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BERIGT
anneer wy , in den voorleeden Jaare ,

r r in een Berigt , voor het üde Deels

Stuk, redenen van verfchooning gaven

,

wegens eenige Vertraaging , omtrent de Uit-

gave van dit Werk , zo dagten wy op dien tyd

weinig , dat wy zulks , by 't uitgeeven van

dit Stuk, zouden nodig hebben ; als toen ge-

gronde redenen hebbende, dat wy het geheele

ilde Deels

,

2 de Stuk , voor het einde van dit

Jaar ,
gevoeglyk, zouden hebben kunnen af-

drukken. Dan een' onverwagte , en zeer ge-

vaarlyke ziekte , van een onzer , is oorzaak ge-

weest , dat onze Drukpers , in opzigte van

dit Werk , een geruimen tyd heeft moeten

ftiljlaan ; en waar door wy buiten flaat

gefield zyn , om ons oogmerk geheel te bereiken ;

egter hebben wy , na dien tyd , onzen yver zo veel

verdubbeld, dat wy, buiten onvoorziene toe-

vallen , in ftaat zyn, om het ilde Deels

3
de Stukje , of het Jlot van dit Deel, 't welk

maar weinige bladen befiaan zal, in 't begin

van 't volgende Jaar 1771 , uit te geeven
,
ge

-

lyk dan cok ons voorneemen is , zullende dat

Stukje bevatten de Verfleeningen, en een

Berigt , ter aanlegginge van een Mineraal-

Kabinet. En verders voorzien zyn met nog

twee Plaaten , de algemeene Tytels , enz.

2 Voor



B E R I G T.

Voor het overige is ’er geene reden , zo in

opzigte van den Autheur als van ons , om in

onzen lust te verfiaauwen. Maar integendeel ,

om alles toe te brengen , wat tot een fpoedige ,

doch vooral naauwkeurige > Uitgave vereischt

wordt . En waar van wy , m ’£ vervolg , de

blyken hoopen te geeven.

de UITGEE VERS.

D*
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Bevattende de geheele TWEEDE CLASSE,
waarin de Zanden van Holland

, in eem
rangschikking ,

worden voorgedraagen .

TWEEDE CLASSE.
ZANDEN.

Nademaal het Zand zeer overvloedig

tusfchen allerleie Aarden , Steenen
en Mineraalen gevonden word , en daar

mede vermengd is , zoo zyn veele rang-
schikkers, uit hoofde van die vermenging,
bewoogen , om het Zand onder de Aarden
zelven te (lellen; anderen daarentegen,

ziende de overeenkomst , die het Zand, zoo
in gedaante ,

als in eigenfcbappen
, met de

Steenen, en bovenal met de Keifleenen
heeft, hebben het daarom onder de Stee-

nen geplaatst. Deeze twee onderfcheiden
gedagten hebben zeker hun gewigt, dewyl
de Zand en Geest gronden , voor veelerlei

Gewasfen , ook eene vrugtbaare eigenfchap

bezitten. En het is zelfs, in eene vrugt-

baare Aarde, volftrekt een vereischte, van
V v 3 met

DELF-
STOF-
FEN.

DE
ZANDEN.
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DELF-
S fOF-

FEN.

WAEE.
Minera -

log.

pa?. 60
Gen. VI.

met Zand vermengd te zyn, in zoo verre,

dac de Aarde, zonder Zand, opzig zelve,

veelal onvrugtbaar is. Men zou, op goe-

den grond, wel kunnen gislen, of ’er on-

der de teelbaare en weeke Aardbeddingen

niet zoo veel Zands als Aarde vermengd
was. Aan den anderen kant geeft de hard-

heid en onderfchciden gedaante der Zand-

korrels
,
aan die geenen , die het als klee-

ne Steengruisjes aanmerken, niet weinig

gronds, om het als Steentjes of beginzels

van Steenen aan te merken, want elkZand-

gruisje, hoe kleen het ook zy, voor het

Vergrootglas gebragt zynde, fchynt een
kleen Kei- (teentje ; en daarenboven geeft

de glasmaakende eigenfchap van het Zand
eene Scheikundige overeenkomst met de
Vuur tteenen aan de hand. Zoo dat men,
in dit opzigt, de natuurlyke overeenkomst
van het Zand met de Steenen ,tot een zekeren

trap ,
niet wel kan ontkennen

; ’t is ’er eg-

ter, niettegenftaande die overeenkomst,
zoo mede gelegen , dat ’er altoos eene mid-

delfiagtige twyffeling overblyve , die het

Zand zoo wel van de Aarde, als van de
Steenen onderfcheid. Dan beide de onder-
fcheiden gedagten daar laatende , volgen wy
liefst het gevoelen van wallek ius, die

het Zand nader aan de Aarde , dan aan de
Steenen oordeelt; dog hy heeft niette-

min de Zanden in eene byzondere ORDE
afgedeeld, die een overgang tot de Steenen
maakt. Op zyn voorbeeld, gevoegd by
het gezag van boek have, die het Zand

in
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in geenen deele als Aarde aanmerkt , nee- delf-

men wy hier ook die onderfcheiding in STOF *

agt ; en belchouwen het Zand gelyk het
fEN '

waarlyk is , en zoo als wy by de Klai breed-

voerig betoogd hebben , als eene tot Steen-

korrels verwandelde Aarde, die eenefteeu-

agtige eigenfchap heeft; des het Zand, al-

hoewel het, gevormd zynde, geen weezen-
lyke Aarde meer zy, nogtans de voetflap-

pen der Natuurlyke Aarde, in zyne gulleen

ftuivende Beddingen en Zandhoopen, zoo-

daanig aanduide , dat het ons, langs dat fpoor

,

met een vasten tred en overgang , op de groo-

tere van Aarde gevormde Steenen brengt.

Wy aarfelen derhalven niet , om deeze

CLASSE aan te merken ,
als verbonden aan

de voorgaande, en verknogt aan de volgen-

de: terwyl het Zand ondertusfehen van die

beiden afgezonderd, door deszelfs eigenaar-

tige gedaante, eigen fchappen , en menigvul-
dige verfcheidenheden van Gefiagten en Soor-

ten , eene byzondere CLASSE uitmaakt.

Wat aangaat den oorfprong, het grond-

begïnfel, en de voornaamfte fcheikundige

verfchynfels
, daar van is by het verhande- B ] a(j

len der Klai, naar onze gedagten,zoo vol- i08 en

ledig gefproken , dat wy het hier voldoen- verv.

de mogen agten, en den Leezer derwaards
wyzen. Daar ter plaatfe is wel byzonder
getoond, dat de grondflag (bajis) van ’t

Zand in de Klai of Hoofdfloflyke aarddee-

len ligt; dat de Zandkorrels , het zy door de
fyne aarddeelen zelven, het zy dooreen
Aardfmout

, het zy door Zouten , of door
V v 3 de
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pELF-
S T OF-

FSN.

Bladz.

38. cn

verv.

de beweeging der wateren , tot een fleen-

agtig gruis en fcheibaare korrels gegroeid

zyn ; als mede dat het Zand wyders aan die

zelfde oncbinding en ontflooping onder-

worpen is
,

als de Klai , of de verbonden
Klai-aarde, en zelfs de Steenen. Dit dan

in agt neemende, valt hier, wegens de

grond- oorzaak geene breedvoerige ontlee-

ding, en zoo kunnen wy insgelyks vol-

ftaan, met onze reeds gegeeven befchry-

ving der Zandbeddingen , raakende derzel-

ver gelegenheid, diepte, uitgeftrektheid

en plaats; alle welke byzonderheden in het

Tweede Hoofdjïuk naauwkeurig opgegeeven

zyn: des wy, dit voor afgehandeld hou-

dende, ons nu voorts wenden, tot eene na-

dere bepaaling van de algemeene eigenichap-

pen, die het Zand hier als eene TWEEDE
CLASSE der Delfjloffen onderfcheiden.

Het Zand, in dit opzicht befchouwd,
beftaat uit van één gefcheiden rondagtige,

of ronde, gladde, fteenagtige deeltjes, die

men met recht Korrelig Gruis noemt. Het
Zand is nooit aaneenverbonden door kor-

rels alleen; elk deeltje, ’t zy grof of fyn,
is een Zandkorrel. Men kan geen Zand
met water verbinden of famenkneeden ; alle

Zand laat het water doorfypelen , en ’t

word ter dier oorzaake gebruikt om het

water te zuiveren. Op zig zelve bezit het

Zand geene vogtigheid, noch vettigheid.

Het Zand, in water gelegd, zet zig niet

uit, en ’t verminderd of vermeerderd niet

:

dog word in Zeewater zwaarder. In dc

zon-
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zonne droogt het Zand zoo derk , dat

het ftuifbaar word. Als het Zand lang in

de lugt en in de zonne ligt, word het kalk-

agtig. Het meeste Zand is helder, en zeer

veele Zanden zyn zelfs doorfchynend.

Meest alle Zandkorrels zyn niet dan kleene

Keifteentjes. De Zanden zyn zeeraandoen-

lyk voor de Mineraalfappen , welker kleu-

ren en fyne geesten zy ligtlyk aanneemen;
en door deeze fappen, als mede andere

aardfche vette Olyen of Stoffen , kan het

Zand aaneenverbonden worden tot Stee-

nen. Of de Zandkorrels uitdyen en groo-

ter worden, durf ik niet bepaalen
, fchoon

’er waarfchynlykheid voor eene omkor-
fting of aanzetting zy. In alle Zanden
eindelyk, die in Holland voorkomen , be-

vinden zig Yzerdoffen, dog in meer of
minder trap; en dezulken, die de meeste
bezitten, behoort men van de anderen te

onderfcheiden , waar toe onze rangschik-
king ons dadelyk zal brengen. Ten dien

einde is de volgende verdeeling deezer
CLASSE, in twee ORDEN ingerigt, be-

helzende de eerde de Algemeene Zanden , en de
tweede de Metaal of Mineraak Zanden. Dit on-
derfcheid in agt neemende , daat ons dan
hier in de eerde plaats het oog te vestigen op

De EERSTE ORDE derTWEEDE CLASSE.

ALGEMEENE ZANDEN.

Onder de Zanden , die tot deeze orde
Vv 4 be-

DELF-
STOF-

FEN.

ALGE-
MEENE
ZANDEN.
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behooren, brengen wy allerleie Zanden
van Holland, die, het zy ze grof offyn,
of gemengd voorkomen , of ook eenigzins

in koleur verfchillen , nogtans hoofdzaak-

lyk uit zuivere gruizige korrels beftaan

;

en die men, in opzicht der vermenging, of

met Aarde, Klai, Schelpen, Asfche ,
Stee-

nen, Mest, of dergelyke Stoffen ver-

mengd vind, egter zuiver en eenflagtig

aan deelbaare korrels, en beddingen aan-

leggen. Alle die Zanden worden eigen-

aartig en gemaklyk in drie rangen ver-

deeld , naamlyk (a) in Zuivere fyne Zanden

,

(b) in Zuivere grove Zanden , en (c) in Ver-

mengde Zanden.

De EERSTE RANG der EERSTE ORDE.

ZUIVERE FYNE ZANDEN.

Deeze rang bevat de allerzuiverlte en
eigentlykfte Zanden , die ’er gevonden
worden. Dezelven zyn dermaate fyn , dat

men ’er zig van kan bedienen
, tot het

maaken van Uurglazen. ’Er is eene even-

redige grootheid in derzelver korrels

,

fchoon zy niet allen rond , maar knobbelig

rond zyn. Allen zyn zy doorfchynend ;en

zinken in het water zuiver door, laatende

het zelve de gewoone helderheid behou-
den. In waterwellen vloeit dit Zand mede
met het water voort; en ’c bezit onder al-

le de Zanden den hoogden trap van Glas-

maaking. De koleuren onderfcheiden die

ei-
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eigenfchap by trappen ,
evenwel vry ken-

netyk; en derzelver Gejlagten zyn niet wel

te onderfcheiden , dan door die iaatstopge-

noemde Verfchillendheden.

Het eerfte Gejlagt.

MEELAGTIG ZAND. STUIF-ZAND.
*

Dit Zand is veeltyds wit, fyn en ge-

noegzaam meelagtig: het Huift voor den

wind, zelfs by een lugtig windje, als met
geheele wolken ; en by zuid-weste Hor-

men word het Stuifzand van onze Duinen,
met zwaare Zandwolken, als een damp,
over onze Binnenlanden gevoerd

; ook
maakt een weinig droogte, geheele flree-

ken, die met dit Zand bezet zyn, ongaan-

baar; daar andere Zanden, hoewel zyook
Huiven , en mul worden , nogtans zwaar-

der zynde, minder opgeheven, en vaster

op één gepakt worden. De deeltjes van
dit meelagtige Zand zyn mcerendeels zoo
fyn, dat zy het oog, voor een maatig ver»

grootglas, ontglippen ; en komen zeer

naby aan de Klaideelen , dog ze zyn meer
gefcheiden. Men vind deeze Soorten van
Zand, in oppervlakkige beddingen, in Hol-

land nergens zoo overvloedig als op de

Naarder. Heide, en omflreeks Amersfoort:
dog men ontmoet het ook veel op onze hoog»
He Duinen. Het Stuifzand, hier bedoeld

, is

meelagtig ligt , en eenigzins op één pakkend

;

dog het fcheid zig gemaklyk van één. Men
V v 5 vind

DELF-
STOF-
FEN.

MEEL-
AGTIG
ZAND.
STUIF-

ZAND.
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vind het niet in zwaare beddingen in den

grond, maar oppervlakkig, en tusfchen

allerleie Steenen en grof Zand vermengd;
dog verftooven zynde , word het door den

wind op hoopen en heuvelen gejaagd. Wy
tellen ’er de volgende Soorten van

:

Eerfte Soort.

WIT STUIF-ZAND.

Het is geheel en al meelagtig , ongemeen
wit

,
gelyk van korrels , op het aanraaken

,

en kan tot het maaken van wit Glas ge-

bruikt worden. Het ligt by Naarden
,

in

kleene beddingen.

Tweede Soort.

ASCHVER WIG STUIF-ZAND.

De koleur onderfcheid deeze Soort van de

voorgaande, gelyk ook de uitgeftrektheid der

oppervlakkige beddingen eene verfcheiden-

heid aanduid , voor zoo veel deszelfs eigen-

aartigeplaatfing betreft. Het ligt oppervlak-

kig langs een groot deel der Naarder Hei-

de, en op onze hooge Duinen. Het ver-

mengt zig overal met de grovere Zanden
en Keitjes , ja fchynt zelfs de bafis of grond-

flag der laatstgemelden te weezen.

3

Der-
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3

Derde Soort.

STEEN-Z AND.

Dit Zand is my nergens in beddingen

voorgekomen, maar alleen tusfchen de kie-

ren en holligheden der Steenen, welken

hier en daar tusfchen de Zandbeddingen

verfpreid lagen. Het fchynt zelfs eene fy.

ne Aarde te zyn ; dog de fcheidbaarheid in

Gruis, voor het vergrootglas alleen zigt-

baar, doet het hier zyne plaats beilaan.

Wy agten het die Soort te zyn, welke
walleriüs houd , voor Tripela flavafubalbida,

pag. 5».

Tweede Geflagt.

WEL-ZAND. DRYF-ZAND.

Wat het Wel-zand , en deszelfs eigen-

fchappen, waar aan men zeer veele by-

zonderheden toefchryft , betreft ; hier

omtrent meenen wy ons , raakende de
veelvuldige verfchillende gedagten , die

deswegens wel plaats hebben, niet in te

laacen , en vooral niet flaan te blyven op
de denkbeelden der Alchimisten (*) , en
hunner Leerlingen; die het Wel-zand aan-

zien voor een eerfte grondbeginfel van

om

DELF-
STOF-
FEN.

STEEN*
ZAND.

/WEL-

ZAND.
DRYP-
ZAND.

(*) Ursan. hy^ern, Clasf. II. pag. 348. Van
helmont; de Terra, Tra&. II. 5 ^5»
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onzen Aardbol
,

en beweeren dat het uit

water gebooren word, om dat men, ’er

overgaande, doorzinkt. Met het nagaan

en wederleggen zulker gevoelens zullen wy
ons niet ophouden; maar, dewyl het Wel-
zand, in ons Vaderland, byzondere eigen-

fchappen fchyne te hebben, naar uitwyzen
der uitwerkfelen , die men ’er van ziet, en
een kort onderzoek deswegens nuttig en
noodig zy, zoo zullen wy ons bepaaldlyk

houden aan het zaaklykfte, dat ons hier

omtrent voorgekomen is, en overweeging
verdient, ’c Is niemand onzer Landsge-

nooten, die in onze Aardbeddingen graaft,

of langs onze Stranden verkeert , onbe-

kend, dat ’er in den grond Zandbeddingen
gevonden worden, die, als ’tware, drif-

tig en vloeibaar zyn; in zoo verre, dat

men ’er met een Rok kan doorfteeken , als

door een Moeras; en dat men, ’er inflap-

pende, door heenen zinkt, zonder, naar

geraade der diepte, grond te peilen; dat

dikwils met gevaar van ’t leeven gefchied,

waar van boven reeds melding gemaakt is,

by het verhandelen der Wellen
,

Quellen en
Bronnen 0

By die gelegenheid flaan ons hier wel

voornaamlyk twee dingen , betreffende de

oorzaak deezer Welzanden te onderzoe-

ken, te weeten, of het Zand zelve zulk

eene ligte vloeibaarheid bezitte , dat het,

met water vermengd zynde, vloeibaar zy;
dan of het opwellende water in de Aarde
die verfchynfels veroorzaakt.

Wat
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Wat het eerfte betreft, de volgende re-

denen zyn , zoo ik vertrouw
,

genoeg in

ftaat, om een ieder te overtuigen, dat

men dit in het Zand zelve niet heeft te

ftellen. De korrels van het Welzand tog

komen, in gedaante en eigenfchap, met
de voorige en andere Zanden overeen , en

bezitten geene zigtbaare poriën , of eenige

andere fponsagtigheid. Daarenboven vind

men Welzand van allerleie fynheid en grof-

heid; het Welzand in onze Boezemlanden
is gemeenlyk fyner, dan dat onder de Dui-

nen; en dat aan de Stranden is het fynfte

Strand-zand zelve. Als men wyders het

Welzand met het Welwater opgefchept in

een pot, of fles giet, dan bezinkt het even
als alle andere Zanden, fchoon wel wat
langzaamer: en wanneer men een pot met
Welzand gevuld heeft, en het Zand bezon-

ken fchynt, zal het zelve, als het water

’er afgegooten word, na lang ftaan, nog
fterker bezinken, en op nieuw water op-

geeven : dan dit doen insgelyks alle Zan-
den, die lang in ’t water gelegen hebben.

’t Is, naamlyk, gelyk wy in de omfchry-
ving deezer CLASSE reeds aanmerkten

,

zeker, dat het Zand de Mineraalfappen in-

drinkt, en dus niet geheel buiten vermoe-
den , dat het ook door water kan doordron-
gen worden. Misfchien zuivert het water
het Zand tot een trap van helderheid , die

de Zandkorrels doorfchynend maakt; mo-
gelyk heeft hier ook het zelfde plaats, om-
trent het Zand , dat men van het kristal

ver-

DELF-
STOF-
FEN.

Onder-
zoek, of
het WEL-
ZAND
zelveee-

ne vloei-

baarheid

bezitte.
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vermoed; te weeten, dat het eene door
water allergezuiverdfte AardftofFe is, die

de helderheid van water aanneemt. Men
verfterkt deeze gedagten door waarneemin-
gen, volgens welken men Kristallen en
doorfchynende Keien gevonden heeft, waar
in vloeibaare Waterdruppen ingeflooten en

vastgegroeid waren. Dan wegens alle dee-

ze gedagten, fchoon ’er eenige waarfchyn-

lykheid in zy, bepaalen wy niets, en be-

lyden gaarne, dat het ons hier aan voldoen-

de kennis ontbreekt. Op vry wat vaster

grond durven wy , wat onze Hollandfche

Welzanden betreft, derzelver voornaamfte

oorzaak in de Waterwellen zelven Hellen

;

want indien het eene eigenfchap van het

Zand zelve was, dan zouden die Zandwel-

len, of, om klaar te zyn, die Zanden zel-

ven, altoos deeze eigenfchap moeten be-

houden; waar van het tegendeel, door de

ondervinding aan onze Stranden, ten klaar-

flen bevestigd word.
Een ieder, die onze Stranden met eeni-

ge oplettendheid bewandelt, zal het eene

jaar Wel- of Quelbanken vinden, die het

andere jaar, en fomtyds na flegts weinig

weeken, geheel verloopen zyn; en, (’t

geen wel in agt te neemen Haat ,) zoo dra

is het water, dat die Quehzanden driftig

hield, niet verloopen, of het Zand is niets

anders dan gemeen Zand; en het daar naast

gelegen Zand is nu Welzand geworden:
waar uit ontegenzeggelyk blykt, dat niet

het Zaad, maar het Water de oorzaak van

dit
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dit verfchynfel is. Men lette wyders , ter

meerdere verzekeringe, op de Zeestran-

den, waar over de Zee,by Vloed, heenen

fpoelt,en langs welken dezelve, by Ebbe,
afzakt. In ’t eerde geval word het Zand,
tot digt aan Duin, dermaaten driftig, dat

men maar weinig minuten op dien oever

dand behoeft te houden , om met de voe-

ten in het Zand in te wellen ; daar inte-

gendeel dat eigende Strand , als de Ebbe
het water afvoert, weder zoo geflooten

is, dat het een vasten en effen grond
maakt. Dit is het onderfcheid , dat de Zee-

lieden op het oog hebben, als ze fpreeken

van goed en kwaad Strand, om het zelve

met wagen en paarden te beryden. Wat
nu verder betreft, het af of toeneemen
der Wellen of Quellen; de geheele oor-

zaak hier van hangt alleen af van de droom-
flrekkingen , van de dormen of winden, die

nu en dan langduuriger en geweldiger uit

de eene ffreek dan uit de andere waaien

,

en gevolglyk de Zee
,
te gelyk met de Zan-

den, meer over den eenen dan over den
anderen kant beroeren; dat in verfchillen-

de jaaren en jaargetyden zeer onderfchei-

den is. Men voege hier by, ’t geen wy,
wegens de Klaibanken, hebben aangemerkt;
en men zal ’t niet moeilyk oordeelen te

begrypen , hoe ’er' in die plaatfen
, daar het

Zand word uitgekabbeld, eene Welle, en
elders eene nieuwe Bank gebooren word.
Men merkt dit ook ten klaarden in de Ri-

vieren; waar in, gelyk de voornaamlte Ri-

vier*

delf-
stof-
fen.

Black,

i ii. enz.
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vierkundigen, volgens den Heer bolstra,
oordeelen , de meeste verzandingen ge-

fchieden,by eene buitengemeenc trouble

,

of beroerde Rivier : Rellende dat het afko-

mende water, in zulk een geval
5 ïoo aan Slik-

ken en Zanden afvoert, daar het by eene ge-

woone Rivier maar ils afvoert. Is dit nu zoo
in de Rivieren; hoe groot moet dan die

aan en afvoering van Zanden, op onze
Stranden, door de ontzachelyke Noord-
zee , niet zy n ? Ten uiterRen gaarne wensch-

te ik hier, ten nutte voor ons Vaderland,

middelen aan te konnen vvyzen , om de

aangroei van zinkende Wellen, of het af-

neemen der Zanden en Stranden, zoo ge-

vaarlyk voor fommigen onzer Kusten , te

beletten: dan hier moet ik, met den Heer
BOLSTRA, tot leedweezen, zoo wel voor

my zelven, als voor myne Landsgenoo-

ten, betuigen, dat ik, wegens dit Ruk,
niets voldoende weet by te brengen; en

ik voeg ’er by, dat ik, wat aangaat de
uitgebreide Stranden , vertrouwe

, dat nie-

mand zulks ook Jigt doen zal.

Benevens het tot dus ver befchouwde
Welzand, aan onze Stranden, komt hier

ook nog byzonder in overweeging, het

Welzand, in het midden des Lands, of

de zoogenaamde zoete Wellen. Dog hier

omtrent valt geene de minRe bedenking,

of de driftigheid van dit Welzand afhan-

ge, van den doortogt , die het water tus-

fchen ’s Lands beddingen neemt. Want
indien deeze giftigheid aan het Zand ei-

gen
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gen ware, dan zou die eigenfchap zig, op
die plaatfen, daar men een gelykflagtig

fyn Zand vond, ook moeten vertoonen;

dan ’t is 'er wel verre van , dat dit aldus

bevonden kan worden. Een Arbeider of

Werkbaas, die naar eene Welle zoekt,

moet, in eene en dezelfde Zandbedding, fom-

wylen wel vier ,
vyf a zes voeten , en meer *

dieper naar de Wel zoeken , dan hy de*

zelve , op geen affiand van vyftien a twin*

tig voeten , tot vry minder diepte , zou ge-

vonden hebben. Hier zal men de Wel op
zes a zeven , en daar eerst op tien , twin-

tig, ja dertig voeten vinden. In de Am-
fterdamfche delving zogt men zelfs tot twee
honderd , twee- en dertig voeten. Jacob

van Leeuwen
, Meester Timmerman , boor-

de onlangs, toen hy eene verftopte Wel-
le, in een Put, aan de Maarne Poort, te

Leiden , moest openen , tot by de tagtig

voeten , door Klai , Zand , Dary en Moer-
beddingen heen , eer hy eene zuivere Welle
vond. Pieter ter Haar

, meergemeld, boor-

de insgelyks te Zaandyk, tot vier- en ze-

ventig a agt-en tagtig voeten; en ’t geen
in dit geval zeer wel ter fneede komt, is,

dat zyne booring meestal door Zandbed-
dingen heen gefchiedde. Zyne juiste op-

gave, welke hier niet overgeflaagen be-

hoorde te worden, is, van ’c Maaiveld
af, als volgt:

DELF-
STOF-
FEN*

IL DEEL.
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DELF- Opklimmende
STOF- Voeten. Stoffen.
F£N.

Getallen der Voeten.

2. Aarde. • 2.

10. Veen. . 12.

4. Zand. # . 16.

5 a 6. Klaiagtig Zand. . 21 a 22.

10 a 14. Zand met Banken. 31*36.
i8a22. Zand en Klaiagtig. 49*5 8.

ia2. Bruin Zand. • 50 a 60.

14a 28. Blaamvagtig Zand , van

onderfcheiden Soorten ,

dog de koleur bellendig, 74 a 88.

Men flaa in deeze booring gade , dat

hier, van onder het Veenbedde af, geboord

is, door zes onderfcheiden Zandbeddingen
heen, die tefamen uitmaaken twee- en zes-

tig a twee- en zeventig voeten; en dat wy-
ders, (daar in dit geval vooral op te let-

ten ftaat,) het onderfle Bedde alleen, uit

vier- en twintig a agt- en 'twintig voeten
onderfcheiden Soorten van Zanden heftond.

Dit zoo zynde, is ’t blykbaar, dat het,

daar men de Welle eerst op die diepte

vond, geenzins van den aart van ’t Zand
afhangt, dat het driftig word, of Welzand
heet; maar dat de Welle, nu hoog, dan
laag , en zelfs op zulke aanmerkelyke diep-

ten doorvloeit, naar dat het water tus-

fchen de Beddingen gelegenheid vind om
door te fypelen, en met de minde ope-

ning of verkryging van lugt op te wellen.

Deeze eigenfchap tog komt met de Wis-

kun-
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kundige gronden der Waterkunde volmaakt

overeen ;
dewyl het water, altoos zyn

waterpas zoekende, door zyne eigen vloei-

baarheid en zwaarte, zoo lang door alle

openingen, en, om zoo te fpreeken, po-

riën der Beddingen, doordringt, doorfy-

pelt en opvvelt, tot dat het die gelyke wa-

terpas verkreegen heeft: even als eene

Konst-Fontein ophoud met fpringen, zoo

dra het water in de huizen en de bakken

waterpas ligt. Als men dit eenvoudige ze-

kere nu eens overbrengt op onze gronden

,

en tevens let op de glooijingen onzer Bed-

dingen, hier boven breedvoerig befchree-

ven; zal men gereedlyk begrypen , dat het

water , hier door Klaibeddinge.n
,

ginds

door Oehr of vaste Zandbeddingen , wor-
dende tegengehouden , overal naar door-

togt zoekt ; en die nergens natuuriyker

Vinden kan, dan in het fynfte en ligüfte

Zand, het welk door de kragt van ’t water,

(dat immers zoo geweldig is,) gemaklyk
word voortgelfuwd, en daar mede tot die

waterpas opwelt. Dus heeft men hier,

onzes bedunkens , deuiatuurlykfte verklaa-

ring van de oorzaak der vloeibaare drif-

tigheid van ’t Welzand; ze ontftaat naam-
lyk eenvoudig, hier uit; dat het Zand, met
eene kerke kra;t, door het water voort-

gekuwd, daar mede opwelt.

Dit aanmerkelyk verfchynfel op die

wyze voldoenend verklaard agtende, oor-

deelen wy ’t niet noodig ons wyders op
Xx 2 te

DELF-
STOF-
FEN.

Zie

Hoofdft.

VI. BI.

170. By-
zonder
BI. 178
en 179.
vergel.

met
Plaat

III.



DELF-
STOF-

FEN.

•NDEÏl-
AARDSCH
ZOET
wel-
zand.

682 NATUURLYKE HISTORIE

te houden met het verdere, waar over wy
hier zouden kunnen uitweiden. Een ieder,

dien het lust, kan by meest alle de Schry-

vers (*), over de onderaardfche Wateren
en Fonteinen , des aangaande meerder lichts

vinden, ’tls, naar ons doelwit
,
genoeg,

getoond te hebben, dat het Welzand op
zig zelve niet vloeibaarder is, dan eenige

andere Zanden: ordeshalven hebben wy
het egter als een Gffla^t voorgemeld; niet,

om dat het weezenlyk in hoofdftoflykheid

verfchilt, maar om dat het, altoos met
water vermengd gevonden wordende, daar

door kennelyk te onderfcheiden is. Dus is

Welzand altoos vogtig, en doorgaans on-

gemeen fyn , om dat het grove Zand weg*
zinkt, door de geftadige beweeging der

Welbronnen en Wateren; meestal is de

verwe ook vry wit, en fomwylen hagel-

wit, hoewel ook wel eens rosverwig ,naar

geraade der Beddingen , waarin het Wel-
water vloeit. Men kan het, ter nadere on-

derfcheidinge, tot deeze Soorten bepaalen.

Eerfle Soort.

ONDERAARDSCH ZOET WELZAND.

Hier toe betrekken wy voornaamlyk het

Welzand, dat, het zy het diep of ondiep

ligge

Va re nu, Geograpbia. Lulofs, Befcb.

des Aardkloots. Bufon, woodward, en by-

aonder bechkr, Fbyf, Subterr.
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ligge, altoos onder den grond, door het dïlf-

water, in eene wecke en opwellende rig- STOF*

ting gehouden word; waar door het dan
FSX '

ook in het delven geftadig toewelt, toe-

fchiet en opborrelt. Wy onderfcheiden

het zelve , door de uitdrukkelyke benaa-

ming van zoet Welzand , in tegenflelling

van het Zout -en Zee-Welzand; om hier

door te klaarder aan tc duiden, dat men
’er het Welzand der zoete onderaardfche

Wateren door te verftaan heeft. Het is

uit dien hoofde ook het zuiverfte Welzand;
bezittende gantsch geene Zwavelige, Oly-

agtige, of Bitumineuze Stoffen, die ’er

allen door het water afgewasfchen zyn ; en
om die eigende reden, dat het naamlyk
geene Zouten of Olyen bezit, is het ook
het onvrugtbaarfte Zand van alle de Zan-
den. Het is daarenboven by uitflek fyn,
en byna meelagtig; verfchillende evenwel
hier en daar in grofheid, naar dat ’er een
diepwellend Zandbedde voorkomt; om dat

het groffte Zand by laagen doorzinkt. En
dit maakt het onderfcheid dier verfchillende

Zandfoorten, in het onderfte Welbedde te zie

Zaandyk; daar het Zand, wel eene en de- boven,

zelfde koleur behield, dog in Soorten ver-

fchilde. Wat aangaat de plaats der Wel-
°*

zanden, dezelve kan men nergens bepaa-

len; gantsch Holland is ondermynd met
Welzandbeddingen , of liever Zoet-water
Wellen; die uit de menigte der Rivierwa-
teren des Lands ontftaan , door de veel-

vuldige Zandbeddingen heen wellen , en
Xx 3 zelfs
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zelfs- op fommige ftreeken met de Zce-wcl-

len gemeenfchap houden ; zoo dat het

grootfte gedeelte van ’s Lands Inwoonders ,

bykans overal , die zuivere en frisfche wa-

teren des Aardryks , onverhinderd in hunne
wooningen, en op hunne erven,zelfs digt aan

Zee, kunnen genieten. Een gezegend voor-

regt voorwaar van Nederland, boven zoo
veele andere Landen en beroemde Koning-
ryken ; daar men de gedugte onderaardfché

Zwaveldampen ,en andere gevaarlyke dam-
pen, alomme in de Wellen befpeurt, en het

Aardryk ftinkendeWellen opgeeft;voor wel-

kenwy in dit Land niet te vreezen hebben.

Eenigermaate egter, dan op verre na niet

met die gedugte eigenfehap, zou men hier on- -

der kunnen betrekken de BrakkeWelzanden;
die ons, als tot de vermengde Zanden be-

hoorende, vervolgens wel zullen voorko-

men , waarom wy ’er thans geene verdere

melding van maaken.

Tweede Soort.

STRAND - WELZAND.

De Welzanden aan de Stranden verfchil-

len, van de zoo even opgenoemde Soort,

daar in, dat zy minder wit, en geeler van
verwe zyn; ook liggen ze, zoo men wil,

meerendeels oppervlakkiger. Deeze Zan-

den worden , als zy droog raaken ,
eene

foort van Stuifzand; ze formeeren ,
uit

hoofde der onderfcheiden bezinkinge, de

gro-
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grovere en fynere ZamLbeddingen, langs

de geheele Hollandfche Kust. en zyn voor
’t overige niets anders dan de fynfte Kor-
rels van het gemeene Zee-zand. Zoo men
nu, wyders de Welzanden nog verder in

Soorten wil afdeelen, kan men dit gereed-

lyk doen ,
naar de koleur en vermenging

met andere Zanden. Dus zou men mogen
Hellen ,

voor een

Derde Soort. Blaauw.

Vierde Soort. Graauw.

Vyfde Soort. Geel.

Zesde Soort. Ascbverwig Welzand, enz.

Alle welke Soortverdeelingen in ’t ontel-

baare kunnen opklimmen, en op allerleie

Zanden in ’t algemeen worden toegepast:

waar onder ons, in onze rangschikkinge,

als een byzonder Gejlagt nu verder voor-

komt het

Derde Gejlagt.

GLAS-ZAND, OF QUARTS-ZAND.

De Zanden, die onder dit Gejlagt voor-

komen, zyn al van de aanmerkelykften

onder deeze geheele CLASSE ; en fchoon
het grootfte getal der Zandfoorten een
Glasvormenden aart bezitte , heeft eg-

Xx 4 ter
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ter het Zand, dat wy hier bedoelen, by
uitneemendheid en genoegzaam onderfchei-

denlyk eene witte Glasmaakende eigenfcnap

,

welke hier in beftaat. Alle deszelfs Korrels

zyn van eene allerzuiverfte witheid, door-

fchynendheid, en glasagtigen aart, en wor-

den, in daar toe gefchikte Ovens, volkomen
Glas

; even zoo als de fyne Quarts Keitjes ,
die

een gèlykaartig Keizand zyn, het beste glas

uitleveren ; dog waar van in ’t vervolg nader.

Men vind dit Zand in Holland veel meer,
dan men gemeenlyk wel denken zon: in

de Naarder Heide ontmoet men geheele

doorgaande Beddingen , van die Soort ; te

Katwyk , Hillegom ,
Voorhout , Wasfenaar

,

mitsgaders in de Noordhollandfche Streeken, .

ligt het aan kennelyke Beddingen; dog door-

gaans minder uitgebreid , dan wel in de eerst-

genoemde hoogere Beddingen. De gefehikt-

heid van dit Zand tot Glasmaaken pleeg ,

by onzeVoorzaaten, zeer wel bekend te zyn

;

zelfs had men in Holland, byzonder in

Amfterdam, uitmuntende Glasblaazeryen

,

daar ons Inlandsch Zand gebruikt wierd;

die, volgens het getuigen van scrive-
rius, Christallynagtiger waren dan de

Henegouwfche, en gelyk aan de Veneet*

fche en Antwerpfche Drinkglazen. Ook
hadden de Hollandfche en Amfterdam-
fcbe Glasblaazers daar en boven de konst-

greep, om allerleie gekoleurde Glazen te

blaazen , of te bakken en te befqhil-

deren. De gebroeders crabeth bezaten

eertyds die konst tot zulk een hoogen trap

,
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dat de Waereld thans nog verdomd ftaat,

over den uitfteekenden gloed hunner ver-

wen , die zelfs voor geen vlammend vuur

zvvigten ;
waar van Vader vondel met

recht zeide: dove verw maalt Hemels vuur .

Nog heden praalt Gouda, in zyne Hoofd-
kerk, met de onnavolgbaare getuigen van
deeze verrukkende Konst. En men vind

ook elders, in ouderwetfche huizen, zelfs

in meest alle Dorpen, nogveele gekleurde

en gebakken Glazen , met Historiën
, Beeld-

jes, Vogeltjes, Bloemen en Wapens ver-

cierd; allen zoo juist en net getekend, dat

de fraaifte , door de Liefhebbers , in onze
dagen , als Konstftukken van dien tyd

, be-

waard worden. By deeze kennis , om Gla-

zen van allerleie fchoone koleuren te bak-

ken , fchooten onze Vaderlanders ook niet te

kort, in ’t bereiden van Drinkglazen, Kannen
en Vaten , van allerleie gedaante en cier-

lyke vormen. Boven al muntten zyinsgelyks

uit in hetblaazen van groene RhynfeWyn-
Roemers, met of zonder knobbels; van
het zoo konftig en berugt Ys-glas, Fluit-

glazen en dergelyken ; hoedanigen men in

de oude tafereelen der Stede Schutteryen

,

in de Doelen , en in die van andere ban-

ketteerende Gezelfchappen
, overvloedig

ziet afgebeeld. De kennis en liefhebbery

om allerleie fchoone en konftige Glazen te

bereiden of te bezitten, Boeg zelfs over
tot Hovaardy; de aanzienlyken en vermo-
genden zogten elkander de loef af te win-
nen , om groote en konftige Glazen ;

wel
Xx 5 by-
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délf- byzonder dc zulken , die men eertyds Kou-
stof- petasfen* en naderhand Pocaalen geheeteiT

.

FEN
' heeft, te verzamelen; des hy , die geen

cierlyk Glas- buffet iTad , niet wel bemeubeld
ware. Deeze heerfchende fmaak had in die

dagen niet zelden het niet oneigen gevolg van
een onmaatigen fmaak in het drinken : even-

wel was ’er, by de verftandige en bcfchaafde

Heeren des Lands , een redelykc gefchikt-

heid daar omtrent in zwang, volgens wel-

ken de drank gemeeniyk met verftand , en

naar eisch gebruikt wierd; ’t welk de Rid-

der temple mede zeer wel opgemerkt
heeft (*). Ditoulings, zoo plechtige als

burgerlyke gebruik van Pocaalen, heeft

ook in laatere dagen vernuftige Pennen ge- *

fcherpt, om onze Nederiandlche gewoon-
ten, des aangaande, te ontvouwen; en bo-

ven al heeft ’er de Oudheidkundige van
der schelling , eene zeer breedvoerige be-

fchryving van gegeeven , in zyne Verban*

delingen over de Nederlandfche Displegtigbe-

den (•[) : dog dit in ’t voorbygaan.

Wy weeten dan, om weder ter zaake te

verval' keeren ,
dat onze Voorzaaten de Glasblaas-

konst, door middel onzer Zanden, en an-

koDst*
dere Stoffen, zeer volkomen bezeten heb-

ben ; ^n ’t is bekend genoeg, dat het bak-

ken van gefchilderde Venfter- of Kerkgla-

zen,

(*) Temple, Janmerk. over de Vereen. Prov .

Hoofd ft. IV. Bladz. 1 66-168.

(f) V. d. schelling, Ned. Displegt. byzon-
der het III. Deel.
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zen, by de Brabanders nog fchynt bewaard

te worden. Die van Gouda immers hebben

nog onlangs hunne Glazen , welken met
den tyd hier en daar gebroken waren , door

een Brabandsch Konftenaar, doen herftel-

len ,
in eenen expres daar toe bereiden

Konst-pven. Dan, fchoon men met ruim-

te kan zeggen , dat die Konstbaas al vry

wel Haagt, blyft ’er egter nog een merke-

lyk verfchil tusfchen zyne Glazen en die

der Crahelhsn over. Ook is het met de

Glasblaaskonst in ’t geheel niet veel beter

in ons Land gefield
;
dezelve is op verre na

niet meer in dien ouden bloei hier te Lan-

de. Het voornaamfte , dat ’er nog merke-

lyk van geoeffend word in Holland, is het

blaazen van allerlei zwaar grof groen Glas:

’t zy Wyn-fiesfen, Kelder* flesfen , Distil-

leerllesfen en dergelyken ; in ’s Hertogen-

bosch evenwel, om dit niet te verzwygen

,

word nog zeer uitmuntend goed wit Glas

gehlaazen. Wat nu de reden van dit ver-

val zy, weet ik niet; of het jaloerfche

Engeland, dat tog onze beste Fabrieken

ontzenuwt, ’er een gevoeligcn neep aan

gegeeven hebbe , dan of het vertier van Bo-

heemfche Glazen ’er oorzaak van zy,o£dat
onze Glasblaazers zelven verflaauwd zyn , in

het voortzetten dier Konst , dan ofmen an-

dere oorzaaken van dit verval te berde kunne
brengen, wat ’er ook de reden van zy; ’t

komt ons tot nog onbegrypelyk voor, hoe
wy voor onze oogen kunnen zien , dat de

Engelfcben en Duitfchers het Zand ,
waar

van

DELF-
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van zy hun zoo beroemd wit Glas maaken,
nog dagelyks uit onze Duinen en Beddin-

gen haaien moeten; en dat wy die kennis,

welke zy, volgens het getuigenis van agri-

cola (*), neri, meret, en anderen, door
navolging niet weinig van ons ontleend

hebben, ik durf niet zeggen geheel, ’k zal

zeggen gedeeltlyk, verdoffen , en niet meer
oefenen. Dit ons gezegde, raakende het

veelvuldig gebruik, dat men buitenslands

van ons Glaszand maakt, nader geftaafd

wil zien, die flaa onder anderen het oog
op de Hargerzandery in Noordholland, al-

waar dit witte Glaszand by uitneemend-

heid ligt. Dezelve word, door den Rent-

meester der Domeinen , verpagt , voor .

twee duizend, vier honderd Gulden, meer
of min; de Pagter aldaar, moet agt a tien

Paarden, cn drie a vier of meerder Kar-

ren houden , om het Zand te leveren aan

dc naast by gelegenfte Vaart, welke circa

honderd roeden van de Myndery afligt; hier

by komen nog drie a vier Knegts; en men
betaalt voor ieder Kar, die fchaars vier

kleene Kruiwagens bevat , zes ftuivers ; daar

men in de Hollandfche Voorhouter , Katwy-
ker en HillegommerZanderyen , voor eene
groote Schouw vol , zoo veel geeft , of voor
*t last gemeen Zand een Stuiver betaalt.

Als men hier nu nog byftelt, het vervoeren

naar

CD Agricola, de re Metallica. Lib. XII. Ant,
NERi, 4rs Vitraria , 1 669.
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naar de fchepen ; en in agt neemt , dat ’er ee-

nige Schippers , die het naar de Engelfche

of andere Schepen als ballast brengen, van

beftaan , kan men zeer wel bevroeden , dat

de Uitlandgrs dit Zand zeer waardig moe-
ten agten. Hoe veel ’er daarenboven van

de Naarder Beddingen , als Ballast kwans-

vvyze ,
weggevoerd word , is ter dier plaatfe

,

uit de menigvuldige Scheepsvaart , welke,

voor een groot deel , alleen in dit Zand-

afhaalen beftaat, wel af te meeten.

