Ge-

Jlagts afdeelingen van te maaken. De re-

den hier van is , om dat men de oorfprong-

lyke Stoffe zelden zoo kennelyk in dezelve

alleen ontdekt., dat zy tot een Gefiait be-

paald kan worden. Een ieder, dien ’t ge-

luste, mag hier omtrent zyne kieschhe.d

volgen , in de foortonderfcheidingen zel-

ven ;
waar in de hoofdzaakJykfte Stoffen

,

die ze tot Gejlagten zouden kunnen maa-

ken , en ze hier in eigenlyke Soorten on-

derfcheiden, opgenoemd worden ; ook kan

hy dezelven wyders, even als by de Klai

II. deel. Rr ge-
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gefchied is, naar de Landftreeken verdee-

len; waar in wy ook niet getrceden zyn ,

uit hoofde van de ontelbaare plaatfen, daar

men hier te Lande Veen kan vinden.

Eerfle* Soort.

ZWART AANEENVERRONDEN BI-

TUMINEUS TURF VEEN.

Door dit Veen verflaan wy dieVeenftof-

fen , waar uit de beste brandbaarfte Turf
gemaakt word. De verwe is zeer zwart,

droog zynde, heeft zy een weinig witten

uitflag, en niet veel overgebleeven ftop-

pels; ze beftaat meestal uit zwarte brand-

baare Bitumineuze Aarde; geeft in het vuur
weinig zwaveligen waasfem , en de Asfche

is wit en fyn. Een Turf goed zynde,
moet, als men dien in de hand neemt, vast

en zwaar zyn ; dog minder zwaar dan Zand-

turf, en niet zoo ligt als Vriefche Turf;
hy moet daar en boven kloek van ftuk en

vast, zwart en fterk aan een verbonden
weezen : wanneer hy, doorgebroken zyn-

de, zig nog zwarter vertoont, een fterken

aardagtigen reuk heeft, en als de witte uit-

flag, na dat men ’er met een natten vin-

ger overgevvreeven heeft , niet wederkomt,
mag men zig verzekerd houden

,
dat hy al-

lezins de blyken draagt van den besten

brandbaaren Turf. Voeg hier by, de Proef

der Vrouwen, als zy eene kool in eene

Test of een Stryk-yzer doen: is de kool

van
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Van den Turf duurzaam en vast, maakt de

Asfche eene foort van witte korst, zonder

dat de kool uitdooft, en belet hetvogc,
dat het heete Yzer, onder ’t flryken, naar

zig trekt, den gloed niet; dan kan men ge-

rust zyn, dat men besten Turf heeft.

Wat de plaats der beste Turven aangaat,

men vind die, in de meeste Veenen, tus-

fchen het onderlle en bovenfte bedde; en

de beste Hollandfche Turf is, in meest al-

le onze Veenen, hier tusfchen beter, en
ginds tusfchen flegter. Beddingen , dermaa-

te verfpreid, dat men geene volftrekte

doorgaande Itreek kan bepaalen, daar de-

zelve over ’t geheel best gevonden word;
ten zy men het Turfveen aan den Rhyn
en Ysfelkant, en in Amftelland

, daar voor
wille houden. Onder die Soort van Veen
kan men w}Tders zoo veele Byfoorten be-

trekken, als ’er verfchil in de laagen zelven

te vinden is* Dan , nademaal dit verfchil

in het Derde Hoofdftük genoegzaam aange-

toond zy, zoo behoeven wy ’er hier tef

plaatfe niet breeder over uit te weiden,
dan eene korte benaamingin de rangschik-

king vereischt.

Tweede Soort.

BROS OPPERVLAKKIG VEEN,

Dit is de losfe Korst, die boven op het

beste Veen ligt. Zie Derde Hoofdftuk ,
Bladz.

75. Plaat I. Figuur 21. Van dit Veen maakt

R r % men
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men geen Turf, maar men gebruikt die

Aarde tot aanbooging der Ringdyken
;
wel-

ken , zedert eenige jaaren, by het verlee-

nen van het Oftrooi
, op het verveenen

,

om de Polders moeten gelegd worden -.waar-

om ze ook wel den naain van Cavel-aarde

draagt. Zie boven , Bladz. 84.

Derde Soort.

TAAI BRUIN VEEN.

,

Men vind deeze Soort gemecnlyk onder

het Bedde zwart ros Veen; welker Turf
ook zeer goed, dog ligter van Hof dan die

van zwart Veen is. Zie Derde Hoofdftuk ,

Bladz. 74, 75 , enz. Ziq Plaat I. Figuur 20

en 21.

Vierde Soort.

ROOD LIGT VEEN. VECHTER -VEEN.

Dit Veen is nog ligter van Hof dan

het bovengemelde, en geeft zulk eeri*hoog-

koleurige Asfche,dat zy byna Okergeel ge-

lykt. Men vind het overvloedig, en by-

kans overal in de Vcenlanden, die in of

aan de Provintie Utrecht , by de Vecht, lig-

gen: ook word het veelal in Ücrecht gebrand;

maar ’t geeft ligten Turf.

Vyf-

(
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Vyfde Soort.

ROOD-BRÜIN VEEN MET WATER*
PLANTDEELEN VERMENGD.

Van zulk eene kennelyke rood bruine

verwe is het Veen, uit veele Beddingen

,

in de Roelofaartgens ,
Nieuwveener en Am-

ftelveenfche Polders, en elders. Wanneer
dit Veen, dat gemeenlyk vry diep ligt,

versch opgebaggérd word, is het vry hoog
rood, dog het droogt zwart bruin op; dit

Veen is nog niet zeer ryp, waarom ’er vee-

le Rictlioppels en deeleji der Planten tus-

fchen te zien zyn: als het verbrand is, laat

het eene geelagtige Asfche na, en de Tur-

ven behouden hunnen gloed niet lang.

Zesde Soort.

ROODAGTIG VEEN MET HOUT EN
WORTELEN VERMENGD.

Omtrent op de eigenfte rigting, en tus-

fchen allerleie Veenbeddingen
,

vind men
Tier en daar Pukken hout, wortelen en

takken: als dezelven nu zoo verre met het

Veen vermengd zyn , dat zy daarmede bear-

beid kunnen worden, dan kan men het tot

eene Soort bepaalen , die meerendeels rood-

agtig van koleur is. Men ontmoet deeze

Soort thans te Hazaartswoude , onder het

goede zwarte Veen.

Rr 3
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DELF-
STOF-

7YPER-
1UET*
YEEN ,

OF
ERUIN
YEEN ,

en?.

Zevende Soort.

ZYPER-RÏET- VEEN, OF BRUIN VEEN,
UIT RIET, WATERLIS EN BIEZEN,

SA AMGESTELD,

Dit Veen was ons voor deezen onbe-

kend, en wy hebben ’er ook uit dien hoof-

de, in onze befchryving der Beddingen,
niet aan gedagt: dan, door het gunftige

Berigt, en het verzorgen dier Specie, door

den meergemelden Heer rutgerus pa-

ludanus, die ons, buiten dat, nog vcr-

fcheiden nuttige en weetenswaard ge zaa-

ken heeft medegedeeld, welken op haare

plaats zullen volgen , zyn wy in Haat ge-

field, om deeze Soort hier gevoeglyk te

plaatfcn. In den' jaare 1767, vvierd in de

Zype, in Noordholland , opgebaggerd en

verdiept, een aanmerkelyk gedeelte van

de zoogenaamde groote Sloot, in het zui-

delykfte park van het Jacob Klaasz Sluisje;

en de Arbeiders waren bepaald, om egaal

diep te werken, 6 duimen boven den noor-

delykften drempel van het gemelde Sluisje,

Met dit werk bezig zynde , vonden ze ee*

ne harde Specie, waar op de Yzeren Bag-

gerbeugels geduurig braken , en de toen

pog in leeven zynde Landmeeter Vlaring,

getuigde, die Specie voorheen nooit ge-

zien te hebben. Dit was het eerfte Berigt

Van welgemelden Heer 5 welk berigt
,
op myn

ver-
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verzoek , tevens met het zenden dier Spe-

cie, door fchriftlyke als mondlinge onder-

rigting, in 'leezer voegen, nader is opge-

helderd. Men vind deeze Specie of dit

Midden- veen, in den bodem der gemelde
groote Sloot, ter lengte van één en veer-

tig Roeden, van ’t noordeinde van ’c Jacob

Kiaasz Sluisje
,
noordvvaards aan ; en na gedaa-

ne peiling, diep in den bodem, anderhalf voet

hooger dan de drempel, en vervolgens vyf
voeten en vier duimen laager dan ’t Mai-
veld, bewesten de voornoemde Sloot; al-

les Zyplche dykmaat. Indien men deeze
opgaave , naar de rekening des Landmee-
ters gefchikt, op onze manier van voor-

dellen overbrengt, zal de gemelde Specie

van de oppervlakte der Landen of het mai-

veld , in de Zype, liggen ter diepte van
vyf voeten en vier duimen. Daar bene-

vens is rny mondling berigt. dat ’er boven
op die Specie geweest was omtrent zeven

a agt duim zwarte Modder; waaronder,
tot op het Veen

,
gelegen had eene zwaare

Zandbank- en onder dat Veen , Kiai ; mits-

gaders dat de Landen , ter wederzyde van

de gemelde Sloot, wyders meerendeels be-

ftaan uit blaauwagtige Kiai , en elders ook
uit blaauwagtig Zand; zoo dat de beddin-

gen van dit Veen navolgender wyze lig-

gen. (1) Zeven a agt duim Modder. (2)
Vier voeten en vier duimen Zand of Zand
met Kiai vermengd. (2) Vervolgens de

gemelde Veenfpecie, tot onbepaalde diep-

te, en daar onder Kiai of Zand. Dit Veen-

Rr 4 bed-

delf-
stof-

fen.
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bedde ligt voor ’t overige 'vry uitgebreid,

vermits ’er wel drie honderd roeden ver-

der eene dergelyke bank van Veenfpecie
gevonden is. Wat nu dit V7een zelve, dat

wy hier als eene Zevende Soort befchry-

ven, betreft: het is van eene zwartbruine
verwe, vast en digt op één gepakt, vol

van Waterbiezen en Riet ,
of deszelfs Wor-

telen; hier en daar fchynt ’crook Watcr-
pyp-kruid mede vermengd te weezen ; dog
voornaamlyk en zeer kennelyk is het vol