Het tot dus ver befchouwde Glaszand

laat zig wyders in eenige Soorten verdee-

len,die ons nog andere byzonderheden aan

de hand zullen geeven ; na dat wy ons be-

voorens een weinig opgehouden zullen heb*

ben, met een beknopt berigt der Glasmaak*

konst, en Glasblaazerye; voor zoo verre

dezelve tot dit en dergelyke Zanden be-

trekking heeft. Om hier aan, naar den
aart van dit ons Werk, te voldoen, agten

wy te kunnen volftaan, met de opgave ee-

ner korte Schetfe dier nutte Konst; om
dat eene juiste befchryving van alles wat
daar toe behoort, eene ongeloovelyke uit-

gebreidheid zoude beflaan. Men kan zig

hier van een begrip vormen , als men ziet

op de Werken van meret, konkel, neri,
en de Verhandelingen van ranouw, die,

alle de verfcheiden koleuren en Soorten
van Glas nagaande, groote Boekdeelen met
derzelver befchryving vervuld hebben ; wy
zullen ons derhalven, deeze byzonderhe-
den, als buiten ons oogwit zynde, over-

flaan-
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Baande, alleen bepaalcn , tot deoudewyze
van het bereiden van Glas , uit onze Zanden.
Men neemt veeltyds van hetwitfte door-

fchynendfte en zuiverlte Zand, of, by
mangel van dat, gelykaartige witte Keitjes,

die men eerst uitbrand , vervolgens tot gruis

brengt , en daar na tot een volftrekt Zan-

dig gruis fyn ftampt of maalt. By dit Zand
voegt men, tegen twee gedeelten, een

ander deel Salpeter, of gegraaven Zout;
waar toe men egter het Zout van de as-

fche van verbrande Planten best oordeelt

;

wel byzonder agt men hier van nuttezyn,
het Zout uit de Anthyüis , eene foort van

Peulvrugtdraagend kruid, dat ook hier te

Lande groeit ,
by de gorter den Nederduit-

fchen naam vanWondkmid draagt,en vry over-

vloedig in de Zuid-en Noordhollandfche Dui-

nen wast. Dog buiten dit Heveren alle Soor-

ten van Boonen en Peulvrugt planten , een

hier toe nuttig Zout uit;enals deeze Zou-
ten ontbreeken , kan men zig ook bedie-

nen van de Asfche van oude Eiken-enBeu-
ken-ftammen , die uitgehold

,
en inwendig

in brand gefbooken worden ; waar by men
dan nog gemeen Zeezout voegt; alles naar

geraade der hoeveelheid Zands gefchikt.

Wanneer deeze Stoffen op de eene of an-

dere wyze met het Zand gemengd zyn,
met toevoeging van eenig Yzer, of, zoo
’t te bekomen zy, Magneetitof, is dat

mengfel beftaanbaar, om in de Ovens ter

imeltinge geworpen te worden. Men heeft

ten dien einde meestal drie Ovens. In den
eer-
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eerften word de Stof gefmolten , in den

tweeden herfraölten, en in den derden

word het gemaakte Glas bekoeld , of , om
zoo te fpreeken ,

gebakken. De eerfte

Oven is in de rondte, uit zwaare laagen

Steens gemetzeld, en loopt met een gewelf

te famen : dezelve is verdeeld in twee ka-

mers of verdiepingen , waar aan twee Oven-
gaten zyn. De eerfte en bovénfte bevat

de fmeltpotten van het Glas of Zand; en de

tweede, óf onderfte is de ftookplaats; in

welke men nagt en dag , by aanhoudend-

heid, met zwaar brandhout, ftookt, tot

dat het Zand en de overige Stoffen gefmol-

ten zyn. Dit gedaan zynde, zoo bedient

men zig van een tweeden Oven, die op
dezelfde wyze van een ronden omtrek en
ook verwulfd is, dog vry grooter en hoo-

ger; zynde breed, in de rondte tien, en
hoog agt voeten. Deeze Oven word bui-

ten om gerugfteund, door vyf of zes onge-

raeene dikke fteenen Boogen, ter dikte

van wel zes voeten ; en heeft inwendig de
gedaante van eene halve Spheer- cirkel.

Dezelve is , even als de eerstgemelde , in

twee kamers verdeeld, naamlyk, in de

ftookkamer en de fmeltkamer. De ftook-

kamer heeft, gelyk die van den eerften

Oven, een ftookgat^ dog veel fmaller en
kleener; om ’er de hette des te beter in te

houden. Dwars in ’t midden van den Oven
is een platagcig gewelf, in welks midden
een groot rond gat is , daar de hette door
heenen dringt. Op dit gewelf, dat de bo-

ven-
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venkamer van de onderfte fcheid
, plaatst

men de Smeltvaten , Smeltkroezen
, in wel-

ken de reeds gefmoiten
,
dog weder verharde

Glasftof , die men ook Glasjlekken noemt, zig

bevind. Wyders zyn ’er in deezen Oven , tus-

fchen elk der onderfteunende Boogen , eeni-

ge gemetzelde gaten , of halfronde venfters

;

fomwylen tot agt, fomwylen tot zeven of

minder in ’t getal. Voor elk dier Venfte*

ren Relt men een vat of fmeltkroes met
Glas-ftof , dat vervolgens , op het geftadig

aanftooken van den Oven
,
gefmoiten word,

Deeze Venfters worden, na dat ’er de

fmeltkroezen in geplaatst zyn , op dat die

fmelting regelmaatig moge gefchieden , met
fteen wederom toegemetfeld ; twee ten

minften , of één , blyft ’er evenwel onge-

metfeld ,
wordende flegts door Yzeren Oven*

deuren geflooten ; die men by tyd en wyle
opent, om te beproeven, of het fmeltglas

de vereischte weekheid en handelbaarheid

verkreegen hebbe. Wanneer men dit naar

genoegen vind, dan opent men alle de Ven*
fters , door het uitbreeken der ingemetfel*

de Steenen; en kort na deeze verrigting

plaatst zig voor ieder opening een Werk-
man of Glasblaazer.

Ieder Glasblaazer is, ter verrigtinge van
zyn werk , voorzien van eene lange holle

Yzeren Buis, juist gelyk aan eene lange

Yzeren Blaaspyp; fomtyds ook wel famen-
gefteld uit eene breede ronde Buis van bo*

ven en eene fmaller van onderen: by dit

Hoofd-gereedfchap heeft hy nog lange om*
ge.
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geboogen Tangen en Pas-tangen, waar

mede hy de maat der Glazen houd; even
als een Draaier op zyn draaibank derge-

lyk een werktuig gebruikt. Deeze voor-

fchreeven Blaaspyp dompt hy in den kroes

of pot, met gefmolten Glasllof; waar van
hy een gedeelte aan het einde der Buize

vasthegt; en dit gedaan hebbende, weeC
hy juist zulk eene hoeveelheid dier StofFe

daar aan te draaien , of ’er mede te ver-

knogten,als ’er tot de grootte van het Glas*

dat hy maaken wil,noodig is. Voorts haalt

hy zyne Blaaspyp, waar aan nu het kluitje

Glasftof vast is, fluks uit den Oven, rolt

en drukt, of vormt die Stof, op een vlak-

ken Arduin- of Marmerfteen, ïpoedig tot

een evenredigen klomp. Naauwlyks is dit

verrigt, of hy blaast door de pyp, in het

klompje Glasflof; dat zig dadelyk uitzet *

als of men eene blaas opblies ; dan hy blaast

met korte poozen , en eene geduurige

ademhaaling; terwyl hy telkens de Buis*

mitsgaders het daar aan gehegte Glas, met
eene ongemeene vaardigheid

,
gezwind om-

draait, en op en neder zwaait, tot dat hy
de zig voorgeftelde holte, en den begeer-

den omtrek van het Glas verkreegen heeft*

Hier toe gekomen zynde, weet hy, of al-

leen, of met behulp van een tweeden*
door middel van tangen en fchaaren* als

anderzins, onder een handig in en uit rol-

len , het Glas zoodanig te vormen
, dat het

de vereischte gedaante verkryge. Vervol-
gens legt hy het weder op den fteen ,

hegt
II. DiiEL. Yy een
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een ander lang Yzeren Stift onder aan den

bodem van het Glas; en als dit hier mede
verknogt is, werkt hy ’er, het zelve al

draaiende op de punten van zyne tang of

pasfer, de Blaaspyp af. Zoo dra deeze ’er

af is, wordende het Glas ondercusfchen

vaster en harder, (laat ’er een ander Ar-

beider gereed, die het Glas , met eene

daar toe vervaardigde Tang, aanvat; ter-

wyi de Blaazer, of een ander, het Glas

aan het Stift afknipt; ’t welk zoo juist niet

kan gefchieden , of ’er blyft altoos aan het

Glas nog een of ander oneffen onbearbeid

Glaskluitje zitten : en dit zyn die fcherpe

oneffenheden , die men Reeds aan den bo-

dem der Flesfen en Glazen ziet. Wanneer
men het Glas dus en van de pyp en van het

Stift afgefcheiden heeft, is het volkomen
geblaazen en gevormd; waar op het dan in

een derden Oven gezet word , om te ver-

harden en te bekoelen , of te bakken. In

kleene Glasblaazeryen is deeze Oven ge*

meenlyk verbonden in of aan den tweeden
Oven ; dog in zwaare Glasblaazeryen heeft

men ’er wel bepaaldlyk een byzonderen
Oven toe. De toeftel van deezen derden
Oven is, wat de gedaante aangaat, even
zoo vcrwulfd als de eerstgemelden

; dan

,

dwars in ’t midden zyn eene of twee zol-

deringen van Steen gemetfeld
,
waarop men

het geblaazen Glaswerk zet : midden in die

zolderingen zyn groote vierkante ronde ga-

ten, waar door de hette van de onderfle

verdieping doordringt; welke hettë ver-

meer-
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meerderd of gemaatigd word, met ver-

plaarzinge der Glazen zelven ; tot dat zy,

volkomen hard zynde, in koeler plaatien

gelleld , en voorts ter vertieringe in Pak-

huizen gebragt worden. Men begrypc ge-

maklyk, dat ’er tot dit alles, gelyk by alle

Konstwerken , ee.ne byzondere oeffening

en handeling behoort , en zelfs nog veeler-

leie Werktoven vereischt worden, die

noodig zyn voor de qnderfcheiden gedaans

te der Glazen ; waaronder men ook aller-

leie gevormde figuuren van bloemen, loof-

werk en dergelyken tellen moet; dewyl
het Glas zig ook hier toe met weinig moei-

te laat vormen. Men voege hier by nog
het vergulden en befchilderen met koleu-

ren, die ’er al mede, met byzondere Ge-
reedfchappen , wanneer het Glas nog warm
is ,

opgelegd worden.

Dit is het hoofdzaaklyke van de Gias-

maak-konst en Glasblaazery , dat wy dien-

ftig geagt hebben , den Leezer mede te

deelen , om ’er hem eenig denkbeeld van
te geeven;waar uit men tevens, lig tlyk kan

opmaaken, dat de arbeid deezer Werklie-

den, zoo der Glasblaazers als Handlangers,

niet gering te noemen is; daar ze fteeds aan

eene ontzacheiyke hette en gloed bloot ge-

fteld zyn. Wy geeven dit verflag deezer

Konst, om bovengemelde redenen , niet

hooger op, dan als eene flaauwe Schets

dier uitgebreide en voortreffelyke Konst;
terwyl we den Leezer, die eene volkome-
ner befchryving begeert , naar de opgc-

Yy 2 neem*
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noemde Werken van neri en ki nkel wy-
zen; daar men ook allerhande foorten van
Ovens afgebeeld kan zien , en inzonder-

heid by neri die geenen ,
welken oudtyds

in Amfterdam beroemd waren. Wy agten

het te minder noodig, ons hier over bree-

der uit te laaten, dewyl ’er, onzes wee-
tens, thans geene beroemde Glasblaazeryen

in Holland zyn; dan alleen die van groene
grove Glazen , te Dordregt , Rotterdam
en Amfterdam, of elders, my onbekend.
Waar by dan nog komt, dat dit Glaswerk,
zoo ik niet misfe, in die Glasblaazeryen,

meest al van gebroken Glas, en niet, voor
zoo veel ik weete, van ons Inlandsch Zand
geblaazen word. Maar ik zou by deeze ge-

legenheid nog in ’t byzonder ook melding

kunnen maaken van verfcheiden andere

Konften, welken uit de kennis van het

Glasmaaken hier te Lande gebooren zyn;
als daar is, behalven de verbeteringen in

het Glas-flypen, en de zoo beroemde ont-

dekking der Brillen, het maaken van Ver-

rekykers en Vergrootglazen, door dreb-
bel, LiPPERHEiM , LEEüwENHOFK, en an-

deren, waar toe ons Glas-zand mede al ge-

bruikt wierd. Dan nademaal dit alles ge-

noeg bekend is, door de Schriften van
HARTSOEKER, ’s G R A VES A ND E, M U S-

schenbroek, en anderen , en deeze uit-

vindingen in laater tyd, ook nog korts,

door beroemde Kenners, hier te Lande,
verbeterd zyn geworden; zoo flaan wy dit

voorts opzetlyk over, en keeren liever

we-
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weder tot het verdere befchouwen van den

aart van ’t Zand , dat ons gelegenheid tot

deezen uitflap gegeeven heeft. Het zelve

is bovenal kennelyk aan zyne witheid, en
de gelykheid der Korrels : als men ’t door
een Vergrootglas tegen het licht befchouwt,
ziet men de Korrels zoodoorfchynend , en
wit als het zuiver Kristal; ’er loopen
wel eenige geelagtige Zandjes onder; dog
het overtreft evenwel alle de andere Zan-
den in reinheid, en glimt fterk, als ’er na
den regen de zonne op fchynt: ook is het

met geene Zouten vermengd. Wyders
heeft hier geene aanmerkelyke onderschei-

ding plaats , of men kan dezelve tot de drie

volgende Soorten bepaalen,

Eerfte Soort.

WIT NAARDER GLAS-ZAND.

Het Witte Naarder Glas-zand overtreft

nog het Harger en andere Zanden in wit-

heid: het is ook iets grover van Korrel,

en vol zuivere witte quarts Keitjes, die

’er als kleene Steentjes mede vermengd
zyn; waar door het te fcherper in ’t aan-

raaken is. Men vind het zeer veel tusfchen
de Naarder Beddingen , nu in eene groo-
ter, dan in eene kleener uitgeftrektheid

;

hier op zig zelve, en daar weder onder de
Keien, die ’er overvloedig tusfchen huis-

vesten. Zie Plaat I. Fig. 18. W. Z. of Z.
en K.
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Tweede Soort.

WIT riARGER,OF NOORDHOLLANDSCH
GLAS-ZA N D.

Dit Zand, by uitneemendheid voor een
Glasmaakend Zand bekend, verdient hier

rnct recht eene byzöndere plaats. Het is

inderdaad een der zuiverfte Zanden; en

ichoon men die eigende Soort ook in on-

ze ZuidHollandfche Duinen vinde, word
’eregter zoo veel vverks niet van gemaakt,
als van dit Hager-zand. De Korrels zyn
veelal glimmend en doorfchynend ; hoewel
hier en daar met geele greinen vermengd

,

en minder wit dan het Naarder Zand. Het
word , buiten het gebruik tot Glasmaaken ,

by de Noordhollandfche Vrouwen zeer

geagt; om dat dit Zand het gefchuurde

werk niet blanuw maakt. De Zanders daar

ter plaatfe meenen , dat het om die reden
-ook in Holland fterk gezogt word, en dat

dit het eeni^fte Zand zou weezcn , ’t welk

die eigenlc’hap heeft: dan dit is eene mis-

vatting; men vind in de Zuid HdUandfche
Duinen ook veel dergelyk Zand; dat uit de

Wasfenaarfche en andere Afzandingen ge-

haald word, onder den naam van Schuur-

zand ten overvloede bekend is , en de

volgende Soort uitmaakt: voor ’t overi-

ge is ’t aan het blaauwe Schuurzand eigen

,

om het Tin of Koper blaauwagtig tefchuu-

ren. Men draagt in de Harger Zandery
eene
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eene ongemeene zorg, om dit Zand zui-

ver te houden ; waarom men ook , als een

Paard 'er eenige vuiligheid op doet , dezel-

ve ftraks wegneemt, en aan eene zyde
brengt: voorts word dit Zand met alle op-

lettendheid zuinig afgeleverd. Het een
en ’t ander , van de gemelde byzonderhe*

den , wegens dit Zand , zyn wy erkentelyk

verfchuldigd aan den meergemelden irieere

RUIGE RUS PALUDANUS.

Derde Soort.

WIT GLAS-ZAND, SCHUÜR-ZAND,
PLAT TEELBAKKERS-Z AND, OF

ZUID-HOLLANDS GLAS-
ZAND.

De plaats onderfcheiding van dit Zand,
maakt hier geen weczenlyk verfchil in de

Soorten , dan voor zoo verre het hier te

Lande onder die benaaming bekend is. Als

ik evenwel deeze Soort met de voorgemel-
de vergelyk, dan bevind ik, dat dit Zand,
’t welk door de Platteelbakkers gezogt , en
hier in Zuid-Holland , byzonder in ’t hooge
gedeelte, voor Schuurzand vertierd word,
zoo wit is als het Hager-zand , en eeniger-

maaten fyner , dog minder fcherp; ’t is ook
daar en boven zeer doorfchynend van Kor-
rels ; anderzins komen deeze Soorten vry wel

overeen. Men haalt het uit het Westland,

mitsgaders uit de Wasfenaarfche Duinen en
Yy 4 Stree-

DELF-
STOF-
FEN.

WIT
GLAS-
ZAND*
enz. .

Bladz.

Z98.



IftlLF-

$TOF-

l'KN.

T)UIM-

$ AND.

7o2 NATUURLYKE HISTORIE

Streeken, voor de Platteelbakkers: en in-

dien men in het afzanden van andere Stree-

ken, daar het dikwils voorkomt , zoodaa-

nig eene Bedding ontmoet, dan word dat

Zand ook duurder verkogt , en daarom van
het overige Zand onderfcheiden. Buiten

de genoemde , weet ik geen bepaalde Bed-

dingen van dien aart; maar het word voor

’t overige onder veele onzer Duinbeddin-

gen gevonden ; welker Zanden anders

,

fchoon zy ook eene Glasmaakenden aart

hebben, nogtans, door tot een vry min*

der trap glasmaakende te zyn, daar van
verfchillen ; ook bezitten ze zoo eene door-

flaande quartsagtige eigenfchap niet, waar-

om zy hier een ander Gejlagt uitmaaken.

Vierde Gejlagt.

GEMEEN ZAND, DUIN ZAND, ZEE-
ZAND.

De Zanden, onder dit Gejlagt te betrek-

ken, zyn van die Soorten, welken zoo
overvloedig in dit Land gevonden worden

,

en by ieder een dermaate bekend ftaan , dat

de opgegeeven benaaming genoegzaam is

,

om onze meening uit te drukken: des wy,
zonder breeder uitbreidinge , kunnen vol-

ftaan , met derzelver natuurlyke eigenfchap

hier kortlyk ter neder te Rellen. Alle die

Zanden hebben eene geelagtige, of liever

aschgraauwe verwe: en deezen zyn de al-

gemeenst bekende Soorten; eenigen, en
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ook al een vry aanmerkelyk deel , hellen

naar het witte; fomraigen zyn grover, an.

dere fyner ; dog nooit grover dan eene

klcene fpeldeknop, en nooit fyner dan Wel-
of Stuif zand. Zy bezitten allen meer of

min Yzerdeeltjes , en zelfs Magneetdeel-

tjes; dan als ’er deeze Stoffen by tlitftek

veel in zyn, behooren die Zanden tot de

Metaal-zandcn. De Korrels zyn minder

doorfchynend, dan die van ’t Glas-zand;

ook vind men ze veelal geelagtig, en fchraal

in ’t aanraaken : egter bezitten ze ook nog
eenigen Glasmaakenden aart.

Het gebruik deezer Zanden is in dit Land
vry algemeen bekend ; waar onder het zoo
nuttige afzanden onzer Duinen boven al in

aanmerking komt, en byzonder dewyze,
op welke het Duin afgezand, en de gron

den verbeterd worden; het welk ons te

gelyk zal doen zien, hoe zeer de Hollan-

ders uitmunten, in de kennis, van zelfs

fchraale gronden zig ten nutte te maaken.
De Heeren du hamel, de turbilly,
tull, TiLET, en de Leden van het be-

roemde Franfche Genootfchap van den
Landbouw, mogen vry roemen op de weer-

galooze nieuwe verbeteringen der fchraale

Gronden, in hun Land; dan wy mogen met
gegrond recht den voorrang geeven, aan

de overoude en vernieuwde kundigheden
onzer Landgenooten , in dit Stuk: daar

zelfs, by een groot getal welmeenende
Landheeren , ook Edele en doorlugtige Per-

fonaadjen zig voegen, en zelfs Mevrou-
Yy 5 wen
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wen van Geboorte , den fchranderften Man-
nen, in dit ftuk, evenaaren. Met recht

noem ik ten deezen opzigte, den Hoog
Edelen Hoog gebooren Heere , Baron van
wassenaar , Heer van Beide de Aatwyken en

V Zand , &c. &c. &c. , benevens deszelfs

Hoog Edele Gemalinne , Vrouwe dier al-

oude Heerlykbeden ; mitsgaders de Edle Telg
van van den EEMPDEN, Weduwe van six,

door Geboorte en Huwlyk verbonden aan

twee Burgemeesterlyke Familien , van ’t

magtig Amfterdam. Deeze aanzienlyke Perfo-

naadjen , verre van zig te verdaaven aan uit-

heemfehen pracht en nieuwigheden , hebben
de kennisfe , van onze fchraalc Zandgronden
invrugtbaare Streeken te verbeteren , reeds

zoo verre gebragt, dat men niet meer behoe-

ve te vraagen : hoe zal men Hollands Duin-

en Zand-gronden vrugtbaar maaken ? Immers
door de kunde der Hoog Edelen welgenoem-
den Heere en Mevrouwe , ziet men niet al-

leen , hoe alrede een zeer groot deel van hun-

ne aloude Katwykfche Duinen ; maar ook
het grootfte deel der dorre Boekhorfter en
Zuidwyker klingen, langs den Haagfchen
Weg, met welderend geboomte beplant is,

terwyl de laatstwelgemelde Mevrouw een
ontzachelyk getal der Hillegommer Duinen ,

in zeer vrugtbaar Bosch , Koorn. en Teel-

Jand hervormd heeft; alle welke doorflaan-

de blyken van verbetering der Zandgron-
den ons als van zelve leiden , om zoo wel

den ouden als vernieuwden roem der Hol-

landers, in dit geval, wat nader te be-

fchouwen. Het
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Het oudfte, dat ons met zekerheid, we-

gens de kennis van het afzanden der Dui

nen , hier te Lande, is voorgekomen, en

ons den tyd aanduid, waar in deeze wyze

van het Land te verbeteren begonnen is , vim

den wy in w. van gouthoevens c bronycke,

kort voor het jaar vyftienhonderd , aange-

tekend. Het woordlyke verhaal verklaart

de zaak zelve, en luid aldus:

,, Alfo Möllant in veel plaatfen, door

,, Turfgraven cnde lleeken , als mede door

,, affpoelen der Binnen-meeren , ende door

,, inbreuck van Water- vloeden , als oock
door ’t ituyven van Zand uyt de Zee

,, gefmeten, nu ’t zedert meer dan 100

,, jaren herwaarts feer verminderd was van
Mergentalen: So js ontrent defe tyd een

„ nieuwe vont gevonden , om weder an-

,, der vruchtbaer Lant te maken : onder

,, ander is geweest een oud Hovelinck,

,, volgende het Hof van den Hertoghe

„ Philips van Oostenryck, defen willende

„ in fyn oude dagen leven fonder gebreck

„ ende in ruste, is overkomen met de

„ Gasthuismeester van Haerlem, dat hy

,, de middel wist om het Gasthuis ’s jaers

,, duyfent Gulden rycker te maken , mits

,, dat zy tot dankbaarheyt vast zouden

„ ftaan , hem fyn leven lang te beforgen

j, een eerlyck onderhout: ende treckende

,, te Hove, heeft hy voor’t Gasthuis voor-

3, fchreven verkregen tot een gefchenck,

3, alle de Duynen , ligghende tusfehen het

Haerlemfche Bosch ende ’t Gerechte: en

„ we.

DELF-
STOF-
FEN.
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„ wedercomende, heeft dit de Gasthuis-

„ meesters aangedient, ende vertoont dat

„ nu maar nodigh was, alle het Zant wegh

5 , te voeren , ende ’t lelve die van Aein-
fteJdam te vercoopen voor ballast, ende

,, aldus wierden daer zeer goede Weyden
,, gemaackt. ’T felve is naderhant met

„ groot profyt in Rynlandt mede gedaan.

3 , Noch een Huisman te Soeterwoude, hy

„ Leyden , wegh doende by gheval d’As-

„ fe die langhe jaaren verfpreyt op fyn

„ Lant ghelegen hadde, ende daar gheen

„ vrucht van en quam, heeft gefien, dat

„ d’Asfe wegh zynde, het een fchoon

3, groen Weyde werde: ende voorts ne-

„ mende d’Asfe , en die met modder men- .

3 ,
gelende, ende foo over zandige ende

„ fchrale Landen fpreydende, heeft daar

„ goet Lant af gemaeckt, ’t welk de Ge-

„ bueren met goet proffyt naer ghevolgt

,3 hebben”.

Dit hier ingelaschte Verhaal geeft ten

klaarften te kennen , hoe het afzanden van
onze Duinen, in die dagen eerst recht in

gebruik geraakt, in dit Land al voor meer
dan 150 jaaren bekend geweest is: en hoe
Haarlems Oorden door dit middel verbe-

terd zyn , des aangaande kan men de nog
fteeds groeiende bewyzen, dagelyks, men
omtrent den lommerryken Hout befchou-

wen. Het voorbeeld van dien tyd is ook,
in laatere dagen, door verfcheiden ver-

mogende Edelen des Lands gevolgd. De
Ridder westsrbaan ftigtte in de Zan-

dige
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dige Westlandfche Duinen zyn Ochnburg

;

en zegt, op dit afzanden doelende, zoo

als wy reeds in ons Es Jie Deel
,
van ’t

Westland fpreekende, uit zyne Zangen
overnamen. Dat bier nu IVeidtn zyn , dat

waren fchraale Zanden . Men voert hier Geesten

weg. De niet min beroemde Ridder ja

coij cats had dus ook zyn voortreflyk

Zorgvliet

.

midden in het fchraale Duin, ge-

plant. Jonker van westreenen, en wim-
menum, maakte de hoogde Duinen, agter

Wasfenaar, tot vlak Land, en veranderde

die woeste Streek in eene allerbekoorlykfte

PJantaadje. De doorletterde constantyn
huygens bouwde zyn uitfteekend hofwyk,
en verbeterde door konstde aldaar fchraale

gronden; ’t welk hy met eene gefpitfte

penne en een manlyk vernuft , tot luister

zyner Lustplaatfe, in cierlyk digtmaat ge-

bragt heeft. Dus wierd ook Zandhorst , dat

aangenaame Zomer verblyf van onzen Ne-
derlandfchen cicero, den Hoogeleerden
burman, benevens veele andere Zand
en Heigronden, in verrukkende Wei- en
Bouwlanden of Planteryen herfchapen.

Een zeer groot deel Lands van eenige mor-
gen aan elkander

,
gelegen tusfchen Noord-

wyk en Noorderwykerhout , agter Leeu-
wenhorst, is in die dagen, door afzanding,
tot goed Koornland gemaakt; en formeert
nog heden eene uitgebreidheid, van wel
bykans een half uur, vervuld met Koorn,
Gerst of Hooi-landen Ook is men in Ken-
nemerland en Noord-Holland in dit Huk

niet
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niet te kort gefchooten : langs Bloemen*
daal, Velzen en de Beverwyk, tot digt aan
Egmond, ziet men, by Hoeve aan Hoe-
ve, op Land aan Land, overal de door-
flaande blyken van vvelbeteelde Zand- en
Duingronden. Dan onder alle deeze op-

genoemde, zyn ’cr geene zoo uitgebreid

en zoo aanzienlyk, als de bloeiende Hillc-

gommer, Katvvyker en Voorhouter Stree-

ken, die thans by ontzachelyke morgen-
talen zyn afgezand. Bovenal befchouwt
men, met een vervvonderlyk genoegen,
de twee eerstgenoemden ; die nu met gry-

ze Stammen
, allerlieflykfte dreeven , fris-

fche vischryke Wateren , vrugtbaare Koorn-
landen en Teelderyen , kort om , met
alles wat een welgeftelde Grond kan voort'

brengen, overvloedig begaafd zyn. Tot
dus verre het oog gevestigd hebbende op
den oorfprong en voortgang van het afzan-

den onzer Duin en Geest-landen , laat ons
nu verder zien , op welk eene wyze dit

thans nog by aanhoudendheid , met ge-

wenschte vrugten agrervolgd word.
Wanneer men eenige morgen Duins, ter

afzandinge, afgeperkt heeft, neemt men
eerst in agt, hoe men ’er eene behoorlyke
doorvaart , voor allerlei Binnenlandsch
Vaartuig, zal kunnen bekomen. Dit gade

geflaagen hebbende, graaft men, naar een
daar toe gemaakt plan , breede en goede
Slooten , of liever Vaarten ; die gemeen-
lyk vol frisch water, mitsgaders van eene

geregelde breedte en diepte zyn. Deeze
Vaar-
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Vaarten worden terftond indiervoegen aan-

gelegd, dat zy naderhand, als het Duin af-

gezand, en de grond beplant is, als Vy-
vers in elkander loopen. Ten dien einde

worden ook, op dat de hoofden aan den
Oever beftendig zouden blyven

,
zoo te-

gen de inwellingen van het Zand, als het

bevaaren zelve, de 'kanten en hoofden
meestal met Rys en Takkebosfchen vastge-

houden ; ten zy men, zoo als te Katwyk,
goede en vaste Klai, tot het beklinken der

boorden, vinde. Als deeze Vaarten aan-

vanglyk gegraaven zyn
, maakt men een

begin van ’t afzanden; en verlengt die

Vaarten , naar geraade men het afzanden

bevordere. In ’t afzanden zelve gaat men dus

te werk. Verfcheiden Arbeiders, zoo al-

thans gefchied het, voornaamlyk te Hille-

gom , fteeken met Spaden de bovenkorst

van het Duin af; zoo verre als zy eene
zwarte Zand-aarde behelst. Deeze Aard-
zooden worden aan eene zyde by elkander

gebragt, op een hoop geworpen, en aldaar

bewaard, om ’er naderhand den afgezan-

den grond op nieuw mede te bedekken.
Het Duin dus bereid zynde, begint men
het zelve af te zanden, en elke Schipper

of Huisman, die Zand noodig heeft, ver-

voegt £ig by den Zandhaas, om, met aan-

wyzinge van tyd en plaats, verlof ter laa-

dinge van Zand te bekomen : en zoo dra de
plaats aangeweezen , en de tyd bepaald is

,

beftaat de geheele zaak in het Zand in krui-

wagens te fcheppen, en het zelve in de

Sche-

DELF-
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Schepen te laaden. Intusfchen Iet de Zand-
haas gelladig op de Beddingen

, die zig in

het afzanden opdocn; en naar maate dat

’er wit of geel Zand voorkome, word des-

zelfs waarde behoorelyk gade geOaagen.

Bovenal let men naauwkeurig, en dit word
by uitneemendheid te Hillegom in agt ge-

nomen, op de zwarte of bruine Zand-aard-

beddingen, en Veen*aarde, die tusfchen

het Duin liggen, en ook op de Klai, als

dezelve gevonden word. Wanneer men
zulke Beddingen ontmoet , draagt men zorg

om die zorgvuldig af te fteeken, op een
hoop te brengen, en ze afgezonderd te

bewaaren, om ’er vervolgens een nieuwen'
bovengrond van te maaken.

Dus gaat men voort met afzanden, tot

dat ’er eene genoegzaame ftreek Lands vlak

gemaakt zy: hierop worden de gemelde
Aardzooden of Veen bonken , als ander-

zins, gebroken, en onder één vermengd;
en als dit verrigt is, verfpreid men die

Stoffen over het Land, dat voorts omge-
fpit word. Door deeze bewerking verkry-

gen die fchraale afgezande gronden zeer

fpoedig een goed en vrugtbaar oppervlak-

kig Aardbedde, dat meestentyd eerst met
Aard-appelen, en daarna met Gerst of Ha-

ver beteeld word ; ook beplant men dezel-

ve , zoo de gronden wat al te fchraal zyn

,

wel met Els of ander Houtgewas. Sommige
laage Duinen , die in zig zelven redelyk

vlak zyn , worden
,
gelyk hier boven , we-

gens de Katwyker Duinen > in ’t voorby-

gaan
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gaan gemeld is , ook wel door de afgebran-

de Asfche van ruigte of ftruellen , tot een

vrugtdraagenden grond bereid. Dit is het

hoofdzaaklyke dat hier omtrent opmerking

verdiént, en behelst tevens het eenvoudi-

ge middel ,
dat in de gemelde Afzandingen -

zoo als ook in die te Naarden, plaats grypt.

Het overige, raakende de wyze van plan-

ten , en het verkiezen van Gewasfen , is te

gemeen bekend, om ’er hier op ftaan te

blyven; te meer* daar wy dit ook in onze
Verhandeling aan de Holianr'fche Maat/ hap-

py , zoo wy meenen, al vry breedvoerig

betoogd hebben; weshalven wy onze Lee-
zers voorts daar heenen wyzen ; als mede
naar de reeds meergemelde Verhandelin-

gen van een voortreffeiyk Gerrootfchap *

over de nieuwe manier van Landbouwen.
’t Zy in deezen genoeg nog te mélden, dat

men heden , op de afgezande Hillegom-

mer Gronden, allerleie Vrugten teelt; by-

zonder, vroege. Peulvrugten en Aardbe-

ziën, zelfs begint men mede al te let-

ten, op het teelen van Medicinaale Krui-

den , die ’er zoo goed als te Noordwyk
kunnen groeien ; ook weigert deeze grond
geen voedfel aan het fchoone Bloemgewas:
kort om , de gemelde Zanderyen zyn voor-

werpen van verlustiging en verwondering*
voor de oogen van alle de zulken , die het

nuttige en het fchoone van ons Vaderland
beminnen, en vermaak fcheppen in het

vervrolyken hunner Befpiegelingen * onder
IL deel» Zz de

DELF
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de fchaduwe van Vaderlandfche Plantaad-

jen.

Wat nu eindelyk nog betreft het wegge-
voerde Zand en deszelfs gebruik. Wy
hebben deswegens nu en dan reeds gefpro-

ken en getoond, hoe het zelve zeer nut-

tig is, om onder al te vette Klai, of al te

moerige Veengronden, mitsgaders onder
veelerleie andere Aarden, vermengd te

worden. Buiten dit gebruikt men thans

ook eene ontzachelyke menigte Zands, ter

beteugelinge van het Haarlemmer Meer.

Men bedient ’er zig daar benevens van tot

het ballasten der Schepen ; ook word het

zeer veel gebezigd in de Tuinpaden en Hof-

hanen, als mede vervoerd op de gemeene»
Wegen, en op de Boerderyen; daar het,

buiten het gebruik onder Mest of Aarde,
byzonder ook in de Stallen, om de rein-

heid, geftrooid word: en het beste Zand,
van deeze Soort , word daarenboven dooi-

de Metfelaars gebruikt, onder ’t Kalkmen-
gen. Men bedient zig voorts in de Huis-

houding van het fcherpfte en witfte Duin-

zand, om te fchuuren; waar door het den
naam van Schuurzand draagt : en op veele

plaatfen ,in Zuid-en Noord-Holland , ftrooit

men Duin-zand op de vloeren ; ’t welk men
dan insgelyks, naar het gebruik, Vloerzand
noemt. Omtrent dit ftrooien van Vloer-

zand heerscht ’er in veele Rreeken, by-

zonder in de Veenen, en elders in zinde-

lyke Dorpen, eene vry algemeene gewoon-
te , om het Zand met allerleie krullen , fi-

gyu-
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guuren ,
trekletters en bloemen , op de vloe-

ren te verfpreiden; ’t welk fomwylen zoo
net en aardig gefcbied, dat het oog ’er

door getrokken worde. Ik heb zelfs vloe-

ren gezien , die met Zand, van verfcheiden

koleuren , in diervoegen beftrooid waren

,

dat men zig ligtlyk verbeeld zou hebben
eene foort van Tapyt te befpeureii. De
Vrouwen, die hier in bedreeven zyn,doen
het door middel van een ketel

,
uit welks

pyp zy het Zand laaten loopen; waar door

ze allerlei Krul en Slingerwerk , naar wel-

gevallen, kunnen maakent’er is ’er die het

Zand, om het net te hebben, ook wel met
water mengen ; dog anderen flrooien het

flegts uit de vuist weg; handelende een ie-

der hier in naar zyne verkiezing of zinde*

lykheid. Men neemt voor het eene en an-

dere gebruik allerlèie Soort van Duin-zan*

den , die maar ’t gereedst te bekomen zyn.

Dan hier van afitappende, en voorts ande-

re geringe en overvloedig bekende gebrui-

ken van deDuin-zanden berusten laatende,

zullen wy nog maar alleenlyk de Soorten
van dit Gejlagt optellen.

Eerfle Soort.

OEELAGTIG DUIN-ZANDjOF STRAND-
ZAND.

Dit is het Zand , dat , door overhuiving en
aanfpoeiing van onze Stranden, na verloop
van Eeuwen tot. Zandbergen op ééngeftapeld

Zz 2 ‘ en

DELF-
STOF-
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en genoegzaam eenflagtig is , voor zoo ver-

re het oppervlakkig ligt , en geene verande-

ring 9 door andere Beddingen, ondergaan
heeft; in dien zin komt het hier als eene Soort
van dit Geflagt voor. De koleur is meestal

geelagtig, onder den grond, en op het

Strand; dog het word witter in de lugt

,

op de hooge Duinen , en maakt dus eene

Tweede Soort.

WIT DUIN-ZAND. SCHUUR-ZAND.

Het Zand van onze Duinen, dat eenigen

tyd lang aan de lugt bloot gefield geweest

,

en niet veel verftooven is, maakt deeze*

Soort uit. Men ontmoet het meest op de

hooge Duinen, op welken geen Duingewas
groeit; en word door ’t zetten van Rys-

gorfingen, als mede door het planten van
Helm, byéén gehouden : welk Helm-planten,

op hooge order van ’s Lands Overigheid,

naauwkeurig word in agt genomen. De
Helm-plant naamlyk, die fchraale Zanden
bemint, wortelt met lange verfpreidende

Wortelen in het Duin , en houd dus de Zand-
gronden byéén. Elders

,
gelyk in Zeeland , en

ook aan den Hoek van Holland , zeer veel ge-

fchied,flaat men wel paaltjes in het Strand,

waar tusfchen Stroo gevlogten word; om
dus het afwellen van het Zand te beletten.

Als nu dit Zand , het zy op de eene of an-

dere wyze voor ’t verfluiven bewaard, op
nieuw overftooven word, verkrygt het

Duin
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Duin die Beddingen , welken het witte

Schuur-zand voortbrengen.

Derde Soort.

BLAAUW DUIN* ZAND. VLOER-
ZAND.

Eene blaauvve koleur en eene vogtige

kleverigheid onderfcheid dit Zand van an-

deren. Hier boven is reeds eene aanmer-
king op de blaauwheid van dit Zand ge-

maakt ; en deswegens gezegd , dat het die

van de blaauwe Klai ontleent : ook ligt dit

Zand inderdaad meest altoos op of onder
eene Klailaag, en men vind het onder de
diepfle Duin-beddingen. Katwyk levert

dit Zand by uitneemendheid
, en men agt

het Katwykfche het beste : Voorhout heeft

het by geval; maar Hillegom weinig; in

de Noord-Hollandfche Duinen word het

ook gevonden, en ’t is voor ’t overige

vry gemeen. In zoo verre het niet al te

blaauw zy, of naar ’t zwarte helle , kan
het nog onder de zuivere Zanden gefield

worden. Zie Plaat I. Fig, 5 , 6, 21. B. Z.

De TWEEDE RANG der EERSTE ORDE

ZUIVERE GROVE ZANDEN.

Alle de Zanden, welken hier ordeshal-

ven onderfcheidenlyk , als grove zuivere

Zanden voorkomen, verfchillen met die

Zz 3 van

delf-
stof-
fen.

BLAAUW
DUIN-
ZAND.
VLOER-
ZAND,

ZUIVER*
grove
ZANDEN.
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van den voorgaanden rang nier, in hun-
nen aart en eigenfchap, maar alleen in ee-

ne grofheid, die dit Zand terflond als ken-

baarc groote Korrels en Steentjes onder-

fcheid. Daar nu dit hier alleen voldoende

is, om eene byzondere rangschikking te

maaken , en zulks mede plaats heeft in de

Gejlagten en Soorten , zoo zullen \vy dezel- \

ven ook maar Schetswyze opgeeven. — By
WALLERius komen deeze Zanden voor, als

arena particidis gwfioribus ,
inccquabilis.

Ecrjle Geflagt.

KEIZAND, GROF-GLAS OF Q^U ARTS-
Z AND.

By Naarden, en op de Amersfoorder
Heide, als mede op den bodem der Zuider-

zee, mitsgaders in en omtrent de Lek,
word zulk een keiagtig Zand gevonden;
dat uit ontellyke kleene Keitjes, die meest
allen glasmaakend zyn ,

beftaat. Men kan

’er deeze Soorten van optellen

Eerfte Soort.

WIT GROF qUARTS-OF KEIZAND.

Dit is eene rechte Soort van keiagtig

Quarts-zand : men vind het te Naarden over-

vloedig cn by geheele Beddingen.

Twee-
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Tweede Soort.

BRUIN KEIZAND.

Als men, gelyk hier en daar in onze

Duinen wel gebeurt, eene laag grof Zand
vol bruine Zand-keitjes ontmoet , mag men
dat Zand wel onder deeze Soort betrekken.

Wyders kan men het insgelyks nog naar

andere koleuren , die men nu of dan mogt
gewaar worden , afdeelen.

Tweede Geflagt.

GROF GEMEEN ZAND* RIVIER-
ZAND.

Zeer dikwils vind men onder de Beddin-

gen , die door de Rivieren en de Zee-boe-

zems zyn aangevoeld , Beddingen van een
zeer grof Zand ;

welks korrels gantsch deel-

baar , en fcherp in het aanraaken zyn : hoe-

danigen men in Plaat I, Fig. 11, 12, 15*

en 23 , by G. Z. aangeduid , en onder de
Beddingen befchreeven kan vinden. Men
mag dit Zand , zoo men wil , in de volgen-

de Soorten verdeelen: als (1) Wit Grof
Zand, (2) Graauw Grof Zand, (3) Geel*

agtig Grof Zand, enz. naar dat de verwe,
of eene andere eigenfchap , of ook wel do
plaats , eenig onderfcheid aan de band geeft.

Voorts heeft men hier nog aan te merken,
dat de mond der Maaze en die van het V >

Zz 4 vol
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vol van dit grove Zand is: vooral daar de

laatstgemelde Rivier, van over het Pampus
komende, in de SJyken voor Sparendam
ftuit. Deeze en meer dergelyke afdeelin-

gen kunnen in de zuivere Zanden in het

ontelbaare gemaakt worden ; en het is niet

wel mogelyk om in dit Ruk alles te verdee-

len , zonder in onnoodige uitweidingen,

die in ’t weezenlyke op ’t zelfde uitkomen,
te vervallen : ’t welk ook plaats heeft in

de vermengde Zanden, waarom wy dezel-

ven mede op eene dergelyke wyze zullen

voorftellen.

J)e DERDE RANG der EERSTE ORDE•

VERMENGDE ZANDEN.

Even als wy in het befchouwen der Aar-

den, allerleie vermengingen van vreemde
Stoffen met zuivere Aarden gewaar wier-

den ,
zoo ontmoeten we dit ook in de Zan-

den : weshalven deeze onze fchikking geene

verdere uitlegging behoeve; en ons alleen

te melden ftaa, dat de vermengde Zanden
hoofdzaaklyk op de volgende wyze verdeeld

kunnen worden.

Eerfte Geflagt.

ZWART ZAND, OF ZAND MET AARDE
EN MOLM VERMENGD.

Met de opgave van dit Geflagt bedoelen

wy
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vvy die Zanden , welken , in de groote Ri-

vieren, met den Modder of Aard-molm
dermaate vermengd worden, dat zy zwart

en vettig fchynen , en ook inderdaad eene

zwarte koleur behouden. Zoo men ’er

Soorten van wilde bepaalen, zou men dit

kunnen doen naar de plaatfen, daar men ze

vind. By voorbeeld.

Eerfte Soort.

Y-ZAND,

Dit Zand is altoos moerig en vaal zwart:

het zelve maakt de Banken en Zandplaa-

ten aan den Y-oever uit, en is daarenbo-

ven brak.

Tweede Soort,

M A A S - z A N*D.

Aan de Maas-oever, en in derzelver

Slibben, vind men ook zulk zwartmoerig

Zand; dog het is zagter , en eigentlyk min-

der moerig.

Derde Soort.

MEE R-ZAND.

Het Zand, dat zig aan de Oevers der

Meeren , met de natuurlyke zwarte Moer-
gronden vereenigt, kan deeze Soort uit-

Zz 5 maa*

delf-
stof-
fen.

Y'ZAND
Bladz.

341.

MAAS-
ZAND.
Bladz.

335 .

MEER-
ZAND.
Bladz,
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maaken ; waar by men nog ook het Rhyn-
zand zou mogen voegen.

Tweede Geflagt.

ZWART ZAND, MET VEEN OF BOOM*
BLADEREN, PLANTSTOFFEN, ENZ.

VERMENGD.

Hier toe behooren alle de oppervlakkige

of in Veen verwandelde fchraale Zand bed-

dingen in onze Duinen en elders te vinden.

Men kan dezelve uit de Veen-foorten ge-

noegzaam nagaan. Zie Plaat I. Fig. 12. H.

Z. Fig. 15. 18. Z. A. en Z. V. enz.

Derde Geflagt.

ZWART ZAND, MET ALLERLEIE
DIERLYKE STOFFEN VER-

MENGD.

Vergelyk hier mede Gejl. 4. van CLASSE
1 . ORDE 2. rang 2. Bladz. 654. enz.

Deszelfs Soorten zyn, (i) Zand met
Koe-mest,(2) met Paarden-mest

, (3) met
Verkens mest, (4) met Schaapen-mest, (5)
met Duiven- of Hoender-mest, (6) met
Vischdeelen en Grom , (7) en eindelyk Zand
met Menfchendeelen vermengd. Deeze
laatfte Soort kan men, zoo men ten naauw-
fte wil , buiten de bekende Kerkhoven , wel

byzonder in eene zekere ftreek van de Hil-

le.
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lcgommer Zandery vinden: want aldaar heb

ik ,
inet eigen oogen ,

overeenkomftig met

een algemeen en eenftemmig getuigenis van

alle de Werklieden, een doorgaand Zand-

bedde gezien, vol gruis, en nog veele ken-

nelyke menfchenbeenderen ; die ’er met
gantfche wagens vol van daan gehaald, en

elders begraaven wierden. Men is aldaar

gemeenlyk van gevoelen, dat ’er op die

plaats eertyds een bloedige veldflag zoude

voorgevallen zyn , en dat de verflaagenen

’er onbegraaven en verfpreid zyn blyven

liggen, ’t geen niet onwaarfchynlyk is. On-
der dit Gejlagt behoort nog wel byzonder
gebragt te worden , eene Agtlte Soort

,

naamlyk Scbelpzand ; welk Zand zeer on-

derfcheiden op fommigen onzer Duinen
gevonden word; vcroral in die Streeken

,

daar uitgebreide Schelpbanken voor ’t

# Strand liggen. Men vind zelL veel van dit

Zand onder de Duinen. Het is vol gruis

van Schelpen
;
zoo dat men het wel op een

zrcsde gedeelte meer of min mag ftellen.

Men ontmoet het, nu op de hooge Zand-
duinen, en dan in Beddingen, fomwylen
ook wei aaneenverbonden; dog in ’t laat*

fte geval moet men het als verfteeningen

aanmerken, waar van dadelyk nader, alzo

ze onder dit Gejlagt niet betrokken kunnen
worden , zoo min als eene bekende Soort

van Schelpzand, dat wel inzonderheid in

Noord- Holland van Schelpen gemaalen
word; ’t welk, als geen natuurlyk Zand
zynde, hier ter plaatfe niet behoort. Wy

zul-

DEIF-
STOF-
FEN.
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delf- zullen derhal ven , de EERSTE ORDE der Zan-
sroF- (jen met bet voorgeftelde afgefchetst agten*
fEN

* de, nu overgaan tot het ontvouwen van

Dc tweede ORDE der TWEEDE CLASSE.

MINERAALE ZANDEN. METAAL-
ZANDEN.

- -ó ».

mine- Deeze Zanden en derzelver Gefiagten be-
kaale paalt w aller ius, als beftaande, uit me-

meta'al- taalagtige gruizige deelen, die zig als Zand
zanden, vertoonen; dan in Holland zyn, myncs

weetens, geene volkomen zulke Metaal-

floffige Zanden; en zoo ze ’er gevonden
worden , heeft men die tot de Metaalen
zelven te brengen. Toen wy in het AgU

361. fte Hoofdftuk over de Mineraale Oker-aar-

den handelden , hebben wy vry breedvoe-

rig getoond, in hoe verre de Yzer en Oker-
ftoffe in onze Aarden , en wel byzonder in

onze Zanden, indringt, alsmede hoe wei-

nig andere Metaalen hier te Lande huisves-

ten. Indien men het aldaar gezegde hier

overbrengt, en op deeze ORDE toepast,

heeft men eene volftrekt voldoende om-
fchryving van dezelve: waarom wy, wat
de voornaamfle deezer Zanden , te weeten
de Oker en Yzer- zanden, betreft, dien ei-

genften leidraad houden moeten. Alleenlyk

heeft men hier in agt te neemen, dat, het

geene bevoorens tot verbonden en ftofiy-

ke Aarden bepaald was , in deezen op
weezenlyk Zand toepasfelyk is; als mede

daC
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dat in dit geval , wat aangaat de rangschik-

king in Metaal en Mineraal-zanden , eene

zelfftandige aanweezendheid van Metaal en

Mineraal deelen aangeduid word ; daar ze

hier boven als groeiend en vermengd voor-

kwamen. Edog, eer wy onze rangen in

GePagten voorftellen , vereischt eene by-

zonderheid , ten opzichte onzer mindere

of meerdere Metaal-zanden , die wy tot een

onderfcheiden rang moeten brengen, ee-

ne gepaste uitweiding, over het zooge-

noemde Goudzand
?

Na dat ’er federt de zestiende tot diep

in de zeventiende Eeuw, verfcheiden Al-

chimisten , of Goudbeproevers in Duitsch-

land geweest waren; en veelen verfchil-

lende gevoelens en ingebeelde nieuwighe-

den , raakende het vinden van het Zaad
van ’t Goud, op de baan gebragt hadden,
waar door niet alleen eenige gegoede en
ervaren Scheidkundigen , maar ook etlyke

groote Heeren arm wierden; kwam het

eindelyk, omtrent den jaare i67o,en ver-

volgens, zoo ver, dat men het meende
gevonden te hebben. Paracelsüs had lang

van zig gegeeven die konst te bezitten

;

ook bezat helmont, zoohyzeide, dit ge-

heim; en eindelyk meende de beroemde
Scheidkundige joh. joachimus becherus het

geheim, door helmont verzweegen , door
zyne eigen pooging, ontdekt te hebben;
waar van een voornaam gedeelte beftond,
in de geheime kundigheid van uit Leem of
Zand, Metaalen, en vervolgens Goud te

maa-

delf-
stof-
fen.

Zie
Bladz.

363.

Verhaal
van, en
Aan-
merking
op het

altoos*

duurend
goud-
zand
van
BECHEft.



DELF-
STOF-
FEN.

Verge-
lyk het

gezegde
over de
KL AI ,

Bladz.

261 en
verv.

724 NATCJURLYKE HISTORIE

maaken. Hy had waargenomen, (en cie

eer der uitvindinge hier van komt hem
toe ,) dat men uit Klai en Zand Yzer kon
maaken; waar toe hy ook het volgende

voorfchrifc fchreef. „Neem gemeeneKlai,

„ maak daar van , doormengd met Lyn-

55 oly, balletjes, ter grootte van gemeene

„ fnaphaankogels , distilleer dezelven in

,, een Retort, op een hevig vuur; en gy
„ zult zien, dat zy eene aschgraauwe ko-

„ leur verkrygen. Neem ze vervolgens

„ uit het glas, ftootze, ziftfe en wascht

„ ze af; dit gedaan hebbende , zult gy een

„ zwaar bezinkfel vinden ; waar uit men

,

,, door middel van den Magneet, Yzer,

„ dat veel Gouds in zig bezit , zal kunnen

.

„ trekken”. Op deezen grondflag, dat

men Klai tot Yzer kon maaken
,
grondde

bechek. wel inzonderheid zyn gevoelen

,

en hier op waren zyne proeven , om ’er

Goud uit te krygen , begonnen ; voortgaan-

de, en die insgelyks op Zand oeffenende ,

ontdekte hy ook, dat ’er in het Zand Goud
gevonden wierd; kort om, het Rond wel

dra by hem vast, dat men het Goud in al-

lerlei, en wei voornaamlyk in ’t Glasagtig

Zand, kon vinden, ’t Ontbrak hem in die

omftandigheden alleenlyk aan vermogen,
om dit geheim in uitgebreidheid werkftellig

te kunnen maaken; vermits ’er een groo-

ter omflag toe behoorde, dan zyne midde-

len konden dulden. Uit dien hoofde ver-

voegde hy zig eerst aan ’t Keizerlyke Hof,
te Weenen; en na eenige proeven met

Zand
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Zand uit den Donauw gedaan te hebben,

fcheen zyne konst bewaarheid te worden.

Dan hoe bekoorlyk ook het Goudmaaken
in de oogen flikkerde, het vond daar eg-

ter geene, of wel dra moede Mecenaaten;
weshalven onze becher , door toedoen van
den Baron l’isola , diestyds Keizerlyk Ge-
zant by hunne Edele Grootmogende-n , de

Heeren Staaten van Holland en West- vries-

land , onderfleund door een Hollandsch Heer
LiFFRiNK , als mede door den Markgraafvan
Baden , aan welgemelde Heeren Staaten

des Lands wierd aangebooden,tot het maaken
van Goud uit onze Duin-zanden. Deeze
zaak , door ’s Lands Pcnfionaris in den Raad
gebragt , kwam ook vervolgens in nadere

aanmerking; en ’er wierd, in den jaare

1671 ,eene fchriftlyke Refolutie deswegens
aan becher ter hand gefield. Dan de

zaak zelve bleef draaiende, tot in het jaar

1678, toen ’er met ernst in wierd voort-

gegaan. Hunne Edele Groot Mogenden,
hier omtrent een befluit genomen hebben-

de , beloofden by Gefchrifte aan gemeiden
becher , of deszelfs Erven

,
eene aanzien-

lyke fomme gelds, benevens eene jaarlyk-

fche wedde, en één percent intrest van
de winst; daar en boven kreeg becher toe-

zegging van onderfleund te zullen worden,
in de noodige onkosten tot zyne onder*

neeming; ingevalle hy, ten overftaan van
twee des kundige Mannen, zyne konst
openbaarde ,

en hun dezelve voldoende was.

Dit alles gefchikt zynde , begon becher
zy»

DELF-
STOF-
FEN%
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zyne proeven te Amfterdam ; en Relde die

ter toeefe by ervaren Esfaijeurs, in de te-

genwoordigheid van Achtbaare Mannen:
by welke gelegenheid, onder eeni e ande-

ren, eene Acteftatie wierd afgegeeven* van
deezen inhoud, welke wy, als de voor-

naamfte, hier zullen inlasfehen,

„ Ik ondergefchreven
,

publicq aange-

„ fteld en gezwoore Esfaijeur, tot Amfter-

5 , dam
,
getuige ten behoeve van d. d. jo-

„ hannes JOACHIM becher , Kamer* raad

„ van zyne Keizerlyke Majefleit
, &c, dat

,, ik van hem ontfangen heb twee oneen

,, Zilver, zonder eenig Goud: dat ik die

3, Stoffe, met een zeker fmeltglas, in ge-

„ lyke Werking gefmolten heb, en dat het

3, Zilver niets van zyn gewigt verlooren

3, had, en na het zelve in fterk water ge-

3, fcheiden was, gevonden heb i^aasGoud

*

33 en van een Mare 6 azen.

3, Het voornoemde fmeltglas heb ik zel-

3, ve, volgens het voorfchrift van d d.

3, becher uit Zand gemaakt, en ik kan ver-

zekeren , dat ’er geen het minfte Goud
3, is bygedaan, en dat ik het werk met ei-

3, gen hand, en alleen gedaan heb”.

LAWRENTS KEERWOLF»

Aiïum Amfterdam,
den XVI. Maart , 1679.

Wyders zyn 'er nog op Woensdag ,

den
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den n dcn April des zei ven jaars, ten hui-

ze van en door den gemelden Keerwolf , in

de Kalverftraat ? de Proeven , volgens

het voorlchrift van becher herhaald, in

tegenwoordigheid van de Agtbare Hee-

ren hudde, Burgemeester van Amfter-

dam, en ten hove, Penlionaris van

Haarlem, als by hun Hoogmogende toe

dit onderzoek in commisfie gefield.

„ Eerftelyk wierd gemeen Schuurzand ,

„ waar mede de Dienstmeiden hun Vaat*

,, werk fchuuren , met de vereischte Ma-

3, terialien, in zekere hoeveelheid, tot

„ GlasftofFe bereid, door de gemelde Keet-

„ wolf, in tegenwoordigheid van Wclge*

j, noemde Heeren Commisfarisfen. Ten
5 ,

tweeden wierd deeze Glasftof met en

3, zonder Zilver behandeld: met het Zil-

,, ver, leeverde het na het voorftei , een

3, Mare zes aazen Goud; zonder Zilver,

3, uit een Mare een half grein Goud; en

3, van het overfchot, (Scorium ,). in het

3, Glasmaken overgebleven
,
gaf een Mare

3, vyf aazen , die insgelyks met eenig Goud
3, vermengd waaren.

3 S Deeze drie voorfchreven Stoffen ,

3,
(Specimina,) in eenen dag voortgebragt

,

3, zouden, ingevolgen de proportie, in

3, zes daagen honderd Mare kunnen uitlee-

j, veren: eerftelyk, door middel van het

3, Zilver drie duizend zes honderd azen

3, Gouds; ten tweeden, zonder Zilver *

3, drie honderd azen Gouds, ten derden,

3, uit de Scorie drie duizend azen Zilver,

II. deel. Aaa 3, ’t welk

DEI.F-
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V£N.



DELF-
STOF-
FEN,

728 NATUURLYKE HISTORIE

„ ’t welk Goud in zig bevat, dat wel op

„ een derde mag gefield worden”.
By deeze getuigenisfen zyn 'er nog ver-

fcheiden anderen gekomen , die de gemel-

de Proeven van becher bevestigden; en
zelfs erkende de Esfaijeur Generaal de waar-

heid der zaake. Hier op trok becher naar

den Haag; en men herhaalde aldaar, over-

eenkomstig met het gedaane te Amlterdam,
zyne Proeven, met de Tegenproeven. Na
dat de opgenoemde Commisfarisfen aan

hunne Hoog Mogenden hier van verflag ge-

daan hadden , wierd daar op , by gedrukten
Gefchrifte, vastgeReld, dat men, ver-

mits de kleene proef en tegenproef geréus-

feerd was , tot eene grooter proef, van .

honderd mark, zou overgaan; ten welken
einde den genoemden Commisfarisfen magt
gegeeven wierd , om het noodige tot dee-

ze grooter proef te bezorgen, en becher
dus in Haat te Rellen, om die gewigtige

zaak tot Rand te brengeil. Hier by kwam
nog een befluic van hunne Hoog Mogenden

,

inhoudende dat aan becher, op het wel
uitvallen der gemelde groote Proeve, by
voorraad in afkorting, zouden betaald wor-

den tienduizend Guldens. Zoo dra deeze

cordaate refolutie aan becher ter hand ge-

Reld was, fpoedde hy zig naar den Haag;
dan toen hy de proef aldaar zou beginnen,
vond hy noch plaats, noch gereedfehap;

en beklaagde zig, dat men hem telkens

gaande hield, met de kleene Proeven te

herhaalen. Hier door draalde de zaak, en

fchoon
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fchoon hy ’er op aandronge, om tot de

groote Proef te komen , kwam ’er egter

niets van: ook begon men nu aan het ge-

volg te twyffelen. Becher kreeg veele te*

genftanders, zoo onder yoornaame Esfai-

jeurs 5 als andere kundige, en ook groote

Perfoonaadjes; niettegenihande hy eene

byzondere proef, met wel twee honderd
mark

,
gedaan hadde, in tegenwoordig-

heid van verfcheiden Edelen en Magiftraats

Perfoonen. Hy beklaagde zig byzonder
over den Utrechtfchen nieuwsfchryver

,

Broer Appelaar; over den Muntmeester Ge-
neraal van Nispern

; mitsgaders over eenige

gemeene lasteringen. Toen hy eindelyk

bleef aandringen op de gemelde groote

Proef; zoo wierd hem dit andermaal op
Hooge order toegeftaan ; dog alleen in zynen
naame,en in eene privaate plaats. Daar op
wierd ’er by zekeren. Franfchen Barbier een
Fornuis, ten dien einde, opgeregt:dan de

plaats, daar dit Fornuis itond, de zwaare

hette niet konnende wedermaan , bleef het

werk aldaar insgelyks fleeken; niet zonder
kwaadfpreekendheiden een flegt vermoeden,
veroorzaakt door den gemelden Barbier , die

niets van ’t werk had mogen zien, en niet kon
hoopen

, dat hy zyn Scheerwinkel voor eene

Goudmyn zou verruilen. Dus liep dit alwe-

der tegen ; en becher , zyne uiterfte pooi

ging willende aanwenden, verzogt toen,
om in ’s Lands publique Gietery , zoo ik

meen in de Gefchutgietery in ’s Hage, zy-

ne groote Proef ter uitvoeringe te bren-

A a a 2 gen

;
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gen ; dan dit wierd hem volftrekt gewei*

gerd; en zederc heeft hy, zoo veel my
bekend is, daaromtrent niets meer in PIol-

land ondernomen. Hy vertrok, zig be-

klaagende , dat men zyn Goudmaaken uit

Zand veroordeeld had als eene bedriege-

ry, en onnutte geldfpilling; in hoedanig

een licht dit ftuk den Staaten vervolgens

onder ’t oog gebragt wierd: het welk eene

oorzaak was
, dat de arme becher , na verlies

van de meesten zyner Kinderen door ziek-

ten , en het verfpillen zyner middelen , met
een berooid hoofd vertrok , toen hy geen ge-

hoor meer verkreeg. Dus liep deeze berugte

Goud- Historie , welke in die dagen zoo
veel beweeging maakte, af; waar van be-.

cher naderhand een breedvoerig Verhaal,

waar uit dit verflag zaaklyk getrokken is

,

heeft opgeileld. In dat verhaal van be-

cher vind men, buiten de melding veelei*

omftandigheden , (die gantsch niet zonder
ftekeügheid tegens onze Hollanders voor-

gemeld worden ,) alle de tegenwerpingen ,

die tegen het Goudmaaken uit Zand inge-

bragt waren , breedvoerig , en , naar ’s Mans
wyze van denken , al vry kundig weder-

legd; wordende tevens, dog veel al Hei-

lig, de konst , om Goud uit Zand te ver-

krygen, aldaar befchreeven. Dit Trac-

taatje, aan de Staaten van Holland en
West-vriesland opgedraagen , heeft den vol-

genden Tytel: JOH. JOACHIMI BECHERI , M,
D. Sac. Ccef% Maje Conful. Experimentum no-

vum ac curiofum de Minera Arenaria perpetua .

Het
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Het zelve is gemeenlyk te vinden, agter

zyne voortreffelyke Phyfica Subterranea $ zoo

dat de Lezer, dien het lusten mogte, om
alles wat hier omtrent is voorgevallen, en
de gevoelens van becher. breedvoeriger te

weeten, aldaar voldaan kan worden. Ver-

re is het van daar, dat wy ten oogmerk
zouden hebben, onze Vaderlanders op te

wekken , tot het Goudzoeken in onze
Duinzanden; daar zy overvloedige gele-

genheid hebben , om , door een bloeienden

Koophandel, en een ryken Vee- en Land-
bouw, onder de befcherming eener geze-

gende Regeeringe, de Goudmynen van In-

diën en Peru , in hunne Goudkantooren
over te brengen. Veeleer wenfchen wy
de zoodanigen, die van zulk een Goud-
dorst verfmagten , te waarfchouwen , om
zig zorgvuldig te hoeden voor Ondernee-
mers van die natuur; welken doorgaans op
de beurzen van onweetenden loeren, zig

zelven verryken , en den Geldfchieter arm
maaken. Laat ten dien einde een geloof-

waardig voorbeeld by deeze gelegenheid

hier nog een plaatsje erlangen; ’t welk ons
toont hoe de Geldlust den fchranderden

bedriegen, of hem ten minden in gevaar

dellen kan.

Zeker kundig Man in de Scheidkunde
had met verwonderinge gehoord, dat ’er

een Alchimist in Holland was gekomen , die

zeer veel Gouds uit Tin of allerleie Me-
taal-doffen wist te trekken. Hier door op-

gewekt zynde, zogt hy den Goudmaaker
Aaa 3 op*

DELF-
STOF-
FEN*



DELF-
STOF-

FEN.

732 NATUURLYKE HISTORIE

op; en na hem gevonden te hebben, was
hy hem aan ,

’er eene Proef van te zien*

Niets gereeder. Men bragt Stoffen byéén,
daar geen het minde Goud onder was, en
fmolt dezelven ; dan , toen het op het men-
gen , en door één roeren, aankwam, nam
de Alchimist eene houten Raaf of Rokje,

om zelfs hier toe geen Metaal te gebrui-

ken. De fnedige Scheidkundige, die, tot

dus verre, op alles naauwkeurig agt gegee-

ven , en alle de Stoffen bezien en beproefd

had, zulks gadeflaande, wrong dit Rokje,
onverhoeds , uit de hand des Goudmaa-
kers , zoo als hy aan ’t roeren zoude gaan:

en toen hy ’t zelve om en om bezigtigd

had, vond hy van onderen in dien Rok een,

Gouden Ducaat verborgen. Het geheim
dus ontdekt zynde, floud de Bedrieger be-

dremmeld, en pakte zig, na helder door-

gehaald te zyn , ten fpoedigRe weg.
Op dit Berigt, als dat van een allerge-

loofwaardigst en kundigst Man , mogen on-

ze Leezers volkomen Raat maaken; en wy
hoopen dat het, zoo iemands omflandighe*

den zulks eifchen, moge Rrekken , om een-

voudige, ja zelfs fchrandere Lieden, om-
zigtig te doen zyn. Dan, fchoon ik deeze

aanmerking hier in ’t voorbygaan tusfchen

voege, moet men dit egter geenzins op
den fchranderen en beroemden eecher toe-

pasfen. Men heeft geen den minRen fchyn
om te vermoeden , dat die ongelukkige Ge-
leerde bedrog in den boezem gevoed zou
hebben; en de Geleerde Scheidkundige zyn

’t

/
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’t met hem eens , dewyl het onder hen een-

ftemmig doorgaat,dat ’er in het Zand, zelfs

van ons Land, eenig Goud huisvest; dog

’t is ’er in zulk eene geringe hoeveelheid

,

dat het, op verre na , aan den omflag en de on-

kosten, om het te verzamelen, niet kan
beantwoorden. Daar benevens ziet men ’t

meermaaals, dat veele ontdekkingen, die

in ’t kleen wel flaagen, in ’t groote mis-

lukken, ’t geen ook hier plaats kan hebben.

Intusfchen befpeurt men , niet tegengaan-

de dien ongelukkigen uitdag , in de uitvin-

ding van becher, een blyk van ongemeene
oplettendheid en ervarenheid in de Scheid*

kunde; waaromtrent zyn roem nog heden
vaster en onveranderlyker is gebleeven,

dan zyn Zand-goud. Aan de andere zyde
kan men, uit het gemelde geval, en de

aangewende voorzorg van ’s Lands Magten ,

(hoe zeer forrrmige Alchymisten hier ook
tegen uitvaaren,) wel nagaan, dat dit ftulc

zeer wyslyk, met omzigtigheid behandeld,

cn vervolgens geheel agter gebleeven is.

Veel meer en overvloediger dan het

Goud, of eenig ander Metaal, huisvest

onder onze Zanden het Yzer, dat hier ge-

noegzaam alleen aan deeze ORDE zoude
voldoen ; dog dit zullen wy onder de Me-
taaien breeder behandelen : dan onze rang-

schikking, en eenige ons nog bekende

Soorten, verpligten ons, om deeze ORDE
in twee rangen te verdeelen, naamlyk,
Metaal-Zanden en Mineraal»Zanden .

A a a 4 De

DELF-
STOF-
FEN.
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De EERSTE RANG der TWEEDE ORD3,

META AL-ZANDEN.

Mctaal-zanden zyn greinen , korrels en
gruizige deelen,die uit zelfftandige of meest
al zuivere Metaal ftoffen beftaan, en met
geene andere Stoffen vereenigd zyn, dan
die ’er zig toevallig onder vermengen. Men
vind ze weinig of byna niet in Holland,
maar nog wel in de naastgrenzende Lan-
den, en vooral in Gelderland. Wy zullen

deeze Stoffen hierom niet dan beknoptlyk
voordellen, en wyzen onze Leezers ver-

der na het voorheen opgegeeven ondeiv

fcheid van Metaal en Mineraal. Zie Blad?.

3Ó3-

Eerjie Gejlagt.

G OUD-ZAND.

Zoo men het BecheriaanschGoud-zand ten

eenigen tyde iloflyk in onze Duinen mogt
yinden

?
dat het dan hier geplaatst worde.

Tweede Gejlagt .

YZER-ZANP.

Zeer zeldzaam , dog egter fomtyds , ont-

moet men nog wel, by geval, tusfehenhet*

Oker- zand, een ftoflyk Yzer-zand, dat we-

zen-
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zenlyk niets dan Yzer is. Wy bezitten ’er

eene goede hoeveelheid van, by Amers-
foort gevonden, en ook eene dergelyke

Soort, van de Oergronden, by Voorhout.
Het is zwart , hoog donker bruin , de kor-

rels zyn veelal fcherpagtig, en het word
byna geheel door den Zeilfteen aange-

trokken. Het geen ik gevonden had
was als lugtig aan een verbonden, dog
het wierd op ’t minfte aanraaken grui-

zig. Men vind het voorts in overvloed
vermengd onder de Zand okers, die ons
dadelyk Haan te noemen. Wy mogen
’er deeze volgende Soorten met recht van
bepaalen,

Eerfte Soort.

MAGNEET-ZAND,

Ik heb onder onze Zanden, by derzel-

ver onderzoek, en wel inzonderheid met
het nafpeuren der Okerftoffen, ontdekt,
dat ’er Magneetifche Zanden waren; dat

is, dat fommige Zanden, tot eene zekere
hoeveelheid faamvergaderd , Yzerhoudende
Stoffen en fyn Yzer- Vylfel aantrokken.

Zoo nu, gelyk het doorgaat, de Magneet
een Yzer-mineraal is, dan eischt dit Zand
hier eene plaats. Zie Bladz. 394,

DELF^
STOF-

FEN,

H AS-
NEET»
ZAND.
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delf-
stof-

fen»

ZWART
YZEK-
ÏAND.

ERUIN
YZHR-
ZAND.

V

YZER-
ROF.STIG

ZAND.

736 NATUURLYKE HISTORIE

Tweede Soort.

ZWART YZER-ZAND.

Dit Zand is zwart, ongemeen fyn , en
voor den Magneet geheel aantrekkelyk.

Men ontmoet het by Naarden , naar den
kant van Emmenes.

Derde Soort.

BRUIN YZER-ZAND.

Een hoog bruin Zand, dat tot eene vol-

komen Yzerftof overgaat
; het zweemt ten

uiterften naar Bruin Oker-zand ; dan het is

veel zwaarder en glanziger. Men kan het

in onze Oehrbeddingen vinden.

Vierde Soort.

YZERROESTIG-ZAND.

Zoo men Yzerroest, dat als Zand af-

gruist > onder Zandig Metaal wil brengen,

dan moet men ’t tot deeze Soort betrek-

ken.

Hier zouden nu nog kunnen volgen,

Zilver , Koper ,Lood- en andere Zanden,
die in andere Gewesten als zuiver Metaal

gevonden worden: dan nadien my dezel-

ven in Holland onbekend zyn
,
liaan wy ze

over

,
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over, en vervoegen ons tot het ontvou-

wen van den tweeden rang.

De TWEEDE RANG der TWEEDE ORDE .

MINERAALE-ZANDEN.

In onderfcheiding van den voorgaanden,

bevat deeze volgende rang die Zanden,
welken onrype Metaal-ftoffen , of Zouten,
of Zwavel bezitten, die daar mede, en zeer

dikwils met verfcheiden Mineraal-ftoffen

te famen, bezwangerd zyn. Deeze Zan-

den bevind men altoos zwaarder dan eenige

anderen; en nooit ontmoet men ze, of zy

hebben eene onderfcheiden koleur, welke
van die van gemeen zuiver Zand, en van
zwarte Aarde verfchilt ; vooral zyn zy grui-

zig, en in hunne korrels van ailerleie ge-

daante en figuuren. Men kan deeze Zan-
den al in een vry groot getal van Gejlag-

ten en Soorten uitbreiden; nademaal ieder

byzonder Mineraal-fbof een Gejlagt of Soort

uitmaakt : dan voor zoo verre wy ons tot

Holland bepaalen, ftaan ons alleen de vol-

gende Geflagten voornaamlyk in aanmerking
te neemen.

Eerjle Geflagt .

OKER ZANDEN.

Aangezien de Oker, benevens deszelfs

betrekking op het Yzer, den Magneet, en

het

delf-
stof-
fen*

MINE-
RAALE
ZANDEN.

OKER-
ZANDEN»
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het Zand, hier boven reeds verhandeld zy,
zoo komt het ter deezer plaatfe niet in

bedenking, om ’er hier over uit te wei-

den. Men brenge het voorgeftelde, raa-

kende het gantfche Eerfte Gejlagt van den
derden RAXG der TWEEDE ORDE der EER-
STE CLASSE hierover, en onderfcheide

het in deezen flegts, onder de gedaante van

Zand , van de daar voorgeftelde Aarde ; en

bepaale vervolgens deeze Soorten.

Eerfte Soort. Fyn geel Okerzand. Zie Bladz.

394. 3de Soort , Plaat I.

Fig. 12, 16, 17, 23. by
O. Z.

Tweede Soort, Bruin Oker-zand. Zie Bladz.

395. 4de Soort , Plaat I.

Fig . 12, 15,18. byB.O.Z.

Derde Soort. Rood Oker-zand. Zie Bladz.

398. 8fte Soort, Plaat I.

Fig. 15 by R. O. Z.

Vierde Soort. Zwart Bruin Oker-zand.

Het overige, dat men hier wegens die

Oker zanden mogte bepaalen , zou op de

grofheid en fynheid betrekking kunnen heb-

ben, dan het voorgemelde, op BI. 363. en

vervolgens zal daar aan voldoen.

Twee-
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Tweede Geflagt .

GLIM-ZAND, BLINK-ZAND.

’£r is onder de Mineraale Zanden eene

zekere Soort van Zand bekend, dat, als ’t

ware, uit fyne dunne gladde en veelal plat-

te deeltjes beftaat ; welken een glans heb-

ben, als die van Zilver , Koper, en zelfs

Goud. Dit Zand vertoont zig onder ver-

fcheiden koleuren, zoo groenglimmend als

roodglimmend en blaauwgümmend ,
dog

boven al geelglimmend; en is by de Mine-
raalkundigen bekend, onder den naam van

Arena Mieans , Glim-zand
, en word daarom

Katte-goud , Katte-zilver genoemd. Het bezit

eenige Metaal of Mineraal-ftoffe , het zy

’er dan Koper, Tin of Lood in huisveste:

Zilver en Goud of Yzer komt nooit of zel-

den onder die gedaante voor ; maar de hal-

ve Metaalen, als de Calament, de Blende,
Zinck en dergelyken , beminnen die ge-

daante byzonder; ook fpeelt ’er de Zwa-
vel eene zeer groote rol in. Verre de

meeste deezer Soorten vind men in Hoi*

lancj niet ; nogtans zyn ’er ons eenige wei-

nige bepaalde Soorten van voorgekomen;
wesbalven ze ook hier te berde gebragt be*

hooren te worden.

Eerfle Soort.

GLIMMEND TIN-ZAND, LOOD-ZAND.

Men befpeurt in ’t hooge gedeelte van

Hol.

delf-
stof-
fen.

GLIM-
ZAND.

GLIM-
MEND
TIN-
ZAND,
LOOD-
ZAND.
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Holland, en wel bepaaldlyk boven Naar-
den, eene foort van fchubbige platte deel-

tjes, die fterk glimmen, en tusfchen de

witte en geeie Zandbeddingen verfpreid

zyn. Wanneer men die greinen verzamelt,

bekomt men eene Stoflfe, welke, gefmol-

ten en gefcheiden zyndc , de aanweezend-

heid van Lood of Tin te kennen geeft: by
menigte , en in eene onderfcheiden hoeveel-

heid , is deeze Stoffe my in Holland onbe-
kend; dan wel in Gelderland,daar het zeer on-

derfcheidenlyk gevonden word, De wel Eer-
waarde en zeer Geleerde Heer a. j. wal-
raven, Leeraar in de Gemeente te Elburg ,

heeft my van dit Zand toegezonden, ’t

welk zelfftandig by Epen gegraaven is; en
waar van men getuigd, dat het, gezuiverd

zynde , een zeer goed Tin uitgeleverd

heeft. Als ik dit Zand befchouw, en het

zelve vergelyk met andere Zanden, die

Tin houden , komt het 'er veelal mede over

een , wel byzonder met het wit Engelsch
Tin-mineraal; dog ’t is minder, vast. ’Er

zyn ook inderdaad tusfchen deeze Zand-
korrels veele kluitjes Tin-mineraal, die al

vry groot zyn , vermengd
; zoo dat dit

Zand, ten deezen opzichte, hier zyne
rechte plaats heeft; zynde ook, zoo men
wil, het Marcasfiet- zand.

Tweede Soort.

GRANIT-ZAND.

Somtyds bevinden ’er zig onder onze
Zan-
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Zanden ronde, roode, doorfchynende , of

kantige Kristallen, die zuivere Granitfteen-

tjes zyn ; welk Granitgruis onder de Tin-

mineraalen behoort. Dit Zand kan, voor

zoo verre het al vry kennelyk onder onze
grove Keizanden gevonden word, hier een

tweede Soort.uitmaaken ; dog onder de Stee-

nen zal het ons nader voorkomen.

Derde Geflagt.

Z W AVEL-ZAND.

Even zoo als de laatstbedoelde Soort,

vind men insgelyks, tusfchen onze Zanden,
ook een Goud glimmend gruis, dat niets

anders is dan eene zwavelagtige Stoffe , be-

kend onder den naam van Pyriten of Zwa-
veikies.

Wyders bezitten de Zanden , in brakke
Gronden en Veenen (leeds ook eenige

zwaveligheid, als by de overweeging van

’t Veen gemeld is; en dus kan men de
volgende twee Soorten van Zwavel-zand
(lellen.

Eerfle Soort.

PYRIT-ZAND.

Dit beftaat uit een groen glimmend Gruis,
met Zand vermengd. Het word vogtig in

de lugt, fmelt op het vuur, en geeft een
Zwaveldamp van zig.

DELF-
STOF-
FEN.

WALL.
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Tweede Soort.

BITUMINEUSS AND.

Onder de Veenen ,
en diep in onzen grond,

komt dik wils een zwart, kleeverig, ftin^

kend Zand voor; dat, droog zynde, in ’t

vuur een zwavelreuk afgeeft; het welk toe

deeze Soort te betrekken is.

Pierde G^flagt.

ZOUTE ZANDEN.

Wanneer het Zout, als eene Mineraale
zelfftandigheid, in het Zand doorgedron-

gen, daar in tegenwoordig is, dan formeert

het dit Gejlagt
; dog men vind het niet in

dit Land , dan voor zoo verre het met Zee*-

zout vereenigd is, welks kragt het in zoet

water dadelyk verliest, zoo dat het ’er niet

dan uitwendig aankleeve.

Wat voorts nog betreft de Salpeter-

zouten , die . hier en daar in onze moe-
rige gronden en Zand-beddingen doordrin-

gen , ’t is niet onwaarfchynlyk, dat die

ook het Zand kunnen aandoen; dan wy
hebben ’er tot nu toe al mede geen kenne-

lyke Soort van ontdekt, gelyk ook niet

van de overige Mineraale Zouten , deeze tog

zyn vlug en overal verfpreid. In ’t vervolg

zullen deeze omftandig voorkomen. Zoo
het iemand geluste deeze Zanden in ORDE
te fchikken , hy volge de ei^enite Grjlagt-

ürdc ,
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örde, a's in den derden rang der TWEEDE
ORDE van de EERSTE CLASSE: te weé-

ten, (O Vitriool-zand
,
(2)Salpeterig zand,

(3) Zeezout-zand
j (4) Ammoniakaal-zand,

en zoo vervolgens, tfiet allerleie Mineraale

Zouten en Geesten. Vergelyk wyders hier

mede , den 3den rAng , van orde 2. CLASS.
1., mitsgaders het Eerfte Deel , Bladz. 499.
en vervolgens het geheele Dertiende Hoofd-

Jluk , waarin de Zouten breedvoerig verhan-

deld worden.
Hier mede oordeelen wy deeze TWEE-

DE CLASSE in een geregelde ORDE ge-

bragt te hebben, en zullen nu in het vol-

gende Hoofójiuk overgaan
,
tot de daar naast

aangrenzende Dclfjlcffen , naamlyk de Sue*

Mn.

II. DEEL. Bbb TWAALF

DÊLÊ*
STÖfc*

Fttf.
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DELF-*

STOF-

FEN.

STEE-
NEN.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Behelzende de geheele DERDE CLASSE

,

of een Berigt
, makende de Steenen

van Holland , volgens derzelver

gevoegclyke rangschikking.

DERDE CLASSE.

STEENEN.

Na ons tot hier toe opgehouden te heb-

ben , met de fynfte , weekfte en ge-

meenfte DelfflofFen van Holland, te wee-

ten, Aarde, Kiai en Zand, zoo komen
thans onder onze befchouwing, de meer
faamgeftelde , de vaster , verharde , en meer
onderfcheiden voorwerpen onzer gegraa-

ven zelfftandigheden ; naamlyk de Steenen .

Ontellyk zyn de Soorten en verfcheidenhe-

den van deeze CLASSE; onnafpeurelyk de

onderfcheidene vermengingen
,

groeijin-

gen, veranderingen, enz. die ons de Stee-

nen opleveren; en alleringewikkelst , mits-

gaders uitgebreid is de menigte van Boe-

ken en Schriften, die ons derzelver groei-

jing,aart en verfchillendheden vermelden;

zoo dat zig hier een zeer ruim veld opdoe,
waar in men

t
wyd en zyd zoude kunnen

uit-
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uitweiden. Dan onze Hollandfche bodem is

zoo weinig met Steenen vermengd, dat de

Natuur zelve ons in dit Gewest ontflaat,

van in geheime Myngroeven om te dwaa-

len. Geene harde Rotzen, noch fteenige

Bergfpelonken bieden ons een nafpeu-

rend Schryfvertrek aan , om haare vaste

gewelven en eeuwigduurende Fondamenten
aandagtig te doorfnuffelen. Geene klippen

eifchen van ons gevaarlyke togten
,
om,

uit een dobberend Bootje, op haare fteile,

fcherpe en overhangende kantfteenen te

klauteren. Neen, ons vrugtbaar Holland
heeft gemaklyker wegen

,
langs welken wy

deszelfs Steenen kunnen leeren kennen

,

onder de koele fchaduwe van ’t lommerry-
ke geboomte, of tüsfchen weeke en zagte

Aard Klai- en Zand- gronden. Op groenende
heuvelen en heiden, of langs effen en glad-

de Stranden , vertoont ons deeze Land-
ftreek fiegts eenige weinige beddingen

, in

vergelyking van andere Landen , en eenige-

losfe Steenen hier en daar verfpreid; die

’er, vermoedelyk, voor een groot deel,

nog maar van andere Landen ,
door de Zee

en de Rivieren aangevoerd zyn. Wy mo-
gen hier derhalven vrylyk een korter weg
inflaan , tot de rangschikking deezer

CLASSE; en zullen daarom, op eene der-

gelyke wyze als wy begonnen hebben , ook
in dit geval vervolgen

; met inzonderheid

die Gejlagten te befchry ven , welken vol-

ftrekt tot dit Land behooren ; en tevens

kortlyk, als in ’t voorbygaan, te geden-
B b b 2 ken

OF.LF»

STOP”
F LN,
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ken aan de zulken, die, het zy toevallig

of uit andere bykomende oorzaaken, be-

trekking op Holland hebben. De uitmun-
tende rangschikking der Steenen van wal-
lerius zal ons ten dien einde ten rigt-

fnocre kunnen dienen, terwyl wy nogtans

de vryheid van cene nadere verdeeling, in

onze volgende beknopte Omfchryving , voor

ons behouden.
Alle Steenen, hoe genaamd, en hoeda-

nig zy ook van vervve, gedaante, groot-

heid of kleenheid , mogen zyn , hebben
dit gemeen, dat zy hunne deelen, waar

uit zy famengefteld zyn , tot eene vaste en

harde vereenigde zelfftandigheid aan een
verbonden hebben , dermaate dat dezelven

een vast lichaam uitmaaken. Men kan gee-

ne Steenen tusfehen de vingeren vergrui-

zen , alhoewel ’er fommigen zyn die afbry-

zelen; het grootfte gedeelte der Steenen

breekt niet , dan door geweldige hamerfla-

gen,en eenigen hunner zyn zelfs door een

zwaaren moker niet te bryzelen. De mees-

ten laaten zig door Staalen en Yzeren
Steenzaagen fatfoeneeren; veelen door bei-

tels en hamers bearbeiden
;
en anderen niet

dan door Slypen, enz. Ze zyn meeren-

deels aan afgefcheiden bonken of rotzige

groeven verfpreid , en fommige liggen aan

uitgebreide laagen. Alle Steenen zyn breek-

baar, en zinken in het water, waarin zy

niet fmelten ; ock worden dezelven in Oly
noch weeker , noch harder , maar in het Zee-

water neemen zy toe in zwaarte : voor het

Vuur
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Vuur zyn ze dien in een meer of minder

trap aandoenlyk, en ondergaan daar in al-

lerleie veranderingen.

Wyders verdeelen zy zig,naar die voor-

gemelde beproevingen , in het vuur of met
fcheivogten ,

al vry kennelyk in deeze vier

ORDEN ,
die wy van wallerius overnee-

men : naamlyk (a) in Kalkaartige
, (

[Calcarei ,)

(b) Glasaardse, (Vitrescentes ,) (c) On-
fmeltbaare, QApyri,*) en (d) Saamgeftelde

,

(.Mixti

)

EERSTE ORDE der DERDE CLASSE.