Riet ftoppels , of meest al Riet- wortels, die

’er onderfcheiden in te zien zyn, en ’er

zig juist tusfehen vertoonen ,
als of men

afgetrokken Theebladen met bruine Aarde
vermengde : waarom wy den naam van Rku
veen met recht aan deeze Spdcie mogen
geeven ; ook zou men het zelfs Noordbol-

lands Veen kunnen noemen. Het laat zig

gemaklyk tot
#
vierkante Turven fteeken

,

en brand vry lugtig; maar ’t is zeer bros

en ligt: de kooien hebben eene zeer witte

Asfche aan de korst, dog dezelve is voor

’t overige geelagtig. Dit Veen geeft eene

ongemeen fterke en kennelyke zwavellugt

van zig; waar door het klaar bewyst, in

hoe verre die zuure Geest, in nog onryp
en volkomen uit Planten faamgefleld Veen ,

plaats grypt; en gevolglyk, hoe het Veen
die eigenfehap der Bitumina verkrygt. Het
vertoont wyders eene byzondcre overeen-

komst met den gemeenen Vriefchen Turf,
en misfehien heeft het den eigenden grond-

aard.

Agt-
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* Agtfte Soort.

KOEDYKER RIET* VEEN.

Aan de Koedyken, in ' Noordholland , koedy-

vvord ’s jaarlyks eene foort van Veen, door K *- K-

de Huislieden , van de Riet-akkers afgeftoo-
*****

ken
f
en tot hun gebruik, voor Winter-

brand , verzameld. Dit Veen beftaat hoofd-

zaaklvk uit niets anders, dan de wortels

van Riet, en eenige andere Watergevvas-

fen , d*e aldaar in menigte voorkoomen
, en

’s jaarlyks dermaate toeneemen
, dat een

afgeflooken Rietakker, binnen korte jaaren

weder tot nieuwe Veenftof aangroeit. Het
is naastdehkelyk van den zelfden aart, als

de voorfchréeven Zevende Soort; dan
plaats halven kan men bet nog wel onder-

fcheidcn. Onze kundigheid hiervan, zyn
wy aan de eigenfte hand als het bovenge-

melde
, met dankbaarheid verfchuldigd; waar

nevens wy, als hier ter fnede komende,
insgelyks met erkentenis voegen, het 13e-

3*igt van Pitter ter Haar
, Molenmaaker te

Zaandam; die ons eene zekere booring,

ter diepte van 80 a 84 voeten, mededee--

lende, even onder eene laag van 2 voeten
Aarde, eene Veenbedding van tien voe-

ten opgeeft; gelegen te Zaandyk .en Wor-
merveer. Waarfchynlyk is dit laatstgenoem-

de Veen van den zelfden aart, als de twee

opgemelde Soorten; dog, zoo ik gis, vas-

ter, uit hoofde der diepte; voor ’t overi-

Rr 5 ge
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ge ligt hec ook op een Zandbedde, welke
byzonderheid ons ftraks nader te Rade zal

komen.

Negende Soort.

H E I V E E N.

Het Heiveen beftaat uit eene famenrot-

ting van Heigewas, of Hei-planten; het

word tot Plaggen of breede platte Turven
afgeftooken

,
gedroogd , en vervolgens door

de Lieden, aan de Heiden woonende, ge-

bruikt; dog voorts ter vertieringe niet ge-

bezigd. Het is ook geen Lasten onderhe-

vig, en men vind het overal op onze Hei-

den, hier en daar verfpreid.

Tiende Soort.

VEEN UIT VERROT MORS.

Om aan de befchryving van degner
eenigzins te voldoen, kan men, uit hoof-

de van fommige moerige ftreeken , daar

het Mors overvloedig groeit, de Specie,

welke uit de verrotting van dit Mors ont-

ftaat, Morsveen noemen.

Elfde Soort.

W I E R - V £ E N.

Wanneer hec Wier, dat voor den Wie-
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ringerwaard, op de fchorren en banken '

veelvuldig groeit , opgevischt is , en een lan-

gen tyd te famen rot, bekomt het eene
verknogtheid en brandbaarheid, even als

ander Veen. Dus kan men ook dit tot ee-

ne byzondere Soort betrekken: zelfs twy-

felen wy, of ’er veelligt in dat gedeelte

van Noordholland
,

geene gantfche Bed-

dingen van zyn; ’t geen wy, uit hoofde

der menigte van het Wier in die Streeken,

niet voor onmogelyk houden.

Twaalfde Soort.

BOSCH- VEEN.

De Veenbeddingen in de Bosfchen , die

uit de afgevallen Bladeren, en door den

regen nedervloeiende verrotte Plantdee-

len, als in ’t voorgaande beweezen is, ge-

booren worden, leveren deeze Soort uit.

Dit Veen is eene goede brandbaare Stof-

fe, dog ze valt gemeenlyk ligt en zeer

vezelig.

Dertiende Soort.

ZANDIG MOERIG VEEN.

Wanneer het onderfle Veenbedde op
Zand ligt, word het Veen zeer met Zand
vermengd , en verwandelt in een zwaaren
zwarten Modder; die, geveend zynde ,

zwaare Turven geeft, welken fchaars droo-

gen, en moeilyk branden. Deeze Soort

vind

delf-
stof-
fen.

BOSCH-
VEEN.

Zie
Bladz.

462..
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DELF-
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Zie

Black.
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vind men veel aan den kant van Utrecht,

daar Jiet Veen meest al op een Zandgrond
ligt. En dit is de reden , waarom men in

die Streeken niet veel wërks maakt, van

de Veènplasfen droog te maaken; aange-

zien zulke Zandgronden op verre na zoo-

danig eene vrugtbaarheid niet bezitten ,

als de Klaiagtige droogmaakeryen in Hol-

land.

Veertiende Soort.

y

KLAIAGTIG VEEN'.

Dit is het Veen , dat men doorgaans uit

de onderÜe Vcenlaagen baggert ; en dewyl
meest alle de Hollandfche Veenen op K!ai

liggen ,
zco vind men dit Veen meermaals

daar mede vermengd; en zoo word ook
eene veenlaag, als ze tusfehen Klaibeddin-

gen inligt, een Klaiagtig Veen. Het is

zeer zwaar, bleek van koleur, dof in ’t

branden , vol zandige zwaare Asfche , en

van de ailerflegtfte Soort, daarenboven
gaat het, zwaar met Klai vermengd zynde,
over tot Katte Klai.

Vyftiende Soort.

ZANDIG DUIN-VEEN.

Hier toe behoort het Veen, dat tus-

fehen de Zandbeddingen in onze Duinen
gevonden word. Het is vol zand, zwaar

en
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en dof ; dog geeft niet te min een maatig

goeden brand, en word droog afgeftoo-

ken.

Zestiende Soort.

VEEN, MET KEIEN EN STEEN-
TJES VERMENGD.

In de Streek van Naarden , vertoonen zig

gantsch zwaare Beddingen , van zwartbruin

brandbaar Veen, ’t welk dermaate met
Keitjes doorzaaid is, dat bet met groote

klompen aan één verbonden blyft; zo als

Plaat VIL Figuur A ons een itukjc ver-

beeld.

Zeventiende Soort.

VEEN MET SCHELPEN VERMENGD.

Men vind in de Veenen geheele ftree-

ken , die zoo vol zyn van eene zekere

foort van verkalkte Rivier-flekken
,
en groo-

te Modder fchelpen , dat het Veen ’er ge-

heel mede verbonden is ,en bros opdroogt.

Agttiende Soort.

HOU TA GT I G VEEN.

Wanneer men Veen ontmoet, dat, met
dunne laagjes, fchelferagtig- en vast op één
gepakt is, zoo dat het naar Houtskool of
Ebben-hout zweemt, dan is het tot deeze

Soort

delf-
stof-
fen.

VEEN
MET
KEIEN
EN
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r
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VEE N.

Soort te brengen. Men vind het zelden

in onze Veenen; egter zyn my eenige zul-

ke Rukken , in de Soetermeerfche Veenen
wel voorgekomen, ’t Schynt eer ecne Soort

van Dary te weezen; waar onder het ook
in ’t voorgaande door ons is betrokken.

Negentiende Soort.

BRAK VEEN.

Het brakke Veen ontdekt men ’t meest
diep onder de Moergronden, en ondet
Beddingen van het gemeene Veen ; ook
vind men het in de Amftelveenfche Veende-
ryen

,
gantsch niet diep onder den grond.