KALKAARTIGE STEENEN.

Dus noemt men alle Steenen , die door de

kragt van bet vuur tot een Kalkftof verwan-
delen , en welker verkalkte Stof vervolgens

,

met water vermengd wordende, op nieuw
eene fleenagtige hardheid en verknogtheid
aanneemt. Deeze Steenen zyn niet vast van
poriën , en zoo weinig hard van oppervlakte

,

dat zy door het flaalflag niet vonken ; ’t welk
het voornaamfte kenmerk is, om deeze ORDE
van de volgende te onderfcheiden. Wal-
lerius verdeelt deeze ORDE in vier Ge-

flagten ; te weeten Kalkfteenen, Marmer,
Gips en Spath: kortheidshalven , en over-

eenkomftig met onzen leidraad, brengen
wy dezelven tot de twee volgende rangen,
waar van wy den eerften den Marmeraarti-

gen
, en den tweeden den Spatbaartigen noe-

men.

delf-
stof-
fen.
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De EERSTE RANG der EERSTE ORDE,

MARMERAARTIGE STEENEN.

De Steenen
, welken onder deezen rang

voorkomen
, verfchillen daarin van die van

den volgenden rang, datzy vaster, en zon-
der fcbelferige laagen, faamgefteld zyn , als

mede dat ze geene doorfchynende kristals-

wyze deelen bezitten. Wanneer men de

Marmeraartige Steenen breekt, deelen zy
zig in ongelykvormige Rukken en brokken,
van allerleie hoeken en kanten, waarom
men ’er niet wel de gedaante van bepaalen

kan. Natuurlyk zyn zy meestal dof, dik-

wijs egter met een glimmend gruis ver-

mengd; de lugt vreet ’er door langheid van
tyd in, en ze worden kalkagtig ; tot Kalk
gebragt zynde, trekken zy de vogten kerk
na zig, en bruifchen in ’t water op, tot

een hoogen trap van gesting, die zelfs het-

te veroorzaakt: ook neemt derzel ver Kalk,

als die met Ammoniak-zout vermengd
word, een vluggen reuk aan. Alle de

Steenen van deezen rang gesten het aller-

meest met ziiure Geesten; en dit is het be-

llislende kenmerk van Marmeraartige Kalk-

lteenen. Deeze rang bevat veele Geflag-

ten , dog ze zyn ,
in zoo verre als ’t Hol-

land betreft, liegts tot deeze weinige vol-

genden te bepaalen.

Eer-
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Eerjle Geflagt.

FYNE KALK- STEEN.

Kalk- (teen is eigentlyk die bekende Steen

,

waar van de Steen-kalk hy uitneemendheid

gebrand word, welke in Holland by den

naam van Luikfchsn Kalkjleen bekend is , en

welks Kalk Steenkalk genoemd word. Men
vind denzelven gemeenlyk glad , fyn en vast

,

van onderfcheiden koleur, weinig dooraderd;

het forteert onder de gemeene Arduin-fteen

,

en zweemt naar fommige Kei of viiurOaan-

de Steenen, dog vonkt nooit met het ftaal-

fiag. In Holland zyn my geene vaste Bed-

dingen van die Steenen bekend ;ze worden
hier te Lande van Luik, Namur, en el-

ders ingevoerd , om tot Gebouwen , en
wel byzonder tot Zerken , Vloerfteenen

,

en anderzins te dienen; en zoo word ook
de Kalk, die ’er van gebrand is, alhier van
buiten ingebragt. Dog in onze loopende
Rivieren, aan onze Stranden , en op de
Naarder Beddingen, kriek het, tusfchen

de Keifteenen, van allerleie losfe Steenen,
van een kalkagtigen aart, die naastdenke-

lyk door de Rivieren , of de Zee van el-

ders in dit Land gebragt zyn; welk°n wy
uit dien hoofde dan ook houden voor de
Calculus Littoralis der Ouden, of de Kalk-

fteenen onzer oevers. Alle de Soorten

,

die ik hier onder betrek
, zyn los , van één

gefcheiden, meerendeels rondagtig, glad-

Bbb 4
'
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hoekig afgefleeten, en glad als Keien ;fom-

migen zyn zeer kleen, en anderen beftaan

uit vry zwaare Hukken; dog nooit zoo
groot, dat men dezelven tot bruikbaare

Steenen kan fchikken. Uit hoofde der on-
regelmaatige figuuren , en de vermenging
van de koleuren , kunnen wy de Soorten

in dit Land niet zeer duidelyk bepaalen;

hangende dit veelal af van de hoofdkoleu-

ren zelven. De voornaamften zyn de vol-

gende.

Eerfte Soort.

ZWARTE KALK- STEEN.

Deezen vind men, onder de gedaante

van platte gladde Keitjes, overal op onze
Stranden

,
gelyk ook de

Tweede Soort.

BLAAU.WE KALK-STEEN.

Eene Soort, die men mede overal in den
grond, daar voorheen Gebouwen geflaan

hebben, verfpreid ontmoet; dog dezelve

is dit Land niet natuurlyk.

Derde Soort.

BRUINE KALK-STEEN.

Onze Stranden leveren insgelyks die

Soort

j
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Soort op, dog ze is by uitftek in de Naar-

der Beddingen verfpreid, en zweemt vol-

ftrekt naar Vuurlteenen. Men vind ze

daar van allerleie grootte , verw en gedaan-

te , te veel om ze te onderlcheiden , en

van te gering een verfchil ,om ’er byzonder
op Haan te biyven.

Tweede Gefaigt.

GLIMMENDE KALK-STEEN.

Even zoo als de voorige Kalklteenen

,

vind men ook overal Steenen verfpreid

,

die uit een aantal van kleene glimmende
als ’t ware fchubagtige deeltjes famenge-

lleld fchynen. Men befpeurt ze al vry
veel by Naarden , mitsgaders aan onze
Stranden; dog ze zyn daar, door de Zee,
meest al rondagtig afgefleeten. By \v a l-

lerius komt dit Geflagt voor, onder den
naam van Calcareus Scintillans

; men kan het

zelve tot deeze Soorten brengen,

Eerlle Soort.

WITTE GLIMMENDE KALK-STEEN.

Deeze Soort is tamelyk gemeen , en
word in al vry groote bonken gevon-
den.
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Tweede Soort.

BLAAUWE GLIMMENDE KALKSTEEN.

Meest al vind men die als platte blaauvve

Keitjes, die Rukken van het glimmende
Arduin-fteen zyn.

Derde Soort.

ZWARTE GLIMMENDE KALK-STEEN.

Tusfchen onze Keibeddingen liggen zeer

veele gitzwarte Steenen , met glimmende
deeltjes vermengd , die de onkundigen

voor Toetfleenen houden; dog ze zyn op-

regte Kalkfteenen ; men vind ze van aller-

leie grootte.

Vierde Soort.

GEADERDE KALK-STEEN. G.ROEN-
AGTIGE KALK-STEEN.

Onder de Beddingen der Kei- en andere

Steenen , doen zig eenige groenagtige

Steentjes op , die met aderen en vlekjes

doorweeven zyn , welken men tot deeze

Soort brengt. Wyders komen ’er nog ver-

fcheiden andere verfchillendheden voor,
die van de koleuren afhangen, en geene
afzonderlyke melding behoeven. Het Steen-

tje op Plaat VII, Fig. G heeft hier betrek-

king op. Der-
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KALK-STEEN, UIT LAAGEN SAAM-
GESTELD.

Dusdanige Steenen zyn overvloedig, by
Naarden en Amersfoort, van de overige

Sceenen te onderfcheiden ; men ziet ze

meestal zwart, en als leilaagen op één ge-

groeid;dog oneindig fyner en vaster; zy bree-

ken aan ongelyke ftukken
, en toonen zeer

kennelyke dwarsloopende laagen ; dog die

niet affchelferen : op Plaat VII ,
Fig. I. is zulk

een Steentje afgebeeld. De Soorten zou
men , indien men ze in andere koleuren ont-

moette
,
gemaklyk kunnen fcbiften

; my is

tot nogalleenlyk deeze eene Soort ter hand
gekomen.

Vierde Geflagt.

MARMER.

Het Marmer, naar ’t welk deeze rang
den naam draagt, volftrekt een Kalkfteen

zynde* en ten vollen daar mede overeen-

komende, buiten dat het zig beter laat po-

lysten ,
volgt hier best, in orde van be-

lchouwing. In Holland worden geen Mar-
mer-fleenen gegraaven, die tot eenig ge^

bruik dienen ; alleenlyk ontmoet men Mar-
merbrokken , van allerleie onregelmaatige

figuuren 9 hier en daar opgevvorpen: des

het

KALK-
STEE-

NEN AAN
LAAGEN.
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MER.
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het Marmer aan dit Land niet natuurlyker

zy-, dan de meeste Kalkfteenen. Alle mar-

mers zyn meer of min geaderd
, met aller-

leie zwarte, witte, roode of blaauwe ade-

ren, en veele ziet men gevlekt; dermaate
dat men , van Marmer fpreekende , zig al-

toos een denkbeeld van geaderde Steenen

voorftelt; waarom ook het fchilderen als

Marmer
,
Marmeren heet. Schoon nu het

Marmer, als gezegd is, hier te Lande niet

natuurlyk voorkome , zoo vind men ’t cg-

ter, in de oudfte Beddingen van de Kei-

fleenen , vry veel vermengd ; en men zou
het naar de onderfcheiden koleuren kun-

nen afdeelen ; dog de Marmers verfchillen

hier in, zoo veelvuldig, dat die onder-

fcheidingen ontelbaar worden. In het

Leidfche Mufceum telt men, aan verfchil-

lendheden van Marmers, meer dan drie-

honderd Soorten ; en ik heb verzamelin-

gen van meer dan agthonderd Soorten ge-

zien. Maar dat zoodanig eene onderfchei-

ding eenigzins onnut zy, isblykbaar, als

men begrypt, dat men uit een en het zelf-

de ftuk Marmer, het nu dwars, dan recht-

flandig, dan fchuin doorzaagende, allerleie

verfchillendheden verkrygt
, die eer het oog

van onkundigen ftreelen, dan den des kun-
digen eenig weezenlyk nut aanbrengen. Wy
zyn niet vreemd van te denken, dat veele

geaderde Keien, Plaat VII
,
Fig. D. in de Zee

,

van brokken Marmer afkomftig , en door den
tyd harder en vaster geworden zyn , zoo dat

zy vuur flaan
;
dan hier van ftraks nader.

Het
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Het Marmer van allerleie fchoonheid en

waarde, word hier in Holland meest uitltali-

en en elders gebragt ;
dog in dekonst om het

te bearbeiden, zyn onze Konftenaars al

vroeg geene derminften geweest ; en fcboon

wy, met recht, Italiën zyn ouden en be-

flendigen roem laaten , mogen wy nogtans

wel zeggen , dat men overal , in onze Ker-

ken en prachtigeGebouwen, byzonder op het

prachtig Amflerdamsch Raadhuis , overvloe-

dige blyken van geen geringe Hollandfche

Fraxitelesfén en Pignialions kan vinden. Voorts
laaten zig de Soorten van Marmer gereed-

lyk bepaalen, naarde hoofdkoleuren , die

ze draagen ;
als daar is wit Marmer

, zwart
Marmer, blaauvv, geel, groen en geaderd

veelkoleurig Marmer, enz. van alle welke
Soorten men overal veele brokken verfpreid

vind.

Pyfde Gejhgt.

GIPS.

De Gips, of het zoogenaamde Albast is

meest al van een zuiver wit, waarom men
zegt , zoo wit als Albast. De deeltjes deezer
Steenen zyn doorgaans platagtig glimmend;
de Steen zelve is weeker dan Marmer , eenig-

zints halfdoorfchynend, en breekt ligter; dog
ook aan onregelmatige brokken. Men kan
den Gips met een Mes affchraapen , en onder
den hamer tot poeder (laan : fyn geftooten of
gemaalen zynde , verkrygt dezelve over ’c

vuur eene eigen fchap, waar door zy met wa-
ter verhard. De konst van Gipsmaaken en

DELF-
STOF-
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gieten, uit Italien berwaards overgebragt*

houd hier nog ftand, en word in Holland
vry naauwkeurig geoeffend. Men moet,
’t is waar, erkennen, dat de Italiaanen nog
de meesters zyn, in het werken met Gips

uit de hand, ter vercieringe van piatfons,

en ’t opmaaken van zolderftukken ; dog wat
aanbelangt het maaken van vormen tot

beeldwerk, hier in hebben wy deeze Natie

al voorlang overtroffen ; en ik weet voor-

zeker ,
dat de meeste vormen van Beelden

,

waarmede de Italiaanen veelal langs Praat

omloopen, van onze oude Hollandfche

Beeldhouders afkomftig zyn. De beroem-
de Pleister- of Gips-gietery van van der Mey ,

te Leiden, leverde hun van tyd tot tyd

vormen en Beeldwerk , die zy door ’t Land
alom vertierden : en nog bewaart de na-

komeling van die Familie, Avy van der Mey ,

te Warmond, eene overheerlyke en zelfs

zoo niet meer bekende verzameling van
egte en oude afgietzels , van allerleie vor-

men , voor wel uitgewerkt Beeldwerk. Jam-
mer is het dat deeze Nazaat van een groot

Konftenaar , die zelf niet geheel onkundig
in het Ruk van gieten is ,

of uit eene zekere

foort van lustloosheid , of geen gelegenheid

hebbende om de ffukken gemeen te maaken ,

dit werk verzuimt, en zig alleen ophoud
met Gips tot Pleisters te bereiden , waarin

hy by uitneemendheid bedreeven is. Wy
zouden hier eene gunftige gelegenheid heb-

ben, om van het Gips bereiden en gieten

breedvoerig te fpreeken: dan, nademaal
de
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de Gips, waar van men Pleisters maakt, in

Holland niet oorfpronglyk is , fchoon men
nog al Gips en Albaster-lleenen in onze

fteenagtige Keibeddingen vinde, zoo Haan

wy dit over; en melden flegts, dat de

Gips-fleen, fyn geklopt, gemaalen en ge-

zift zynde , vervolgens in een grooten

Yzeren Pot, over een heet vuur, onder

een geftadig roeren, tot een zekeren trap,

om zoo te fpreeken
,
gekookt wordt , tot

dat zy de eigenfchap verkreegen heeft,

om, met water vermengd, te verharden.

Wat voorts het gieten zelve betreft, dit

is veelal eene kundigheid en handeling,

door oeffening verkreegen , waar door
men de Pleister op zyn pas weet te men-
gen: dit gedaan hebbende, giet men de
Fleister, door ’t water week zynde, in

de vorm, van wat gedaante die ook zy;

en men laat ze in de vorm verharden,

tot dat ze ’er zig als van zelve van af-

fcheide : dus kan ieder een vry gereedlyk

Medailles, Basrelieven, enz. afgieten; dan
de groote zaak , om ’t wel te doen , is han-

digheid, oeffening en ondervinding. De
Soorten , welken hier byzonder in aanmer-
king komen ,

zyn de volgende.

Eerfle Soort.

ALBAST.

De Albast* fteenen, die men in Holland
vind, beflaan allen uit afgebroke kleene

of
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of groote brokken ; en men ontmoet geen
groote Steenen , die tot eenig werk be-

kwaam zyn: ook fpoelen ’er op de Stran-

den veele Albaste Steenen, of zoo ge-

naamde Albaste Keien aan, die tot deezs

Soort behooren. Schoon het Albast niet

eigentlyk tot Gipsmaaken gebruikt worde,
heeft het nogtans die opgemelde Eigene

fchap.

Tweede Soort.

BLAD-GIPS.

Onder den Gips, welke hier te Lande
voorkomt, die ik wel kennelyk onderichei-

de van het Albast, is eene Soort, die veel-

tyds met bladagtige laagen als Spath op één
groeit. Ik bewaar ’er een uitmuntend

ftukje van , op de Amersfoorder Heide ge-

vonden ; ’er zyn naastdenkelyk nog andere

Soorten , hier en daar verfpreid , dog ons

onbekend: ten zy men eenige witte Zan-

dige Keifteenen , die walleriüs fchynt te

bedoelen , onder den naam van Gypfum are-

narium ,
hier onder wilde tellen; dan dit

agten wy geen zuivere Gips te zyn. De
overige Geflagten en Soorten , welken hier

zouden kunnen volgen , hebben geene de

minde betrekking op ons Land; weshalven

wy die ongenoemd zullen laaten; wyzende
de zulken, dien het behaagen mogte dit na

te gaan , verder naar onzen Geleerden wal-

leriüs.
Zes*
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Zesde Geflagt .

CHRIST AL- GIPS.

Dit Geflagt is niet zeer kennelyk in ons

Land: dan, dewyl wallerius hier onder

betrekt eenige Soorten, die, gebrand zyn-

de, eene Soort van Pbosphorus uitleveren,

en wy etlyke dergelyke Steenen gevonden
hebben , zoude men dit Geflagt nog een

kleen plaatsje kunnen geeven. indien ie-

mand dan zoodanige Steenen mogte ont-

moeten, die, gebrand zynde, in ’t duister

eenig licht afgeeven, en voorts aan deom-
fchryving deezer orde en CLASSE vol-

doen , dat zy dan hier geplaatst worden.

Be TWEEDE RANG der EERSTE ORDE.

SPATH-AARTIGE STEENEN,

Het Spath , Spaath , of de Spiegelfteen

,

beftaat altoos uit ruitswyze platte, lang-

werpige, fpietsagtige, en bladagtige Chris-

tallen, die veelal piramidaal uitfteeken, en
als glas glimmen. Indien men een Spath-

lteen breekt , verkrygt men , hoe kleen de

afgebroken ftukken zyn , altoos brokken,
die de gedaante van de Christallen behouden.
Men vind de Spathfteenen zeer verfchil-

lende in hardheid; daar zyn ’er, die, door
’t drukken met ^e hand , bryzelen ; anderen
daar en tegen wederftaan den hamerflag,

en zyn zoo hard als Vuurfteenen. DeSpar.h-
* II, deel. Cce fteën

delf-
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fteen knapt in het vuur, en laatzig, ge-

brand zynde, tusfchen de vingers tot poe-
der wryven : dan dit poeder gest, na de
verkalking, zo fterk niet als de Kalk van
den Luikfchen Kalkfteen,en trekt ook geen
vogt tot zig; anders komt deeze Steen, met
Ammoniak-zout vermengd, in alles hoofd-

zaaklyk met den Kalkfteen overeen, gestende

op zig zelve ongemeen fterk in Scerk-water,

en andere zuure Geesten.Wy kunnen van het

Spath in Holland zoo weinig bepaalde Ge-

Jlagten en Soorten opgeeven , dat wy daar

omtrent niet hebben uit te weiden ; nog-

tans vind men veele Spath-aartige Steenen
tusfchen de Keibeddingen , en nu en dan
aangefpoelde brokken aan onze Stranden.

Men ontmoet veele Spath-christallen aan de

Grotwerken , die op aanzienlyke Buiten-

plaatfen tot cieraad verftrekken : en deeze

brokken worden niet zelden tusfchen de

gronden verfpreid; weshalven men omzig-

tig moet zyn , om ze voor geen Natuurly-

ke Voortbrengfelen des Lands te houden,
ingevalle men hier of daar eenig Christal-

fpath mogte vinden. Het eenige Geflagt

van het Spath
,

dat my hier te Lande het

natuurlykfte , fchoon nog twyffelagtig

,

voorkomt, is bekend onder den naam van

ONDOORSCIIYNEND BLAD-SPATH.

Dit beflaat uit witte of ook wel geelwit-

te Steenen, die uit platte Schelfers op één
gegroeid zyn: de brokken, die men hier

en
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cn daar vind, zyn meestal vierkantagtig,

afgebroken , en gelyken veel naar de witte

biadagtige Gips-fteenen : men kan ze in ver-

fchillende koleuren aantreffen , en voorts

naar dezelven verdeden Nadien de ove-

rige Gejlagten en Soorten van deezen rAng
my in Holland onbekend zyn, zal ik ’er

niet verder op blyven liaan ; Ichoon ik geen-

zins twyffele ,
of ’er zyn hier en daar, van

dit zoo algemeen Steengewas , nog al eeni-

ge Soorten in onze hooger Landen verfpreid.

Meerder en kennelyker Soorten levert ons

op de volgende

TWEEDE ORDE.
GLASAARTIGE STEENEN.

Overmits wy van den Glasmaakenden
aart der Zanden, overeenkomllig met ee

nige Steenfoorten , reeds gefproken heb-

ben , kan men zig, wegens deeze Steen-

orde gereedlyk een denkbeeld vormen ;

vooral als men gadeflaat, dat een zeergroot

getal van glasaartige Steenen hunnen oor-

iprong uit het Zand zelve hebben. In ’t

algemeen noemt men Glasaartige Steenen,

alle de zulken, die in het vuur fmeltbaar

zyn, en tot Glas overgaan; men vind ze

doorgaans zoo hard, dat zy op het llaalflag

Vonken; en zy bezitten allen zekerlyk ééne

deezer eigenfehappen ; daar benevens zyn
ze allen onaandoenlyk voor Sterkwater of
andere Zuuren. Wy deelen ze, volgens

WALLERius , in deeze vyf rangen: (a) de

Cec 2 Lei-
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Leiaartige, (b) de Zandfteenen, (c) de
Keifteenaartige, (d) de Rotsfteenaartige ,

en (e) de Christalaartige.

De EERSTE RANG der TWEEDE ORDE .

LEI-AARTIGE STEENEN.

Leifteen word in ’t gemeen gehouden,
voor eenen , uit fyne, platte , fchelferende

laagen, faamgeftelden Steen, die op het

ftaalflag weinig vonkt, dog glasagtig in ’t

vuur fmelt. De meeste Leifteenen bezit-

ten een zwaveligen glimmer, QPyrites,) tus-

fchen hunne laagjes; daarenboven is alle

Leifteen fyn en glad van oppervlakte, en
ligtlyk in laagen van één te fplyten. Men
kan ’er met de nagelen indrukzels op krat-

fcn; en dezelve word ook,gelyk ten over-

vloede bekend is, zeer veel gebruikt, om
’er met eene griftje op te fchryven. On-
der alle de Glasaartige Steenen , is ’er geene

,

die fpoediger tot Glas verwandelt, ’t welk
egter, min of meer, fpoedig gefchied, naar

geraade van derzelver hardheid. Deeze
Steen verandert niet van koleur, dan wan-
neer hy tot Glas overgaat; het Glas dat ’er

van komt is troebel , en gelykt naar een
opgeweld fchuim, ’t welk zoo ligt is

,
dat

het op ’t water dryft.

Hoewel nu de Leifteen
,
myns weetens,

nergens in dit Land aan zwaare Beddingen
ligge

, ’er worden evenwel overal aan onze

Stranden zoo veele Leifteenen, en brok-

ken
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ken van Lei aangefpoeld , en ook elders

gevonden, dat het niet buiten vermoeden

zy, dat onze Zee, verre voor onze Kus-

ten, hier of daar met Leifleen-laagen voor-

zien is; of dat ’er ten minflen, langs dien

weg, eene gemeenfehap met de Britfche

Kryt en Leilaagen plaats heeft. Ook wor-

den ’er van het hoogere gedeelte van Hol-

land, langs de Maaze, nog al eenige Lei-

üeentjes afgevoerd. Luikerland , en een
gedeelte van Staats- Braband . bezit veel

Lei. De Luikenaars vertieren ’s jaarlyks

veel Leien hier te Lande, daar ze tot da-

ken op Kerken en grootfche Gebouwen
gebruikt, en aan platte (lukken overeen

gedekt worden , juist zoo als de Visch-

fchubben op den Voorn, Karper, of der-

gelyke Visfchen liggen : dog onze bloeien-

de Pannebakkeryen doen dat vertier veel

verflaauwen. Indien men nu wyders agt

flaa op de gelegenheid
, zoo van onze hoo-

ge Hollandfche als Gelderfche Landen, be-

nevens die onzer Stranden , en daar by ee-

nigzins let op de natuurlyke groeijing van
den Leifteen in onze Nabuurige Streeken,

mogen wy, onder zekere bepaaling, boven
by de befchouwing der Klai reeds gedagt,

BIa(Jz
.

den Leifteen hier wel voordraagen als ee- t 6s en

nigermaate natuurlyk eigen aan fommige *66.

Hollandfche Beddingen: dog wat derzel-

ver Gfjlagten en Soorten betreft , hier om-
trent zyn ons geene aanmerkeiyke verfchil-

lendheden voorgekomen, dan die wy in

deeze twee Gtflagten erkennen.

C c c 3 Eer»
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Eerfte óeflagt.

HARDE ZWARTE OF BLAAUWE
LüI-STEEN) BLAD-LEI.

Dit Geflagt ftemt in alles overeen met
de befchryviug van den rang zei ven

;
en wy

kennen ’er in dit Land llegts twee byzon-

dere Soorten van ; ten zy men op eene
zwarter, blaauwer, of graauwer koleur

agt geeve. Men vindt deeze Leifteenen

overvloedig, dog meestal rondagtig afge-

fleeten , en\ aan losfe ftukken
, tusfchen

onze Keibeddingen en overal op onze
Stranden.

Eerfle Soort,

DEK-LEIEN.

Deeze Soort word aan platte afgefleeten

ftukken aangefpoeld.

Tweede Soort.

STEEN* KOOL- LEI,

Onder de gedaante van zwarte uit laagen

geformeerde brokken, fpoelt ’er op onze
Stranden eene Soort van Lei aan , die den
aart van Steenkool fchynt te bezitten , wel-

ke Soort hier t’huis gebragt kan worden.

Twee-.



van HOLLAND»

Tweede Gcjlagt.

WEEKE LEI-STEEN.

Hier boven hebben wy nu en dan van
de fyne laagjes der Klaien gefproken, en
nu (laat ons deswegens wel byzonder aan

te merken, dat men inderdaad, hier en
daar in dit Land, die laagjes tot een byna
volkomen Leifteen aangegroeid vindt; zoo
dat men ’er alle de eigenfchappen in erken-

ne, die wallerius ons opgeeft, in zyne
zeventigfte Soort, onder den naam van
(Fisfilisfriabilis,) wryfbaareLei ; dat is Lei-

fleen, die zoo week en wryfbaar is, dat zy
tusfchen de vingeren vergruist. Wy be-

waaren een zeer kennelyk Stukje van dien

aart
,
gevonden aan den oever van onzen

Binnelandfchen Ysfel ; en bezitten ook nog
een ander , dat met Dary vermengd is ; waar-

om wy dit Gejlagt ten minften tot twee Soor-

ten brengen.

Eerfle Soort.

KLAIAGTIGE LEI-STEEN.
%

Deeze is graauw wit van verw
,

plat, en

met Schelfers vast op één gegroeid.

Ccc 4
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Tweede Soort. •

DARYAGTIGE LEISTEEN.

Een zwarte en ligte zelfftandigheid , die.

niettemin vast en met laagjes op één ge-

wasfen is; zynde niet ongelyk aan eene
wekere Soort van zwart Ebbenhout.

De TWEEDE RANG der TWEEDE ORDE.

ZAND-STEENEN.

Door Zand-fteenen
,
gemeenlyk Slyp-ftee-

nen, ook wel LelMfeenen genoemd, ver-

ftaat men die Soorten , welken altoos uit

aaneenverbonden Zanden of grove Steen-

deelen zyn famengefteld ; zoo dat de deel-

tjes, waar uit zy beflaan , voor het bloote

oog zigtbaar zyn, en het blykbaaris, dat

’er in dezelven eene famenkleevende ver-

eeniging, (t oagulatio^) van ailerleie grove
of fyne Zanden plaats heeft , naar geraade

waar van zy in grofheid of fynheid ver-

fchillen. Deeze Zandfteenen worden veel

al by vaste laagen of Beddingen gevonden:
Braband levert ze veei ; dog het nabuuri-

ge Bentheim bezie ze by uitneemendheid

,

en ze zyn hier te Lande, onder den naam
van Bentheimer Steen

, over bekend: voorts

zyn de Steenbeddingen in Duitschland ’er

overvloedig vol van. Dan wat Holland aan-

gaat, men vind ze daar *il mede niet, dan
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hier en daar aan enkele Hukken; dog zy

worden ’er veelvuldig gebruikt tot ondei%

fcheiden foorten van Gebouwen en hand-

werken ; ’t zy dat men ’er zig van bediene

tot Molen-fleenen of SlypHeenen , mits-

gaders tot Bikfieen of Tras en dergelyken.

Men ontmoet ze ook, fchoon men ze hier

te Lande niet aan vaste Beddingen vinde,

nogthans in eene groote menigte in onze
meergemelde Kei- beddingen aan brokken

verfpreid; waarom wy ook deeze Steenen *

volgens onze gewoone wyze van voorHel-

ling, alhier eene plaats geeven.

De ZandHeenen hebben
,

buiten het

reeds gemelde zigtbaare van derzelver

deelen, nog ten onderfcheiden kenteken ,

dat zy aan onregelmaatige brokken bree-

ken, op het Haalflag vonken, ligt bryze-

len, tot glas fmeltbaar zyn, en een hard

en vast glas leveren. Wyders hebben de
ZandHeenen dit veelal gemeen, dat zy het

water inzuigen ; en men vind ’er fómmi-
gen die het laaten doorvloeien ; hoedanige

ongemeen nuttig zyn, om het water aller-

zuiverst door te laaten fypelen , of lek-

ken. Kortlyk Hellen wy ’er deeze Gejlag

\

ten van voor.

Eerjïe Gejlagt.

FYNE ZAND STEEN, SLYP-STEEN.

Men vind onder onze Beddingen veele

platte fyne Steenen , welken inderdaad over-
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eenkomen, met die Soort, die men voor
Turkfchen Slypfteen opgeeft. Zy zyn uit

de allerfynlte Klai-en Zanddeelen faamge-

fteld ; zagt en marmeragtig in ’t aanraaken

,

en zoo vast dat ze weinig water intrekken*

Ik heb ’er, op, den bodem van den Ysfel,

hier en daar eenigen gevonden , die geel-

agtig van verwe zyn ; zoo men ’er daar be-

nevens fomrmgen van andere koleuren ont-

dekken mogte, dat men ze dan overeen-

komftig daar mede in Soorten verdeele.

Tweede Geflagt .

GROVE ZAND-STEEM, BOUW-STEE*
NENj GOTHISCHE -STEEN.

Wegens deeze Steenen valt hier eene
bedenking 5 die wy niet wel ongemerkt
voorby kunnen. Men vind naamlyk in ons
Vaderland, onze meeste oude Gebouwen y

byzonder de voorgevels en pylaaren der

Kerken, opgemaakt, met eene foort van
Zand-fteenen, die, naar den bekenden en
overouden Gothifchen Bouwtrant , zyn
opgemetfeld; ’t welk aanleiding geeft, om
de gedagten bepaalder te vestigen op de

herkomst dier gebruikte Steenen. Wy wil-

len ons hier niet ophouden met een ver-

haal der tyds omftandigheden , welken plaats

hadden, toen die Volkeren in ons Holland

huisvestten; ’t is te over bekend met hoe
veel gezags, en hoe geweldig zy ce Neder-

landen en gantsch Duitschland overheerd

hebben; maar de bedenking, of hier ce

Lan-
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Lande zulke Steenen in die dagen natuur-

lyk gevonden, dan of ze vervoerd, of

door konst bereid wierden, komt hier niet

te onpas fe. De twyffeling, die zig deswe-

gens opdoet, ontftaat hier uit, dat veelen

deezer Steenen op die wyze gefatfoeneerd

zyn ,
als of zy gevormd en gebakken zyn

geweest; zoo als dit in Jaatere dagen

in gebruik gekomen is, en nog heden

Hand grypt; als men de ftyien van groote

Kerkglazen, die naar de Gothifche wyze
gebouwd zyn, herftellen wil; gelyk zoo
ook eenige oude rooswerken en (frikken

,

voor de gemelde Kerken , in vormen gebak-

ken worden. Men weec tog dat die oude Vol-

keren, zoo wel als de oude Romeinen, die

konst bezeeten hebben , van een allerflerkst

Tras te bereiden ; ’t welk zy met Zand en

Kalk dermaate wisten te verbinden , dat

het even als Zandfteen te bearbeiden was.

Men ziet van deeze kunst nog een over-

blyffel op den Leidfchen Burg ; waar in

,

by wyze van gemetzelde banden , ronds-

omme eene Soort van Steenen tusfehen

de anderen ingemetfeld is, die volkomen
uit eene menging van Schelp-kalk,Zand en
Tras beftaat,en geen geringe blyk vandoor
konstbereide Steenen aan de hand geeft; ten

ware men het voor verfteende Schelpfteen

wilde houden. Daarenboven is de hardheid en
vastheid van het Tras en de Kalk , welke men
in die overoude tyden tot het rnetfelwerk

gebruikte, daar uit ten vollen blykbaar,

dat dergelyk Steenwerk nog heden niet

ge-
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gemaklyk door geweld te brceken is; daar

men de gebakken Steen werken van laatere

tyden zonder moeite kan afbreeken
,

ge-

lyk ook de Steenen afbikken , en van de
Kalk of het Tras affcheiden, om ze op
nieuw te gebruiken. Dit in aanmerking
genomen zynde,zoo is het niet buiten ver-

moeden, dat eene zekere Soort van die

Zandfleenen, byzonder de kleene, door

konst bereid wierden. Wat nu verder

aangaat de twyffeling, of ’er zulk eene
Soort ook natuurlyk in ons Land gevon-
den zy; hier omtrent vertoont zig al mede
eenige fchynbaarheid. Men ontmoet im-

mers in onze hooge Landen , aan de Gel-

derfche en Stichtfche Grenzen, al vryaan-

merkelyke (lukken van Zandfteenen ; ook
vind men ’er nu en dan Kisten of uitge-

hooide Steenen onder den grond; hier by
komt nog dat men insgelyks elders, on-

der zekere hooge Bergen of Terpen
, al-

oude Begraafplaatfen ontdekt heeft, die

met op één geftapelde ontzachelyke Zand-

of Keifteenen overdekt zyn geworden. De
grootte deezer Steenen heeft fommigen
doen denken , dat dezelven door geen
menschlyk vermogen zoo ver vervoerd
kunnen zyn; en dit heeft hen in ’t vermoe-
den gebrast, dat zy hier omftreeks natuur-

lyk gevonden wierden Maar als wy het

oog vestigen op ons tegenwoordig Hol-

land , mitsgaders op die Landen , alwaar

men deeze teenen ontdekt heeft , en te-

Yens gaddlaan de moexasfigheid der gron-

den
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den en naastgelegen Beddingen; dan ver-

valt zulk een denkbeeld daadelyk, als (try-

dig met alle welgegronde natuurkundige

redenen. Men vind ook dit (tuk zeer bon-

dig, en niet min geleerd, ontknoopt, in

de voortreffelyke Oudheidkundige Brieven

van den Heer en Meester j. van lier,
uitgegeeven met de Natuurkundige aan-

merkingen van den Heer a. vos maar;
waar in dit denkbeeld zoo duidelyk weder-

legd word, dat wy ’er hier ter plaatfe ver-

der van afzien. Wat ons aangaat, wy ge-

looven dat men deeze Steenen voor afge-

fcheurde (lukken van Rotfen heeft te hou-

den, die door de gemelde Volkeren aldaar

gevoerd zyn; en dus overal in die Landen,
daar zy lang hebben gehuisvest, naar hun-
ne wyze van bouwen of begraaven, hier

en daar op één geltapeld gevonden wor-

den. Of dit nu Gothen, Wandaalen , Hun-
nen , of ’t geen ik voor my aanneemelyk
agte ,

Romeinen geweest zyn , bepaal ik

niet. Maar ik vind geene zwaarigheid
, om

vast te (lellen , dat ’er geene onmogelyk-
heid in ligt, dat men deeze Steenen, hoe
groot en* zwaar dezelven mogen zyn, uit

het nabuurige Duicschland hier en elders

overgevoerd heeft. De Historiën tog getui-

gen ten overvloede , dat men, zoo wel oud-

tyds als nu , de allerontzachelykfte gevaarten

heeft kunnen vervoeren ; en dat men ’er

fomcyds eene byzondereeer in (telde; waar
van nog heden ten bewyze dient, het zoo
beroemde Wonderftuk , de groote Obelisk,

te
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te Romen. Men voege hier by die vrees-

felyke onderneeming van het Rusfifche

Ryk, in onze dagen, om de haven van
Revel, midden door de Zee, met Rot-
fen, door itienfchen handen vervoerd, te-

gen het norfche zeegeweld te verlterken:

dit alles opmerkende, vind ik geene re-

denen , om aan het vervoeren van die

Steenen , door menfchen handen
, te tvvyf-

felen; dewyl de mogelykheid, gepaard met
de Reden, en de Historie der VolKeren
van dien tyd, dit gantsch aanneemlyk
maakt.

Voor ’t overige is ’t ons oogmerk niet,

hier omtrent breeder uit te weiden, als

hebbende deeze aanmerkingen hier ter

plaatfe flegts willen inlasfen , ter waarfchou-

vvinge,op dat men, ingevalle men, hier of

daar in Holland ,
zulke groote Steenen on-

der dergelyke hoogten mogte vinden, (’t

geen wy gantsch niet voor onmogelyk hou-

den ,) deswegens onzigtigheid gebruike

,

om ’er niet te los een verkeerd denkbeeld

op te bouwen. Ook geeven wy deeze be-

denkingen niet hooger op, dan als korte

aanmerkingen, voor zo verre het Holland

betreft, en zulks hier te pasfe kome; wil-

lende gaarne onze verdere gedagten daar

over aan de beflisfinge van bedreevener

pennen overiaaten. Welk gevoelen hier

ook de overhand hebbe, het zy dat die be-

doelde Zandfteenen allen tot Konst of Na-
tuur te betrekken zyn , of dat men eenige

door konst gemaakt, en andere natuurlyke
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alhier gevoerd heeft ; dit althans is zeker

,

men vind, zoö aan onze oude als nieuwe
Gebouwen, mitsgaders in onze Beddingen,

vry veel van die Steenen verfprèid ; welke

laatften wy alleen tot dit Gejlagt betrekken.

En men heeft hier omtrent, met opzicht

tot de lugts-of landsgefteldheid, in 't alge-

meen nog aan te merken, dat die Steenen,

in zoo verre zy voor de lugt bloot liggen,

eene groote verandering ondergaan : verre

de meesten worden door den tyd kalkag-

tig , en anderen , zoo als wy ’er op den
Utrechtfchen Dom gevonden hebben ,

groeien, als ’t ware, te famen tot laagen;

of nu de vogtige lugt en de zuure geesten

,

die in onzen dampkring zweeven, dat ver-

mogen op de Zandfteenen hebben
, om ze

dus te doen veranderen, dan of het in den
aart der Steenen zelven zitte, durf ik niet

beflisfen ; fchoon ik voor my het eerstge-

melde ’t aanneemlykfte agte. Wanneer
men de Zandfteenen

, ’t geen bepaalder tot

ons onderwerp behoort, ontmoet, zoo als

zy onveranderd gevonden worden , dan
ontdekt men terftond, dat ze allen uit een
grof Zand faamgefteld zyn; en dat veele

derzelver aan onregelmaatige bonken lig.

gen, terwyl anderen als Zandige groote
Keien voorkomen : dog in ’t laatfte geval

behooren ze tot den volgenden rang. Wy
brengen tot het hier bepaalde Gejlagt de
volgende Soorten.
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EerRe Soort.

WITTE BIK-STEEN.

Deeze Soort is wit, grof, en word hier

en daar aan losfe onregelmaatige Rukken
gevonden. De eigentlyke BikReen komt
veelal uit Bentheim; word tot gruis ge-

klopt, voorts gezift, en tot het fchuuren

van Koper en Yzerwerk in de huishoudin-

gen gebezigd. Men vind den BikReen zeer

veel, in de afbraaken der ouderwetfche

huizen; ten blyke, dat dezelve hier te

Lande van een oud gebruik was; gelyk

men ’er zig nog heden tot BouwReenen*
en wel byzonder tot HoekReenen, Pylaa-

ren en anderzins, in dit ons Gewest, veel-

vuldig van bedient.

Tweede Soorh

ROODE BIK-STEEN.

De koleur alleen onderfcheid deeze Soort

van de voorige , en zy is haare roode vervv

aan het Okerzand verfchuldigd.

Derde Soort.

MOLEN- STEEN.

De Molenfleen beflaat uit fyne harde

Zanddeelen , die dermaate vast aan één ge-

voegd
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Voegd zyn , dat zy Staal en Yzer flypen.

Men vind ’er hier te Lande niets van
, dan

brokken, die tot geen gebruik dienen: de

groote Molen-fteenen komen meerendeels

uit Duitschland, en werden hier, met de

uitneemendfte kundigheid, tot allerleieMo-

len-Fabrieken gebruikt*

Derde Gejlagt .

VERMENGDE ZAND-STËEN.

Hier door verftaat men zulke Zand-ftee-

nen, die wel voor het grootfte gedeelce

uit Zand beftaan , maar egter zeer kenne-

3yk met Glimmer, Granit of Keifteentjes

famengegroeid zyn. Men vind ’er in dit

Land zeer duidelyk deeze Soorten van.

Eerfle Soort.

ZANDSTEEN, MET GLIMMER VER-
MENGD,

Men ontmoet deeze Soort zeer veel by
Naarden en Amersfoort, van allerleie ko-

leuren ;dog voornaamlyk grys,ros en geel.

Tweede Soort.

ZAND-STEEN, MET GRANIT VER-
MENGD.

Deeze Soort zou best onder den Granit-
II. deel. Ddd Heen
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Reen voegen; dan voor zoo verre ’er meer-
der Zand dan Granit mede vermengd is,

eischt dezelve ook hier eene plaats.

Derde Soort.

ZAND- STEEN, MET KEITJES VER-
M E N G D.

Op dezelfde wyze als de tweede Soort,
komt ook deeze hier in aanmerking; dog
wy zullen dezelve onder de vermengde
Steenen nader befchouwen: by voorraad
vergelyke men het gezegde met Plaat VII,

Fig. A.

De DERDE RANG der TWEEDE ORDE.

KEI-STEEN- AARTIGE STEENEN.

Indien men onder alle de Gejlagten en
Soorten van Steenen , tot deeze CLASSE
behoorende , eenigen aan Holland natuurlyk

eigen moge Rellen , dan zyn het boven al

met recht de hier voorkomende KeiReen-
aartige Steenen; waar van men geheele

doorgaande Beddingen in het hooge gedeel-

te van dit Land ontmoet; zelfs word ’er

eene ontelbaare menigte van op onze Kus-
ten , en in onze Rivieren

,
gevonden ; wes-

halven deeze Steenen hier wel een omRan-
diger vonderzoek verdienen. Men heeft,

(om dit vooraf te melden *) onder alle zoo
oude als nieuwe Steenkundigen , verfchei-

deh
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den aanmerkelyke bedenkingen over het

groeien der Keifteenen , en derzelver ge-

daante ,
voorgedraagen ; dan ’er is, tot nog

toe, niemand gevonden, die gezegd kan

worden, hier omtrent, met grond iets be-

llis Ten de voorgemeld te hebben. Eenigen
beweeren , dat de Keifteenen by de fchep-

ping der Aarde gevormd zyn ; terwyl an-

deren willen
,

dat zy, door onderaardfche

Vuuren faamgeftold, door brandende Ber-

gen zyn uitgeworpen ; daar fommigen de-

zelven befchouvven als Steenen , die ge-

ftadig aangroeien, of als ’t ware uitdyen;

en veelen ftellen, ft geen gantsch niet on-
gegrond voorkomt, dat hier eene aanzet-

tende groeijing der fynfte deelen van de
Klai of het Zand plaats heeft. De Heer de
buffon houd eene overeenkomst tusfehen

de Klaiftof en die der Keifteenen ftaande,

en leid dezelve af uit de overeenkomst die

’er is, tusfehen het Glasaartige Zand, en
de lemerige Klai; ft welk wy boven reeds

betoogd hebben waarheid te zyn. Henc-
kel , die , onder de voornaamften , welken
de Keien onderzogt hebben , te tellen is

,

gelooft, dat de Keifteenen uit een aller-

fynst leem of Aardftoffen beftaan,die door
de tusfehenkomst van fteenagtige vogten

,

of een eigen natuurlyke fynheid aaneenver-

bonden worden. Dog die beroemde Steen-

kenner, hoe aanneemelyk zyne gedagten
mogen zyn , betuigde edelmoedig zyne
twyfFeling, met uit te roepen; ,, ó Kei-

„ fteen, uit welke Stoffe zyt gy faamge-

Ddd 2 fteld” 1
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delf- ,, fleld”! Wy volgen zyn fpoor, en er-
& tof- kennen openhartig, dat wy ’er niet dan
F£N

* vooronderRellender wyze van durven fpree-

ken; en ten opzichte van Holland, raa-

kendc de geboorte en tegenwoordigheid

van zoo veele KeiReenen, Oegts deeze wei-

nige bedenkingen hebben voor te Rel-

len.

Alge. Alle de Keifteenen , welken hier te Lan-
meene de gevonden worden , zyn op ’t oog teon-

der^
1116 derfcheiden , door twee voornaaine eigen-

stee-
EI "

fchappen; ’t zyn naamlyk of rondagtige

ken. Steenen ,die eenvoudig uit eenflagtige dee-

len beftaan , of foortgelyke Steenen, die,

hoewel zy eene ronde Keifteenige gedaan-

te hebben, nogthans uit andere SteenRof-

fentefamen geReld zyn. Men vind, onder

deeze laatstgemelden
,
JaspisReenen , Por-

phyrfleenen, Graniten, Agaten, RotRee-
nen, en eene ontellyke menigte van nog
meer verfchillende Soorten. Zy hebben
allen , oppervlakkig befchouwd zynde, vol-

komen de gedaante van Keien
, zyn ’er ook

van oudsher voor bekend , en deeze Soor-

ten , zoo vol van verfcheidenheden , zyn
wel de gemeenRe, die in ’s Lands Beddin-

gen gevonden wordt. Ten bewyze hier van
firekke , dat men , in de Steden en Dorpen ,

die nog met Inlandfche, of liever Amers-
foortfche Keien beRraat zyn , overal eene
aardige vermenging van koleuren, en eene

kennelyke onderfcheidenheid, in de Stee-

nen ontdekt; daar de Brabandfche Keien

,

welken men in laatcre dagen hier te Lande
in
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in gebruik gebragt heeft , meest allen van één

aart, gryze koleur en dezelfde Soort zyn. On-
dertusfchen word zoo wel de eene als de

andere Soort afgefcheiden , en aan ronde of

rondagtige losfe Steenen, van allerleie,

dog meest van eene rondagtige gedaante ,

tusfchen de Zandbeddingen , en op de vlak-

ten der Europifche Landen gevonden. Hier

uit mag men , door eene bondige gevolg-

trekking, afleiden , dat de uiterlyke gedaan-

te der Keifleenen niet afhangt van het

groeiend grondbeginfei der Steenen zelven:

dewyl alsdan de Jaspis, de Porphyr, de

Rotfteen, het Agaat, het Marmer, en ein-

delyk de ejgentlyke Vuur-kei ,
die meestal

dezelfde gedaante bezitten, ook eene zelf-

de groeiwyze zouden moeten hebben. ’Er

moet dan eene natuurlyke oorzaak wee-

zen , waar door zoo wel de eigentlyke Kei-

fteenen, als de daar onder betrokken By-
foorten, altoos rondagtig glad zyn.

Alles nagaande , fchynt het ons toe , dat

men, in dit opzicht, zoo niet de waare,
ten minde de zeer naastdcnkelyke oorzaak
mag zoeken, in de beweegende wateren,
die de Steenen van hooger naar laagere

plaatfen, ondereen vermengd, mede fleu-

ren; en dezelven zoodanig overeen doen
rollen en fchommelen , dat ’er de fcherpe

hoeken afflyten. Hier door moeten dan
deeze Steenen rondagtig op elkander af-

fchuuren , en ten laatften allerleie rondag-
tige, langwerpig ronde, bolronde, plat-

ronde , ovaale ,
en dergelyke geftalten meer

,
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ontvangen. Deeze vormingswyze van zul-

ke Keiagtige Steenen , door middel der loo-

pende Rroomen , en de ebbe en vloed der

Zee, is zoo overtuigende kennelyk, dat

de eenvoudigfte Zeeman aan onze Kusten
zulks kunne vveeten, dewyl hy ’er dagelyks

de herhaalde bewyzen van zien kan. Men
vind tog, onder onze Schelpen, eene me-
nigte van ronde en ovaale Steentjes, van

allerleie hoogroode, geele, blaauwe en
groene verwe ; die, fchoon veele onkun-
digen dezelven voor natuurlyke Keitjes

zouden aanzien , egter niets anders zyn >

dan Rukken van Tichels, gebakken Stee-

nen, Potten en Pannen, welken, by de

eene of andere gelegenheid in Zee geraakt

zynde, door het geftadig fchuuren der gol-

ven rondagtig afRyten. Gelyk dit nu dus

gefchied, met de Steenen, door ’s men-
fchen hand gevormd; even zoo heeft het

ook plaats omtrent de Steenen ,
die de Na-

tuur geformeerd , en de flroomflrekking

van derzelver Geboorte- landen verwyderd
heeft. Dus vervult het barre Noorden
zyne Stranden met Rukken van Rotzen en

YzerReenen , of allerleie voortbrengfels

zyn er Myngroeven, die door de Noord-
zee verfpreid worden: tenvyl het overbuu-

rige Brittannien een aantal van VuurReenen
van zyne Krytbergen laat loswellen

,
door

de woede der Zee; die dezelven op onze

Kusten aanfpoelc, en tusfehen onze Zand-

en Schelp-beddingen veelvuldig verRrooit:

welker hoop nog vermeerderd word ,
door
eene
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eene meenigte van allerleie Keifleenen,

die van de Duitfche en Vlaamlche Kusten
herwaards en derwaards gevoerd worden.
Wat verder nog wel b}7zonder aangaat de Kei-

beddingen in onze hooge Landen, en aan-

grenzende Provintiën, op den bodem, en

aan de oevers van den Rhyn , Maas en Lek

;

men kan niet wel twyffelen
,
of deeze Stee-

nen zyn voorheen , en worden nog dage-

lyks, door die fnelvlietende Rroomen,
vooral door den Rhyn , van verre -uit

Duitschland , daar hy overal langs Steeni-

ge Bergen en oevers vloeit, medegevoerd;
mogelyk zelfs wel van de Alpen af; tus-

fchen welke gebergten men, in veele va-

leijen en vlakten
, by de geweldige water-

vallen en ftroomen, eene ontellyke me-
nigte van KeiReenen vind ; die

, als losfe

Rukken van de Rotfen afgefcheurd, door
de fchuuring der wateren tot rondagtige

Steenen gevormd zyn. Dit word ook door
den Natuurkundigen job bevestigd, als

hy zegt: de wateren vevmaalen de Steenen ,

Job XIV: 19. en vervolgens Hoofdft.
XXVilt

:
9. Hy legt zyne hand aan de Keiag-

tige Rotze: hy keert de Bergen van de wortel

om,* 'waar uit af te leiden is, hoe de Kei-

Reenen door omwentelingen van Aarde en
water verfpreid worden. Het een en ’t an-

der deezer bygehragte redenen byzonder-
lyk toepasfende op onze Hollandfche Kei-
ldeenen , zoo als zy vermengd gevonden
worden , durven wy onder zekere bepaa-

ling wel vastftellen, dat, gelyk men de
Ddd 4 be-
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bezinking,en de oorzaak der Zand- en Klai-

beddingen van de wateren, die dit Land
overloopen hebben , heeft af te leiden;

men zoo ook de ligging en fchikking der

vermengde Keibeddingen ,
voor een groot

gedeelte hier aan mag toefchryven : en wat
de gedaante der Keien betreft, ’er blyft

onzes bedunkens- geene twyffeling aan de

opgegeeven oorzaak over ; voor zoo verre

zulks op alle rotsagtige Keiaartige Steenen
betrekking heeft.

Wyherhaalen hier deeze bepaaling opzet-

lyk, om dat wy den eigentlyken Keifteen

thans, van alle de opgemelde afgefleten By-
foorten onderfcheiden , uit een ander oog-

punt befchouwen moeten ; waar omtrent
ons te onderzoeken Raat , of die Keien , door

aanzetting van laagen , of door eene na-

tuurlyke verknogtheid der leemige Stoffen ,

waaruit zy beftaat, gevormd worden; en
eindelyk, of, vooronderfteld zynde, dat

zy eene allerfynfte leemige Klai-aarde ten

grondflage hebben, hier te Lande voort-,

gebragt worden , of ooit voortgebragt zyn.

Hoe ingewikkeld en onoplosbaar deeze

bedenkingen in den eerften opflag ook
fchynen, ’t komt ons, onder verbete-

ring van wyzer Steenkundigen , voor, dat

beide de eerfte voorftellingen in het groei-

en der Keien plaats grypen. Men ontmoet
tog Kcifteenen , welken hier omtrent eene
verfcheidenheid aanduiden , fchoon ze van
een en denzelfden aart en eigenfehap , mits-

gaders volkomen van eenerleie uitwendige

6*
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gedaante zyn. Als men ze doorzaagt, be-

merkt men, dat de eene uitdrukkelyk eene

aangroeijing door laagen aanduid, en dat

’cr de andere geen zweemfel van heeft ,

maar uit eene allerfubtielfte, fynfte, en

naauwvcrbonden zelfftandigheid beftaat :

dan vvy gaan over tot het nadere onder-

zoek zelve.

In onze Verhandeling over de zelfftan-

digheid der Klai , hebben vvy breedvoerig

getoond , hoe de allerfynfte aarddeelen daar

in huisvesten; en op welk eene wyze dat

fyne Aardflib eene harde fteenagtige zelf-

standigheid ontvangt, naar maate dat die

llibber uitdrooge en verharde, als ze door
de wateren niet meer bewoogen en ver-

deeld of week gehouden word. Daar be-

nevens hebben wy toen ontvouwd, in hoe
verre de Klaideelen eene glasagtige eigen-

fchap verkrygen; en dus niet alleen eene
overeenkomst met het Zand hebben , maar
ook deszelfs grondllag zyn: by welke ge-

legenheid wy insgelyks onze meening, raa-

kende de geboorte van het Zand uit de al-

lerfynfte Aarde, hebben voorgefteld. Alle

deeze betoogde zaaken op dit onderwerp
overgebragt, en daar by gevoegd zynde de
gedagten van henckel, dat naamlyk de
Keifteenen uit een allerfynst aardflibgeboo-

ren zyn , zoo heb ik vryheids genoeg
, om de

geboorte der Keifteenen , die men voor
faamgegroeide houd, uit deeze grondftel-

lingen af te leiden, ’t Komt ons dan op
dien voet als zeer aanneemelyk voor, dat
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een oppervlakkig Klaibedde
, wanneer ’t

eerst door de Rivieren gevormd, en daar

na verlaaten zynde, aan de lugt bloot

raakt, en onbezaaid of onbeploegd blyft

liggen, ja ook door de natuur zelve niet

bezaaid word , dat dan zulk een bedde uit-

droogt, verhard, en eindelyk deenagtig

word; gelyk dit onbetwistbaar eene der

weezenlykfte eigenfchappen van de aller-

fynde op één gepakte Klai is , en men dit in

het Steenagtig Arabien bevestigd ziet. De
Klai, dus lleenagtig verhard, belet vervolgens

den groei der Planten, die anders natuurlyk

op haaren grond tieren ; en voed flegts ee-

nige weinige Steengrond beminnende Plan-

ten. Op die wyze bekomt de Klaiflibber

haare eerlle Steenagtigheid : maar, zal men
veelligt vraagen, hoe word nu die grond
tot Keifleenen gevormd, toegeftaan zyn-

de , dat de Klai in zig zelve Steen word?
Zie hier onze gedagten.

Alle oppervlakkige Klaibeddingen, die

door de zonne, in de open lugt, verhar-

den
,
barden aan reepen van allerleie rig-

ting en allerleie verdeelingen, nu grooter,

dan kleener , en fomwylen aan zeer groote

bonken. Deeze barden zyn allen indiervoe-

gen gëfchikt, dat zy in den grond fchuiner

inkrimpen ,
boven op uitdyen , en dus boven

aan de kluiten eene bolronde gedaante ver-

fchaffen. Hier by komt de regen, waar r

door het water , dat op die verhevenheden

valt, in de gebarden reepen inloopt, en

dus die kluiten ,
door langheid van tyd

,

nog
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nog ronder afflyt ; waarop deeze kluiten , na

dat ze eeuwen lang in afgelegene plaatfen

,

of in Zandige Heien gelegen hebben , in wee-

zenlyke Keien kunnen verwandelen ; die ook
meest allen in eene dergelyke rigting ge-

vonden worden. Of nu deeze onze ge-

dagten , welken w.y niet dan by manier van
Befpiegeling voordraagen

,
gegrond zyn ,

beflisfen wyniet; maar wy durven ze wel

als zeer aanneemelyk opgeeven. Indien

men, zonder eenig byzonder gevoelen te

begunftigen, maar eenvoudig met de Na-
tuur raadpleegt, zal men bevinden, dat

alle waare Keifteenen, hoe groot of kleen

ze zyn , altoos eene ronde afhellende vlak-

te aan de boven , en eene hoekige gedaan-

te aan de onderzyde hebben
;
juist zoo als

ons de uitgedroogde en verharde Klai-klui-

ten voorkomen. Voorts hangt dan, naar

onze meening,de zoo verfchillende grootte

der Keien
, die men zomtyds tot zeer ont-

zachelyke Steenen vind, alleen af van de

eerite fcheiding, die de Klai door het bar-

ften verkreegen heeft
; waarop de kluiten

zig, hier kleener, daar grooter en uitge-

breider , aaneenverbonden gehouden heb-

ben. Op deeze vooronderftelling blykt van
zelve de reden, waarom zoodanige Kei-

fteenen gemeenlyk oppervlakkig, in vlak-

ke Landltreeken
,
gevonden worden

, en
zeer zeldzaam voorkomen in Beddingen, in

de diepfte aardgroeven; alwaar men, zoo
zy ’er nu en dan ontdekt worden, altoos

het fpoor van andere gronden, die hen
over-

DELF-
STOF-
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overftelpt hebben, zal vinden. Voeg hier

nu by , dat de Klaibeddingen
,

gelyk vvy

volkomen bevveezen hebben
, altoos het

Zand, als het zwaarfte, eerst door laaten

zinken, en dat dus de fyne Klai fteeds bo-

ven ligt : dit in agt neemende , ziet men.

terftond welke de oorzaak zy, waarom de,

naar onze meening, tot Keifteenen verhar-

de Klaikluiten , altoos tusfchen het Zand
in liggende, ontdekt worden. Vervolgens
behoeft men zig dan ook niet te verwon-
deren, wanneer men ziet» dat ’er dikwils,

tusfchen en in eenige Keifteenen, gekor-

ven Diertjes, Grasjes , Worteltjes, enz. ge-

vonden worden (*): dcwyl de Aarde en
de Klai die lichaamen in haare gedroogde
kluiten kan behouden , en dus eene toe-

vallige gedaante aanneemen. Dat wyders
de Keifteenen , als ze voor de lugt bloot

liggen , eene kalkagtige witheid verkrygen ,

ftemt volkomen overeen met den aart van
verharde Klai; die in zig zelve, op haare

oppervlakte, niet alleen kalkagtig, maar
zelfs Kryt kan worden.

Wat nu verder aangaat de geboorte der

Keifteenen, waar in men, als ze doorge-

zaagd zyn, eene omkorftendè aangroeijing

,

door aanzettende laagen, ontdekt; ’t is

waar-

(*) Butner, Corallographia. Scheuchzer,
Herb. Diluv. Bruckman, in Europa . t I-

lus, Jlist. des Pierres , pag. 14. Henckel, de

Lap. Orig. pag. 9. Kun dma n, Rariora
,
pag. 21 o.

Scheffer, Litbologia , enz.
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waarfchynlyk dat in de zulken de gemelde

vorming geen plaats kan hebben : dog het

flrydegter niet tegen de natuur der Klaidee-

3en ?
om zig zoo wel in de rondte ? tot Stee-

nen , by laagen ? te vormen ? als zy dit in Zan-

den ? in den Leifteen ? en veele anderen doet :

’er behoort flegts,by de opgemelde verhar-

ding? eene tweede oorzaak te komen? om
dit gewrogt te weege te brengen. Alle

Steenkundigen ftemmen volkomen over-

een? in het denkbeeld? dat alle Steenen,

die om en aanzettende laagen vertoonen

,

eene eerftekern of een pit hebben ?’t welk?

hoe kleen het zy? beitendig de grondflag

is van de laagen ? die ’er om aangezet wor-

den. ’t Is dus niet buiten vermoeden? dat

een Zandkorrel ,
die tog een weezen-

lyke Keifteen is? tusfchen fyne en fteen-

wordende Klai inliggende ? om zyne fpheer-

fche gedaante met gelyke fteenmaakende
Stoffen omzet word ; en dat de allerfynffe

Steenklai ? of Aarddeelen ? of Slib , zoo men
het dus gelieft te noemen ? van tyd tot tyd

,

\ zy door toevloeiende wateren ?’tzy door
eene ons onbekende eigenfchap derdeelen,

om de kern omgroeien ? of zig door Stcen-

maakende Zouten daar mede vereenigcn

;

en dus dien Zandkorrel eindelyk tot een
aan laagen gegroeiden Steen formeeren

;
ge-

lyk het over bekend is? dat dit plaats heeft

in het aangroeien der platte Steenen. En
voorwaar

? deeze onze redeneering kan
niet duister zyn?voor alle de zulken, die

de vorming der Steenen willen nafpeuren.

Het

delf-
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delf- Het is immers eene befliste en volkomen
stof- beweezen waarheid , dat allerleie lichaa-
FEN

‘ men , byzonder die van Schelpen
, Zee-

koraalen , Visch tanden , en dergelyke vaste

zelfftandigheden , welken in Steenworden-
de Klai of Aardflibbe, en zelfs in Zandbed-
dingen, bedolven zyn geraakt, door aan-

zetting en omkorfting , tot groote Stee-

nen worden; die volftandig het kenteken
der gedaante van het lichaam, om welke
zy gevormd zyn, vertoonen: hoedanig

iets ook plaats heeft in de Steenen, wel-

ken in de lichaamen der Dieren gevormd
worden. Dit zoo zynde, waarom zou dan

een Zandkorrel , of een verhard Keideel-

tje, niet op die zelfde wyze kunnen aan-

groeien. Dit kan te minder oneigen ge-

oordeeld worden , nadien het zig in zyne
eigen zelfftandigheid tot Steen formeert,

en zulks volkomen overeenkomt met des-

zelfs eigen deelen: want Keien, van de

grootflen tot de kleenften toe, verfchil-

len in aart , weezen en gedaante niet van

den kleenften Zandkorrel: en dit veroor-

zaakt eene verwarring der Steenkundigen

,

die het Zand met de Keifteenen vermen-
Bladz. gen , welke zwaarigheid wy boven reeds
669 - opgelost hebben. Het is ook daar en bo-

ven den Natuurkundigen niet onbekend

,

dat een Kei door laagen omkorst word , en

tot een tweeden Steen aangroeit. De aan-

7/soiido te^en ^nSen °P wALLERiüs fpreeken ’er

intro, So- van ^ en een zeker Schryver heeft zig en-

lidum kei op dit ftuk , om deeze waarheid te be-

nato. VC3-
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vestigen, toegelegd. Uit hoofde van dit DELF_

alles agten wy de hier geopperde beden- S tof-

king ,
wegens de door laagen aangegroeide

Keien , mede zeer waarfchynlyk : ook hebben

wy dit gevoelen reeds voorgefteld , in onze

Verhandeling aan de Hollandfche Maatfcbappy

overgegeeven ; beweerende , dat een Zand-

korrel de grondflag eeniger Soorten van fchappy ,

Keien is; om dat ’er zig altoos, in ’t mid-

den dier omkringde Keien, een kleen li-

chaam bevind, dat met kringen en aange- 66.

zette laagjes omwasfen is. Wat nu daar en
boven betreft eenige doorfchynende Agaat-

agtige Keitjes; deswegens vielen wy toen

al in de gedagten , of de hette der Zonne ,

die zeer fterk op de Zand- en Keibeddingen
werkt, hier niet aan te merken zy, als

eene oorzaak, waar door de vereenigde

Zand- en fyne Aarddeelen eene foort van
fmelting , tot eene Glasagtige doorfchy-
nendheid ondergaan; vermits Zand- enKlai-

aarde deeze eigenlchap bezit. Hier by
komt dan nog het geftadig doorfypelen cn
affpoelen van deeze Steentjes, door zuiver

water ; en vervolgens het daar overeen rol-

len der gruisjes, die dezelven, als ’t ware,
glad en rondagtig polysten. Dit alles te

famen genomen , mag men in dit geval ze-

kerlyk, met voldoende redenen, op de
doorfchynende Keien toepasfen ; en ’t kan
des kundigen niet vreemd voorkomen,
wanneer men ftelt, dat men daar benevens
hier ook heeft te denken , op eene vloei-

baare Steenmaakende Stoffe ; die
, naar ge-

raa-
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raade haarer zuiverheid of troebelheid ,

doorfchynende of ondoorfchynende laagen

aanzet. Ja, ’t is zoo verre van vreemd
te zyn, dat die vloeibaare Steenmaakende
Stoffe hier in der daad wel byzonder in

aanmerking komt; dewyl de voornaamftc
Scheidkundige Onderzoekers ’er veel mede
op hebben : en zekerlyk niet zonder drin-

gende redenen ;
waarom wy de gewigtigften

ook in deezen niet wel onaangeroerd kun-

nen iaaten.

De tyd , de oeffening en de Scheidkun*

de hebben het zoo verre gebragt, dat men
door konst Steenen, ja zelfs Keifteenen

,

vormen kan. Paracelsüs, helmont, le

grand, AGRicoLA, en andere Alchymis-

ten , den zoogenaamde Philofophifchen

Steen vrugtloos zoekende, deeden egter

geen gantsch vergeeffehen arbeid, dewyl

zy tog iets in deszelfs plaats vonden; doen-

de wel byzonderlyk de fchoonfte ontdek-

kingen , wegens de Kei* en andere Stee-

nen; zoo dat zy het verkwisten hunner
fchatten , om des Gouds wil , met een ge-

meene Kei , om zoo te fpreeken , beloond
vonden; zy bragten ’t naamlyk,door hun-

ne aanhoudende vlyt, zoo ver, dat zy al-

lcrleie Steenen konden ontbinden en fmel-

ten; en dezelven gefmolten zynde, weder
tot Steen doen famenftollen. Becher

, die

alles na hen onderzogt, fpoorde wel dra

dit geheim op, en ontvouwde die konst

voor elk een
;
leidende uit zyne herhaalde

Proeven af, dat ’er, tot de vorming van

Steen
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Steen en Keifteen, eene leemige Aarde en

een allerfubtielst Steenmaakend vogt ver-

eischt word. Vervolgens bragt glauber dit

Stuk tot die volmaaktheid, dat het vogt, om
Keifteenen te ontbinden en weder te doen
famenftollen , naar hem genoemd wierd , het

Keijleenvogt van Glaiiber ^QLiqiwr Jilicum Glau-

beii\) welks bereiding en gebruik kortlyk

hier op uitkomt. Men brengt Keifteenen

of Vuurfteenen tot een allerfynst Poeder

;

vermengt dit Poeder met tweemaal zoo
veel Zout van Tarter, laat dit gezament-,

lykfmelten; en plaatst het
,
gefmolten zyn*

de, op eene glazen lchotel, in een vogti-

gen kelder. A’s men dit in ’t werk gefteld

heeft, zal deeze vaste Stofte, na verloop

van een geruimen tyd , nog weeker
, en zelfs

vloeibaar worden : wanneer men dan vervol-

gens dit vloeibaare Steenvogt, meteen vlug

Alkalyn-zout, of ook wel met Vitriool-oly

verbind, dan zal deeze vereenigdeStoffe op
nieuw tot een Steenagtig weezen verkeeren*

Deeze proef van glauber, en anderen,

geeft eene zeer gereede aanleiding, om uit

die bevinding met vry wat waarfchynlyk-

heid te befluiten, dat de Alkalyne
, of ook

wel andere Zouten , mede iets tot het vor-

men van Steenen toebrengen* En dit

denkbeeld wordt nog aanneemeJyker , als

men nagaat, dateer geduurig in de Steen-

groeven eene famenftolling van Steenen
plaats heeft; en dat men nog dagelyks dé

Steenwordingen , door omkorfting in Stéen-

friaakende waterenden door aanzetting iii

II. deel* Eee dé

DELÊ-
STOE-
FENs



792 NATUURLYKE HISTORIE

de Zandgronden , befpeurt. In Italien tog

Ven" bemerkt men, in fomraige Marmer- groe-

. ven , eene nog dagelykfche aangroeijing

van Steengronden , die flegts honderd jaa-

ren , rugwaards , nog week waren ; volgens

het getuigenis van baglïvius (*) Daar en
boven is ’t al mede niet zonder waarfchyn-

lykheid, dat ’er eenige fyne Vuurfteenkei-

en, door eene natuurlyke in één fmelting,

famenftollen : dewyl men weet dat het Kryt
zelfs

,
tusfchen welks laagen men die Stee-

nen veelal vind, door een zeker fmeltvogt,

en herhaalde afwasfchingen , fm eltbaar word.

Ook fchynt de Natuur zelve zulk eene fa-

menbindende , leemige, weeke vloeiftof,

die de Zand- en Aarddeelen tot Steen ver-

bind, tusfchen de Beddingen te vertoonen.
jiENCK. Henckel althans verzekert ons, dat men

Qrig

ap '

zulk een Slib, (Gluten,') ontmoet , tusfchen

pag.14. de Zandfteengroeven , die nog niet volko-

men tot Steen verhard zyn , maar zeer na-

by die eigenfchap bezitten: en hi^erne (f)
erkende insgelyks onder de Zandbeddm-
gen, daar men harde Steen vind , een ze-

ker week Steenmaakend Slib.

Befluit Wanneer men dit alles , in ’t algemeen
op de befchouvvd, bepaaldlyk overbreagt op de
vorming

cjer Keifteenen, kan men, de

keien. ver-

(*) Les Oeuvres de baglive, Ohs. VIII. Aar. Cat,

HO MER. Part . I. Ch. 23

(f) Urb. hi£RN. ad qii(pst. 15 p. 355. AÜ de

V Acad. Srienc. de Sued.Wol. II. 1741. p. 254. Stahl,
Sp . Becher y pag. 108.
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verdere vooronderftellingen daar laatende,

tot de volgende bepaalingen deswegens ko-

men. Dat de grondflag der Keifteenen ligt

jn eene aUerfvnfte glasmaakende Aarde ,

Klaideelen of Znndflib; dat daar by komt
een naruurlyK Steenmaakend vogt ; tervvyl

de Zouten mede werken , tot het formee-

ren van den Steen. En wat aangaat de

rondagtige figuur der Keien, of de veeler-

Jeie rondagtige gedaanten ,
die de Keien

hebben; dat zulks afhangt van de verfcbei-

den hier boven gemelde oorzaaken; en dat

dus, zoo wel de famenftolling in de Aarde,
als de afllyting der Zee of loopende wate-

ren , aan deeze Steenen zulke onderlchei-

den gedaanten geeft. Voeg hier by de

vernuftige gcdagten van den Heer de buf-

fon, die in dit geval ook denkt om eene

zekere glooijing van de Beddingen der Aar-

de; naar welker rigting de meeste Steenen
zig, of by langen , of in ronde oppervlak-

ten ,
kunnen vormen.

Dus kortlyk den aart en natuur der Kei-

Heen • vorminge ontvouwd ziende, valt

men natuurlyk op de bedenking, of de

Keilïeenen in Holland van ouds her voort-

gebragt zyn , en ’er nog werkelyk gevormd
worden? Uit hoofde onzer beweezen fte'-

lin e, dat de Klai tot Steenen verharden
kan, en daadlyk dus verhard, is het niet

buiten waarfchynlykheid , dat dit Land, dat,

voor de Bevolking, woest en dor gelegen
heeft, en vol Klai is, in zyne hooge Stree-

ken , die verre boven het bereik der over-

E e e 2 ftroo-

D ELF-

S TOP-

TEN.

Bladz,

780.

Onder-
zoek , of
de kei-

stee-
nen na-

tuurlyk

in Hol-
land

groeien.



794 NATUURLYKE HISTORIE

delf- ftroomingen lagen , Keifteenen gevormd
stof- heeft, ’t Schynt zelfs dat de Amersfoor-
F£N#

der en Naarder heuvelen , ’er nog heden
eenige blyken van draagen. Ook ligt ’er

geene volftrekte onmogelykheid in, dat

Holland, kort na, of met de Scheppinge

der Aarde, hooger en Steenagtiger geweest;

en naderhand door den Zondvloed ,
of

Aardbeevingen , of den doordrang der Ri-

vieren , en het verbreeden der Noordzee

,

van die Beddingen beroofd , en in een week

,

moerasfig, klaiagtig en veenagtig Zandig

Land verkeerd is. Maar wie is ’er die het

fpoor derNatuure hier volgen kan ? Wie zal

de aan één gefchakelde wetten , van de na-

tuurlyke veranderingen der Aardfche Bed-

dingen, zedert de Schepping, in zulk een

kleen bellek van het Heelal, als Holland

is, opfpeuren? Wie tog kan met zyn ver-

nuft de Eeuwen, door Gods vinger alleen

beperkt, nagaan? Allen die geleefd heb-

ben , nog leeven , en ooit leeven zul-

len
,
hebben niet gekonnen, kunnen niet,

en zullen nooit kunnen nagaan, of met
grond vastftellen , welken de veranderin-

gen der Aarde zyn, die de Natuur in de

duistere wolken der Oudheid, en der Eeu-
wen , bedekt houd. ,, Dit is het dat voor

„ denMenschonnafpeurelykis”; Hocestquod

hiomini non fit mdagabile
, en daarom wel

verre van met anderen rer Zinfpreuke te

neemen , Nihil est quod Homini non fit inda-

gahile; „niets is ’er dat voorden Menschon-

„ nafpeurelyk is”; leggen wy liever den vin-

ger
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ger op den mond, en erkennen opentyk,

dat wy niet kunnen bepaalen , of ’er hier

te Lande natuurlyk KeiReenen gevormd
zyn. Maar dit weeten wy zeker, dat zy

’er zyn ; dat dezelven omRreeks Naarden ,

tot aan Amersfoort , en verder in en op
den bodem onzer Zuider-zee, met gantfche

Beddingen op één liggen ; en wel in zulkee-

ne menigte, mitsgaders met zoo veele ver-

fchillende vermengingen , dat ’er zig een
flaauw fpoor opdoet, ’t welk ons op eene

natuureigen groeijing deezer Steenen al-

daar doet denken. Dan dewyl men ten

dien opzichte ook gedagtig moet zyn aan

het nedervloeien der Rivieren, en hetover-

fpoelen der Zee, zoo is ’er, aan den ande-

ren kant, mede ai vry wat waarfchynlyk-

heid, om te Rellen, dat veelen deezer

KeiReen-beddingen , door de Rivieren en
de Zee, aangevoerd zyn: dat men ze wel

byzonder heeft aan te merken als overblyf-

fels van Steenen, en door de wateren rond
gefieepen Rukken van allerleie Steengroe-

ven , langs welken de geweldige Rroomen
der Rivieren geloopen hebben. Eene Rei-

ling, die te aanneemeiyker fchynt, als

men bezeft, dat ’er zig, onder de gemelde
KeiReen-beddingen , een mengfel van al-

lerleie Gefiagten en Soorten van Steenen
bevind. Hoe het zy, men ontmoet de
KeiReenen hier te Lande, en ze vereifchen

dus ook eene plaats in onze rangschikking;
in welke wy derzelver omfchryving , de

opgemelde bedenkingen daar laatende, met
Eee 3 ze-

DELF-
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FEN.
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zekerheid door de volgende kenmerken be-

paalen.

De Steenen dan, die onder deezen rang
voorkomen , en den naam draagen van Kd-

en , Straatfteenen en Vuurkeien, hebben dit

allen gemeen, dat zy uitwendig rondagtig

en ruw zyn; en als ’c ware Zandagtig: dog
onder deeze uitwendige korst vertoonen zy

zeer fyne polystbaare deden. Doorgaans
zyn ze zoo vast aan één verfcnogt ,

dat men
de deeltjes niet onderfchciden kan ; als men
ze doorbreekt , fchynen zy glimmende
deeltjes te bezitten; ze zyn daar en boven
zoo hard, dat zy den mokerflag weder-

itaan, en niet ligt breeken, dan door een

zekere kunstgreep, met ze op een veer-

kragtigen grondOag te kneuzen. Alle Kei-

fteenen vonken door het StaalOag; en als

men twee Keien een poos tegen één Haat,

riekt men een brandagtigen reuk, als die

van Yzer vonken ; uit dien hoofde bedient

men zig van de fynften zelfs tot Vuurftee-

nen , wanneer ze ook dien naam draagen;

ja die geenen , welken op de Snaphaanen
gebruikt worden , verkrygen hierom wel

bvzonder den naam van Snaphaan.Jleenen;

en deezen zyn van de allerfynfte Soorten,

die zig zelfs als Agaat laaten polysten. De
Keien fmelten niet dan in een zeer groot

vuur tot lilas; en dit is eene der voor-

naamfte eigenlchappen ,• waar aan zy allen

,

na een trap van verkalking ondergaan te

hebben, beantwoorden Wallek ïus te-

kent in dit opzicht als iets zeldzaams aan

,

’ de
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de Proef van hevckel ; die waargenomen delf-

heeft, dan de Keien, door verkalking, STOF'

zwaarder worden ;
en dat zulks wel byzon-

der plaats heeft met die Keien, welken
men aan de Zeeftranden ontmoet. Voorts
Haat hier nog te melden, dat men de Kei-
en nooit met aaneenverbonden laagen ,

maar altoos aan losfe Steenen verfpreid

vind. In Holland ontdekt men ze meest
allen tusfchen Zand; en ze liggen ’er van
allerleie grootte en verwe onder één ver-

mengd ; op den bodem der Zuider-zee, in

de Lek, Rhyn en Waal,zyn ze allen kleen

en gruizig; en die aan onze Stranden ge-

vonden worden , zyn allen veel harder en
zwaarder

, naar geraade ,
dan die der Zand-

beddingen; ook is deeze Soort minder ver-

kalking onderhevig: anders hebben alle

Keien dit gemeen , dat zy , ftil en bloot in

de lugt liggende
, eene kalkagtige korst

ontvangen ; maar de Jaspis en Agaataarti-

gen zyn hier voor minder vatbaar. In-

gevolge het famenftel van wallerius, en
naar onze fchikking heeft men in deezen
rang, als

Het Eerjte Gejlagt.

ZUIVERE, ONDOORSCHYNENDE,
GEMEENE KEIEN.

De Keifteenen , tot dit Gejlagt behooren- ondoor.

de , zyn de gemeene grove Keien , die SCHy-

doorgaans van boven eene rondagtige vlak-
*£ "

E

D
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te, en van onderen eene rondhoekige ge-

daante hebben : zy zyn allen ondoorfchy-

nend, graauw of witvanverwe, fomtyds
met een geelagtig Yzerroest bezet; zeer

fyn en glad van poriën
; en laaten zig wel

flypen , dog neemen weinig glans aan.

Wallerius fielt derzelver Soortlyke

zwaarte tot die van ’t water
, tusfchen 2,

540 . en 2. 650: 1000. Men telt ’er de

volgende Soorten onder.

Eerfle Soort,

QNDOÖRSCHVNENDE straat-
keien.

Deeze Keien
,

die overal in dit Land tot

het beftraaten van Steden en Wegen ge-

bruikt worden , zyn van de groffle en
ondoorfchynendfle Soort. Men vind ze

vry gemeen onder ’s Lands meergemelde
Keibeddingen; dog op verre na niet ge-

noeg, om het groote getal van geregelde

Straaten
,
waar mede ’s Lands netgebouw-

de Steden pronken, te beleggen; waarom
ze nog daarenboven van elders herwaards
vervoerd worden

’t Zal niet noodig zyn hier eenig berigt

te geeven , raakende de wyze van beflraa-

ten in ons Vaderland; dewyl zulks ten

overvloede bekend is, en men daarenbo-

ven weet, hoe veele gebakken Steenen ’er

ten dien einde ook gebruikt worden. De
regelmaatige en juiste fchikking ,

ïyelk

e

men
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men hier omtrent veelal in ’t oog houd,

zet aan onze Steden en Dorpen eene net-

heid by, die men in andere Landen fchaars

zal vinden. Men bedient zig naamlyk bui-

ten ’s Lands niet zelden van allerleie Kei-

fteenen van ongeregelde grootte; daar ze

hier gemeenlyk tot eene regehnaatige groot-

te uitgezogt, en met zoo veel keuze ge-

bruikt worden, dat men zelfs groote en

en gemeene wegen, zo met Kei- als ge-

bakken Steen, geregeld beftraat vind: waar
van de Ryswykfche en Scheveninger Weg,
by den Haag, en de Weg van Gouda op
Rotterdam ,

benevens het Rypad van
Amfterdam op Haarlem , overvloedig ge-

tuigenis draagen. Wy zouden hier, in-

dien we ’t niet verkoozen de kortheid te

betragten , ligtlyk in een onderzoek kun-

nen uitweiden, of de Keifteenen tot het

beftraaten van gemeene Wegen beter zyn,
dan onze gebakken Steenen ; dan nadien

dit eene zaak is, die de Steden Amfterdam
en Haarlem op de Proef gefteld hebben

,

zoo laaten wyde beflisfing hier van aan den
tyd en de ondervinding over. ’t Sta ons
egter vry,ter deezer gelegenheid nog kort-

lyk aan te merken, dat, indien men, op
’t voetfpoor der oude Romeinen, die de

wegen tot in Gallien toe beftraatten , tot

zulk eene beftraating der groote wegen,
de Soldaaten, of ander ledigloopend volk,
in vredestyd konde gebruiken, men als

dan, met onzen eigen gebakken Steen,

door ’c gantfche Land, al zeer gebaande

delf-
stof-
fen.
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wegen zoude kunnen verkrygen : daar zulks

nu, als ftrydende het voorgeftelde tegen

’s Lands gebruik , ontzachelyke kosten zou-

de eifchen. en niet minder lasten vóórt-

brengen* Dog waar toe ons over onze
wegen nog beklaagd; zyn Hollands wegen
niet vlak en effen genoeg? De Vreemde-
ling tog Raat deswegens verzet, en de In-

woonder heeft over geen ongemak te klaa-

gen, zoo hy niet al te ffcrk op het uiterfte

gemak gefteld zy. Laat ons derhalven hier

van afzien , en , met opzicht tot het gebruik

der Keien , nog melden , dat ze niet alleen

tot het beftraaten der Wegen , maar ook
tot andere gevvigtige dieniten ftrekken

:

naamlyk om, aan de Zeedyken, het zee-

geweld te weerftaan , en ,in plaats van paal-

werk , ’t welk aan de bewuste Wormknaa-
ging onderhevig is

, ten vasten grondflage

der gemelde Dykaadjen , zoo nodig in ons

Vaderland, te verftrekken. Wyders wor-
den de grootfte Keien wel uitgezogt om
ze uit te holen, tot eene foort van verw-
molentjes , waarin de Verwers hunne
verw maaien, door middel van een ande-

ren Steen, die in den uitgeholden Kei

fluit; zoo fchikt men ze insgelyks niet zel-

den tot platte wryflteenen , voor de Apo-
thekers en Schilders; en de allergrootse

Keien plaatst men ook wel aan de hoeken
der Straaten, om de hoekhuizen te beter

te befchermen. Men ziet ’er, vooral in de

Gelderfche Steden ,
als mede te Amersfoort

,

Utrechten elders , fomtyds van eene gewei-
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dige grootte, en bykans ontilbaars zwaarte

,

die van den Amersfoorder Keiberg afkom-

ftig zyn : hoedanige Keien onder het byge-

loovige Gemeen aanleiding tot befpottelyke

Fabelen gegeeven hebben. Dan wy willen

ons met dergelyke Sprookjes niet ophouden ,

zoo min als met de bekende fpotterny , waar
door men van iemand, die de fneedigfte

niet is , zegt ,
dat hem de Kei leutert

, hem raad

,

zig van den Kei te laaten fiyden , en wat
fpreekwyzen ’er meer van dien aart zyn;

dan dit in ’t voorbygaan. Men fiaa hier

eindelyk nog gade, dat men de Keien, tot

deeze Soort betrekkelyk, wel dient te on-

derfcheiden, van eenige gekoleurde Keien,
die men ook van Amersfoort haalt ; welken
veelal tot de Jaspisaartige of andere Stee-

nen behooren , die vervolgens breeder flaan

gemeld te worden.

Tweede Soort.

WITTE Q.UARTS KEIEN.

Men ontdekt deeze Keien overvloedig

by Naarden en Amersfoort; zy zyn zeer

wit; gemeenlyk platagtigcr rond, dan de

Straatkeien; veelen zyn zelfs dooraderd

met reepjes, dog de meesten zien ’er zuiver

wit en glanzig uit. Deeze Soort laat zig

ghmmend polysten
, en fommigen hellen

naar ’t doorfchynende ; men vind ze, van
kleine Zandige greinen af, tot aan groote

ftukken gegroeid ; dog zelden zo groot als

de allergrootfte Straatkeien. Zy worden
van

D gif-
stof-
fen.
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van Naarden , met andere Keifoorten ver-

mengd, voor Ballast weggevoerd, en de

kleenen gebruikt men, als ze gezift zyn,
om ’er Tuinpaden mede te beftrooien. Dog
zedert dat het bereiden der Saxifche Por-

celeinen wat bekender geworden is, heeft

men de witte Quarts-keitjes in die flreek

ook naarftig en zorgvuldig opgezogt ,
voor

de uitneemende Porceleinbakkery , door

zyne Excellentie, den Graave van grons-

feld, te Wczop opgeregt. Ik heb, uit

deeze konftige Fabriek, Porceleinen ge-

zien, die in witheid, doorfchynendheid

,

en fchilderwerk, voor geen Saxisch Porce-

lein behoefden te zvvigcen: en wat moge-
lyk de vooringenomenheid voor het ui t-

heemfche ’er op moge te vitten vinden , ik

durf wel zeggen , dat deeze konst , in die

Fabriek, zoo volmaaakt geoeffend word,
als men ooit van de Saxifche verwagten

kan. Wy wenfchen van harten, dat zulk

eene uitneemende Konstbakkery de Land-
genooten mogt aanfpooren, om haarden
voorrang te geeven. Het zou ons dan
voorzeker niet ontbreeken aan gelegenheid

en yver , om
,
op nieuw ,

keurige Schilders

en Emailleerders
, in welke handeling on-

ze Landzaaten oudtyds de Meesters waren

,

aan te kweeken. Ook hebben wy gronds

genoeg, om, op het voorbeeld van die Fa-

briek, te vertrouwen'; dat onze Delffche

Porceleinbakkers hunne konst zeer naby
aan het Oost Indifche Porcelcin brengen

zouden ; als zy onderftonden , de gemelde

Quarts*
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Quarts-keitjes, tot een fyn leem gemaalen,

onder hunne Kleien te mengen; en daar

by na te fpeuren ,
welk eene bepaalde bet-

te tot het bakken deezer vermengde Stof-

fen vereischt word. Het was ten minlten

voor een Vaderlandlievend Fabrikant der

moeite wel waardig, eene Proef hier van

te neemen ;
dewyl het tog niet zeer kost-

baar fchynt te zyn; en zoo die Proefnee-

ming het Oost-Indisch Porcelein al niet

evenaarde, zy zou althans voor het nu zoo

gezogte Engelfche waarfchynlyk niet be-

hoeven onder te doen (*).