Het doet zig kennen, door een ftinkenden

fterken aardreuk, en zwavelagtigheid. Dit

Veen is, droog zynde, veel lchimmelagti-

gen uitflag onderhevig.

Twintigfte Soort.

ZOUT VEEN.

Als het Veen aan en tusfchen Zoute wa-

teren ligt, dan neemt het die zoutheid in

zoo verre aan, dat het daar door, in ’t

droogen cene hardheid verkrygt,en inwen-

dig vol witagtige aderen fchynt. Het brand

dof, is vol knappende vonken, en dient

wel degelyk van het Brakke Veen onderschei-

den te worden. Men drukt wel,’t is waar,

door het woord Brak ook wel eene zoutag-

tig-
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tigheid uit ; dog men verftaat ’er evenwel
voornaamlyk door, een Hinkenden moeri-

gen zwaveligen waasfem, of reuk; in hoe-

danigen zin fommige Veenwateren veelal

brak genoemd worden : maar zout Veen is

eigentlyk zout, en minder duf van reuk.

Deeze Soorten vind men alom langs denY-
kant

,
daar men Veen heeft.

$
Een- en twintigfte Soort.

MOLLEM-VEEN.

Onder dien naam , is eene zeker foort

van zwarte bryzelige Aarde, uit de Vee-

nen, bekend. Deeze Aarde bezit wel ee-

nige brandbaarheid, en is ook eenigermaa-

te aan één verbonden ; dog ze word niet

dan tot Teelgronden gebruikt, en behoort

dus eerder tot de onverbonden Aarden.

#0# #0# #0# #0# #0#
Naast de Veenftoffen

,
die wy dus vol-

doende, onzes agtens, nagegaan hebben,
komen eindelyknog, onder deezen derden
rang, van de eerste 0#D£, der EERSTE
CLASSE,voor eenige andere Mineraalagtige

aaneenverbonden Aarden. Deeze Stoffen,

zouden hier, uit hoofde der verdeelingen,

die de zouten veroorzaaken
, nog al eenige

naauwkeurige bepaalingen vereifchen ;maar

dewyl diergelyke Aarden in Holland, niet

dan zeer vermengd en duister voorkomen

,

kan

delf-
stof-
fen.

V erge-

lykhkr
mede
Bladz.
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341 -
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delf- kan ik ze niet als volftrekte ci en Soorten
stof- of Gejlagten opgeeven , dan voor zoo ver-
FEN

* re zy hoofdftoffelyke zouten bezitten. Om
’er evenwel iets van te zeggen, nadien ze

zig hier te Lande, nog min of meer,fchoon
vermengd, bevinden, Hellen wy ’er deeze

korte fchets van voor, en vervolgen met

Het Vierde Gejlagt.

)
[

" •

4 t ;

"* * HVt 4? ' '

AANEEN VERBONDEN MINERAAL-
agtigë aarde, met vitri-
O o L-G EESTEN VERMENGD.

aaneen- Wanneer men in Klai, of andere ver-

vERBON- bonden Aarde, een heerfchende Vitriool-
den* mï

geest ontdekt, behoort die Mineraajagtige

agVige" Stoffe tot dit Gejlagt , en deszelfs Soorten

aarde, of zoo men wil Gejlagten, kunnen de vol-
enz

* gende zyn.

Eerfte Soort. Haneênverhonien Harde
, met

Teer- Vitriool , welke Soort hier

te lande ,
in eilyke jïreeken, de

eenige is ,
die gezegd kan wor-

den, in onze Gronden te beer-

Jchen.

Tweede Soort. Haneenverhonden Harde , met

Koper • Vitriool.

Derde Soort. Aaneerverhonden Harde , met

Zinck Vitriool.
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Vyfde Gejlagt .

AANEENVERI50NDEN MINERAAL
AGTIGE AARDE, MET SAL-

PETER VERMENGD.

Dit Zout heerscht zeer fterk in veelen

onzer gronden, als blykt uit de Proeven
op de Klai en de Turf gemaakt; die onte-

genzeggelyk toonen, dat dit zout, met
verfcheiden andere zouten vereenigd , ee-

11e groote rol fpeelt in onze Aarden ; in

zoo verre dat alle die geenen, die in onze
gronden delven en arbeiden , van Salpeterige

Gronden weeten te fpreeken. Buiten dit

is ook de falpeteragtige uitflag aan de muu-
ren, in de kelders, als mede het falpeter

in fommige Klaien en zoogenaamde brakke

gronden , te over bekend , om eenigzins

te twyffelen , of deeze Aarde hier te Lande
gevonden worde. En fchoon zy, gelylc

gezegd is, dikwils met andere zouten ver-

mengd zy , zoo kan men ze egter onder-

kennen, aan haaren zouten fmaak, en eene

knapping in het vuur. Men mag ze gq-

voeglyk in vier Soorten onderfcheiden.

Eerfle Soort. Aaneenverbonden Salpeieragtige

Kalk-aarde.

Tweede Soort. Aaneenverbonden Salpeteragtig

e

Klai- aarde.

Derde Soort. Aaneenverbonden Salpeteragtige

Veen-aarde0

II. deel. Ss Vier-
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Vierde Soort. Aaneenverbonden Salpeteragtige

dierlyke Aarde.

Zesde Gejlagt.

AANEENVERBONDEN MINERAALAG-
TIGE AARDE, MET ZEEZOUT VER-

MENGD.

Even zoo overvloedig, indien niet meer

,

als het Salpeter, heerscht ook het Zeezout
in onze gronden^ en niet zelden vereeni-

gen zig de zouten onder verfcheiden eigen-

schappen. Het Zeezout is zelfs zoo veel-

vuldig in onzen Hollandfchen dampkring,
dat het fomtyds met den regen vermengd
zy, ’t welk ik nog dit jaar ondervonden
heb

;
geen wonder derhalven dat het veel

in onze gronden is. Egter vind men ’t,

myns wetens , nooit in zyne eigentlyke

kristallen met onze gronden vermengd,
zoo als het in andere Landen wel eens

voorkomt. Van de Klai en het Veen ge-

wag maakende, hebben wy de Soorten

deezer Aarde reeds vermeld ; ze komen op
de drie volgende uit.

Eerfte Soort. Aaneenverbonden Klai-aarde , met

Zeezout .

Tweede Soort. Aaneenverbonden Veen-aarde ,

met Zeezout . Waarby men , als

eene Derde Soort, zoo men

ml , kan voegen het Slib> en

bet
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het afkookfel uit de Zoutpannen

;

dat men als eene opregte aaneen -

verbonden Zeezout- aarde mag
aanmerken. Zie BI. 241.

Zevende Gejlagt.

AANEENVERBONDEN AARDE, MET
MIDDELBAARE, OF PLANT-ZOU-

TEN VERMENGD.

Hier onder zouden wy eenige Aarden

,

met byzondere Plantdeelen vermengd
, kun-

nen betrekken ; dan men zie hier over on-

der het Gejlagt veen. Zie Bl. 623 en 624.

Agtjle Grjlagt.

AAN EEN VERBONDEN AMMONIAKAA*
LE AARDE, OF AARDE MET DIER-

LYKE ZOUTEN VERMENGD.

De gronden , waar op een langen tyd

Mest-ftaalen van Veemest gelegen hebben

,

of die ’er flerk mede gemest, of met pis

en gier beloopen zyn , brengen deeze foort

van Aarden voort, naar den aart der gron-

den zelven verfchillende. Ze kunnen wyders
nog op verfchillende vvyzen verdeeld., en
onder veelerleie benaamingen onderfchei-

den worden, dat afhangt van den aart, de

plaats, de ontmoeting, de gesting en ver-

eeniging, of tegenffcand der fyne Zoutgees-

ten zelven ;
waar van reeds in ons Eerjle

Ss % Deel
$
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Deel , ten aanzien der wateren, eene fchets

gegeeven is. Als daar zyn, by voorbeeld,
Alkalyne Fontein- aard-zouten ; aardagtige

Alkalyne Zouten; kalkagtig Alkalyn Zout;
zuure Zouten ; algemeene Zouten ; Aluin ,

Tarter, middelbaare Zouten; middelbaar

Kalkzout; middelbaar zuur Zout; Ammo-
niak- zout, en dergelyken. Alle deezen,

en een groot getal anderen, kunnen, voor
zoo verre zy in de eene of andere onzer
Aarden , door de Scheidkunde als ander-

zins, gevonden mogten worden, aan ieder

dier Aarden een byzonderen naam toedee-

len, welken men van die Zouten kan ont-

kenen. Mogelyk zal ons vervolgens hier

en daar, op zyne plaats, nog wel iets des-

wegens voorkomen ; byzonder als wy onze

fchets der Zouten zelven moeten opgee-

ven ;dan voor tegenwoordig agten wy hier

te kunnen volftaan, met het zaaklykfle

aangemerkt te hebben; en zullen ons nu
voorts verledigen tot het befchouwen van

de vastgeftelde TWEEDE ORDE , deezer

EERSTÈ CLASSE , welke de onverbonden

Aarde behelst.

TIEN-
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TIENDE HOOFDSTUK.

Bevattende de onverbonden aarde.

Voorkomende onder de

TWEEDE ORDE van de EERSTE CLASSE.

MOEDER AARDE, WELKER DEE-
LEN ONVERBONDEN, EN ALS

STOF STROOIBAAR ZYN.