Derde Soort.

ROODE qUARTS-KEIEN.

Deeze Keifteenen zyn van denzelfden

aart als de voorfchreeven ; dog ze bezitten

eene vermenging van Yzerdeelen
,

die de-

zelven roodverwigen glanzig rnaaken. Zeer
veele verfchillende verwen en koieuren

rnaaken eene groote verfcheidenheid in de

Quarts-keitjes ; men kan by de reedsgemel-

den deeze volgende nog , als byzondere Soor-
ten , voegen.

(*) Veel lichts kan men op dit Stuk erlangen uit

het antwoord van den Heer baussan
,

aan de
Academie te Berlin. getytelt Memoire fur la meilleure

Conftruiïion des Fouts. Berlin 1766.
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Vierde Soort.

GEELE <^U ARTS - KEIEN.

Men vind ze by menigte en zeer over-

vloedig in de Naarder- beddingen.

Vyfde Soort.

PÜRPER-ZWARTAGTIGE <£U ARTS-
KEIEN.

Onder de opeenoemde Soorten mengen
zig ook veele Keien, die Purperagtig van
koleur, en zelfs zwart zyn . zy hebben ce-

ne glanzige doorfchynendheid , die hen
van Toets- of Leift’een onderfcheid.

Zesde Soort.

BLAAUWE KEIEN.
/ A

J
•

' ,

l ' •’***

Deeze Soort is zeer zeldzaam in onze

Beddingen.

Zevende Soort.

GROENAGTIGE Q^ü ARTS-KEIEN.

Men ontmoet deeze Keien nog al vry

gemeen, dog veelal onder eene hoekige

gedaante, en met ftreepen doormen;;d;

waarom wy dezelven onder de ftraks vol-

gende gefigureerde Keien brengen. Zie ’er

een voorbeeld van, in Plaat VII, Fïg. G.

Agt-
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Agtfte Soort.

ZWALUW-KEIEN, ZWALUW-STEEN.

In de Zwaluw-nesten word men veelal

eenige fyne kleene Keifteentjes gewaar

,

die fommigen meenen , dat de Zwaluwen
gebruiken, om de jongen te leeren vlie-

gen: deeze Steentjes zyn zuivere Keitjes,

meerendeels witagtige Quarts- keitjes, en
behooren tot dit Geflagt. ’Er heerscht

by fommige Jaagers eene inbeelding ,
als

of men met deeze Zwaluwkeitjes , op
een Snaphaan gelaaden , niet alleen nooit

mist, maar ook op een dubbelen affiand,

altoos een Vogel in de lugt raak kan
fchieten : dan men befpeurt ligt het fa-

belagtige of ongegronde van dien waan.

Op beter grond Ichynt men te mogen den-

ken, dat de Zwaluwen dezelven gebrui-

ken , ter bevorderinge van de Spysver-

teering, ’t geen ook veel ander gevogel-

te, met foortgelyke Keitjes doet: ’t welk

te meer waarfchyniykheid heeft, dewyl
men ze veeltyds in de Maag dier gezellige

Vogeltjes kan vinden.

Tweede Geflagt.

GEFIGUREERDE O N D O O R S C H Y N E ND

E

KEIEN.

Wanneer men de veelvuldige Keiftee*

nen,
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t)ELF-

STOF-
FEN.

Zie
LfcSSER

,

Lhholo-

gia
, en

SCHEUCH-
fcER ,

Hifi .

Diluv.

nen, in andere Landen, mee oplettend-

heid befchouwt , vind men *er niet weinig,

die in hunne uiterlyke gedaante het eet!

of ander weezen vertoonen; fommigeft
fchynen eenig verfteend lichaam te zyn,
en veelen houden weezenlyk eenig lichaam ,

van hunnen aart en weezen verfebeiden,

in zig verfteend; ook zyn ’er daarenbo-

ven menigvuldige Keifteenen, die, door
de fchikking van etlyke vlekken en ade-

ren, eenig teken, letter of figuur vertoo-

nen , zoo dat ’er het bygeloof zelfs kruis-

fen en bepaalende letters op vinde; hoe-

danigen scheuchzer zynen Leezeren on-

der ’t oog brengt. En inderdaad, indien

men zyne inbeelding op zodanige Keien
wat toegeeft , kan men zig wel dra veele

vreemde figuuren op dezelven verbeelden:

de aderen , de vlekken , de gedaante der

Keien, en wat meer van dien aart zy, gee-

ven hier aan onze denkbeelden eene der-

gelyke fpeeling, als men zig in de tuime-

ling en fchakeering der Zomerwolken kan
voorftcllen : dog men begrypt ligt, dat het

geval alleen hier de voornaamfte rol

fpeelt.

Wat evenwel aanbelangt de gedaante der

Steenen , deeze verdient ter oorzaake der

verfcheidenheid, onze byzondere opmer-
king, en dus een bepaalder onderzoek;
waarom wy die Steenen hier mede tot een

Geflagt brengen ; onder ’t welke wy de vol-

gende Soort, die men ook in Holland vind,

in de eerfte plaats betrekken*

Eer-
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Eerfte Soort.

DRIEKANTHOEKIGE K E I E Ni

Deeze Keiileen is een dier Soorten*

welken onder de Steenkundigen vry wat

bedenking veroorzaaken. Men kan niet

wel reden geeven , waarom deeze Steenen

altoos, regelmaatig, eene driehoekige, of

ook wel vieikantagcige vlakte, die in een

fcherpen hoek famen loopt
,
hebben ; en

verklaaren, hoe ’t bykome , dat ze die

vorm zelfs in het onderfte rondagtige ge-

deelte fchynen aan te neemen. Wy be-

kennen desaangaande insgelyks onze onkun-

de : alleen zouden wy ’t durven waagen

,

vooronderfïellender wyze te gisfen , dat

hier eene Magneetifche fchikking in werk-

te ; dewyl die Keien meest al Yzerhoudend
bevonden worden rook zou ’t konnen zyn

,

dat ’er mogelyk zoodanig eene eigenfchap

in de groeijing zelve plaats had: hoe ’t zy,
wy zullen, zonder ons verder in gisfi gen
toe te geeven, ons vernoegen, met eene

oppervlakkige befchryving deezer Soorte.

By wallerius worden, in eene bygebragte

aantekening, uit borichius aangehaald,

de Silices Anhoklini Triqmtri
, „ driehoekige

„ Anholter Keifteenen”. Libbknegt (*),
fpreekende over deKeivorming in Hesfen,

maakt

(*) JO. GEÖRG. LlfcBKNEGT, Hasf. Slibtt

pag. 6 1.
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maakt ook gewag van Keifteenen
, die , voor

’t grootfte gedeelte, vierhoekig zyn
, ('maxi

-

mam partem quadrangulari;) en by Veele an-

dere Steenkundigen zyn zy overvloedig be-

kend. Ik heb ze ook al vry veel onder de

Naarder Beddingen aangetroffen ; en be-

fchouwde ze in den eerften opflag als ver-

fteende Echinieten; dog ontdekte fpoedig

dat ze tot eene byzondere Soort van Kei-

fteenen behoorden. Ik heb ’er eenigen der

fraaiften van bewaard, die ik ook den Hoog-
geleerden Heer van doeveren liet zien:

zyn Ed. viel, in den eerften opflag, zoo
wel als ik , in het denkbeeld , dat het ver-

toonde de verfteende Kern van een Echi-

niet was: ik vereerde zyn Ed. een der ken-

nelykften; en hy ftemde, op eene nadere

befchouwing, myne gedagten toe, dat het

voor eene byzondere Soort van Keiftee-

nen gehouden moest worden. Daar bene-

vens betuigde hy, dat hem dezelven
, tot

nog , onbekend waren onder de Gronin-
ger Steenen en Verfteeningen ; van wel-

ker Optelling en Befchry ving wy , op
goeden grond, door dien geleerden Heer,
eene treffelyke Verhandeling verwagten.

Wat onzen Steen aangaat, wy hebben het

der moeite waardig geagt denzelven , op
Plaat VII, Fig. E.

, in zyne natuurlyke

grootte af te beelden. Men ziet aldaar de

vlakke, vierkante, of zoo men wil, naar

het driekant hellende hoeken, tot één loo-

pen, en op dezelve eenige witte flip-

jes; voor aan ontdekt zig een uitftekje of

ftom-
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ftompe rondheid, welke deeze Steen had;

dog die inde meesten ontbreekt. Ditftomp-

je zweemt volkomen naar een dergelyk uit-

iftek, dat eenige, en inzonderheid de on-

gedoornde ,
Echinieten hebben

;
gelyk ook

de geheele Steen na genoeg die gedaante

heeft : dan in fommige gelykaartige Stee-

nen verloopt die figuur dermaate, dat men
’er niets minder dan het fpoor van eene

verfieende Echiniet-kern in kan vinden.

En dit doet ons, na eene oplettende be-

fchoüwing, overtuigelyk verzekeren, dat

deeze Steenen niets anders zyn dan Keien;

welken zulk eene regelmaatige gedaante,

als ons hier voorgefteld word , met hunne
geboorte reeds ontvangen hebben.

Tweede Soort*

PENNING- KEIEN, PLATTE KEIEN*

By de Liefhebbers is deeze benaaming
eigen aan eene foort van platte , fpherifche,

ronde Steentjes , die , als ’t ware , Pennin-

gen of Duiten verbeelden. Dezelven zyn
niet ongelyk aan die Zaaden, welken bekend
zyn onder den naam van Kraans-oogen ; ook
zweemen ze wel naar eenige verfteende dek-

feltjes van eenfchaalige Hoornen ,
daar ze

van fommigen mede voor gehouden worden.
‘Onder de Keifteenen, om dit ter deezer

gelegenheid nog te melden , befpeurt men
meermaals een aanmerkelyk getal van plat-

ronde Steentjes, die zeer wel naar de ge-

melde Penning-keien gelyken, en inder-

Fff 2 daad

DÉt*U
stof-
fen.

pen-
ning*
KEIEN,
PLATTE
KEIEN*
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daad plat rond zyn,als eenige Rukken geld:

men vind die byzonder aan onze Stranden

,

van allerleie Soort, koleur en grootte. De
Jongens, aan de Zeeftranden, fpeelen ’er

mede, en zoeken ze op, om ’er langs het

water mede te keilen; en noemen ze daar-

om Keilfteenen

;

ook fchieten ze de dikften

uit, om, wanneer ze het kinderlyke Bik-

kelfpel Ipeelen, elkander met deeze platte

Penningfteenen , als of het duiten of ander
geld was, te betaalen. Zoo veel vermag
de inbeelding van het Geld, in Kinderlyke
oeffeningen.

Derde Soort.

GEADERDE KEIEN.

Ontelbaar en oneindig verfchillende zyn
de Keien, die tot deeze Soort behooren,
vooral die op onze Stranden aanfpoelen.

Men vind ’er zoo veele onderfcheiden ko-

leuren en fpeelingen van aderen onder,

dat men , zoo men die verfcheidenheid in

’t oog wil houden , verward geraake door

de tekenagtige fpeeling, welke de Natuur
hier in vertoont. Men raapt bykans geen

Keifteen van deeze Soort op, of men ziet

verandering: nu vind men ’er een die recht-

ftandig dooraderd is; dan een ander, die

fchuine of ruitswyze lynen heeft; dan we-

derom anderen, die, door een of twee
duidelyk getekende banden , eene kenne-

Jyke figuur fchynen te vertoonen , van zulk

eene
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eene Soort, als die op Plaat Wil ^
Fig . H.

verbeeld is. Scheuchzer meld ons zelfs,

dat hy ’er een met een kruis gevonden had;

dog men begrypt ligt, dat men, als twee

zulke aderen toevallig elkander dwars door-

fnyden , zig gemaklyk een kruis kan voor-

fbellen : op die zelfde wyze als men zig,

op het befchouwen van den fraaien Kei-

Iteen , op Plaat VII, Fig. D. afgemaald,

eene dooraderde ontleedde Nier zoude
kunnen verbeelden , en denzelven uit dien

hoofde Nierjleen noemen. Dan dergelyke

toevallige gedaanten verdienen in dit ons

Werk geen verdere optelling; nademaai

ze geene weezenlyke eigenfchappen teron-

dericheidinge zyn ; als hangende veelal af

van de inbeelding der Liefhebbers, en ee-

ne onbepaalde fpeeling der Natuure : waar
van ons de opgemelde Steen, by Fig. D.
tot een doorOaand voorbeeld en bewys
verftrekt; als waar in, op de aldaar gete-

kende zyde, de aderen en netswyze vleg-

tingen, alleszins cierlyk en aardig door-

éénloopen; terwyl zy aan de tegenzyde,
hier niet vertoond, wederom gantsch an-

ders famengevlogten zyn. Dit eenige,on-
dertusfchen , dient hier deswegens nog ge-

meld te worden : dat, namelyk alle deeze gea-

derde Keien de aderen gemeenlyk min of

meer verheven en uitpuilende vertoonen ;

als mede dat dezelven doorgaans Quartsagtig

zyn , en op het Staalflag zeer fterk vonken :

daar de Steen zelve, of, om duidelyker te

fpreeken, het ongeaderde gedeelte
,

veelal

F f f 3 van

delf-
stof-
fen.
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van weeker Zand Reen is. Daar benevens
vind men deeze Keien geheel verfchillende

van gedaante, en onderfcheiden van de

ronde Keien: want nu zal men ze plat rond,

dan ruitig, dan vierkant, en meest lang-

werpig vinden; ook ziet men ze nooit

fcbcrphoekig, maar altoos rondagtig afge-

fleeten, Uit dit alles mag men ,
zonder

eenigen den minden twyffel , wel beOuiten

,

dat deeze Steenen, fchoon zy nu volko-

men aan den Glasmaakenden en VuurOaan-
den aart der weezenlyke Keien beantwoor-
den

, en ook hier onder dien rang voor-

komen, egter, eigentlyk genomen, brok-

ken of Rukken van Rotfen ,
allerleie Mar-

mers
,

Jasp-agaaten , en dergelyken zyn ;

waar van ’er veelen op den bodem der Zee
tegen één rollen, rondagtig afOyten, door

bet Zeezout tot vuurgeevende Keien ver-

harden, en dus op onze Stranden aanfpoe-

len; terwyl anderen, zoo als gemeld is,

door de Rivieren afgevoerd ,
en in derzel-

ver Slib, of ook door het Zee- of andere

Zouten, KeiReenaartig worden. Deeze
behooren dus onder die KeiReenen, wel-

ken wy hier boven, als van elders aange-

voerd, en niet natuurlyk in dit Land groei-

ende, onderfcheiden hebben.

Derde G.Jlagt.

ZAND- KR1EN,

Met de voorige en nog volgende Kei-

fteen-



van HOLLAND, 813

fleen-Soorten bevind zig menigmaal ver-

mengd een gantsch heir van rondagtige

Keifteenen, die vuurketfend en zeer hard,

dog allen uit kennelyke Zanddeeltjes faam-

gegroeid zyn. Men vind deeze Soort ge-

meenlyk rond en platagtig , zelden of nooit

met onregelmaatige hoeken ; en ze zyn
veelvuldig aan onze Stranden. By de

Strandbeden draagen ze veelal den naam
van Kïtteljleenen ; om dat de jeugd zig ver-

beeld, dat deeze ronde Steentjes, in de

hand gewreeven ,
eene byzondere jeuking

of kitteling veroorzaaken ; dan dit is aan

zulk een rond Steentje niet meer eigen,

dan aan eenig ander. Daar zyn ’er onder
die ongemeen fyn, anderen wederom die

zeer grof van poriën zyn\ en men ont-

moet ’er veelen geaderd
,
gelyk andere Kei-

en. Op Plaat VII, Fig. F. ziet men zodanig

eene Zandkei afgebeeld, daar zwarte dwars-

aderen dwars door heen loopen ; de Steen

zelve is van een platte eironde gedaante,

die ze meest allen bezitten; en ze zyn
’er van kleen tot zeer groot. Men kan ze

wyders tot deeze volgende Soorten bren-

gen.

Eerfle Soort.

WITTE ZAND - KEIEN.V

Deezen zyn de zeldzaamfte, en hellen

naar de Quarts-kei , en worden aan de Stran-

den wel bpekfteen genoemd.
Fff 4
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fen.
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Tweede Soort.

GEELE ZAND-KEIEN.

Eene gantsch gemeene Soort, die zeer

kennelyk te ontdekken is.

Derde Soort.

PURPERE ZAND-KEIEN.

Onder de verfchillende vermengingen
der Keien befpeurt men zeer fraaie purper-

verwige Keitjes , die uit een purperagtig

Zand faamgefteld , en ibmtyds ook gea-

derd zyn ;hoedanige Keitjes tot deeze Soort

behooren.

Vierde Soort.

ZWARTE ZAND-KEIEN.

Men vind dezelven veelal aan platte

Rukken.

Vyfde Soort.

GRAAUWE ZAND-KEIEN.

Deeze is de gemeende Soort van dit óe~

ftagt , en word, gelyk veele andere Keien,
overvloedig aan de Stranden opgeworpen, en

ook by Naarden gevonden: op Plaat VII,
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Fig. F. is ’er eene van die Soort afgebeeld.

Wyders bevinden ’er zig nog onder dit

Gejlagt veele vermengingen van koleuren,

als blaauwagtige
,
groenagtige , enz. wel-

ken een ieder naar zyne kieschheid tot

verfehiliende Soorten kan brengen. Men
word daar en boven aan onze Stranden nog
eene menigte van roode, geele, groene,

en andere Steenen
,
gewaar , die door de

Zee afgefleeten zyn, en van onkundigen

voor Zandkeien of dergelyken aangezien

konnen worden: dog men zal, zoo men
eenige oplettendheid gebruikt , ze ligtlyk

onderkennen; doordien ze bros en ligt te

breeken zyn, en, buiten dat, door ’t Staal-

flag niet vonken: ook kan een opmerkend
oog wel dra ontdekken, dat het afgeflee-

ten ftukken van gebakken Steenen, pot-

ten ,
pannen , en foortgelyk tuig zyn ; zoo

dat deeze Steenen hier geen verdere op-

merking vereifchen kunnen.

Vierde Geflagt .

HALF D OORSCHYNENDE KEIEN,
VUUR STEENEN.

De Vuurfteenen , hier bedoeld, heeft

men wel te onderfcheiden van de Pyrieten

,

Zwavelkiezen , Marcasfieten , enz. , die ook
Vuurfteenen genoemd worden. De ei-

gentlyke Vuurfteenen, tot dit Geflagt be-

hoorende, zyn de zulken, die uit aller-

fynfte Aarddeelen,of Klaiflib, geformeerd
Fff 5 zyn,
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zyn ,
en een Agaatagtigen glans en doorfchy-

nendheid hebben. Het zyn vvaare. Keiftee-

nen van allerleie gedaante ;zy vonken fter-

ker dan eenige andere Keifoort; waarom
men dezelven ook boven al voor Snaphaan-

fteenen gebruikt: als zy vonken, geeven

zy een zekeren brandagtigen rook; en de

uitgedoofde vonken , voor ’t vergrootglas

gebragt zynde, vertoonen een zwart ver-

brand gruis. De koleur deezer Steenen is

als die van het gefmolten hoorn , waar van
men de zogenaamde Lantaarn-glazen maakt

;

en ter oorzaake van die overeenkomst
noemt men dit fiag van Steenen ook wel
Hoornftetn ,

( Lapis Corneus :) dog ’er is een
andere Steen bekend, die ook deezen naam
draagt; men vind ’er tusfchen de Krytber-

gen, die zelfs eene figuur als die van een
Hoorn hebben, welken butner daarom
Saxum Cornutum noemt : dan deezen zyn ons

in dit Gewest onbekend. Dit Gejlagt, voor
zoo verre het hier te Lande gevonden
word, ligt tusfchen onze Keibeddingen en
Zandgroeven verfpreid; dog men vind ’er

deeze Steenen zelden van eene aanmerke-

lyke grootte, en veeltyds zyn ze met een
Kalkagtig aangroeifel bezet. De volgende

Soorten zyn ’er ons van bekend.

Eerfte Soort.

HOORNAGTIGE VUUR-STEEN.

Deezen vind men in onregelmaatige rond-

hoe-



I

van HOLLAND. Siy

hoekige gedaanten. Dezelven zyn witagtig

geel, half doorfchynend , en fomwylenbe
vvolkt : zy fchelferen ,

als men ze breekt , net

als Vuurfteenen af, waar aan zy volkomen
gelyk zyn , en men gebruikt ze tot Snaphaan-

fteenen ; dan zy worden ten dien einde in ons

Land nietgezogt, en voor zoo veel ik weete

’er ook op den koop niet toe gemaakt.

Tweede Soort.

BLAAUWE VUUR-STEEN.

Onder onze Beddingen befpeurt men ook
Vuurfteenen, die eene blaauwagtige, half-

doorfchynende , wolkagtigheid vertoonen;

en deezen kan men daarom als eene Soort

onderfcheiden
,
gelyk ook de volgende

Derde Soort.

ZWARTE VUUR-STEEN.

Even als de voorgaande vind men ’er

ook zwartverwige Steenen van dien aart;

dog dezelven zyn doorgaans aan kleene

ftukken verfpreid.

Vierde Soort.

GEELE VUUR- STEEN.

Verfcheiden geelagt^ge Vuurfteenen ont-

dekken ’er zig insgelyks ; dan ze zyn min-

der
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der doorfchynend, maar evenwel kennelyk
genoeg om ze tot dit Gejlagt te brengen;
waar onder men wyders nog eenige ande-

ren van verfchillende koleuren, die men
aan mogt treffen , alhier zou kunnen
plaatfen.

Fyfde Gejlagt.

DOORSCHYNENDE AGAAT - KEIEN.
]

Het zal mogelyk veelen onzer Landsge-
nooten vreemd voorkomen , dat wy , on-

der zoo veele onderfcheiden Steenfoorten ,

hier ook de Agaatfleenen brengen: zy zyn
’er egter, fchoon niet overvloedig; en
men ontdekt ze op de Amersfoorder en
Naarder Heiden, volkomen gelyk aan ee-

ne zekere Soort van Agaat-keien , bekend
by den naam Scbot/cbe Keien. Men vind ze,

hoewel fchaars, onder de gedaante van
kleene Quarts- keitjes , van grootte als eene
Hazelnoot, en fomtyds merkelyk grooter.

Ze zyn glad, half doorfchynend , met eene
ruwagtige korst bezet; en beantwoorden
voorts aan den aart der Vuurfteenen. Men
befpeurt ’er ook anderen, welker Agaat-

Ifof met Rotsfteen of Jaspis faamgegroeid

is , die wpnderlyk fchoon geaderd
, en

volkomen Jasp agaaten zyn. Op PlaatVlI,

Fig. C. hebben wy een aanmerkelyk ftuk

,

door ons by Naarden gevonden , iets klee-

ner dan deszelfs natuurlyke grootte , afge-

beeld ; dog dit Stuk zal vervolgens onder
de
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de Jaspisfteenen voorkomen. De Agaat-

foorten , tot dit Gejlagt te betrekken , wor-

den, gelyk genoegzaam alle andere Kei-

fteenen, mede van veelerleie koleur ge-

vonden; dog voornaamlyk kennen wy ’er

deeze twee of drie volgende van.

Eerfte Soort.

(

BLAAUWAGTIGE DOORSCHYNENDE
AGAAT-KEIEN.

Men vind deeze Soort nog wel’tgemeen-

fte, en meer dan andere Agaaten : zy hel-

len fomwylen naar het wit , of eene pae

rel koleur, en zyn meerendeels als gewolkt.

Ik heb geen gelegenheid om ze te laaten

doorzaagen of polysten ; maar houde my
verzekerd, dat men in eenigen derzelve

de kringswyze laagen fommigen Agaaten
kan ontdekken.

Tweede Soort.

PURPERAGTIGE DOORSCHYNENDE
AGAAT-KEIEN.

Even als de voorigen , heb ik ’er ook ge-

vonden , die met een flaauw purper bene-

veld waren, welken dus eene Tweede Soort

zouden uitmaaken. Anderen zyn my niet

voorgekomen , die ik met recht hier plaat-

fen kan , ten zy men ’er als eene Byfoort
nog wilde byvoegen de

Der-
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Sio en
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Derde Soort.

JASP- AGAAT.

Dan de befchryving bier van daat,by de

nadere befchouwing deezer Steenen zelven

,

op hunne plaats te volgen.

Zesde Gejlagt .

JASPIS- KEIEN.

Onder de Keien, welken hier zeer over-

vloedig zyn, bevind zig voornaamlyk eene
ontelbaare menigte van Keiaartige , ten

minden Keivormige, Steenen; die uit al-

lerleie gekoleurd gruis fchynen faamgedeld

te zyn, en nu geaderd, dan gevlekt, dan

wederom als gedipt, voorkomen. Deeze
Keien neemen eene fchoone polysting aan

,

als zy doorgezaagd en gedeepen worden

,

en toonen voldrekt een Jaspisaartige Steen

te zyn; waarom wy ze hier met den naam
van Jaspis-kekn bedempelen. Vermoedelyk
zyn het ook waare Jaspis-deenen , die van

de Rotfen aan allerleie groote of kleene

dukken afgebroken , door de afvoerende

wateren eene Keiagtige figuur verkreegen

hebben. Ondertusfchen worden zy ook
in veelerleie andere gedaanten gevonden ; en

ter dier oorzaake komen zy in den volgen-

den rang onderfcheidenlyker voor : heb-

bende wy dezelven hier flegts ordeshalven

ge-



N

van HOLLAND. 821

geplaatst ,
voor zoo verre dit flag,uit hoof-

de der gedaante, onder de Keien vermengd,

en daar toe eenigzins betrekkelyk is. Wat
voorts de Soorten betreft, deezen zal men
gereedlyk, uit de nadere befchryving der

Jaspis-fteenen zelven ,
alhier kunnen over-

brengen.

Dus hebben wy alle de Steen en afgehan-

deld, welke hier te Lande, zoo veel ons

bekend is, gevonden worden, die tot den

derden rang van deeze CLASSE , te wee-

te de Keifteenaartige Steenen behooren.

Mogelyk zyn ’er in onze Beddingen nog
wel eenige Soorten te vinden, die, inge-

volge het famenftel van wallerius, by de

gemelden gevoegd zouden konnen worden;
-als daar is de Cornalyn fteen , de Calce-

doon, en byzonder de Onyx, de Opaaien,
Katoogen en dergelyken , welke allen

zekere doorfchynende Keilborten, of lie-

ver Agaaten zyn. ’t Komt ons zelfs vry
aanneemelyk voor, dat deeze Soorten zoo
wel in onze Keibeddingen

, als in die van
Engeland, Duitschland, en elders, ont-

dekt kunnen worden: dan dewyl ze ons

tot nog toe niet voorgekomen zyn , zoo heb -

ben wy geen vryheid om ze , als tot ons
Gewest behoorende, op te geeven. Wy
zullen derhalven deezen rang hier mede
laaten berusten

, en ons opftel vervolgen
met de befchouwing van den vierden rang,
der Steenen, naamlyk dien der Rotsfteenen.

DELF-
STOF-

FEN.

VIER-
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VIERDE RANG.

ROTSSTEENA ARTIGE STEENEN,
JASPIS-STEENENjENZ.

De Steenen
, die onder deezen rang

voorkomen . worden van de voorige ran-
gen onderfcheiden ; om dat ze gevormd
zyn , uit veelerleie Soorten van kennelyke
Steendeeltjes, die, voor dat ze tot groo-

ter Steenen famenverbonden waren , reeds

eene gekoleurde Reenagtige zelfRandigheid

hadden: welke deeltjes meerendeels uitkor-

relige greinen, die fomwyien fchubagtig

zyn, beftaan. ’Er bevinden zig evenwel

,

onder de Steenen van deezen rang, ook
verfcheiden Soorten ,

die zeer fyn , mits-

gaders glad van poriën zyn ; en als men de-

zelven breekt, glimmen de deeltjes niet

,

maar zy zyn fcherp , kantig , en van eene

onregelmaatige gedaante. Volgens wal-
lerius zyn zy minder hard dan de Keien

;

dog fommige Rukken, die tny hier te Lan-

de bekend zyn ,
komen zeer naby aan har-

den KeiReen, en fommigen zyn zelfs har-

der: ook hebben ’er die Steenen, hier te

Lande, veel overeenkomst mede; waarom
deeze Soort met regt meermaals Steenklip-

kei, Steen-kei, QPetroftlex') genoemd word.

Zy laaten zig zeer wel polysten , dog niet

zoo luisterryk als Agaat; dan dit hangt veel

af van de koleur der deeltjes , en de fyn-

heid der Steenen zei ven. In ’t Vuur wor-
den
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den zy tot Glas gebragt; maar zulks ver-

eischt een geweldigen trap van bette: ze

zyn minder dan de Kei- of Vuurfteen aan

verkalking in de Lugt onderhevig, en be-

houden hunne verw. Men ontmoet deeze

Steenen, op hunne gewoonlyke geboorte-

plaats, aan groote laagen, zelfs formeeren

zy aldaar Rotzen
;
dan hier te Lande vind

men ze flegts aan onregelmaatige brokken

verfpreid; liggende, al vry aanmerkelyk

in getal, tusfchen de KeiReen-beddingen

in. Na hevige Rormen en eene ontroerde

Zee, ziet men dikwils ongemeen fchoone

Rukken op de Stranden liggen , die nu als

afgefieeten , rondagtig, dan als platte of
ongelykvormige brokken voorkomen. In-

gevolge de onderdeelende fchikking van
WALLERius, zouden wy deeze Steenen

kunnen verdeden in twee Gejlagten
; raam-

lyk, (1) in grove enkelkoleurige; en (2)
in leevendig gekoleurde Steenen ; of ei-

gentlyk in RotsReenen en Jaspisfteenen

;

dan naar onzen leidraad zullen wy ons tot

de volgende fchikking bepaalen.

Ecrjle Ge(lagt.

ROTS-STEÈN EN, DOFFE ON&OOR-
SCH.YNENDE ROTS-STEENEN.

De Steenen van dit Geflagt zyn hier te

Lande zoo veelvuldig onder de Keien ver-

mengd, dat ze, gelyk meermaals gemeld
is, door fommigen daar voor gehouden

II. deel. Ggg war*

DFLf*
STOF-
FEW.

Zie de
Vierde

Orde
deezer
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worden. Men kan ze ’er egter zeer wel

van onderfcheiden aan de gruizige deel-

tjes, waar uit zy beftaan; aan eene verhe-

vener en fterker koleur; en vooral daar

aan, dat zy ligter breeken dan waare Kei-

en, en doorgaans aan groote brokken; als

mede dat zy minder vonken, en geen of

weinig reuk na het vonken van ziggeeven,

zoo als de Vuurkeien doen. Wy houden
die lompe Steenbrokken of zogenaamde
groote Amersfoorder Keien, voor waare

Soorten van dit Geflagt\ die, by ontzache-

Jyke bonken van de Rotfen afgel'cheurd

zynde, door de wateren vervoerd, en tus-

fchen de eigentlyke Keien vermengd ge-

raakt zyn. De verfchillende verwen , en
daar uit ontftaande verfcheidenheden kan

men, gelyk by andere gekoleurde Scee-

nen, zeer verre uhbreiden: dog wy zul-

len ze flegts naar hunne hoofdkoleuren op-

tellen.

Eerfte Soort.

ROODE ROTS-STEEN.

Tweede Soort.

GEELE ROTS-STEEN.

Derde Soort.

GROENE ROTS-STEEN.

Van dien aart zyn ’er al vry veel te

vinden.

Vier-
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Vierde Soort.

BRUINE ROTS-STEEN.

Deeze is de gemeende en bekendfte Soort

in de Naarder-beddingen.

Vyfde Soort.

GEADERDE ROTS-STEEN.

Zoo, gelyk naastdenkelyk waar is, vee-

]e geaderde Keien rond afgefleeten Rots-

fteenen zyn, dan vind men ze overvloe-

dig. Zie ’er , by vergelyking , eene afteke-

ning van op Plaat VII, Fig. D. en’t gezeg-

de Bladz. 81 1. Ook zyn veelen der platte

geaderde Keien van dien aart.

Zesde Soort.

BLAAUWE ROTS-STEEN.

Tweede Gejlagt.

AGAAT ROTS-STEEN.

Indien men eenige onregelmaatige, on-

doorfchynende , Agaatkoleurige Steenen
mogte vinden

, ’t geen vvy voor zeer mo-
Ggg 2 ge*
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delf-
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fen.

Zie
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gelyk houden, behooren ze tot deeze Soort

;

en men mag dezelven by de Eerfte Soort

van het Vyfde Gefiagt van den derden rang
deezer ORDE vergeleeken zynde , hier wel

plaatfen.

Derde Geflagt.

ZANDIGE PORPHYR' STEEN.

Deezen Steen, die zyn naam van den
fchoonen rooden Porphyr ontleend heeft

,

vind men inderdaad al zeer kennelyk' onder
onze Steenen. Dezelven zyn uit allerleie

kennelyke deeltjes, met Zand vereenigd,

faamgelteld, en geweldig hard. Wy be-

waaren ’er een groot fluk van , en hebben
een kleener ftukje , op eene ledige plaats

van Plaat VII, Fig. G. afgebeeld; waar in

men de purpere deeltjes , en de Zanddee-

len , zoo naauwkeurig als doenlyk is , on-

derfcheidenlyk ziet. Wyders zyn /leeze

Steenen rotsagtig van gedaante, en veelal

weinig afgefleeten, fchoon men ’er ook
gefleeten vinde; zy zyn ongemeen hard,

en breeken aan vierkantagtige Hukken af.

Dit Geflagt is volftrekt de 93fte Soort van

wALLERius , by hem genaamd : Petrofilex opa.

cus arenacm durisjimus.

Vier-
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Vierde Gcjlagt.

FEN.

JASPIS-STEENEN.

’Er zyn geene Steenfoorten overvloedi- jaspis-

ger en kennelyker tusfchen de Kei-en Steen- STHE*

agtige Beddingen vermengd, en onder de-
NEN#

zelven verfpreid, dan de Jaspis-fteenen

:

waar door zy zelfs , in de rechte bepaaling

van Keideenen , eene zekere twyffeling

veroorzaaken. Men kan deeze Steenen,
uit hoofde van derzelver rondheid, hard-

heid, en aandoening voor het StaalOag,

niet gemaklyk van lbmmige Keien onder-

fcheiden; en aan den anderen kant kan men
ze , om derzelver eigen tlyke zelfdandig-

heid , en volftrekte overeenkomst met den

Jaspis- fteen
,

geen zuiveren Keifteen hee-

ten; ’t welk veroorzaakt dat wallerius
Blnd^

ze Petrofilex noemt. Daarenboven is de 821.

verfcheidenheid van verw , tekening, en
ontellyke wyzen van fchakeering der dee-

Jen, in deeze Steenen niet te bepaalen

:

des wy genoodzaakt zyn , om ze hier flegts

in ’t algemeen te omfchryven , en verder

in de hoofdzaaklykfte vermengingen, die

hen onderfcheiden , voor te Hellen. De
Jaspis-fteen is, gelyk men weet, een van
de beroemdfte Steenen, daar de Ouden
reeds veel werks van maakten , en die nog
heden in groote vvaardy gehouden word:
om dat dezelve een alleroogftreelendften

glans, en verw aanneemt; zynde, als ’t

Ggg 3 wa*
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delf-
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ware, het fraaie van allerleie andere fchoo-

ne Steenen, als Agaat, Porpbyr, Ame-
thist, Cornalyn, Granit, en andere voor-

treffelyke Steenen, daar mede vermengd.
Wy zullen ons, om alle vvydloopigheden

te vermyden, in dit geval niet ophouden,
met de telloofe verfchillendheden , die daar

uit voortfpruiten ; maar alleen kortlyk de
voor ons zekere bekende Soorten , die

wy in onze Beddingen gevonden hebben

,

opgeeven.

Eerde Soort.

AGAAT- JASPIS.

Een der Steenen , welken wy hier aldus

noemen, is op Plaat VII, Fig. C. naauw-
keurig afgebeeld. De witde vlekken dui-

den een half döorfchynend blaauw Agaat

aan , met witte Quartsagtige aderen ver-

eenigd, en de bruinde vlekken vertoonen

een zuiveren rooden Jaspis-deen; welke

vermenging alleszins vloeibaar en kennelyk

in één loopt: weshalven deeze Steen een

zuivere Jasp-agaat is; die, gepolyst zynde,

een heerlyken Jaspissteen genoemd zou

worden.

Tweede Soort.'

2 00DE JASPIS, BLOED- JASPIS.

Wy bezitten een allerfchoonst Stuk van

deeze
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deeze Soort, zynde zuiver hoog bloedver-

wig, en halfdoorfchynend. Indien dit Hak-

je gepolyst ware, zou het ook een aller-

fchoonfte Steen zyn Het beantwoord zo

wel aan de befchryving van de Vierde Soort

van WALi.ERius, dat wy het ’er gerust

voor houden , en het zelve met hem Lapis

Sanguinalis , of liever Jaspis Sanguimlis ,

Bloed jaspis noemen. Het is onder de

Amersfoorder Beddingen gevonden ; by
Naarden hebben wy nog een ander Stuk
opgeraapt, dat wy insgelyks bewaaren , en
mede eene voortreffelyke bloedroode ko-

leur heeft; dan het is ondoorfchynender

,

vol hoog goudvervvige aderen, en rotsag-

tig van gedaante.

Derde Soort.

'/

GROENE GESTIPTE JASPIS.

Men vind, en wy bezitten ze ook, in

onze meergemelde Kei- en Steenbeddingen

,

verfcheiden groenverwige Steenen, die vol

flipjes, van eene roode bruine of zwarte
koleur, zyn; en dezulken behooren tot

die Soort ,
welke wy hier bedoelen. Bui-

ten deeze zyn ’er nog, waarin men veeler-

leie andere verwen befpeurt; als daar is,

Vierde Soort. Graauwe geflipte Jaspis.

Vyfde Soort. Blaaum geflipte Jaspis .

Ggg 4 Zes-
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Zesde Soort. Roode geflipte Jaspis.

Zevende Soort. Geaderde Jaspis.

’Er zyn nog veelc andere Soorten van

Jaspis-Reenen bekend; dan men vind de-

zelven hier te Lande niet, of zeer zeld-

zaam. Voor ’t overige kan elk, naar zy-

ne begeerte en befpiegeling, den Jaspis,

en andere gekolcurde Steenen verdeden;
zynde de overige Soorten van wallerius
ons in dit Land onbekend. Hy , dien het kis-

te , kan ze , volgens deszelfs rangschikking ,

nazien, onder zyne 97fte Soortverdeeling

;

Biadz J87. Egter Raat ons, by deeze ge-

legenheid , nog met één woord iets te mel-

den, van den Jasp-onyx en den Porphyr.
De Jasp-onyx is eigentlyk eene Soort van

Agaat, die met kringen, doorfchynend

,

en met groenen, rooden, of blaauwagti-

gen Jaspis Reen vermengd is. Wy hebben
geen grond genoeg, om dit Geflagt of dee-

ze Soort juist volflrekt onder onze Stee-

nen te brengen ; dan uit aanmerking van
de reeds befchreeven doorfchynende Agaat-

keien, gevoegd by den Jasp-agaac, geloo-

ven wy vastlyk, dat zy wel onder onze
Beddingen kunnen liggen. Maar wat den

rechten Porphyr belangt, deezen kennen
wy niet, buiten dat Geftagt, dat wy alrede

befchreeven hebben, onder den naam van
Zandige Porphyr ; edog , voor zoo verre on-

der deeze Steenen de Granit- Reenen be-

trokken worden ,
zyn zy ’cr al vry veel

;

• waar-
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waarom wy deze!ven . dus befchouwd , hier dflf-

ook andermaal voordellen. STÜF -

FfcN.

Agtfte Soort.

PORPHYR'J ASPIS, GRANIT-JASPÏS.

De Porpbyr jaspis verfchilt daar in van P0R -

de voorheen opgetelde gedipte Jaspis-dce-

nen, dat dezelve altoos eene purperagtige GRANJT\

of roode verw ten grondHage heeft, en jaspis.

met allerleie greinen van andere Steenfoor-

ten, byzonder Graniten, doorzaaid is. De Plaat

Vierde ,Vyfde en Zesde Jaspisfoort verfchilt JU.
daarom van deezen Steen zeer weinig , en de-

*

zelve is mede voor een waaren Jaspis te hou- Szó.

*

den. Ook kennen wy onder onze Steenen
geen weezenlyk verfchil , dan alleen in deeze

eenige Soort, naanilyk den Granit-jaspis :

zynde een roodagtige Steen, welke met
zwart glimmende Granitgreinen

, die men
wel voor Tin- kristallen houd , vermengd
is, en al mede tusfehen onze Keien gevon-
den wordt.

Vyfde Gcflagt.

u ARTS.

Van het Quarts-zand,en vervolgens van quarts,

de Quarts keien fpreekende, hebben wy
ons reeds duidelyk genoeg over de eigen-

fchappen van het Quarts uitgelaaten , en Bladi.’

gezegd, dat het hier te Lande aan Zand- 6S5 en

Ggg 5 kor-
8cl ’
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x>flf- korrels, en onder de gedaante van Keien,
stof- a i vry aanaterkelyk voorkomt. Dan hier
ïzn .

verfchynt het wederom onder eene andere
gedaante; te weeten als eene losfe onre-

gelmaatige Steenfoort; in welke gedaante

het ons hier te Lande zeer weinig bekend
is: het word dus ook meest in de Metaal-

groeven gevonden , en behoort eigentlyk

tot de volgende vierde orde . Zo men
wil , kan men ’er hier egter eenige aange-

fpoelde of onder de Beddingen vermengde
Rukken toebrengen ;

welken voornaamlyk
te kennen zyn, aan eene glimmende glas-

agtigheid, aan ’t vonken op het ftaalllag,

aan eene fcherphoekige Rotsagtfge gedaan-

te, aan eene glasagtige breekbaarheid, en
voorts aan die zelfde eigenfchappen , wel-

ken by de Quarts- keien opgegeeven zyn.

Hy , die ’er behaagen in fchept , om der-

zelver onderdeeling te kennen, bediene

zig wyders van onzen Autheur; en verge-

lyke de Verfchillende koleuren met die,

welken wy by de Quarts-keien opgegeeven
hebben.

VYFDE RANG.

KRIST ALAARTIGE STEENEN.

Kuis- Even zoo weinig als, ja zelfs minder dan
tal aar- Wy van de verfchillende gedaante der

si*e- Quarts-fteenen hebben kunnen zeggen ,

ken. kunnen wy,met opzicht tot dit Land, mel-

ding maaken van de Kristallen , of daar onder
be-
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behoorende Steenen. Men geeft wel voor

,

dat ’er op de Zand* en Keibeddingen te

Amersfoort ,
Kristalfteentjes gevonden wor-

den ,
die gantscb helder en doorfchynende

zyn ;
ook hebben wy ’er eenige zoogenaam-

den in fommige Kabinetten gezien; dog

het zyn niet anders dan zeer heldere als

glas doorfchynende Keitjes. Wy hebben

nog al wat moeite aangewend , om ’er na

te zoeken, maar zyn ’er nooit in geflaagd ;

hebbende alleenlyk eenige kleene roode

hoekige Kristalletjes gevonden , die wy voor

gruisjes van Granit-fteenen houden, wel-

ken van de Keien of Jaspis-lïeenen toeval-

lig afgegruisd waren. Hoe het zy , dit kun-

nen wy tot nog toe verzekeren
, dat hier

te Lande geene Kristallen gevonden wor-

den, zoo als zy natuurlyk zouden moeten
groeien. Om evenwel onze Landgenoo-
ten, ten opzichte van deezen rang, niet

geheel onkundig te laaten, zullen wy de

fchikking van wallerius hier kortlyk

fchetfen; te meer, dewyl zy de voornaam-
He Edele Gefteenten bevat, welker optel-

ling, voor zoo verre zy tot de Kristallen

hehooren, niet onaangenaam kan zyn, in

een Land , daar deeze Steenen een voor-

naamen tak van den handel en rykdom uit-

maaken.
Men verftaat dan door Kristal en Edele

Gefteenten, zulke doorfchynende glans-

geevende Sceenen , die altoos eene regel-

maatige vyf, zes, of meerhoekige gedaan-

te hebben; en de allerhardfcen onder alle

de

delf-
stof-
fen.

Holl.
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de Steenen zyn. Derzelver deden zyn der-

maate fyn, dat zy niet ontdekt kunnen
worden , zelfs door geen vergrootglas. Zy
worden tot veelhoekige, ronde, of andere

figuuren gefleepen , zoo als de Konftenaar

of Diamantflyper het begeert: welke konst

hier te Lande by uitnemendheid, boven al

onder de Joodfche Natie, geoeffend word

;

en waar van men eene fchetswyze befchry-

ving kan vinden, in het Natuur- en Konst-

Kabinet van ranoüw. De volgende Soorten
of Gejlagten telt wallerius

, naar onze fchik-

king voorgefteld, aldus op.

Eerjle Gefiagt.

ROT S'KRISTAL,

(1) Rots-kristal, met één punt. f2)
Rots-kristal, met twee punten. (3) Pira-

midaal Rots-kristal. (4) Zeshoekig Rots*

kristal. (5) Berg» kristal.

Tweede Geflagt .

ROOD - KRIS TAL OF BASTERD-
It O B Y N.

(i)De Roode Basterd Robyn: hier voor

zou men de bovengemelde Roode Steentjes

houden kunnen. (2) Basterd Amethist

Robyn. (3) De Basterd Hyacinth.

Der -
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Derde Geflagt.

ZESHOEKIG BLAAUW OF SAPHIER-
KRIST AL.

Vierde Geflagt.

GEEL BASTERD T O P A S - K R I S T A L.

(i) Geele Basterd Topas. (2) Groen-
agtige Basterd Topas 5 of Chryfolit.

Vyfde Geflagt .

GROEN BASTERD ESMAR AUD OF
SMARAGD.

(1) Basterd Smaragd of Esmaraud. (2)
Zeegroene Steen , Basterd Beril.

Zesde Geflagt.

DONKER DOORSCHVNEND KRISTAL.

(1) Zwart Kristal. (23 Rood zwart-

agtig Kristal. (3) Bruin Kristal , of Bas-

terd Granaat.

Zevende Geflagt.

DIAMANT.

(1) Indiaanfche Diamant , agthoekige

Brillant. (2) Platte Rooze Diamant. (3)
Vierhoekige Cubifche Malaxe Diamant. (4)

Rond-

(
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Rondagtïge, Europifche Diamant. In de
naamlyst van het Kabinet van den grooten
zwammerdam, vind ik opgeteld drie ,mers-

foortfebe Diamanten ; dit zyn eigentlyk die door-
fchynepde Keitjes , waar van hier boven ge-

fproken is , en die , in zeker opzigt
, Diaman-

ten kunnen genoemd worden. ZieBladz. 833.

Jgtjie Gejlagt

.

ROBYN.

(1) Orientaalfche Robyn. (2) Carmo-
zyn Violet Robyn, QBalasfius.') (3) Ligt-

heldere Robyn
, (Spinelfus.) (4) Geelagti-

ge doorfchynende Robyn
,

(Rubicellus

Negende Gejlagt.

SAPHIER,

(1) Blaauwe Mannetjes Saphier. (2) Wa-
ter Wyfjes Saphier. (3) Groene Saphier,

(4) Witagtige Saphier.

Tiende Gejlagt

.

TOP AS.

Elfde Gejlagt.

ESMA R AU D.

(1) Groene heldere Esmaraud, of Oriën-

taal-
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taalfche Smaragd. (2) Donker groene Es-

maraud, of Westindifche Smaragd.

Twaalfde Geflagt.

.
/. .

1
.

CHRYSOLIT.

(1) Groene heldere Chryfolit. (2) Geel-

groene Chryfolit. (3) Feergroene Chryib-

lit, (Phrafius.)

Dertiende Geflagt.

AMETHIST.

(1) Violet Amethist. (2) Geelagtige

Violet Amethist. (3) Bleeke Amethist. (4)
Roodagtige Amethist.

Veertiende Geflagt. .

GRANAAT.

(1) Ruitswyze Granaat. (2) Agthoeki-

ge Granaat. (3) Twaalfhoekige Granaat.

(4) Veertienhoekige Granaat. (5) Twintig,

hoekige Granaat. (6) Vier en twintighoeki-

ge Granaat. (7) Ongelykhoekige Granaat.

Vyftiende Geflagt .

H Y A C I N T H.

(O Rood geele Hyacinht. (2) Saffraan-

gee-

delf-
stof-

FEK.

CHUY-
SOLIT»

AME-
THIST.

GRA-
NAAT-

HYA-

CINT».
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geele, Mannetjes Hyacinth. (3) Wit of
]igt geele, Wyfjes Hyacinth. (4) Barn-

fteenkoleurige Hyacinth. (5) Honigkoleu-
rige Hyacinth.

Zestiende Gejhgt.

BERIL* STEEN.

Zie daar de voornaamfte Gejlagten en
Soorten, waar uit deeze CLASSE beftaat;

by welker opgave de geleerde Autheur
zeer fraaie aanmerkingen gevoegd heeft,

benevens eene Verhandeling over de pry-

zen en de uitrekening der Caraaten. Der-

zelvcr inhoud zou hier ook wel een kleen

plaatsje verdienen ; dog de Stoffe is te zaak-

ryk, om ze in ’c korte voor te draagen.

Ook kunnen onze Landsgenooten , buiten

den geleerden wallerius, zeer fraaie Aan-
merkingen deswegens vinden

,
in het voor-

treffelyk Werkje, over de Steenen
, van an-

selmus boetius a boot ; waar van zig

wallerius ook bediend heeft. En wat
aangaat de uitrekening der Caraaten

, en den
Cours der Waarde, hier omtrent kan men
in het bekende Boek, de Koophandel van

Amsterdam ,
volkomen onderregting erlan-

gen: des wy, van deeze Stoffe afziende,

overgaan tot
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De DERDE ORDE der DERDE CLASSE.

ONSMELTBAARE STEENEN.

Van alle de Steenen, die onder deeze

CLASSE voorkomen, zyn ons niet meer
dan twee Geflagten bekend; te weeten eene

zekere Soort van Talk, en de Mica of

Glimmer-fteen : wy zullen ze met deeze ge-

heele ORDE vereenigen , en beknoptlyk
voordellen, na eene korte voorafgaande

aanmerking over deeze Steenen in ’t alge-

meen. Men verftaat , door de benaaming
van onfmeltbaare of ook wel ontbrandbaa-

re Steenen, alle zodanige Steenen, die in

het derkfte vuur geene verandering onder-

gaan , noch in Glas , noch in Kalk verkeeren*

Dezelven zyn bros , lchubagtig , ofook veze-

lig op één gegroeid , en fomwylen geheel

wryfbaar; vonken nooit doorbet Staahlag ;

zyn voor geen Sterkwater of andere Zuu-
ren aandoenlyk; en de meesten derzelver

bezitten wyders, op hunne deeltjes, een
Zilveragtigen of Goudkoleurigen glans:

waar door een onkundige dikwils meent,
dat eenigen dier Soorten Goudfteenen zyn

;

dan ’t is wel verre van daar; want die glans

ontflaat nergens anders uit, dan uit aange-

vloogen Zwavelkoleuren.
Wy kennen ’erin dit Land geenegenoeg-

zaame Soorten van
, om ze tot rangen te

brengen ; des wy de volgende Gèjlagten hier

Hegts hebben op te geeven.

II. deel* Hhh Eau
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Eerfle Geflagt.

GLIMMER.STEEN.

CLIM-
MER-
STEEN.

Zie
Bladz.

739- en

740.

Bladz.

775-

Bladz.

740 *

Onder de CLASSE der Zanden , en wel

in den tweeden rang, het Tweede Geflagt ,

fpraken wy van eene Soort van Glimmer-
zand, te Epen gevonden; en thans komt
ons de Glimmer-fteen zelve voor. Men
vind naamlyk, en dit hebben wy onder de

Steenen meermaals ontmoet, verfcheiden

Soorten, die eenige glimmende fchubbe-

tjes hebben : wanneer nu zoodanig een

Steen, by uitncemendheid en genoegzaam
alleen , uit zulke Stoffen beftaat , is dezelve

een opregte Glimmer-fteen. Wy hebben
ze zeiven nooit gevonden

;
dog, op verze-

kering van eenige Liefhebbers, die ons

melden, dat ze deezen Steen hier te Lande,
by Amersfoort en omtrent Naarden ontdekt

hebben ,
brengen wy ze hier ter plaatfe by.

Dan wy twyffelen nog , of die Soort niet tot

onzen reeds voorgeftelden Glimmer- Zand-
fteen te betrekken zy. Voorts vind men,
tusfchen onze witfte Glasmaakende Zanden

,

nog eenige witte platte fchubbetjes, die

zuivere Glimmer zyn : ook is het gemelde

Glimmer-zand een opregte Glimmer of Mi-

ca, met Zand vermengd; zoo dat men het

by overbrenging ook hier zoude kunnen
plaatfen; en in dit geval kan men de daar

toe behoorende Soorten aldus bepaalen.
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Eerfte Soort.

GLIMMER.

Deeze Steenen, of Steenagtige gruisjes,

bcftaan, ofuitlosfe, of uit aaneenverbon-

den fchubagtige, platte, glimmende deel-

tjes; die onbuigbaar, vry hard zyn, en al-

len hunnen glans in ’t vuur verliezen ; fchoon

zy ’er niet in fmelten.

Tweede Soort.

AA NEENVER BONDEN GLIMMER-
STEENEN.

Steenen, die met veele glimmende fchub-

betjes aaneenverbonden zyn.

Derde Soort.

GEELE GLIMMER, KATTE-GOUD.

De geele Glimmer, boven befchreeven,

fchynt my toe hier ter plaatfe te behoo-

ren , en overeen te Remmen met de Mica
Aurea Felium walleru, pag. 243. Deeze
Glimmer word hooger op, byzonder in den
Rhyn

,
gevischt; mogelyk vind menden-

zelven ook wel in onzen Neder-Rhyn. Het
Glimmer-zand

,
Biadz. 740. vermeld , is van

deeze Soort.

dele-
STOF-*

F EN.

GL1M-
MEll.

GLIM-
MER-
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KATTE*
GOUD.

Hhh 3 Vier-
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katte-
ZILVER.

TALK.

Bladz.

773 -

Vierde Soort.

WITTE GLIMMER, KATTE- ZILVER.

Men vind veelal , tusfchen eenige Zan-
den, etlyke platte witglimmende fchubbe-
tjes; hoedanigen men tot deeze Soort heeft

te brengen , welke wallerius noemt
,
Mica

alba. Mica argentea Felhtm
, pag. 242.

Mogelyk, en niet onwaarfchynlyk , zyn
’er nog al meerder Soorten van dit Gejlagt

in ons Land te vinden ; dan ze zyn ons tot

heden onbekend.
1 , v

Tweede Geflagt.

TALK.

Hier boven hebben wy gewag gemaakt
van eene verandering, welke eenige Zand-
fteenen, of Gothifche Steenen, op oude
Toorens en Gebouwen, die hoog in de

lugt verheven zyn, ondergaan; als mede
deswegens een voorbeeld van een Ruk
Steens, op den Utrechtfchen Dom gevon-

den, bygebragt; en op een nader onder-

zoek zyn ons meerder zulke Steenflukken

voorgekomen. Hier omtrent Raat nu ver-

der nog aan te merken , dat men tusfchen

de verkalking en de uitgevreeten hoeken
*an zulke oude Zandfteenen , veelmaals

eene glimmende doorfchynendheid , als Glas

,

ziet blinken. Mitsgaders dat men, wan-
neer
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neer de Steen verder afgegruisd, en om-
zigtig van het glimmende gedeelte afge-

fcheiden word, eene waare glasagtige, aan

fchelfers en bladeren deelbaare, Talk be-

komt ; die volftrekt beantwoord aan de om-
fchryving van wallek i us, en overeen-

komt met zyn I32fte Soort, Talcum albicans

Lamellis peliucidis , dat is witagtige Talk,

met doorfchynende laagen. Wy voegen
’er by, vierhoekig of cubisch , tusfchen

de Zand-fteenen groeiende ; om dat men
ze altoos, op die wyze, tusfchen deeze

Steenen vind. Hoe het nu bykome, dat

zulke Zandfteenen, in onze lugtftreek, zo-

danig eene verandering ondergaan ,
is voor

ons zeer duister; ’t welk wy voorheenen
al betuigd hebben: dan het is den Steen-

kundigen niet onbekend , dat dit eigen is

aan fommige Zand-fteenen , en byzonder
aan de Gothifche Steenen

;
gelyk ook wal-

lerius eene foortgelyke verandering in die

Steenen erkent. Zoo wy, wat ons aan-

gaat, ’er eenige vermoedelykt oorzaak van
ftellen mogen , willen wy vooraf in agt ge-

nomen hebben , dat alle Zanden , Keien en
andere Steenen, in de lugt eene verkal-

king ondergaan; vervolgens eene krytagti-

ge omkorfting en begroeijing bekomen ; en

dat dit Kryt wederom, lang in de lugt bloot

liggende, gereedlyk aan eene tweede ver-

andering onderhevig is; waar door ’er, tus-

fchen deszelfs deelen, eene glasaartigheid,

of eene foort van Vuurfteen, ontftaat.

Dit opgemerkt hebbende, ben ik niet

H h h 3 vreemd

DELF-
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vreemd van te denken, dat de Natuur ook
hier deeze haare uitwerkfelen op den Zand-
of Bouw-fteen oeffent. Daar by komen
dan naastdenkelyk in de lugt zweevende
algemeene zuure of zoute Geesten

,
welken

zig door den tyd met die Steenen vereeni-

gen ; als mede de gloed der doordringende

Zonneftraalen
,
waar door de Steendeelen,

in beweeging gebragt, min of meer ge-

fmolten , en dus tot een Talkagtig Glas ge-

vormd worden. Deeze oorzaak komt ons,

volgens de algemeene aangenomen Hellin-

gen der Steen- en Scheikundigen , aanneeme-
lykst voor; maar wy geeven dit niet hoo-

ger op, dan als eene waarfchynlyke beden-

king, en zien voorts van deeze geheele

CLASSE af. Van de andere Gejlagten tog,

welken hier onder betrokken worden, als

daar is de Ollaris of Pottefteen ,
de Serpen-

tyn-fteen, de Corneus of Hoornfteen, de

Amiant , en de Asbest
, of onverbrand-

baare Linnen-fteen , is ons hier te Lande
in ’t geheel niets bekend, zelfs niet onder

de aanfpoelende Steenen. Des wy, de

onfmeltbaare Steenen , zoo verre dit on-

derwerp tot ons Land betrekking heeft, af-

gehandeld oordeelende, gevoegelyk tot de

laatfle Stee- orde , die der faamgeftelde Stee-

nen, kunnen overgaan.

De
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De VIERDE ORDE der DERDE CLASSE.

SAAMGESTELDE VERMENGDE STEE-
NEN.

Alle de Steenen, die onder deeze ORDE
voorkomen, zyn niets anders, dan een fa-

menmengfel van allerleie Steenen, welken

onder de voorige ORDEN , rangen, en Ge-

flapten gemeld zyn ;
en men moet deeze af-

deeling niet hooger aanzien , dan als eene

noodzaakiyke uitvlugt, die de bepaalingen

der Rangschikkers veroorzaaken. Want
de Natuur, die zig naar geene Menschïyke
inrichtingen voegt, veroorzaakt hier den
Rangfchikkeren , wel byzonder in de onder-

fcheidingen der Steenen, eene belemme-
ring, die, door geene naauwkeurige be-

fchryving, door geene opgave van uiter-

lyke of inwendige gedaante, of eigenfchap-

pen, eendemmig met de bepaalingen van
ons Menfchelyk Vernuft, te ontknoopen
is. By voorbeeld, onder de CLASSE der

Zanden, kwam ons het Quarts-zand voor
als een vuurgeevend en glasmaakend Zand

;

onder de CLASSE der Steenen eischte die

zelfde eigenaartige eigenfchap wederom on-

ze aanmerking: in de TWEEDE ORDE , den
derden rang, het Eerfte Geiïagti ontmoet-
ten wy het als Quarts-kei; in het Vyfde Ge-

flagt , van den vierden rang, dier zelfde

ORDE , verfcheen die eigende Soort we-
derom als een Rotsdeenaartige Steen ; en
hier in deeze orde zullen we het Quarts

Hhh 4 we-
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delf- vvedcr, onder verfcheiden Soorten ge-.

stof- mengd , befchouvven. Intusfchen blyft de
?en. aart en eigenfchap altoos dezelfde; en ’t;

is alleen de uiterlyke gedaante, of wel by-

zonder de vermenging, die deezen Steen
onder verfcheiden CLASSEN en ordejv
brengt. Zulk eene verandering beeft in ’t

gemeen onder de Steen en zodanig een in-

vloed, dat de beste Rangfchikker ’er al-

toos mede verlegen zy: en dit is de oor-

zaak , dat de beroemde wallerius , en wy
met hem * zoo dikwils genoodzaakt zyn,
de eene Soort tot de andere te betrekken.

Uit dien hoofde verzoeken wy ook ,
wel

ernftig, om de bedilzugt, ware ’t moge-
]yk, in dit ftuk den mond te floppen, dat

onze Leezers onze onderfcheidingen niet

anders gelieven aan te merken , dan als ee-

ne melding van behulpzaame kentekenen

,

tot eene regglmaatige rangschikking; die

meer gericht zyn , naar de kieschheid der

tegenwoordige Rangfchikkers , dan naar

eene naauwkeurige fcheidkundige bepaaling

;

fchoon wy ze
,
zo veel mogelyk , tevens in ’t

oog gehouden hebben , daar het de zaakelyk-

fte Stoffen van dit Land vereischte. De waare

kennis der DeJfftoffen ligt tog hier in opge-

floocen; maar onze geleerde Eeuw fchiet

nog verre te kort, zoo zy zelfs niet be-

zwykt, om deeze kennis te volmaaken.

Het is ’er geheel anders mede gelegen, dan

jnet de Dierkunde : waar in ons eigen wee-

zen ons behulpzaam is, als mede onze dier-

jyke lichaamen, onze ledemaaten en drif-
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ten, kortom, ons geheel geftel; welk al-

les ons een natuurlyker denkbeeld geeft

van het weezen en den aart der Dieren,

het zy ze naby ons komen, of verre van

ons verwyderd zyn.

Dit gezegde egter, dat alleen dient om
te doen opmerken ,

dat men , in de bepaa-

ling en rangschikking der Steenen en

Delfftoffen, niet volkomen flaagen kan ,ten

minften op verre na niet tot dien trap als

in de Dierkunde; ftrekke niet om te doen
denken , dat wy het onwaardeerbaare

Menschlyk vermogen, die Godlyke gaaf

van Oordeel, Reden en Vernuft, in het

verdere nafpeuren en onderzoeken zouden
willen belemmeren, of een Non plus ultra

>

(zoo ver en niet verder) voorfchryven.

Ver van daar ! wy pryzen zulks in tegen-

deel ten fterkften aan. De kennis en Üet

onderzoek der Delfftoffen is, zedert de

ons bekende oudfte tydperken der Wae-
reld, ongemeen vermeerderd , vermeer-
derd dagelyks , en kan nog vermeerde-

ren. Wy bezitten nu althans , fchoon niet

van allen , ten minften van de hoofdzaak-

lykften , eenige toeneemende kennis , en
mogen verwagten hier in te vorderen; wan-
neer men zig bevlytigt, om, gelyk wy
vrymoedig gedaan hebben , zyne gedagten

over den oorfprong en natuurlyke eigen-

fchappen deezer Stoffen voor te ftellen. Ter
aanfpooring hier van, hebben wy onze be-

grippen over den oorfprong en de veran-

deringen der Delfftoffen , wel willen mede
Hhh 5 dee-
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deelen; en te gelyk doen zien, hoedanig
eene rangschikking ons de aanneemeJykfte
zy; dog wy vinden ons, volgens deeze
kleene aanmerking, waarin wy erkennen,
dat ons de volmaakte kennis tot eene juist-

bepaalde fchikking ontbreekt, gedwongen,
om, met walleuius, ten laatften onze
toevlugt te neemen , tot eene faamgeftelde

vermengde Steenorde ; die wy korttyk ,

ten llot deezer geheele CLASSE, op de
volgende manier mogen affchetzen.

De faamgeftelde vermengde Steenen
zyn voornaamlyk die geenen , welken aan

de Zeeën , op de Bergen , en in de Myn-
groeven, de Rotfen uitmaakcn; en zig,nu
als overhangende Klippen , dan als Bergen,

op de oppervlakte des Aardbodems vertoo-

nen. Wat Holland betreft, wy hebben
een en andermaal gezegd, en ’t is ook allen

genoegzaam bekend, dat wy geene zulke

Rotfen of Bergen in dit Land vinden ; dan

nademaal meest alle de befchrecven Steen-

foorten
,
gelyk wy getoond hebben , aan

te merken zyn als afgebroken en aange-

Ipoelde ftukken van Rotfen, zoo is het

zeer natuurlyk, dat ’er mede veele ge-

mengde en faamgeftelde Rotsfteenen onder

voorkomen. Wy bezitten ’er ook in der

daad veele Soorten van ; dog overmids wy
de enkele Soorten alrede befchreeven heb-

ben , zoo zal het gemaklyk vallen , de

faamgeftelden uit de enkele benaaming te

kennen: als men dit flegts in ’t oog houde,

dat de hoofdnaam het voornaamfte gedeel-

te
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te deezer faamgeftelde vermengde Steenen

aanduid. Uit kragt hier van kunnen vvy

dan ook , in deeze ORDE - de rangen ontbee-

ren ;
nadien dezelve altoos onder een ver-

mengd zyn. Volgens wallerius, wiens

fchikking wy flegts zullen volgen
, kan men

hier deeze onderdeeiing in agt neemen.

Eerft2 Gcftagt .

ENKELE ROTSSTEEN, GRANIT-
jaspis) of liever gruisag-

TIGE ROTS-STEEN.

Eerfte Soort. Spathagtige , Ka'kagtige
, enke-

le Rotsfteen. Vergelyk hier

Bladz. 822.

Tweede Soort. Oiiarts 'en Spathagtige enkele

Rotsfteen. Bladz. 759.

Deeze en de voorige Soort komen nogal
voor onder de aangefpoelde Steenen.

Derde Soort. Leiagtige Rotsfteen , met Glim-

mer vermengd

.

Zie Bladz, 762.

Vierde Soort. Zand en Steenagtige Rotsfteen 9

met Glimmer vermengd. Zie

Bladz. 767 en 814.

Vyfde Soort. Quarts en Glimmeragiige enk de

Rotsfteen . Zie Bladz. 831 en

739 -

Zes*

DELF-
STOF-
FEN.
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Zesde Soort. Harde enkele Quartsagtige Rots*

fteen. Zie Bladz. 831.

Zevende Soort. Weeke enkele Quartsagtige

Rotsfteen .

Van alle deeze Soorten komen, nu en
dan, eenige vermengde Rukken onder de

Kei-beddingen voor; en dezelve kunnen
wyders, by de aangetekende Bladzyden,

met onze opgegeeven Soorten vergeleeken

worden : ’t geen ook plaats heeft ten aan-

zien van de volgende.

Tweede Geflagt.
*

GRYS GRAAUWE, OF VERMENGDE
ROTS-STEEN.

Eerfte Soort. Graauwe Spatb-Rotsfteen.

Tweede Soort. Graauwe Quarts- Rotsfteen.

Derde Soort. Graauwe Glimmer-Rotsfteen.

Vierde Soort. Evenredig met Qiiarts
, Spatb

en Glimmer vermengde graauwe

Rotsfteen .

Derde Geflagt

DONKER GRAAUWE GEMENGDE
FYNE ROTS-STEEN.

Hier heeft men weder even dezelfde

ver-

(
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verdeeling en optelling der Soorten, als

in het voorige Geflagt ; dan de zeer fyne en

ondeelbaare Stoffen , waar uit ze beftaan

,

benevens de donkerheid van derzelver ko-

leur, vereifchen, volgens wallerius,
eene byzondere melding. ’Er zyn ons ook
weezenlyk verfcheiden ftukken dier Soor-

ten in dit Land voorgekomen ; des wy ze

insgelyks wederom moeten optellen,

Eerfle Soort. Fyne donkergraauwe Bruine

Spathaartige Rotsfleen .

Tweede Soort. Fyne Graauwe of Bruine

Quartsagtige Rotsleen*

Van deeze Soort bewaaren wy meer dan
een zeer kennelyk Stuk, zoo by Naarden,
als op onze Duinen en aan onze Stranden
gevonden : de Steen , waar van wy gemeld
hebben, dat hy met eene fyne zuivere

rosroode aarde bezet was, en die Bladzyde

639 befchreeven is, behoort tot deeze
Soort.

Derde Soort. Fyne donkergraauwe bruinagtige

Rotsjieen
,

met Glimmer ver-

mengd.

Vierde Soort. Evenredig vermengde
, donker-

graauwe offyne Rotsjleen.

Vier-

delf-
stof-
fen.
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384.

Vierde Gejlagt.

AANEEN GE GROEIDE ROTS-STEEN.

Van dit Gejlagt komen ’er aanmerkelyke
Soorten in ons Land voor: en vvy zouden
ligtlyk deeze gebeele Schets agterwegen
hebben kunnen laaten; ware het niet, dat

dit Gejlagt hier eene behoorelyke onder-

fcheiding van de voorigen vereischte. De
Steenen, welken tot dit Gejlagt behooren,
om ze kortlyk te omfchryven , beftaan uit

eene aaneengroeijing van allerleie reedsge-

vormde Steenen, door tusfchenkomst van
aaneengroeiend Zand,ofeenig ander Steen-

maakend Slib, Leem, of Klai.

Aan het Dot van de uitgebreide Verban-
deling over de Klai

,
is getoond , op hoe-

danig eene wyze die Aarde tot Steen ver-

harden kan : als men dit nu in deezen ook
op dit Gejlagt toepast, zal men zeer ligt

begrypen , dat zy de Steenen , die tusfehen

haare Beddingen digt by elkander liggen

,

insgelyks aan één verbinden kan. Daar be-

nevens is by de melding van de groeijing

der Okerfteenen , door aanzetting , tus*

fchen het Zand, en der aaneengroeijinge

van het Zand zeiven tot Steenen, mede ge-

noegzaam ontvouwd, hoe ’t bykome, dat

verfcheiden Steenen zig tot een Steenagti-

gen klomp te famen zetten
;
en op Plaat

VI, Fig. F. ziet men zulk eene aaneen*

groeiende Okerkiuit, vol Steentjes en Kei-



van HOLLAND. 853

tjes,afgebeeld. Eindelyk hebben wy nog,

toen wy de Zandfteenen verhandelden ,
een

onderfcheiden denkbeeld gegeeven van de

geboorte dier Steenen , uit Zand en een

fleenmaakend Slib. Dit alles te famenge-

nomen , verleent ons eene voldoenende

opheldering, raakende de formeering van

dit Gejlagt^dewyl men, uit het aldaar voor-

geftelde, klaar genoeg kan nagaan, op

welk eene wyze deeze Steenen aaneenver-

bonden worden. Ook kan ieder een , daar

toe lust hebbende , zulks met het oog ten

overvloede befchouwen: de Naarder en

Amersfoorder Beddingen geeven ’er veel-

vuldige blyken van. Men vind naamlyk
aldaar nog heden een allerkennelykst fpoor

van dergelyke aaneengroeijingen
,

zelfs in

doorgaande Beddingen
;
ja 'er is eene zeke-

re vry groote Streek, waar in men, in een

zwart Yzeroer- bedde , allerleie ontelbaare

Keitjes, byna geheel vast aancenverbon-

den, gewaar word. Op Plaat VII , Fig. A.

hebben wy ’er, tot volkomen begrip, een

Huk van afgebeeld: het beftaat alleen uit

verhard zwart, of bruin Oker-zand, met
Keitjes van allerlei flag vermengd. Men
ontmoet ’er zeer groote bonken , en zelfs

Beddingen van zulke Steenen ; dan ze heb-

ben hunne volftrekte hardheid nog niet,

en eene ligte kneuzing doet ze breeken;
dog onder de groote Keibeddingen vind

men verfcheide Hukken Keifteen, die al-

leen uit aaneengegroeide Keifteentjes ,
met

Zand verbonden
, beftaan ; en zoo hard

delf-
stof-
fen.

Bladz.

766.
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zyn als de Keifteenen zelven. Daar en bo-

ven ontdekt men mede nu en dan enkele

Hukken , met andere Steenfoorten verbon^
den; en op den Amersfoorder Berg zyn
ze gantsch niet zeldzaam. Voor Scheve-

ningen is ook, op eenigen afftand in Zee,
eene Zandbank, op welke nog dagelyks

allerleie zelfftandigheden , tusfchen een
Yzeragtig Steenmaakend Zand, aaneenver-

bonden worden; wel byzonder Keifteenen

en Schelpen. De Heer vosmaar heeft

my, in het Vorstlyk Kabinet van zyne
Doorlugtige Hoogheid , Borftels , Boenders

,

ftukjes Hout, en meer dergelyke dingen

getoond, die, van de pinkjes of andere

fchepen, in Zee gevallen zynde, aldaar

door deezen Zandfteen omgroeid waren.

En zoo hebben wy zelven insgelyks op het

Strand een aaneengegroeiden Steen vol

Schelpen gevonden ,
dre op Plaat IX , Fig.

D. is afgebeeld; en welks befchry ving, on-

der de melding der Verfteeningen , volgen

zal. Het een en ’t ander ftrekke ter dee-

zer plaatfe ten bewyze, dat zulk eene aan-

eenzetting der Steenen ook hier te Lande
plaats heeft; voorts kan men de wyze,
hoe zulks gefchiede, zoo uit het reeds ge-

zegde, als uit de natuur der zaake zelve,

gereedlyk bezeffen; en ’t geen ’er nog ee-

nigermaate duister van mogte blyven , zal

zig zelve , in onze nadere Verhandeling der

Verfteeningen, duidelyk genoeg ophelde-

ren. Dat wy ons intusfehen nu nog tot de

Soorten van dit Grjlagt wenden.
Eet*

/
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Eerfte Soort.

VERBONDEN KEI-STEEN, MET
GEMEEN ZAND.

Hier onder brengen wy alle Keifteencn

,

die met Zand tot Steen verbonden wor-

den, en op het Staalflag lterk vuur gee*

ven*

Tweede Soort.

VERBONDEN KEI- STEEN, MET
OKER-ZANÖ.

Dit is een mengfel van Oker-zand ,
Oker-

korrels, Steenen en Keifteenen: zy llee-

ken als klonten uit, tusfchen het Zand;
en men vind ze veel by Naarden; dog de

meesten zyn nog onryp en bryzelagtig:

zie Plaat VI, Fig. F. Veelligt zou men
konnen denken, dat ook tot deeze Soort

te betrekken zyn de Adelaar- iieenen
, die

uit weezenlyk Oker zand tot Yzer fteenen

verwandeld zyn, en volkomen naar eene
foort van platte en eironde Keien gelyken;

dog deeze Steen, als reeds Yzer zynde,
behoort onder de CLASSE der Metaalen

,

by welke gelegenheid dezelve byzonder
befchouwd llaat te worden: men zie ook
wyders daar over Bladz. 380 en 381.

II. deel. lil Der*

delf-
stof-
fen*

VERBON'a

DEN
KEI-

STEEN ,

enz.

VER BOK-*

DEN
KEI-

STEEN
j

MET
OKER-
ZaNÜ»
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Derde Soort.

VERBONDEN KEI-STEEN, MET
YZER OEHR, OF BRUIN VER-

BONDEN OKER-ZA ND.

Tot deeze Soort heeft men het Stuk , op
Plaat V\I, Fig. A. afgebeeld

, te brengen:
het is vaster dan het voorgaande, dog niet-

temin nog niet volkomen hard.

Vierde Soort.

AANEENVERBONDEN ROTS EN KEI-
STEEN, OF VUUR - STEEN EN MET

KEIEN.

Onder de verfpreide Keien vind men,
nu en dan, Steen- of Zand keien , met Vuur-
fteen keien , of eigentlyk Hoorn fteen ver-

bonden ; hoedanigen tot deeze Soort be-

hooren , die by wallei ius Saxum petrofum

felico-corneum genoemd word. Zie wall. Sp.

170. pag. 2P5.

VToor ’t overige kan men , met goed

regt, een vry aanzien !yk getal onzer groo-

te Keien, die vol fteenagtige vlekjes van

allerleie verwe zyn,voor faamgeftejde ver-

mengde Steenen houden ; die uit eene me-
nigte van kleene Zand-keitjes faamgegroeid

zyn; en welke Steentjes al vry fterk het

fpoor hunner oude gedaante vertoonen.

Wie weet, of het geen natuurlyke eigen-
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ic’jap van het Keizand, cn de Keien in ’t

algemeen is, om, door dentyd, tot groo-

ter Keien in één te groeien, op eene der-

gplyke wyze als het Zand tot groote Zand-

fteenen? Dog wy blyven wederom by het,

wie weet het? en zeggen nog eens met
henkel ,

hoe zyt gy , 6 Keifteen ,
gevormd ?

De geheele CLASSE der Steenen dus

voorgefteld zynde , zoo zou de befchry-

ving der Verfteeningen en der Tufileeil

nu kunnen volgen, voor zo verre dezelven

uit Steenagtige zelfftandigheden beftaan.

Dan
,
dewyl deeze zelfftandigheden aange-

merkt worden, als oorfpronglyk uit een an-

der Ryk , ’t zy uit dat der pieren of der Plan-

ten; of ook, als de Tuffteenen, en dergely-

ken , uit ontfloopte deelen der Delfftoffen

,

of der Aarde zelve in water , zoo kan men
ze hier niet aanmerken, als natuurlyke oor-

fpronglyke Delfltoffen, Ze komen in te-

gendeel, in dit opzicht, flegts voor, als

toevallige beftaanlykheden ; die , volgens

eene natuurlyke verhardende verandering

der Steenfloffen , tot Steenen verwandeld,
of daar mede vereenigd zyn; terwyl ze een
groot deel der eerfte gedaante en eigen-

fchap der verfteende zaaken behouden heb-

ben. Veel eigenaartiger zal #het derhal-

ven zyn , dat wy de natuurlyke en eigent-

lyke Delfftoffen vooraf laaten gaan ; ’t welk
zig ook beter fchikt, naar den aart van ons
bellek

; om dat wy dan de fchakel der na-

tuurlyke verdeelingen
, en den trapswyzen

overgang , zoo van Aarde tot Steenen ,
als

I i i 2 Va$

DELF-
i rop-
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van Mineraalen tot Metaalen, naar eene

natuureigen fchikking, gevoegelyker kun-

nen aan een verbinden : in gevolge van wel-

ke fchikking wy een nieuw Hoofdftuk zul*

len aanvangen , ter ontvouwinge van de

Mineraalen ; en vervolgens geleidelyk tot

het onderzoek der Metaalen te komen; en
ten laatften de Ferfleeningen , enz. in over-

weeging te neemen.

r

DER-
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(

DELF-
STOF-

ÏEN.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Inhoudende de geheel

e

VIERDE CLASSE,
of die der Mineraalen ;

voor zoo verre

dezelve op Holland betrekking heb-

ben.

De zelfftandige aan ftukken voorkomen- mine-

cie Mineraal-ftoffen , welke tot dee- kaalen.

ze CLASSE behooren, zyn ,
voor zo veel

Holland aangaat, zeer gering in getal; en
betreffende die geenen, welken ’er nog ge-

vonden worden , als de Zouten , de Zwa-
velagtige en Bitumineuze, of Okeragtige

Stoffen, is alrede, (zoo onder het befchou»

wen der Mineraale Wateren , als onder de
befchryving der Aarden ,) eene Schets ge-

geeven, van de hoofdzaaklykfte GejlagteUj

die als graafbaare Mineraalen in ons Land
in aanmerking kunnen komen, ’t Zal der-

halven, in ffede van hier op eene derge-

lyke Schets ftaan te blyven , in deezen
meer ter zaake doen , by aldien wy kort-

lyk de voornaamlle Zouten en Zuuren,
die wy nu en dan by de eene of andere
Scheikundige aanmerking te berde bragten,
en hier eigentlyk t’huis hooren, door eene
beknopte omfchryving wat onderfcheiden-

Jyker voordraagen ; ten einde dus den Lee-

Iii 3 zer
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DFLF- zer in ftaat te Hellen , om , fchoon hy alle
5TOF” deeze Mtneraal-ftoffen niet weezenlyk on-
rtN

‘ der haare eigene gedaante bier te Lande
moge ontdekken , derzelver invloed op on-

ze Delfftoffen te beter te kunnen begry-

Hoofdft Peru ^an eer een aanvanS van die

Vin.'
' ontvouwing thaaken, herinnere men zig,

Bladz. ten aanzien van dit onderwerp, anderwerf,

dat men door het woord Mineraal , in dee-

ze CLASSE voorkomende , niet moet ver-

ftaan de Metaalen , welken niet zelden

,

en zelfs by des kundigen , met een en den-

zelfden naam, te weeten dien van Mine-

raal ,
beftempeld worden. Men heeft hier

wel gade te Haan, dar de benaaming van
Mineraal ,

als men naauwkeurig fpreekt,

zig bepaalt tot zulke gegraaven of onder-

aardfche Stoffen , die wel tot de Metaalen
betrekkelyk zyn, en ’er den grond llag van

bezitten , maar onder zulk eene gevormde
zelfftandigheid niet voorkomen: even zoo,
als Klai, Aarde, Zand en weeke Steenflib,

de hoofdftof of den grondflag der Steenen

wel in zig hebben , dog op verre na geen
Steen zyn. Zie hier wat men bepaaldlyk

voor Mineraalen te houden hebbe.

VIERDE CLASSE.

MINERAALEN.

Bepaa- Mineraalen zyn allerleie weeke of harde
Jmg van Delfftoffen, die, het zy ze als Aarde,

weraI'l. Klai, Zand, of Steen voorkomen, altoos

Zou-
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Zouten ,
Zwavel en Metaalvormen de Stof-

fen bezitten Dus belïaat alle Mineraal , uit

Aarde , Steen Zout , Zwavel , en halve Me-
taal-ftof, of vermengde Metaal-ftof zelve;

veelal heeft het één dier Stoffen alleen ; dik-

wüs zyn ’er één, twee, drie, of meer der-

zelver onder een vermengd; en niet zel-

den bezit het Mineraal die allen te famen.

Alle Aarden en Steenen, of andere Delf-

ftoflfen, welken met eene of meer dier

Mineraale Stoffen bezwangerd zyn, bevind

men altoos zwaardé?, dan zy zonder de-

zelven zouden weezen. Alle Mineraalag-

tige zelfffandigheden hebben daarenboven
eene kerfnelyke koleur , die de Mineraalen
aan de Stoffen, met welken zy zig veree-

nigen , mededeelen. De meeste Mineraa-
len wyders ontleenen die vervv, van de
vermenging der Zouten of Zwavelzuuren,
met ontbonden Metaal-lfoffen : en rneeren-

deels verliezen ze, door uitwaasfeming op
het vuur, of door fmelting van hunne Zou-
ten , in ’t water iets van hun gewigt; ver-

mits de vlugge Geesten vervliegen , terwyl

de fmeltbaare Stoffen ontbonden worden.
Dit zyn in ’t algemeen de bepaalingen der

Mineraalagtige Delfftoffen ; onder welken,
als de voornaamffen voorkomen , de Zou-
ten , de Zwavel fïoffen , en de halve Me-
taalen. Van deeze Jaatffen kennen wy ’er

geenen in Holland; zelfs zyn de eerllen,

gelyk zoo even gemeld is, buiten eenige

weinigen, onder een kristalagtig of aan-

eenverbonden zelfftandig weezen, ons on-

1 1 i 4 be-

DELF-
STOF-
FEN.

Bladz.
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bekend: dat is, men vind in Holland het

Zout aan geen Kristallen
, noch de Zwavel

aan zuivere Zwavelklompen. Ondertusfchen
zyn die Stoffen egter overvloedig, in de

vermenging onzer DelfftofFen, opgdloo-
ten, en in meest allen meer of min tegen-

woordig; ja Hollands Dampkring is vol van

Zouten ; ’t geen de oplettende musschen-
broek, door zyne waarneeminjen , onte-

genzeggelyk bevestigd heeft. Dit in aan-

merking neemende,en daar by bezefFende,

dat de kennis deezer vlugge weezens vol-

fbrekt noodig is , tot het verkrygen van
eene waare kennis der DelfftofFen ; nadien

’t, gelyk de groote becher en boerhaave
betuigen, onmogelyk zy, dat hy, die van

de Zouten onkundig is, tot de geheimen
der Scheidkunde, die hier te (lade komen,
zoude kunnen geraaken ; zie ik my genood-

zaakt, eenigermaate een anderen weg in

te Haan, dan ik tot nog bewandeld heb.

Ik zal derhalven de fchikking van walle
rius laaten berusten, en mynen Leeze-

ren den aart en den invloed der Zouten,
op en in dit Land, zoo veel dit werk toe-

laatbaar de regelen der Scheikunde, voor-

Itellen ; volgens .de grondbeginfels van

boerhaave, en de beproefde lesfen, uit

den mond van den Hoogleeraar gaubius

bewaard. Inmiddels zal ik egter, over-

eenkomftig met de natuur van ons ont-

werp , Reeds in ’t oog houden eene gevoe-

gelyke rangschikking, naar den aart der

Zaakent ingerigt ;
volgens welke deeze GLAS-
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SE zig eigenaartig verdeelt in twee ORDEN,
te vveecen (a) die der Zouten, en (b) die

der Zwavel- ftoffen.

De EERSTE ORDE der VIERDE CLASSE.

DE ZOUTEN.

De Zouten zyn delfbaare Mineraal-ftof-

fen, die in ’t water fmelten, zig in het

vuur ontbinden , en daar in vloeibaar wor-

den. Alle Zouten hebben op het vuur
doorgaans meer of min deeze eigen fchappen ,

dat zy daarin knappen, ontvlammen, en

een waasfem van zig geeven ; en ’er is geen
Zout , dat op de tong geen prikkelenden

fmaak geeft; welke lniaak afhangt van de

vorming der Zoutkristallen , vereenigd met
de zuure of zoute zclfllandigheden. Over-
waardig is der onderzoekeren aandagt, ter

bekominge eener gegronde kennisfe in dit

ftuk , de voortreffelyke Verhandeling over

den fmaak der Zoutdeeltjes, door den Hoog-
geleerden Heer petrus luchtmans , by zyne
inhuldiging tot der Medicynen Dodior, onder

’t oog van zyn beroemden Bloedverwand
Profesfor musschexbroek , in ’t licht ge-

geeven, waar van een keurig uitrekfel in

onze Moedertaale, vergezeld van de voor-

naam fte Figuuren, te leezen is, in de

Uitgezogte Verhandelingen
, by Houttuin ge-

drukt. In deeze Verhandeling vind men
de gedaante veeler Zoutdeeltjes, benevens
derzeiver uitwerkfelen op den fmaak, zoo

I i i 5 dui-
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duidelyk verhandeld, dat de 'övenveeging
dier Verhandelinge , onderfleund door
geocffende Scheidkunde, van het uiterfte

nut is, om niet alleen de Mineraale Zou-
ten, maar ook de Metaalen te leeren ken-

nen. Men zal ’er, gelyk hier ten kente-

ken van het Zout gefteld word, in beves-

tigd zien ; dat alle Zouten zig tot kris-

talagtige doorfchynende lichaamen famen
zetten , die altoos weder in vogten fmeltbaar

zyn ; en daar in wel byzonder van de onfmelt-

baare kristallen hemels breedte verfchiPen

:

waar omtrent de beroemde linn^us een
in ’t oog loopenden misdag begaan heeft,

met , in zyne (*) eerfte Samenftellen , het

Berg-kristal onder het Zout te brengen

;

daar dceze Steenen noch fmaak hebben

,

noch fmeltbaar zyn. Dog, laat ons ter

zaake komen. Om in de verdere befchou-

wing der Zouten , zoo veel mogelyk is, on-

ze gewoone febikking te volgen, zullen

wy dezelven in drie of vier rangen onder-

fcheiden; en dus nagaan, (a) de Zuure,
(b) de Alkalyne, en (c) de Middelbaare of

onzydige Zouten; waar by men als een
vierden rang nog kan voegen, de Aard-

agtige Zouten; die, fchoon ’er een der

voorfchreeven Zouten in heerfche, egter

eene zuivere Aarde tot gronddag hebben
kunnen. Dus komt hier eerst voor:

(*) Svstb. N r. edit. 1747. ibid. Lugd.Bat. 1756.

pag. 167. 2 & 3.