Al het geene in de omfchryving deezer

CLASSE, betreffende de eigenfchap-

pen der Aarde in ’t gemeen, gezegd is,

heeft men hier andermaal in agt te nee-

men, om zig te herinneren, welke de re-

den zy der verdeelinge van deeze TWEEDE
ORDE ; waar toe wy, in tegenftelling van

de befchouwde aaneenverbonden Moeder-
aarde

, brengen die zelfde Hoofdftoflyke

Aarden, het zy ze zuiver alleen of ver-

mengd voorkomen , onder de gedaante van
deelbaare en van een gefcheiden deeltjes,

als ftof of gruis. Deeze Aarden zyn fchraal

,

rul en droog in het aanraaken; waarom
walleriüs dezelve noemt, Terra macra ,

(magere Aarden ,) Terra disjipabiles, (ftofagci-

ge, fcheibaare, ftrooibaare Aarden,) enz.
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Wanneer zy in water geworpen worden,
befpeurt men ligtlyk , dat zy gruisagtig en
verfpreidbaar zyn: als men ze met de vuist

in het water famen wringt, neemen zy wel

eene foort van verbinding aan; dog ze

verliezen dezelven
, zoo dra zy maar eeni-

germaate droog worden , en verdroogen
wel dra weder tot Stof: weshalven het niet

mogelyk zy, deeze Aarden, gelyk de aan-

eenverbonden Aarden, een vasten vorm
of figuur te doen behouden. Deeze Aar-

den hebben dit voor het grootfte gedeelte

met elkanderen gemeen, dat zy, als ’t wa-

re veerkragtig zyn ; waar door ze zig in ’t

water uitbreiden
, en fchynen te vermeer-

deren, daar ze, gedroogd zynde, weder-

om inkrimpen: ook fchuimen zy meest al-

len, en geeven veele lugtbelletjes van zig:

voor ’t óverige zyn haare deeltjes, met
een vergrootglas befchouwd zynde, van

eene onregelmaatige en ftompe gedaante,

en korrelig. Wy deelen ze, overeenkom-
ftig met onze voorgaande ORDE t in de vol-

gende rangen; waar van de eerfteis (a) Zui-

ver aan ftof verdeelde Moeder- aarde ; de twee-

de (b) Vermengde aan ftof verdeelde Aarde ;

en de derde (c) Mineraalagtige , ftofagtige

en ftrooibaare Aarde. Deeze verdeeling recht

gefchikt zynde naar den aart der Gronden
en Delfftoffen, die hier voorkomen, zoo
vervolgen wy dadelyk met

Den
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Den EERSTEN RANG der TIVEEDE ORDE.
DELF-
STOF-
FEN.

ZUIVERE AAN STOF VERDEELDE
MOEDER- AARDE,

Welker Gejlagt
, overeenkomstig met den
rang, is

GEMEENE AARDE. ItUmUS , by WALL ER.

Hoe moeilyk het zy om de Moeder- aar-

de, of ’t geen men eigentlyk Aarde noemt,
in haar eigen onvermengd weezen te vin-

den of te bepaalen , is in het voorgaande
overvloedig gebleeken. Wy hebben wel

byzonder in de ontleeding en breedvoerige

befchryving der Klai genoegzaam getoond

,

dat de Hoofdftoflyke Aarde zeer weinig zui-

ver te vinden is; en dat zy, naar onze
meening allerzuiverst en allernatuurlykst

in de fynfte Klaideelen beftaat. Daar ze

nu, wanneer men ze vind aaneenverbon-

den, het zy door haare eige fynheid, of

door andere Stoffen, aan de eerfte Afdee-

ling heeft beantwoord ;
zal ze ’t derhalven

ook even zoo aan deeze doen ,
als men

haar onverbonden vind. Gevolglyk behoeft

men, dit eenvoudig onderfcheid in agt

neemende, de bepaaling der Hoofdftoflyke

Eigenfchap van deezen rang flegts te ver-

gelyken met die van den eersten rang
der EERSTE ORDE: tevens gadeflaande, dat

de verdeeling, die hier plaats grypt, zoo

Ss 4
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zeer geen onderfcheid in de Hoofdftoffe

zelve maakt , als wel ten aanzien der

gedaante , waarin men dezelve ont-

moet ; welke onderfcheidingen hier al-

leenlyk ordeshalven voorkomen ; dewyl
men een zelfftandig Element ,

als de
Aarde is, anderzins in ’t gemeen zoude
hebben te bepaalen. Dit is dan ook de re-

den, waarom wy deezen rang met het
Gejlagt zelven vereenigen moeten : als zynde
een weinig onderfcheid der Soorten alleen

oorfpronglyk , van de hoeveelheid der naast

zuiverfte Aardftoffen in dezelve: terwyl

wy de Aarden
,
zoo dra zy met veel meer

andere Stoffen vermengd zyn , dadelyk on-

der de vermengde Aarde zullen bcfchou-

wen. Ingevolge hier van bepaalen wy dan
voor de

Eerfle Soort.

zavel-aarde;zuivere onver-
mengde, AAN STOF VERDEEL-

DE, GR A AU WE AARDE.

Zulk eene foort van zuivere Aarde vind

men hier te Lande in geene geheele bed-

dingen; maar men ontmoet dezelve tus-

fchen de fyne Klai in, daar ze als broze

Stof, gelyk Asfche ligt: en ze vervliegt,

wanneer de fyne Klai zelve van haare vet-

tigheid ontbloot, of door lang gebruik

fchraal en gebroken is, ais ftof voorden
wind: en deeze is de cerfte Soort van zui-

, vere
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vere Stof-aarde. Sommigen merken aan

,

dat de Klai eene zuivere wryfbaare Aarde
word, als zy veel met Alkalyn-zout ver-

mengd is; om dat dit zout, zeggen zy, de

vettigheid wegneemt : wallerius brengt

deeze Aarde onder de Glarea.

Tweede Soort.

ZUIVERE ROSROODE AARDE.

Onder deeze Soort heeft men, myns
agtens, te brengen die Aarde, welke, on-

der zoodanig eene verw, tusfchen de kie-

ren en holligheid van de Keien, Zand-ftee-

nen,en zelfs het Zand natuurlyk gevonden
word. Van dit flag heb ik een ftuk be-

waard, dat, in onze Duinen door my ge-

vonden , zeer fterk met zulk eene Aarde
bezet is; welker Stof, by de allerfterkfte

Scheidkundige Proeven onveranderlyk ge-

bleeven is ; en dus een zuiver aanweezen van

de Hoofdftoflyke Aarde alleen vertoont.

Derde Soort.

ZUIVERE DROOGE ZWARTE AARDE;
MOLM-AARDE.

In hoe verre deeze Aarde in Holland

plaats hebbe, kan men in ’t voorgaande

gemeld vinden, zie Bladz. 96. tot 99,
en rio tot 112, daar onze gedagten hier

op uitkomen, dat het bedde Molm-aarde,
Ss 5 in

DELF-
STOF-
FEN.

WALL.
Minera-
log.

P aS- 57*

ZUIVERE
ROSROO-
DE AAR-

DE.

ZUIVERE
DROOGE
ZWARTE
AARDE

;

MOLM-
AARDE.



delf-
stof-
fen.

Bladz.

623.

zuivere
aakde.
enz.

640 NATUURLYKE HISTORIE

in de booring te Amfterdam gevonden,
eene zuivere Aarde van deeze Soort is;

ook ontmoet men ze elders vry kennelyk.
Dezelve is geheel gruizig, droog, en als

uit groove korrels befhande: ze weder-
ftaat het vuur , blyfc zwart

, gruizig ,

en ondergaat wyders geene verandering.

Wy zyn niet vreemd van te denken, dat

eene zekere foort van bruin Zand , als ge-

maalen Koffy, ’t welk de voorheen gemel-
de pieter ter haar, in zyne aan ons ge-

daane opgave , betuigt gevonden te heb-

ben, ter diepte van vier- en- vyftig a zes»

en- vyftig voeten boorens, van die Soort zy.

Vierde Soort.

-ZUIVERE AARDE, UIT DE ASSCHE
VAN ALLERLEIE VERBRANDDE,

DIERLYKE OF PLANTAAR-
TIGE DEELEN.

Zoo men eenige Aarde op goeden grond
zuiver kan Rellen , is het wel inzonderheid

die, welke door het vuur van alle Dierlyke

en Plantaartige deden gezuiverd is. In dit

geval komt de Asfche hier in aanmerking;

welke, van haare kalkagtigheid in Zouten ge-

zuiverd zynde, veel zuivere Aarde over-

laat; en dus, fchoon zy met die Zouten,

en Kalkagtigheid, ja ook met Yzerdeeltjes

nog vermengd mogt zyn, evenwel hier de

plaats van zuivere Aarde mag bekleeden.

Zie daar alles, wat wy met de vereisch-

te
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te omzigtigheid van de zuivere Aarde dur-

ven bepaalen ; met meerder ruimee en ge-

regelder onderfcheiding zullen vvy te werk
kunnen gaan , in ’t befchryven en verdee-

len van onzen

TWEEDEN RANG der TWEEDE ORDE

.

VERMENGDE AAN STOF VERDEELDE
-ZWARTE ALGEMEENE AARDE.

Deeze rang bevat eigentlyk die Aarden

,

welke alle Natuurkundigen eenftemmig als

de bovenkorst van onzen Aardbol aanmer-
ken; en grootlyks vermengd is metdeont-
floopte deelen van allerleie gefchaapen wee-

zens; die van tyd tot tyd aan de Aarde
wedergeeven , het geen tot derzelver be-

ftaan en famenftel, daar van ontleend was.

Onder alle deeze gefchaapen weezens nu

,

die aan de gemelde bovenkorst der Aarde,
den allergrootflen toevoer en verandering

verfchaffen, zyn, zoo als meermaals aan-

gemerkt is , voornaamlyk de Planten
, en

de Dieren ; dewyl de Deljfioffen , Metaa-

len en Mineraalen , in zekeren zin , onver*

anderlyker , vaster en duurzaamer weezens
zyn , die, in ftede van te veranderen, in

vastheid toeneemen : het welk de dagpiyk-

fche ondervinding alleszins bevestigt. Het
zal niet noodig zyn , den Leezer met veel

omfiag onder het oog te brengen , op welk
eene wyze de Planten , Boomen en Vrug-

ten ? dagelyks voor onze oogen verrotten

,

en
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en tot Aarde verteeren ; het zy door de
natuur zelve, of door de fchikkingen der

menfchen , die ze ter mestinge bereiden

;

of ook door de ontzachelyke menigte van
allerleie Veldgewasfen der Aarde, die door
de Dieren verflonden worden, welken dus

gedeeltlyk, door hunne uitwerpfelen , de

bovenkorst der Aarde in Hand houden. Wy
zeggen, in ftand houden; om dat het by
ons vast Raat , dat de oppervlakkige aard-

korst , hoe zeer zy ook door de gemelde
Stoffe aangroeije , en daar mede vermengd
worde ,nogtans altoos op zig zelve beflaat

;

en , door de ontfloopte Stoffen der Schep-

felen, flegts weder nieuwen toevoer van
vette , olyagtige zouten , en andere vrugt-

baarmaakende Stoffen verkrygt, waar toe

de Dieren zeer veel toebrengen. En wie

ziet niet, hoe de lichaamlyke deelen van

ons menfchen zelven, zoo wel als van alle

andere dierlyke weezens, geduurende ons

gantfche leeven, en eindelyk na onzen
dood, ook door onze eigen verdervelyke

en floflyke Lichaamen aan deeze boven-

korst der Aarde, op onze beurt, den tol

der Natuure betaalen , en dezelve helpen

vermeerderen ? Een akelig denkbeeld waar-

lyk voor de zulken, die hun weezen in

zoodanig een veranderlyke Stof Rellen; maar
een heuchlyk denkbeeld voor hun , die de

flemme der Reden hier hooren zeggen , dat

het denkbeeld van hun zelfsbeflaan een

heerlyker en onveranderlyker weezen aan-

kondigt, dat voor geene omwenteling der

Hoofd-

1 .
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Hoofdftoffen vatbaar is. Wanneer men dit

nagaat, is ’t overtuigend blykbaar, dat die

bovenkorst der Aarde, welke wy bewoo-
nen , meestal beftaat uit een mengfel van
allerleie ontfloopte Aarde , Dierlyke en
Plantdeelen; welke allen eene eigentlyke

Aarde bezitten , en ook de eigenschappen

der vaste deelen bewaaren
,
gelyk wy hier

boven reeds hebben aangemerkt. Dit nu
vastdaande, hoe vol en vet moet dan ons

van ouds digt bewoond Holland niet zyn
van zulk eene Aarde? Eene Aarde, die

met recht zeer vrugtbaar word gehouden

;

om dat de Gewasfen , die ’er op groeien , ’er

overvloedig en geduurig hunne eigenaartige

Stoffen tot voediel vinden ; terwyl de Dieren

en Menfchen ook aldaar, op hunne beurt,

een overvloed van vrugten, vleesch en koorn
tot hun dierlyk onderhoud hebben. Wan-
neer men nu dit laatstgezegde met het voo-

rige, en ’t geen hier boven telkens, be-

treffende deeze Stoffe, in gedagten gehou-

den is, vereenigt, begrypt men ligtelyk

de reden, waarom deeze Aarde hier een

wettigen rang op zig zelven bekleed ; en

men ziet tevens ten klaarden , dat zy,zeer

eigentlyk, den naam van eene Vermengde ,

aan ftof verdeelde ,
zwarte algemeene Aarde ,

draagt; waar van de nadere omfchryving

ons deeze volgende natuurlyke eigenfchap-

pen oplevert.

De deelen deeze Aarde zyn rul, ofdroef
in het aanraaken , ongelyk van deelen,

aardagtig en vuns van reuk, mitsgaders

wal-
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walgelyk van finaak , welke fmaak verfchilt

naar den aart haarer vermenginge. Zy on-

dergaat in het vuur, tot een zekeren trap

van hette, geene verandering; ten zy de
overvloed van eene voor het vuur aan-

doenlyke daar mede vermengde StoRe
zulks veroorzaakte ; uit welken hoofde on-

ze zwarte Hollandfche Aarde, in een heet

vuur, wel kalkagtig en ook glasagtig word:
en, in eene allerfterkfte hette , fcheid zigde
hoofdfloflyke zelfftandige Aarde, van de
andere deelen. Ook fcheid zig de zuivere

Aarde, door herhaalde afwasfchingen , zon-

der ze eens op het vuur te Rellen, vry wel
van Zand, Zout en Kalkfloffen. Daar be-

nevens werd deeze Aarde bol in ’t water

,

en ze gest fomwylen dermaate, dat ze zig

met kragt uitzet; ’t geen de ondervin-

ding in Holland dikwils leert. Als men een

grond van onze gemeene zwarte Aarde,
die in eene waterige Rreek ligt, of des

winters onderwater gelegen heeft, of ook
in een nat Saifoen in ’t algemeen , als men ,

zeg ik, dien grond, nog bewaterd zynde,
omfpit, zal dezelve zig zoodanig uitzetten

en opwerken, dat men, ’er over gaande,

door heen zinke, fchoon men ’er te voo-

ren vast op Ronde. Dit is ook de reden

,

waarom men dikwils hier te Lande laate

Teelvrugten heeft; nadien men genood-

zaakt is, eene genoegzaame droogte af te

wagten; waar door de grond weder in-

krimpt. De verfchillende Soorten van deeze

Aarden zyn niet gemaklyk te bepaalen, uit

hoof-
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hoofde van de ontelbaare vermengingen
der onderfcheiden weezens met dezelven

;

dog wy kannen ’er zeer gefchikt twee of
wel drie voornaame Vermengingen , of, zoo
men wil , Gejlagtcn , hoofdzaaklyk in opmer-
ken. Te weeten, het Zand, dat ’er even
zoo nauw mede vermengd is als met Klai;

bet Veen
, dat ’er ongemeen veel, dog min-

der algemeen dan het Zand, mede gemengd
is, en dan eindelyk tot eene derde Hoofd-
vermenging, de Vee-mest , die ’s jaarlyks

zoo overvloedig in onze Weilanden gebragt

word, dat men de Aarde, die daarmede
doordrongen is , weezenlyk kan onder-

fcheiden. Veelligt zullen fommigen in dee-

zen denken , dat men hier ook de Klai als

eene menging moest aanmerken; dan, in

onze breedvoerige Verhandeling over die

Stof is genoeg getoond, dat de fyne Klai-

deelen, zoo dra ze niet meer aaneenver-

bonden zyn, en met de zwarte Aarde ver-

mengd worden , dan die Aarde zelve uit-

maaken. Om die zelfde reden oordeclen

wy ook , dat de Heer valmont de boma-
re, tegen alle aangenomen benaamingen,
deeze foort van Aarde (ten onrechte) zwar-

te Klai-aarde noemt: te meer, dewyl hy be-

weert, dat zy voor een groot gedeelte uit

de vernietiging van zelfftandigheden faam-

gefteld is; dat geenzins tot de Klai betrek-

kelyk gemaakt kan worden : en fchoon zy
in ’t gemeen ruim zoo veel als de Klai op
onzen oppervlakkige;! bodem gevonden
worde, verliest zy ’t egter,in den boezem

der
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der Aarde zelve , verre by de hoeveelheid

en eigenlyke aardfche hoofdftoflykheid der
Klai. Met recht komt ons derhalven

, als na-

tuureigen, voor, onze vastgeftelde benaa-

ming van Vermengde, aan flof verdeelde zwarte aU
gemeene Aarde ,* die wy

,
gelyk alle Natuurkun-

digen ,
aanmerken , als die voornaame Soort

,

welke eigentlyk gefchikt is, om te gehoor-
zaamen aan de nooddruft en den arbeid,

mitsgaders aan het onderhoud, dat ’er al-

le Dieren en Planten in ’t algemeen, en
de Menfchen in ’t byzonder, van eifchen; en

,

in dien zin , is ook de weeke aardagtige bo-

venkorst van bebouwde Klai daar toe betrek-

kelyk. ’t Zou hier
, uit hoofde van dit laatst-

gemelde, geeneongefchikte plaats zyn,om
ons uit te laaten , over het gebruik, de

bereiding, bebouwing, mesting, beplan-

ting, vrugtbaarheid en onvrugtbaarheid,

van allerleie gemeene en byzondere Aar-

den, voor de byzondere Gewasfen; dog
dezelfde reden , die wy by het verhande-

len der Klai hebben voorgefteld, ontflaat

ons ook in dit geval van die breedvoeri-

ge uitweiding; te weeten, om dat wy dit

by de Gewasfen zelven hoopen te doen

,

daar de natuur van Aarde, die elk gewas
vereischt, ons eene nog gefcbikter gele-

genheid hier toe aan de hand zal geeven.

Wat verder aangaat de wyze van bear-

beiden, en de voornaame werktuigen daar

toe gebruikelyk,naamlyk de Ploeg en het

Ploegen, de Spade en het Spitten, de

Egge en het Eggen; dit «jlles is by de

Klai

\
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Klai in ’t byzonder alreede befchreevcn

,

en in Plaat V
,

met Figuuren opgehel-

derd; zynde die zelfde vvyze van bearbei-

den, hier in Holland, zoo wel op deeze

foort van i\arde, als op de Klai, en, met
één woord, op allerleie teelbaare Aarde,
in gebruik. Onze Leezers dan voor 'te-

genwoordig derwaards wyzende , zullen

wy ons liever hier , even als by de Klai ge-

fchied is , nog kortlyk ophouden , met de

kennelyke beste en flegte hoedanigheid

van goede algemeene Teel-aarde op te gee-

ven.

Het eerfte en voornaamfte kenmerk is-,

dat derzelver voortbrengfels fterk, groot

en kloek opgroeien ; dat zy die , al zyn het

geen bruikbaare Gewasfen, zelfs het on-

kruid, weelig doet tieren; dat de Boomen,
Telgen en Kreupelbosfchen ’er fchielyk en
fterk in opflaan ; dat hunne Stammen frisch,

leevendig en glad zyn; de wortelen en takken

beftendig tegen de vorst; de knoppen dik,

fterk en wel uitgedyd; de bladeren breed,

van een leevend groen, en vol fappen;

in één woord, alles wat een tierigen grond
door Gewasfen kan aanduiden.

Een tweede vereischte is , dat zy in zig

zelve genoegzaame kragt bezitte, om zig

te herftellen
; dat is , om haare voortbreng-

fels te voeden in droogte , en beftendig te

zyn in natheid: als mede dat zy vervolgens,

na dat zy door de Gewasfen , en na veel

oogften als uitgeput fchynt , zig, na eenige

just , fpoedig weder herftelc : het zy dit ,
door

II. deel. T t het
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het veranderen der Gewasfen , of uit haar

zelve gefchiede.

Ten derden moet deeze Aarde geen
kwaaden fmaak hebben; dat is, zy moet
bykans geen fmaak hebben; en geen Hin-

kend moeras, zwavelig Veen, of andere

bedervende Stoffen bezitten ; maar , even als

het water , een zuiveren , haar alleen eigen

,

of, om zoo te fpreeken, noch kwaaden,
noch goeden fmaak van zig geeven.

Voeg hier ten vierden nog by , dat zy
tot eene genoegzaame diepte en uitgeftrekt-

heid behoort te liggen ; dat zy gemaklyk te

bearbeiden is; en ten laatHen , ’t geen
wegens Holland byzonder in aanmerking
komt, dat zy niet te laag gelegen is, ten

einde zy door het water of de Veenplan-

ten niet verflikt moge worden. De hoog-

te van de gelegenheid der goede Aarde
fchaad in Holland nooit, ten zy men de-

zelve tusfehen de hooge Zandgronden en

Duinen ftelle; want die flurpen geftadig de

nuttige vogten weg.

Voorts geeft de zwart graauwe koleur

,

eene lugtige meuluwagtigheid , en ,om zoo
te fpreeken , eene vaaiagtige , zwarte, vet-

agtige, fluweele gloed, een zigtbaar ken-

teken van goede Aarde, die zig door den

Ploeg en Spade gemaklyk en vettig laat be-

werken; ’t welk de Landdichter virgi-
lius, die zoo uitmuntend de Aarden be-

fchreeven heeft, ook aanduid, wanneer
hy fpreekt van eene zwartagtige Aarde, die

vet valt in het ploegen.

Ni-
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Nigra fere & presfo pinguis fubvomere terra .

Georg. 2.

Ondertusfchen moet men evenwel, in

een zeker opzicht tot onze zwarte Aarde

,

niet altyd op de zwarte koleur aangaan ;de-

vvyl men dikwils zwart Veen ontmoet, dat

eene goede Aarde fchynt , die nogtans

moerig en zwavelig is : dan in de volgen-

de Soorten , zullen de goede Aarden duide-

lyk in haare onderfcheiding volgen.

Men paare nu by deeze opgave, om de

vereischten van goede en vrugtbaare Teel-

aarde te kennen, ook die onderfcheidin-

gen, welken wy by de befchryving der

goede Teel-klai hebben opgegeeven; die in

vyf gefchikte Afdeelingen, op Bladz. 314»
zyn voorgefteld, cn noodzaaklyk ook op
deeze Vermengde , aan Jlof verdeelde zwarte

algmeene Aarde , kunnen en moeten over-

gebragt worden; gelyk ook het verdere

vervolg aldaar volftrekt op dit onderwerp
toepasfelyk is. Het overige dat men hier

nog, omtrent deezen rang, by het ge-

melde zou kunnen voegen, zal zig van zel-

ve, in het befchouwen der volgende Ge-

jlagten , opdoen: te meer, dewyl men uit

die bepaalingen , den famenhang en betrek-

king dier Geflagten , ordeshalven,gereedlyk

zal ontdekken. Des aangaande komt ons

hier aanvanglyk voor, als het

Eer-

delf-
stof-

fen.

Tc 2
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DELF-
STOF-

FEN.

VER*
MENGDE
NOIM-
AARDE.
MfcER-

MOLM.

Eerfte GeJIagt.

VERMENGDE MOLM-AARDE. MEER-
MOLM.

Deeze Aarde is die geene, welke het

naast overeenkomt met de zuivere onver-

mengde Molm-aarde; men baggert ze voor-
naamlyk in onze Haarlemmer Meer , daar

zy bekend is met den naam van Meer-molm .

Als zy gebaggerd is , legt men ze aan mod-
derftaalen , en laat ze één of meer Win-
ters bevriezen; wanneer hier mede haare

deeltjes ontbonden, en alsdeelbaare Aarde
gefcheiden zyn, dan word ze vervolgens

verkogt en vervoerd. Ervaren en keuri-

ge Tuinlieden ziften deeze Aarde door een
lang, breed, vierkant Raam, met Yzeren
traliën; en dus gezift zynde, word ze ook
wel met Run of Mest tot byzondere Aarde
bereid. Zy is zeer geagt by de kenners

van de Hovenierkonst; en voorwaar, als

men in aanmerking neemt, dat zy veel Vet
en zuiver Slib bezit , als mede dat het Meer-
water de fcherpe veenagtigheid der Meer-
gronden zuivert , befpeurt men duidelyk

de reden der deugdzaamheid deezer Aarde.

Van die eigenfte deugd is ook te agten de

Molm-aarde, die in de wateren van den
Beneden Rhyn, van daar dezelve ftilftaat

af, tot aan Katwyk toe, gebaggerd word:
dan zy dient wel onderfcheiden te blyven

,

van het Veen-bagger of de Veen-molm, in
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beflooten Veenpolders. — Zoo men ’er nu
Soorten van geliefde te ftellen, zou men
ze kunnen verdeden, (r) inMeer-molm,
(2) Rhyn-molm , (3) in zeker opzicht ook
in Vecht-molm, (4) Maas-molm, en der-

gelyke verdeelingen , naar de Rivieren en
Plaatfen

; indien men ze maar van de Klai-

Bibber, aan die Rivieren, onderfcheide.

Twsede Gejlagt,

GEMEENE ZWARTE ZANDIGE TUIN-
AARD E.

Deeze is die algemeene Tuin- aarde , wel-

ke men overal in onze Tuinen en Hoven
ontmoet, en voornaamlyk met Zand ver-

mengd is, en in zoo veele byfoorten kan
verdeeld worden , als zy in koleur en hoe-

veelheid van Zand verfchilt. Hoe zwarter
qn vetter dezelve zy, hoe minder Zand;
hoe vaalder en graauwer in tegendeel, hoe
meerder Zand, en hoe fchraalder; en belt

zy naar het rosfe of geelagtige ,
dan is ze

met Okeragtig Zand vermengd. Men kan
deeze Byfoorten trapswyze aldus oprellen,

(1 ) Beste zwarte Teel aarde, zonder Zand.

(2) Zwarte Teel-aarde, met Zand. (3)
Zwarte Teel-aarde, met de helft Zand. (4)
Vaale Teel-aarde, met drie deden of meer
Zand. (5) Vaste Teel-aarde, met Klai-

deelen. (6) Zwarte Teel-aarde , met Kalk-

deeien vermengd, enz. Alle deeze By-

foorcen in ’t gemeen zyn die geenen ,
wel-

Tt 3 ken

DELF-
STOF-
FEN.

GEMEB*
NE ZAN-
DIGE
TUIN-
AARDE.
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ken veelal in onze vlakke Landen of Boom-
gaarden , gevonden worden, en vry veel

weiland beflaan.

Berde Gejlngt.

ZWARTE TEEL- AADE, MET VEEN, OF
A L L E R L E I E VERDORVEN PLAN T-

STOFFEN VERMENGD.

Hier toe behooren alle de bovengron-
den van onze Veenen , en ze verfchillen

alleen daar in van het Veen
,

dat zy door
zand, door mesting cn door bearbeiding,

als eene zwarte Teel-aarde worden , cn
geenen bevestigden Bitumineuzen aart meer
hebben. Deeze Aarde bezit weinig of geen
Zand, en is zoo ongemeen bol en lugtig,

dat zy zig zelve geduurig uitzette , en dat

•het dreune op den grond , wanneer men
’er over gaat. Dezelve is zeer gewillig in

’t voortbrengen van Peulvrugten, en ligt-

wortelende Gewasfen: ook teelen ’er de

Vrugtboomcn goed op voort, dog op verre

na zoo vast niet als in de Klai ; en de Vrugt

boomen, op Veen geteeld, tieren fchraal

in de Klai. Men heeft in onze Hollandfche

Veenen aanmerkelyke Boomkweekeryen

,

die allen op deeze foort van Aarde worden
voortgeteeld

,
gelyk ook eene ongeloofly-

ke menigte van Peulvrugten, Kool, Aard-

beziën, enz. De Weilanden zyn ’er goed

,

dog bol ; het gras is liezig, en zeer vol

wilde Zuuring;men vind ’er ook wel Klaver

en

DELF-
STOF-
FEN.

teel-
aarde ,

MET
PLAN T-

STOF-
FEN
VLR-

MENGD.
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en fyn Gras, dat de eerstgemeJde Teel-

aarde op hooger Linden beter uitlevert.

De Byfoorten kan men ligtlyk opmaaken
uit de Veenfoorten: ze zyn voornaamlyk
de volgenden.

Eerfle Soort.

ONVERBONDEN7 VEEN- AARDE. CA-
VEL-AARDE.

Eene benaaming der oppervlakkige Aar-
de, op alle Veenbeddingen; waar onder
men allerleie Veenfoorten kan betrekken.
Zie Bladz. 71 enz. en Plaat 1 . Figuur 20, 21

en 23. A.

Tweede Soort.

BOSCH. AARDE.

Hier door verbaat men die vermengde
Aarde, welke uit de Bladeren, in de Bos-

fchen nedervallende, faamgeiteld word.

Derde Soort.

HEI- AARDE.

Deeze Aarde beftaat meestal uit de ont-

floopte deelen van Heigewasfen, en be-

hoort ook tot de Zand aarde, cm de groo-

te hoeveelheid van Zand die ze bezit. Zie

T t 4 Plaat

DELF-
STOF-
FEN.

ON-
VERBON-
DEN
VEEN-
AAKDE.
CAVEL-
AABDE,

IOSCH-
AARDE,

HEI-

AARDE.
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Plaat I. Figuur 14. 15. Z. A. en F/g. 17.

Vierde Soort.

TülN-AARDE.

Zoo kan men noemen de Aarde in Boom-
gaarden en Teeltuinen

; alwaar de afval

der Groente en Fruiten met de Aarde ver-

mengd worde.

Vyfde Soort.

RUN-AARDE.

De Run van de Leertomveryen , of de

bast der Eikenhoomen, die eigentlyk Run
is, word zeer veel in Broei-aarden , en ook
wel tot fieraad in de Tuinen gebezigd: de-

zelve maakt eene vette broeiende heete

Aarde ,
die zig zelve door den reuk en de

bruine koleur onderfebeid.

Vierde Gejlagt .

ZWARTE TEEL- AARDE, MET AL-

LERLEIEN MEST VAN DIEREN
V E R M E N G D.

Men befpeurt deeze Soorten overvloedig

in de beste ftreeken van onze Weilanden;

en het zy dezelven meer of min Zand , of

Klaideelen, of Veen-aarde ten grondflage

heb-
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hebben, de Mest maakt ze vettig. Men
kan de beste Aarde van dit flach kennen

,

aan eenige vogcigheid, die zy doorgaans

bezit; aan een zilcigen fmaak , en een Her-

ken vunfen reuk, dien ze gemeenlyk van
zich geeft; maar vooral aan de Gewasfen
zelven , byzonder aan den aart van de Kla-

ver, en het Gras; ook ziet men dat het

Bentgras, fchoon dit onkruid een pest in

de Landen zy, meerendcels de vetBe Teel-

aarde bemint. Men is in het toemaaken
van deeze Aarde, hier te Lande, zoo ervaa-

ren , dat onze Landzaaten , in dit Huk
, voor

geene Natie in kunde wyken ; bovenal , word
dit tot den hoogBen trapgebragt, in de Wei-
landen

, in de Broeijeryen van vroege Ge-
wasfen, en inde Bioemkvveekeryen , daar

men de gemeene Aarde, door konst,cot het

teelen van allerleie Bloemgewasfen weet te

temperen. Het zou ons te lange ophou-
den , indien wy alle byzondere Soorten van
Aarden, die door menging van onderfchei-

den Mestingen bereid worden, afzonderlyk

wilden befchryven ; waarom wy ons bepaa-

len zullen tot het melden der voornaam-
ften, die elk, door eene enkele foort van
Mesting, zeer kennelyk te onderfcheiden

zyn ; en kortlyk tot deeze volgende Soor-
ten gebragt konnen worden.

T t 5 Eer.

DELF-
STOF-

FEN.
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DELF-
STOF-

FEN.

1WAR TE
T E KL-

AARDE
,

MET
KOE-
MEST
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MfcNGD.

Hoofdft.

7- Tab.
VII.

ftg- 7-

TFFL-
aakde

,

MET
PAAR-
DEN-
MEST
•VER-

MENGD.

Eerde Soort.

ZWARTE TEEL- AARDE. MET KOE-
MEST VERMENGD.

Zulke gemeste Aarden zyn voornaamlyk
die der Warmoezieren , welken den Koe-
mest ’s jaarlyks , in een groote hoeveel-

heid, door hunne Teellanden mengen; ’t

geen dezelven zoo zwart en vettig maakt,
dat ze op ’toogte onderfcheiden zyn. «Men
vind ze voorts ook, gelyk gemeld is, op
de Weilanden. De Aarde, die door Koe-
mest word veranderd, agt men koelen wa-
terig , om dat de Koeien veel weeke en
zagte kruiden eeten ; ook geeft die Mest
aan de Aarde veel vlugge Zouten : welke

Zouten , mitsgaders de aart van deezen

Mest, door theodorus schoon, vry

kundig afgebeeld en befchreeven zyn.

Tweede Soort.

TEEL-AARDE, MET PAARDEN-MEST
VERMENGD.

Deeze Aarde word veelal op de eigende

wyze bereid, als de voorgemelde, dan zy
is heeter van aart; en de Mest maakt de

Aarde minder zwart , dog dezelve is egter

niettemin vrugtbaar. De Paarden mest

houd de Aarddeelen niet zoo vast aan één

verbonden als die der Koeien; en word
wei.
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weinig cnkeici op Weilanden geftroojd : maar
femeenlyk vormt zy de beste Aarde voor
Vrugtbootnen en Boomgaarden; bezittende

veeie groove Aarddeden , weinig Oly, en
veel vast fchcrp Zout.

Derde Soort.

TEtL-AARDE, MET VERKEN S-

M E S T.

Men vind deeze Aarde veelal in het

Westlancj, en in het Sticht Utrecht; al-

waar ze door veel Verkens-mest bereid

word. Men agt ze niet alleen vol vast

Zout en Oly , maar ook vol zuuragtige

deden , die daarom de Aarde ïlerk doen
gesten: derzelver Zout - figuuren hebben
meest eene ruitige gedaante.

Vierde Soort.

TEEL* AARDE, MET SCHA APEN- MEST
VERMENGD.

Door den Schaapen-mest , die zeer droog
en heet is , onder allerleie Aarden te vermen-
gen , doet men hier te Lande de gronden eene
byzondere goede eigenfehap verkrygen 5 om
’er Tabak op te teelen; in zoo verre, dat

die Aarde byna wel half uit deezen Herken
Mest beHaat. Men kan dit nagenoeg raa-

men ,
als men bezeft , dat men doorgaans (*)

hon-

C*) Zie Uitgezogte Verl ardelingen , Vil Deel,
Biauz. 9.

delf-
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honderd zes- en dertig a honderd veertig

Karren op één morgen ligt. Dus maakt
deeze Aarde met recht eene byzondere
Soort uit;haare Zouten agt men vast, veel

en van eene kennelyke figuur.

Vyfde Soort.

TEEL-AARDE, MET DUIVEN-MEST
VERMENGD.

Tot het zelfde oogmerk, om naamlyk
Tabak te Planten, maakt men door Dui-
ven-mest eene drooge heete oiyagtige Aar-

de, die men op alle plaatfen , daar men
Tabak teelt, vinden zal. Ook is de Aar-

de , met Hoendermest vermengd
,

veelal

van dien aart.

Zesde Soort.

T E E L-A A R D E, M E T V E R R O T TÉ VISCH-
DEELEN EN GROM VERMENGD.

De Rhynsburgers, zoo beroemd, door
het teelen van Bloemkool , doen hunne
Teel-aarden , door het mesten met Vis-

grom , tot eene vette fterke Aarde over-

gaan, waar door zy de allerfchoonfte Kool,
en byzonder Bloemkool, teelen, die er-

gens gevonden word.

De hier gemelde zyn de voornaamfte

Soorten , welken in dit Land als weezenly-

ke vermengde Aarden voorkomen, en die

elk in byzondere Streeken zeer uitgebreide

Lan-
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Landeryen beflaan. Zoo men wil kan men
’er nog andere Soorten byvoegen , als daar

zyn

,

Zevende Soort.

AARDE, MET SCHELPDEELEN EN
KALK STOFFEN VAN DIEREN
ONTLEEND, VERMENGD.

Hier toe behoort de Aarde , by en om-
trent de Schelp*hoopen en Kalk ovens, en

die van fommige Tuin-paden.

Agtfte Soort.

AARDE, MET MENSCHENDREK EN
DELLEN VAN MENSCKEN VER-

MENGD.

Onder deeze Soort telt men inzonder-

heid de Aarden der Kerkhoven ; welken

fommigen, met vooroordeel, voor zeer

vrugtbaar houden; dan die het beproefd

hebben zyn deerlyk misleid geweest; de-

wyl die Aarde, buiten een fchraal ftof, en
het akelige gruis van gebeente, vol is van
Menfchen-hair, dat aan de Kruiden en Wor-
telen vast hegt; en dus by hetafkeerige het

onnutte aanbrengt. Voorts word de Men-
fchen-drek, uit daartoe vervaardigde vierkan-

te Gierkaren, over de Landen verfpreid,en

word voor zeer goed gehouden. Dan alle

deeze en verdere Soort-bepaalingen daar laa-

iende, meenen wy te kunnen volftaan , met
dit

DELF»
STOF-
FEN.

AARDE,
MET

SCHELP-
D£EL.
enz.

AARDE,
MET
MEN- '

SCHEN-
DREK,
enz.

Zie
WALL,
Pag.lp.
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deif * dit Schetsje ; waar uit de Leezer genoegzaam
stof- kan nagaan , in hoe verre de verdeelingen

van ailcrleie gemengde Aarden gcbragt kun-

nen worden ; die elk naar zyne zinlykheid

tot ontelbaare Soorten kan uitbreiden ; ’t

geen ook plaats heeft in de verdeeling en

onderfcheiding van den volgenden

DERÖEN RANG der TWEEDE ORDE.

MINERA ALAGTIGE STOFLYKE EN
STROOIBAARE AARDE.

M1NE-
KAALAG-
TlGE

AARDE,
enz.

7.ie

Eladz.

302.

Nadien wy in den derden rang, der

EERSTE ORDE , de aaneenverbonden Mi-
neraalagtige Aarden voorgefteld , en daar

by aan het Hot dier ORDE, eenige korte be-

paalingen gemaakt hebben, zoo kunnen wy
ook op dien voet daar mede in deezen

volftaan ; en men kan alles wat aldaar tot

de bepaaling van den gemelden derden
rang gezegd is , hier overbrengen ; met
dit onderfcbeid, dat die eigenfte invloed

der Mineraaliloffen in de onverbonden Stof-

lyke en Strooibaare Aarden, van deezen
derden rang der TWEEDE ORDE , in een
zeker opzicht, minder vast, en meerder
deelbaar

,
gevonden word. Men brenge dan

,

dit onderfcheid in ’t oog houdende, de

gemelde omfchryving, die men aan ’t be-

gin van het dgtfte Hoofnftak geplaatst vind,

over op deezen rang ; en vergenoege zig

voorts met de volgende korte opnoeming
der Geflagun en Soorten.

Eer-
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Eerfte Gejlagt.

ONVERBONDEN STOFLYKE EN
STROOIBAARE YZER HOU-
DENDE OKERAARDE.

Vergelyk mee dit Gejlagt het Eerjie Gc-

Jlagt, van den derden rang, der EERSTE
ORDE ,

Bladz. 363. en vervolgens; gelyk

ook de Soorten, op Bladz . 394.

Eerfte Soort.

ONVERBONDEN OKER-AARDE, MET
GUHRj OF VLOEIBAAR OKER,

VERMENGD.

Deeze Soort is eene van de zuiverfte en

fynfte, die men onder onze ftoftyke Aarde
vermengd vind, en misfehien is ze wel de

eenigfte oprechte Mineraal-aarde : dewyl

het Guhr, uit hoofde van deszelfs vloei-

baarheid en fynheid, niet alleen met onze
Duinwateren in de Teel-aarden vermengd
en vervoerd word, maar ook midden in

het Land, van de Oehr- en Yzer-Okerban-

ken , met veele gronden vereenigd is.

Tweede Soort. Fyne onverbonden bruine Oker-

aarde. Zie BI. 395.

Derde Soort. Grove onverbonden bruine Oker-

aarde. Zie BI. 397.

DELF-
STOF-
FEN.

ONVER-
BONDEN
OKER-
AARDE.
enz,.

ONVER-
BONDEN
OKER-
AARDE.
enz.

Vier-
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Vierde Soort. Roode onverbonden Oker-aarde.

Zie BI. 398.

Alle deeze drie gemelde Soorten bevat-

ten die Aarde, welken men, in eene meer-
dere of mindere hoeveelheid , befpeurt

,

tusfehen de bovenkorst van onze Geestlan-

den en Okergronden , en welker befcTiryving
te vinden is , in het Tweede Hoofdjluk

,

Bladz. 56.

Vyfde Soort.

yzerroest-aarde.
'

Eene Aarde, die onder haar bedde Yzer
heeft', en zich met deszeifs Roest ver-

mengt ; want als ’er Yzer onder de Aarde
ligt, roest het, vereenigt zich met dc
Aarde, en maakt dus deeze Soort uit.

Zesde Soort.

MAGNEET EN OKERSTOF BEZIT-
TENDE STROOIBAARE AARDE.

Zoo men toeftaat, gelyk wy voor ons

wel gelooven , en al vry aanneemelyk* mee-
nen voorgelteld te hebben ,dat dc Magneet-
Itoffen in onze gronden huisvesten , kan
men zoodanig eene Aarde hier onder eene
Vyfde Soort betrekken. Zie BI. 375.
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Twyfelagtig Geflagt.

B LA AUWE ONVERBONDEN STOFLYKE
EN STROOIBAARE AARDE

Indien de blaauwe Stoffe,die Bladz. 399.
en elders gemeld is, mineraalagtig zy , zou
men deeze Stoffe al vry betrekkclyk kun-

nen maaken, op die blaauwagtige verwe,
welke fommige Aarden , en wel b3^zonder

de Katwyker Klai aarde heeft; dan des aan-

gaande in ’t onzekere zynde,komt ze hier,

zoo wei als boven ,
flegts twyfelagtig voor.

Ter deezer plaatze zouden ook de onver-
bonden Zwavelagtige Bitumineuze Dary- en
Veengronden , ingevolge onzer verdeelinge

van den derden rang der EERSTE ORDE ,

fchynen te behooren ; dan ,
dewyl de onver-

bonden Veen-aarde als onryp moet aange-

merkt worden ,en dus geenzins tot dien trap

van Bitumineuze eigenfchap veranderd is , als

het verbonden Veen ,zoo kan zy hier in dit

opzicht niet voorkomen ; maar behoort tot

het reeds gemelde DerdeGejlagt^van den twee-
den rang der TWEEDE ORDE . Zie BI. 616.

Eindelyk heeft men hier nog, tot Hot
van deeze o#D£, by ’t voorgaande te voe-

gen , die zelfde vermenging, welke de Zou-
ten in de aaneenverbonden Aarden veroor-

zaaken,en het deswegens gezegde hier ins-

gelyks op de onverbonden Aarden over te

brengen; waaromtrent wy , met de Gejlag-

JI. deel. V v ten

DFI.F-

STOR-
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VERBON-

DEN
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,

enz.
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ten en Soorten flegts op te noemen , zullen

kunnen volftaan. Zie BI. 630.

Tweede Geflagt.

ONVERBONDEN M I N E R A A L A G T I G E

STOFLYKE EN STROOIBAARE
AARDE,MET VITRIOOLGEES-

TEN VERMEN GDI

Waar van de Soorten zyn , (j) Yzer-
vitrioolagtige. (2) Koper-vitrioolagtige

, en

(3) Zinck-vitrioolagtige.

Derde Geflagt.

ONVERBONDEN M I N E R A A L A G T I G

E

STOFLYKE EN STROOIBAARE
SALPETER AGTIGE AARDE:

«

Waar van de Soorten vermengd zyn
, (1)

in Klai-aarde
, (2) in Kalk-aarde

, (3) inVeen-

aarde , en (4) in Dierlyke Aarde.

Vierde Geflagt

.

ONVERBONDEN M I N E R A A L A G TI GE
STOFLYKE EN STROOIBAARE
AARDE, MET ZEE-ZOUTEN

vermengd:

Die weezenlyk vereenigd zyn
, (1) met

Klai-aarde, (2) met Veen aarde , (3) met
Kalk-aarde ,(4) met Teel-aarde, (5) met

Dier-
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Dierlyke Aarde, en vervolgens met alle an-

dere Soorten van Aarden, waar in ons Zee

water en gemeen Zout indringt.

Vyfde Gejlagt .

ONVERBONDEN AMMONIAKAALE
AARDE, MET D l EU LYKE ZOU-

TEN VERMENGD.

Hier toe kan men , ten naauwften geno-

men, brengen, de meeste Aarden van het

Vierde Gejlagt
9
BI. 054. der vermengde Aar-

den , daar zy afzonderlyk voorkomen Maar
in een zekeren zin , kunnen ze , fchoon de

dierlyke Zouten eenigermaate betrekking

tot de Mineraalen hebben , hier wel overge-

flagen worden; te meer, dewyl zy veelal

in de reeds belchreeven , met Mesting van
Dieren ,

vermengde Aarden , beftaan. Wy
zullen ’er ook om die reden niet over uit-

weiden; maar hier mede onze EERSTE
CLASSE befluiten;en van de befchouwing
der TWEEDE, die de Zanden behelst, cer-

ftond een aanvang maaken.

1

DELF-
STOF-
FEN.

AARDE ,

MET
DIF.RLY-

KE ZOU-
TEN
VER.-

MhNGD,
enz.
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