Dc
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De EERSTE RANG der EERSTE ORDE.

DE ZUURE ZOUTEN.

Door zuur Zout verftaat men een Zout)

van een zig alleen eigen doordringenden

zuuragtigen fcherpen finaak en reuk. Het
hoofdkenmerk van dit Zout is, dat het,

ook wel zelfftandig ongefmolten , dog voor-

naamleek gezuiverd, en tot een vloeiend

vogt gebragt zynde , alle blaauwe of blaauw-

agtige plantaartige Sappen eene roode of

purpere koleur doet aanneemen : dat het

gest en opbruischt met Alkalyne Zouten,
Geesten en Aarden: en eindelyk , dat het

met Alkalyn verbonden, tot een middel-

baar of onzydig Zout overgaat. Deeze drie

eigenfchappen behooren tot dit zuur in ’t

gemeen ; dan derzelver kragt en vermo-
gen vertoont zig ten lïerkften in ’t Vitri-

ool; dat wy, fchoon ’t onder den rang in

’t algemeen te betrekken zy, hier nogtans

ordesbalven , zullen voordraagen, als

Een Gejlagt.

vitriool.

Het Vitriool word in dit Land, in gee-

nen deele, aan gevormde kristallen ont-

dekt; maar de vlugge Vitrioolgeesten zyn
egter, gelyk overal, ook in onze Lugt-
ftreek verfpreid; waar van wy in onze

Schets

delf-
stof-
fen.

ZUURB
ZOUTEN.

VITRI-
OOL.

Zie
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delf- Schets der wateren, als mede in debefchry-
sTOF- ving der Mineraale aaneenverbonden en
F£N

* ftrooibaare Aarden reeds gewag gemaakt

loerh hebben. Boerhaave Relt onder den voor-

Cbemice
,
naamllen Vitrioolaart

, dat het meest al uit

Tom I. Yzer- en Koper- zuuren beftaat De Vitri-
PaS- 59- 0q 1 kristallen zyn natuurlyk doorgaans vier-

kanthoekig; dog gefmolten, en op nieuw
ter kristalfchietinge gezet zynde, geeven
ze twaalfhoekige Kristallen, nu en dan on-
regelmaatig. Het Vitriool fmeit op’t vuur,
met eene kookende opwelling, en word
vloeibaar als water; vervolgens vormt het

eene drooge harde Stoffe
,
dié gemaklyk tot

poeder te brengen is. Het V7 itriool-zout ver-

eischt zestien maal meer water, dan het

zwaar is, eer het fmeltbaar word; en de

fmaak is wrang
, bytend en famentrekkend.

In de Schcidkunde maakt men , van Vitri-

ool , het zoo bekende Vitrioolzuur; ’t

welk wy, om den invloed, die het op de

proefneemingen , ter kennisfe onzer Delf-

ftoffen , heeft , waar toe het van een on-

ontbeerlyk gebruik is, hier wat breeder

zullen befchryven.

viTRi- De natuur van het Vitriool-zuur heeft
o°l- vee } overeenkomst met die van het Zwa-
ZUUR

’ vei-zuur. Wel byzonder zyn ’er in het

Vitriool twee Hoofdltoffen , die deszelfs ei-

genfehap uitmaaken ; te weeten het zuur,

en de Moederlief, (Matrix,) die het Zout
ontvangt; in de Zwavel is het zuur aan Bi-

tumineuze Stoffen, en in den Aluin aan

eene kalkagtige Aarde 5 (Terra abjorbens ,)

ver-
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verknogt: maar in ’t Vitriool vereenigt het

zuur zig met de Metaalftoffen , ’t welk des-

zelfs onderfcheidingen veroorzaakt; waar

onder men, in het Medicinaale gebruik,

het Yzer-vitriool het allernuttigfte agt.

Wanneer men het Vitriool , door de Zon
gecalcineerd zynde, eenigen tyd in deszelfs

ontbinding laat voortgaan, worden ’er,uit

een geelagtig vogt, nieuwe Kristallen ge-

booren; meestal zal dè Vitriool dof een

olyagtig vogt voortbrengen : en als de Zuu-
ren zig met een gedeelte der Yzeraarde

vereenigen, ontdaat ’er een Alkalyn-zout.

Alle Vitriool wyders trekt het vogt aan

;

en uit dien hoofde kan men in Holland het

Vitriool niet , dan met geduurig droogen

,

droog houden. Als men Vitriool distil-

leert, is de eerde vlugge Geest, dat gee-

ne , ’t welk men Geest van Vitriool noemt ; als

men daarop voortgaat, en ’tafdookt, tot

op de helft van het vogt, dan verkrygt

men de Oly van Vitriool ; hoedanige doo-
keryen in Amderdam en te Rotterdam te

vinden zyn: en zoo men by aanhoudend-
heid blyft doordooken , bekomt men ein-

delyk dat vogt , ’t welk men Tsmaakend Vitri-

ool noemt , Oleum Vitrioli Glaciale. De Schei-

kundige stahl (*) is de eerde, die ont-

dekt heeft, dat de wonderlyke vereeniging

van het Zwavel-zuur, met eene ontvlam-
baare Brandftof, (Pblogiston ,) eigenaartig

is

CO Nouv. Cours de Cbymie
, felon les Principes de

NEWTON £? STAHL.

DELF-
STOF-
FEN.
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is aan den gedistilecrden Geest van Vitri-

ool. Om het fterkfte Vitriool-zuur te be-

komen, behoeft men het zelve alleenlyk

telkens van het vogt (Phlegma) af te fchei-

den. Alle Vitriool zuuren , en het Vitri-

ool zelve, verwen de famentrekkende Plant-

ftoffen, als Galnooten, Theebladen, met
meer dergelyken , zwart; en men maakt ’er

Inkt van. Het Vitriool-zuur is daar bene-

vens tegenftrydig aan alle andere Zuuren

;

en verfchaft, uit hoofde der byzondere
eigenfehappen , die het met andere Zuuren
verkrygt, eene reeks van bedenkingen,
waar op wy, in dit Werk, niet ftaan kun-

nen blyven. Het onderwerp is zeker ten

uiterften voortrefFelyk ; nadien de kennis

der Zuuren en Zouten in ’t algemeen , en
diè^ van ’t Vitriool- of Alkalyn-zuur in ’t

byzonder, aan te merken is als de fteun

der Scheidkunde, en de grondflag van alle

Proeven, op welke de bondigheid van de

kennis der Delfftoffen gevestigd is, dan ee-

ne behoorelyke ontvouwing hier van zou
genoegzaam een gantsch Boek op zig zelve

eifchen; weshalven wy ons niet zullen in-

laaten, om over eene Stoffe, zoo uitge-

breid en ingewikkeld, eenigermaate uit te

weiden: alleen verzoeken wy, dat men ’t

ons niet kwaalyk neeme, dat wy,ten dien-

fte der Liefhebberen, nog eene enkele

Bladzyde vullen, met de opgave eener be-

knopte bepaalinge van dit zoo aanmerkely-

ke zuur.

De weezenlyke byzonderheden ,
welken
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ter bepaalinge van het Vitriool- zuur die.

nen ,
zyn de volgende.

(i, Het is, in vergelyking met andere

Ztiuren zwaarder ; en dit gewigt heeft men ,

naar ’t fchynt, toe te fchryven aan eenige

Metaal- ib ff n, die, door de krart van het

vuur, te gel y k met het V
T
itriool-zuur ver»

eenigd blyven.

( 2) Het is by uitftek vast ; zoo dat het , met
water gekookt zynde, dien trap van hette,

zonder eenige vervlieging, wederftaat.

(3) Het is het allerfterkile zuur; want als

men het Salpeter- ofZout-zuur , dat in eenige

Moederlief (Matnx) heerscht, met Vitri-

ool zuur toets, zoo word dadelyk het Zout-

zuur uit het Salpeter gedreeven; en uit

deeze vereeniging (/ oncentratio) van die

Geesten heeft glauber Zout bereid. Even
zoo gaat het, als men dit zuur giet op
Azyn, met Krytflof of Alkalyn zout ver-

bonden ; terfiond word ook de Azyn ver-

dreeven : ten ontegenzeggelyken blyke,

dat het Vitriool-zuur fterker is dan alle de

anderen.

(4) Het Vitriool zuur bemint het water
zeer iterk, en ’c Vitriool trekt, in de open
iugt,het water onverzaadelyk tot zig; zelfs

indiervoege dat ’er , als ’er water op ge-

drupt word, eene zekere foort van hette

ontiraat; zoo dat ook het Glas, waar in

men deeze Proef doet, wel eensbarfle; niet-

tegenftaande beide de vogten zeer koel zyn.

15) Het Vitriool zuur vereenigt zig zeer

greetig met de krytagtige en kaikagtige

Aar-

DFtF-
SlnF-
F fc W.

Bepaa-
1 1 g ’-aa

hei vi

Ti<I »Ot-

zuur.
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Aarden; en doet, door die vereeniging,

Aluin ontftaan: vooral omhelst ’t het ont*

brandbaare Phlogiston, trekt het na zig,

en word
,
zoo het met die Stof als een

droog weezen voorkomt, Zwavel.

(6) Het Vitriool-zuur heeft cene groote

gemeenfehap met de Metaalen, zoo Yzer
en Koper, als Zinckren met dezelven ver-

bonden zynde, brengt het die tot eene
foort van Zout; dat verfchillende Vitriool-

foorten uitmaakt, en in water fmeltbaar

word. Daar benevens verandert dit zuur

de koleuren der Metaalen
; en ’t fchynt bo-

venal het Yzer te verkiezen.

(7)

Het Vitriool zuur ,
eindelyk

, omhelst

uitermaate fterk het vaste Alkalyn-zout

,

vereenigt ’er zig ten naauwften mede, en

doet de twee hoofdzaaklyke Alkalynen ont-

ftaan : even zoo vind men het verknogt

met het vaste, delfbaare Alkalyn-zout, {Al-

kali fixum fotfile f) en het Wonder-zout van
glauber

,
{Sal mirabile Glauberi f) het Vitri-

ool tarter, ( Tartarus Vüriolatus
;

)

met het

Plantaartige Alkalyn zout
,
{Alkali fixum Ve-

getabiief)dog allervastst verbind het zig, en

komt het overeen met het Zwavel-zuur en
Aluin zuur. Alles wat men derhalven van dit

Zuur, ten deezen opzichte, kan zeggen, komt
daar op uit, dat het eene genoegzaame ge-

meenfehap met deeze Zuuren heeft ; waar-

om het ook zeer dikwils onder den naam
van Zwavelzuur >

{Acidum Sulpburis ,) waar

van vervolgens gehandeld Raat te worden

,

voorkomt.
Zie
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Zie daar
,

geagte Leezers ! ulieden een

zaaklyk denkbeeld gegeeven ,
van eeneStof-

fe ,
die, hoewel men ze niet als zelfïtandi-

ge Kristallen in ons Land ontmoete, nog-

tans zulk een verbaazenden en algemeenen

invloed op onze Delfftoffen, Lugt, Aarde
en Wateren heeft, als mede wel byzonder

op onze Zand- okers* dat wy dezelve over-

al in erkennen; om welke reden ze ook*
als vlug en algemeen verfpreid zynde, een
Algemeen Zuur QAcidum LJniverfale) genoemd
word. Eene benaaming , die het zelve met
het hoogde recht mag draagen ; want fchoon
dit zuur oorfpronglyk in gegraaven Vitri-

ool huisveste ; en dus wel in andere Lan-
den, maar niet by ons, gevonden worde;
zoo is het evenwel, onder zulk een vlug-

gen en fynen geest, in onzen Dampkring
en onze Aarden verfpreid, dat het zig met
andere Alkalyne of Tweeflagtige Zouten
op het doordringendfte vereenige, en in

allerleie lichaamen te ontdekken zy. Dit

Zout, by voorbeeld, alhoewel door een
vast Alkalyn-zout gezuiverd, trekt, in on-

ze Hollandfche Lugtftreek , het water zoo
fterk aan, dat het gedeeltlyk overgaat, van

een Alkalyn-zout tot een onzydig Zout*
en men Vitriool-tarter verkrygt;

J

t welk
nimmer ontftaat, of ’er moet van dit zuur

inet een Alkalyn vermengd zyn geweest;

Buiten dat, befpeurt men dit Vitriool zuur
overal in de Yzer-beddingen

, daar Mag-
neet-ftolTen tegenwoordig zyn , en vooral

in roestig Yzer: in laage oude groeven ,
die-

II. deel. Kk k
" pe

delf-
stof-
fen.

Zie hier

over by-
zonder
Bladz.

366 eii
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pe kelders
,
en in het opgraaven van moerige

gronden ,
vind men het met Zwavel ver-

eenigd; waar uit eene verflikkende en ge-

vaarlyke uitwaasfeming ontflaat. Voorts
ontdekt de Scheikunde dit algemeene Zuur
duidelyk in de Mineraale wateren, met
brandbaare Aarden vermengd , en in de Bi-

tumineuze Stoffen
;
gelyk wy ten aanzien

van het Veen breedvoerig getoond hebben,

Wyders heerscht het ook in Kalk aarde , en
vormt, daar mede werkende, een foort

van Aluin. Het Vitriool zuur eindelyk is,

zoo in het Ryk der Delflloffen , als in dat

der Dieren en der Planten, overal wyd en

zyd verfpreid ; en vertoont ’er zyne kragt

en Zoutvormende vermogens dermaate in ,

dat de fchranderfte Scheidkundigen het zelve

alshetmanlyk en voortteelend zout of zuur
aanmerken

,
dat men als den grondflof aller

Zouten te agten heeft. Men kan hier uit ge-

volglyk zeer ligt begrypen , dat dit algemeene
Zuur ook overvloedig in Holland te vinden

is; ’t geen uit onze Verhandelingen, zoo
over de algemeene geestryke Wateren , als

over de Klaien , de Okergroeijingen , en
inzonderheid , raakende het Veen of de Bi-

tumineuze Stoffen, ten vollen kan blyken.

Wat nu verder aangaat de Soorten deezer

Zouten, wy zullen ons thans met derzel-

ver bcpaalingen niet ophouden; nademaal

zulks afhangt van de vermenging met an-

dere Zuuren Zouten of Aarden ; ten wel-

ken opzichte nagezien kan worden, ’t gee-

nc wy gezegd hebben van de verdeeling

DELF-
STOF-
FEN.

Zie
Eerfte

Deel ,

Bladz.

5°3 *
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der Mineraale Wateren en Aarden (*). Wy
zullen derhalven , in llede van dezelven

hier, volgens wallerius, andermaal op te

tellen , wederom het fpoor der Scheidkun-

de inflaan , en ons oog wenden tot

Den TWEEDEN RANG der EERSTE ORDE.

ALKALYNE ZOUTEN.

De Alkalynen beftaan uit eene Zoute
vereeniging

,
waar in de Aarde zig in eene

grootere hoeveelheid bevind , dan in de

Zuuren. De naam deezer Zouten is ont-

leend van de Arabieren, die uit een zeker

Kruid, dat zy Kali , en met een Arabisch

voorzetfel , Al Kali of de Kali noemden
,
(ge-

lyk ook nog , onder den naam van Salicornia i

eene dergelyke Plantlbort bekend is , die ook
in Zeeland groeit ,) een Alkalyn-zout bereid-

den. Tegenwoordig is deeze Zoutfoort al-

gemeen bekend by den naam van Zouda
,
Zodct

Hispanica . De voornaame kenmerken vaii

het Alkalyn komen hier op uit: dat (1) het

de blaauwe fappen der Planten groen verwt;
(2) met Zuuren gest; (3) met Zuuren, tot

een zekeren trap vereenigd , in een onzy-
dig Zout verkeert, en (4) dat het de Stof-

fen, bevoorens in Zuur ontbonden, af-

fcheid, (precipitatP) Dit Zout 5 een meng-
lel

(*) Zie I. Deelt Bladz. 491. Ge
ft. 2. Bladz. 499;

Gejl. 2. II. Deel, Bladz. 630. Gejl, 4. en Bladz<
664. Gejl. 2.

Kkk 2
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fel van ontvlambaare Aarden , dat een zimr
Zout tot een gronddag heeft, word onder-

fcheiden , in vast Alkalyn, (Alkali fixum ,)
en vlug Alkalyn

,
(Alkali volatile.) Het word

voornaamlyk uit het Ryk der Dieren en
dat der Planten getrokken; en men agt het

nog twyffelagtig , of het zig ook in het Ryk
der DelfRoffen bevinde: ’t is by hoffman
bedenkelyk , of het in de Medicinaale Wa-
teren niet huisveste; en haller vermoed,
dat het insgelyks in eenige Steenen te ont-

dekken zy. Men word althans in fommige
verfleende lichaamen, hoewel voor lang

onder de Aarde veranderd, een Alkalynen
invloed gewaar; als in eenige Schelpdieren,

en wel byzonder in de Hartshoornen : dan
dewyl die lichaamen van Dieren oorfprong.

lyk zyn, zoo Relt men vast , dat de Al-

kalyne eigenfchap altoos op de eene of
andere wyze daar mede verbonden is ge-

bleeven. En fchoon b r a nd tig dezelve

ook in een zeker Klaifap ontdekt mogte
hebben, is ’t vermoedelyk , dat die Aard-

flof met ontfloopte deelen van Dieren ver-

mengd geweest zal zyn ;zoo als wy dezelve

onder onze Aarden hebben voorgeReld,

Maar, ’t geene hier meer ter zaake doet,

is, dat men, gelyk de Geleerde gaübtus
beproefd heeft, in den Mansfeldfchen Lei-

fteen , buiten andere zelfftandigheden
, ook

Ammoniak zout ontdekt: nademaal nu dit

Zout volftrekt niet beftaat, zonder eene

Alkalyne eigenfchap; zoo mag men, op
dien grond, wel vast Rellen, dat ’er dus-
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danig een delfbaar Alkalyn-zout te vinden

is; waar in wy verflerkt worden, door de

Proeven op ons Hollandsch Turf-veen ; in

’t welk de Heer ten h a aff mede Ammo-
niak- zout gevonden heeft. Wanneer men
dit alles te famen neemt , heeft men gronds

genoeg , om het Alkalyn-zout onder onze
Delfftoffen te betrekken, en hier, op het
gezag van den beroemden gaubius , twee
onderfcheiden Geflagten van Alkalyn te (lel-

len ; te weeten , dat van vast delfbaar Al-

kalyn, (Alkali fixum ƒosfile ,) en vast Plant-

aartig Alkalyn
,
(Alkalifixum vegetabiley) wel-

ke onderfcheidingen beiden haare eigen be-

paalingen hebben.

Eerfte Gefiagt.

VAST PLANTA APvTIG ALKALYN-
ZOUT.

Dit Alkalyn heeft (1) eenen pisagtigen

fmaak. (2) Het fmelt in water, gelyk alle

gegraaven Zouten, en word uit dien hoof-

de Zout genaamd. (3) Het verwt de Siroop
van Violieren groen. (4) Met de zuuren
gest het, en ’t vereenigt zig tot een mid-
delbaar Zout; waar mede het doorzinkt,
terwyl ’t deszelfs verw, en eene vaste na-

tuur aanneemt: ook heeft het eene twyf-

felagtiger kragt in het rieken, dan het delf-

baare Alkalyn.

DELF-
STOF-
FEN.

Bladz.
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Tweede Geflagt,

VAST DELFBAAR ALKALYN.

Het zelve is (1) minder vanpisfmaak,
minder fcherp, en bezit meer Aarde. (2)
Het fmelt of word in de lugt minder week;
ontbindende fommige deeltjes zig in klee-

ne bolagtige deeltjes. (3) Het Rolt ook
ruim zoo kennelyk tot kristallen als het

plantaartige ; en dewyl dit delfbaare Alka-

lyn minder zuiver gevonden word, is het

vermoedelyk met vreemde Stoffen ver-

mengd. (4) Met zwakke zuuren gest het,

en met eenige andere middelbaare Zouten
fomwylen zeer flaauwtjes. (5) ’Er wor-
den verfcheiden middelbaare Zouten , uit

Alkalyn en de Zuuren gebooren
,
gelykook

uit de Plant-zuuren. Dus ontftaat ’er uit

Vitriool-zuur , als mede het Alkalyn* Vitri-

ool-Tarter ; en dit zelfde zuur, met vast

delfbaar Alkalyn-zout vermengd , brengt

het Wonder-zout van glauber voort;

ook word, op eene dergelyke wyze, het

Zout van s ei g nette, gebooren: waar

uit men ziet , hoe veelvuldige betrek-

kingen de Alkalyne Zouten tot allerleie

zoute en zuure eigenfehappen der Voort-

brengfelen van dit en andere Landen heb-

ben.

Wyders hebben alle Alkalynen dit ge-

meen, dat zy door het vuur tot fmelting

gebragt worden; zig hier door met Glas-

maa-
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maakende Aarde vereenigen, en in waar

Glas verkeeren ; ’t welk ook in deszelfs ei-

genfchappen deelt, als -’er eene groote hoe-

veelheid mede vermengd word : en, de-

wyl de Alkalynen gereeder fmelten , dan

de glasmaakende Aarden, zoo bevorderen

zy ook derzelver fmelting. Als men een

Alkalyn aan eene vereenigde kalkaartige

Zuurftof voorflelt, ontfloopt het die Stof-

fe , en maakt eene andere vereeniging met
het zuur zelve ; waar uit eene zekere be-

trekking tusfchen die twee vogten blyft.

Voor het óverige hebben de twee bepaalde

Alkalyn-foorten, zoo men wil, Geflagten ,

onderling verfcheiden overeenkomende ei-

genfchappen , die de oeffening zelve nader

kan doen kennen. Dus begrypt men ligt»

lyk, dat de Alkalyne Zouten ook natuur-

lyk op dit Land veel invloeds hebben ; en

’t is bekend, dat zy daarenboven in veelc

Fabrieken , boven al in het Glasmaaken en
het Zeepzieden , als Loogzouten voorkomen

;

onder welken naam veele dier Zouten hier

te Lande bekend ftaan cn gebruikt worden

:

waar by men nog wel mag voegen, het
voortreffelyke nut, dat zy , door eene wel-

beflierde handeling, den Medicynen aan-

brengen. De fchikking deezer CLASSE
heeft ons ontfiaagen van de noodzaaklyk-
heid , om in eene nette rangschikking te

treeden ; ’t welk ons te meerder vryheid
geeft, om hier, ’t geen wy niet wel ffcil-

zwygend voorby kunnen, nog aan te heg-

ten , eene beknopte melding van den zou-

Kkk 4 ten
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ten uitdag, aan onze kelders en muurcn;
die wel fomwylen Salpeteragtig is, dog door
de Scheidkundigen egter ook onder de Al-

kalynen betrokken word, by de naamen,

Q/Iphronatron
,

Sal muralis
,
Nitrum mu~

rarium.')

MUUR-ZOUT, ZOUTE UITSLAG,
MUUR-S ALPBTER.

Wallerius maakt ’er twee Byfoorten
van ,naamlyk

,
Kalkagtig Muur-zout, (dpbro-

natron murarium ,) en Gipsagtig Muur-zout,
(Apbronatron Gipfeurn ;) en men kan deeze

Soortonderfcheiding zeer wel toepasfen
, op

het geen men ’er hier te Lande van befpeurt

,

daar ’t aan Kristallen en fyne vlokagtige

Spietsjes overvloedig op de muuren uitllaac.

Liet heeft in ’t gemeen dit bewys van het

Alkalyn ; dat het , op het vuur flaande , lang-

zaam fmelt; het vlugge Alkalyn, en de
ondloopte Tarter-oly , veroorzaaken ’er

geene verandering in; het verwt de Siroop

van Violieren bleek groen, en verandert

de Tournefoltrekfels niet; ook word een
ontbonden Quikfmeltfel daar door veran-

derd, gelyk ook het vogt van Koper- vi-

triool. Door dit alles geeft het weezenly-

lce blyken van een vast Alkalyn; fchoon

het niet ftyge tot den trap van zuiverheid

,

en kragt van het eigentlyke plantaartige

Alkalyn. Dit, betreffende de Alkalynen

in ons Land , voorgedraagen hebbende ,
kon-
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den wy tot de middelbaare Zouten over-

gaan; dan de Borax, hoewel als geen voort-

brengfel van dit Land bekend , eischt nog
een kort woordje: zoo om het nut van des^

zelfs kennis, als om de betrekking die zulks

heeft, niet alleen op de Alkaiynen, maar
ook op de konst om dien te zuiveren ; wel-

ke ons, als hier te Lande byzonder be-

roemd, even te gedenken ftaat.

Het Borax zout heeft deeze volgende ei-

genfchappen. (1) Het geeft vlakke zes-

hoekige prismatifche Kristallen , welken in

ftompe dergelyke punten eindigen , waarin

het van ’t Salpeter verfchilt. (2) Het doet

de tonge aan, eerst met een zoetagtigen

,

daar na met een Alkaiynen wrangen fmaak.

(3) Het fmelt zeer moeilyk in water, en
vereischt wel twintigmaal zoo veel koud,
en twaalfmaal zoo veel warm water, eer

het fmelt. (4) Het word zeiden vogtig in

de lugt ; nogtans heb ik Borax-kristallen

gezien, die, in eenige Kabinetten en vogr

tige plaatfen ,het vogt,als zweet, aantrok,

ken. (5) De Borax knapt of vervliegt niet

op het vuur , dog welt op , en dryft het water
uit ; ook kan dezelve verder , door zuive-

ring, en lmelting in water , weder tot kristal-

len ftollen. Zeer kundig is dit ftuk,verzeld

van welberedeneerde Proeven , nog korts

behandeld, door den Heer jacobus kaas,
M. D . in eene Academie disfertatie, getyteld

:

Obfervat
.
qucedam de Bcrace

, 1769. Dan , hoe
bedreeven de Scheidkundigen daar in ook
mogen zyn

, ’er is hier te Lande egter deswe-
Kkk 5 gen§
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gens een geheim bekend, en zoo ik niet mis
hebbe, word het nog als een geheim gehou-
den , waar door men den Borax , tot zulke

groote en gebruikbaare kristallen weet te zui-

veren en te bereiden , dat de Metaalfmelters

en Diamantzetters, die het niet ontbeeren
kunnen, ’er zig van bedienen mogen. Deeze
konst is voorheen den Venetiaanen bekend
geweest, en wierd by hen als een geheim,
dat een grooten tak van handel uitmaakte,

naauwkeurig bewaard: in die dagen was ’er

geen Borax goed dan de Venetiaanfche

;

dog naderhand heeft men, zedert den toe-

voer van Borax uit onze Indiën
, die konst

te Amfterdam opgefpoord, geoeffend, en
met zoo veel roems voortgezet, dat de
Amfterdamfche den Venetiaanfchen niet al-

leen evenaart , maar zelfs overtreft. Deeze
Konst, die, zoo ik meene, tot nog een

geheim is, beftaat voornaamlyk in de wy-
ze , om den Borax helder en wit te zuive-

ren ; om ’er groote fchoone kristallen van
te verkrygen ; om dien de noodige kragt,

welke de Goudfmeeden ’er in begeeren,

by te zetten ; en voornaamlyk om den Bo-

rax , naar ’t groote oogmerk van den koop-

handel, goed en goedkoop te kunnen le-

veren. In alle deeze vereischten is hier

de groote zaak gelegen; want anders kan

men wel Borax zuiveren, en dit is den

Scheidkundigen genoeg bekend: dog het

valt hun ongelooflyk moeilyk en kostlyk,

om, gelyk ik zelve beproefd heb, fchoone

witte, maar middelmaatig goede Borax-kris-
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tallen te bekomen. Deeze zoo nutte kun-

digheid, is by uitneemendheid bekend ge-

weest aan, en geoeffend geworden, door

wylen den Weetenfchaplievenden Heer di-

derik SMITH , in leeven voornaam Koopman
in Droogeryen , te Amfterdam : en , indien

men my wel onderregt beeft, word deeze

behandeling nog metvrugt,als een geheim,
gehandhaafd, door de opvolgers in zyne
Fabrieken, de Heeren melchior drave-
MAN

,
JOHANNES PLOOS VAN AMSTEL en NICO-

laas KiERE ; waar onder hetRaffineeren van
Campher ook geene der minften is. Dit in

’t voorbygaan van den Borax genoeg ag-

tende, keeren wy ons tot

Den derden rang der EERSTE ORDE.

middelbaare of onzydige
ZOUTE N,

Het voornaamfte der middelbaare of on-

zydige Zouten , (Salia media vel neutra ,) wel-

ke beide benaamingen onverfchillig gebrui-

kelyk zyn ,
is het gemeene Zout; waarom

ook veele der middelbaare Zouten hier on-

der begreepen worden. Men heeft, des

aangaande ,
het volgende in ’t algemeenaan

te merken, (i) Alle middelbaare Zouten
beftaan uit een hun eigenaartig zuur, ver-

bonden aan een vast delfbaar Alkalyn
; wan-

neer men ’er Vitriool-zuur op drupt, dan
word het gemeene Zout, onder de gedaan-

te van een waasfem of rook , ’er uitgedree-

ven. (2) Het bezit zyn natuureigen zuu-

ren

DELF-
STOF-
FEN.

MIDDEL-
BAARE

ZOUTEN.
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ren fmaak, zynde van cene doordringende
prikkeling en byting op de tong; en, ’t

geen zeldzaam is, men ziet het altoos gGr
negen , ook in de koude , om een waasfem af

te geeven: ja, ik heb gezien, dat de zuure
geest van Zout, van over vyf- en- twintig

jaaren
, door den Profesfor gaubius bereid

cn bewaard, dit uitwerkfel nog duidelyk

vertoonde. (3) Het Zout zuur is ligter

dan ’t Salpeter en Vitrioohzuur , mitsgaders

het zwakfte in kragt dewyl het voor bei-

den zwigt. (4) Met Sterkwater vereenigd,

word het Konings Water, (Aqua Regia ;)

en is dus de ontbindende Stoffe van het

Goud. (5) Het fmelt met Koper tot eene
aangenaame groene koleur. (6) Met vast

Alkalyn verzadigd zynde, geeft het een
middelbaar Zout , dat van een gemeene
zoute natuur word; ’t welk aan geene an-

dere middelbaare Zouten eigen is. Buiten

dit tot dus ver gemelde Zout-zuur, huis-

vest ’er ook, in het gemeene Zout, het

vaste delfbaare Alkalyn, ’t welk de opge-

noemde kenmerken bevestigen: want als

men ’er Vitriool zuur by doet, word het

Zout zuur uitgedreeven; en het Vitriool-

zuur verbind zig met den vasten grondüag,

(bafis ,) van het gemeene Zout. Dit is het

Wonderzout van glauber; en duid te-

vens aan, dat het Alkalyn van het gemee-

ne Zout, een vast delfbaar Alkalyn is,(^
kali fixum fosjile,) Wyders bepaalt men de

eigenfchappen van het Zout afzonderlyk,

en vooral onder de middelbaare platte Zou-

ten, aldus.
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Eerfte Geftagt.

GEMEEN ZOUT.

Dit Zout bezit (O een zuuren fmaak.

£2) Het vormt zeshoekige, platte, cubi-

fche, piramidaale, plat opklimmende Kris-

tallen , die ten overvloede in ’t gemeene
Zout bekend zyn. (3) Het trekt in de open

]ugt, byzonder hier te Lande, de vogten

fterk naar zig, en fmelt ligtlyk in water;

zoo dat het zig in drie deelen meer waters

dan zout ontbinde. (4) Wanneer het wa-

ter met gemeen Zout verzadigd is, kan

men ’er, noch door hette, noch door kou-

de, meer Zouts in doen fmelten; ten zy
men ’er wederom water by doe: door dit

kenmerk onderfcheid het zig van de andere

Zouten; die, by vermeerdering van hette,

in eene grootere maate, in dezelfde hoe-

veelheid waters, lmelten. f5) Op het

vuur heeft het gemeene Zout dit byzonde-

re, dat het, fmeltende, koel blyft, en op
eene grooter hette, met een klaterend ge-

luid, barst, knapt en weg fpringt. Het
word voorts, op een allerfterkften trap van
hette, vloeibaar; zuigt het water in, en

word, by herhaaling op ’t vuur gefield

zynde , door meer en meer bydoening van
zuure Geesten, uitgedreeven ; tot dat het

ten laatflen in eene andere natuur verwan-
delt; en, zoo ’er eene brandbaare (j

phlogis -

tike) Stof by gevoegd word
, vervliegt het

DELF-
STOF-
FEN.

GEMEEN
ZOUT.
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geheel. (6) Het verandert Sterkwater in

Konings-water, waar uit blykt dat ’er een
Zout-zuur, QAcidum falis ,) in heerscht; ter-

wyl ’er
, uit de enkele fcheiding der deelen,

niet zelden eene ontbinding plaats grypt

,

die dezelven in Aardagtige Stoffen doet

overgaan. Wyders bezit het gemeene Zout
eene eigenfchap, om vleesch en andere

Stoffen voor verderf of verrotting te be-

waaren , ’t geen eenigen voor een kente-

ken van ’t Zout houden
; dan pringle be-

weert, dat dit zoo zeer geen kenmerk van
het Zout is, als wel van een gedeelte, dat

zig met de dierlyke vogten vereenigt. ’t

Schynt zelfs, dat het in fbmmige verdor-

ven dierlyke en plantaartige deelen,die met
Zout, buiten den toegang van lugt ver-

mengd zyn, de verrotting bevordert; ten

zy eene genoegzaame hoeveelheid en de

uitwaasfeming zulks belette. Dan, dewyl

dit tot nog onder het onderzoek ligt, zoo
Rappen wy ’er van af; en vervolgen, met
het befchouwen der natuurlyke en oor-

fpronglyke gedaante ,
waar onder dit Zout

voorkomt: te weeten, ofDelfbaar, of in

de Fonteinen, of in de Zee.

Eerfte Soort.

DELFBAAR GEMEEN ZOUT.

Deeze Soort word hier te Lande in gee-

nen deele aan zulke kennelyke Kristallen

gegraaven , als in de Zoutgroeven van Po-

len,
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len, Hungaryen, Spanjen, enz. of men
moest ’er een zoutagtig, vezelig, fchimmel

gelykend Zout , dat men dikwils tusfchen

onze Klaibeddingen ontmoet , voor houden

;

dan in die gedaante vind men ’er ook an-

dere Zouten. Ondertusfchen vermengt het

zig egter wel met onze Klaien , en byzon-

der met den Dary; waar uit, gelyk breed-

voerig gemeld is, de Zeeuwen, op ’t fpoor

van eenen ltringos of zierik, naar wiens

naam de Stad Zink zee genoemd zou zyn

,

eertyds Zout kookten. By onze Aarden
hebben wy deeze met Zout bezwangerde
Aarden reeds opgenoemd.

• Tweede Soort.

FONTEINZOUT.

In ons Land zyn my geene zoute Fon-
tein-wateren bekènd, waar uit gemeen
Zout getrokken word. Wel is waar, dat

’er in de putten en gewelven, in oude wa-
terleidingen , een zoutagtige aanflag te

vinden is; dan de aart dier Stoffen beant-

woord op verre na niet aan de eigenfchap-

pen van ’t gemeene Zout ; en fchynt eer-

der naar het Vitrioolagtige te hellen ronder
de Stalaóliten zal’er nog wel iets naders van
voorkomen.
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Derde Soort.

ZEE-ZOUT.

Wat het Zeezout aangaat; hier over heb-

ben wy, onder het opgeeven van verfchei-

den aanmerkingen, raakende het Zeewater
voor onze kusten, naar ons vermogen, in

het Eerfte Deel
, zoo breedvoerig en vol-

doende gehandeld, dat wy ’er ter deezer

plaatfe niet meer byzonders van zeggen
kunnen. Alleen hebben wy ’er, volgens

de gemeene bepaaling van het Zout in ’t

Zeewater, nog by te voegen, dat de hoe-

veelheid van Zout in alle Zeeën niet even
veel is ; en dat het Zeewater gemeenlyk
mouter word, naar geraade dat men den

Evenaar nadert. In onze Noord-zee heeft

de Hoogleeraar gaubius, uic een pond
Zeewater, eene halve bnce verkreegen

;

het water in de Spaanfche of Middelandfche
Zee geeft, uit een pond, eene geheele

once
, en in de Bothnifche Zee wederom

,

trekt men, uit een pond, flegts twee drag-

men ; waar uit volgt, dat ons Zeewater,
tusfchen die twee bepaalingen in , maatig

met gemeen Zout vermengd zou zyn ; ook
hebben wy ’er, als boven gezegd is, op
een pond, maar 2 1 dragmen zuiver Zout in

ontdekt.

Het zal, zoo we vertrouwen, den Lee-

zeren niet ongevallig zyn , dat wy by dee-

zc gelegenheid nog wat ftaan blyven ,
op
het
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het gebruik van dit Zout te zuiveren; met dei*«

hun eene beknopte Befchryving dier be- ST0F 'S

handelinge mede te deelen: ’t welk deeze
FENi

konst te meer waardig is, om dat dezelve,

door de vroege Inwoonders onzes Lands,

oudtyds al ingevoerd, thans nog, by uit-

neemendheid, in Holland, byzonder in

Noordholland, geoefFend, en ’er ook ons

natuurlyk Zoutwater toe gebruikt word.

Men heeft, naamlyk, om het Zout van

zyn natuurlyk vuil te zuiveren , en tot

gebruikbaar Zout te bereiden , in , of om-
trent verfcheiden aanzienlyke Steden van

Holland, groote huizen opgeregt; waar in

het Zout, ten dien einde, behandeld word»
Zodanige huizen draagen den naam van Kee-

ten
, of wel van Zouukceten

;
welk naamwoord

ontleend is uit dat van Zout-ketel ; dewyl
het Zout in die Werkplaatfen, in platte

groote ronde Pannen of Ketels, gekookt
en uitgewaasfemd word. Dan zulk een ge*

bouw heeft, fchoon het gantfche Gelligt

den naam van Keet draage, verfcheiden an-

dere vertrekken, buiten dat, waar in de
Zoutpannen of Zoutketels geplaatst zyn ;

dienende tot byzondere werkzaamheden

,

welken tot het Zout zuiveren behooren.
Wy zullen van ’t een en ’t ander een on-

derfcheiden bericht tragten te geeven.

Men haalt dit Zout meerendeels uitSpan* Onge-

jen en Vrankryk, of van de Zout-Eilan- zmver<i

den; welk Zout haaien aan Hoorn , Enk.
Z0UT "

huizen , en andere Noordhollandfche Ste-

den, in vroeger dagen, tot een grootén
II. deel. Lil tak
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tak van handel ftrekte (*); waarom men
die handeldryvers , wel Hoornfche Zouthaal-

ders noemde. Dit Zout
, natuurlyk vuil

,

ongezuiverd zynde, word door groote
Schepen gehaald, en met kleinder Vaartui-

gen aan de Zoutkeeten gebragt. Hier be-

waart men het in houten digt befchooten

Lootfen, daar men ’c op hoopenligt; wel-

ke hoopen, of liever, welke verzamel-

plaats van hoopen, de Werkmeisjes, ge-

bruikende men in dit werk veelal het Vrou-
welyk Geflagt, den Zoutdel noemen. Het
dus op één gehoopte Zout is doorgaans geel-

agtig , met eenige daar door loopende ilyk-

deeltjes vermengd: het is gruizig, en fy-

ner dan gekristallizeerd of gezuiverd Zout;
dog men ziet het veelal aan bfyzelige klon-

ten verbonden. Men agt het Spaanfche

voor het beste, fchoon het Franfche ook
zyne waardy hebbe. Als men dit Zout dus

op den Del of in het Magazyn vergaderd

heeft, brengt men het vervolgens naar de

Smeltkuipen of zogenaamde Smelthuizen.

Deeze Smelthuizen zyn hooge groote vier-

kante bakken ,
die elk , ongeveer

, wel zes

a zeven voeten meer of min in ’t vierkant

beflaan. Men heeft ’er gemeenlyk drie,

vier of vyf zulke Bakken, naar geraade

van het getal der Zoutpannen , en de uit-

gebreidheid van den omflag. Ze worden
aan en naast elkander gevoegd; zoo dat drie

Smelt-

(*) Zie VELius, Cbronyk van Hoorn 9 Bladz, 605-
608.
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Smeltkuipen door twee, en vyf door vier

Middelfchotten verdeeld worden, des één

Middelfchot de wanden van twee Zoutbak-

ken uitmaake. Die Middelfchotten loopen

,

aan de agterzyden ,
tegen het agterfchot,

allengs hooger op; om dus het Zout on-

verhinderd te kunnen ophoogen. Men kan
zig van deeze Zoutkuipen , of Smeltbakken

,

geen juister denkbeeld vormen
,
dan door

ze te vergelyken by de Erweten, Boonen,
Meel en Gortbakken, die by de Grutters,

Bakkers en Winkeliers in gebruik zyn ; met
welker uitwendige gedaante zy volffcrekt

overeenkomen. Inwendig, in en op den
grond dier Smelthuizen , legt men ge*

vlogten Stroo of Rietmatten ; ftrekkende

om de Pekel, als het Zout gefmoltenis,
te laaten doorlekken ; ten einde dezelve , by
wyze van filtratie, te zuiveren: welke Pe-

kel, onder die -Bakken, in eene daartoe
gefchikte verzamelplaats te famen vloeit.

Voor aan ieder deezer Smelthuizen zyn
vierkante uitfteekende houten Bakjes ge-

maakt, die met ^en valklap, juist als een
Kaarfebak, open- en toeflaan; in deeze

huisjes, die, naar gis, wel anderhalf of

twee voeten breed, en een voet diep zyn

,

heeft men houten kraanen ; door welken
men in deeze bakjes zoo veel Pekeis laat

loopen, als men ter beproeving nodig agt;

ook kan men de Pekel uit deeze Bakjes,

die men Taphuizen noemt , in een gemee*
nen bak laaten ftroomen. Voorts zyn alle de

Smelthuizen, terrminfte in die Zoutkee-
L 1 1 2 ten?
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ten, welke ik gezien heb,' geplaatst op een
grooten ruimen Waterbak, die in den grond
gemetfeld is. In deezen Bak laat men * in

Noordholland, het zoute Zeewater, met
Waterfchepen hoog op uit het Y gehaald

,

en in Zuidholiand het Noord zeewater, ’t

welk met Karren in Zee gefchept, en naar de

W atervletten gebragt word , door middel van
een hevel , loopen ; op de eigenfte wyze als de

Brouwers hun Zoetwater in hunne Water-
bakken brengen : fomwylen word het ook
uit de Schepen in zulk een Bak gepompt;
dog dit is wat kostbaar Dit water, in

deezen onderaardfchen Bak zynde, heeft

gemeenfchap met eene groote Pomp , de

Kuippomp genaamd; welker buis en uitloo-

zing tot boven de gemelde Smelthuizen of

Kuipen uitfteekt; des men het Zeewater,
door middel van Gooten en Waterleidin-

gen, in alle de Smelthuizen kunne bren-

gen. Wanneer nu de Smelthuizen met
eene genoegzaame hoeveelheid van ’t voor-

gemelde Zout gevuld zyn, pompt men ’er

zoo veel Zeewaters in, als ’er tot hetfmel-

ten van dat Zout vereischt word. Wanneer
nu dit Zout in het water gefmolten is , dan

vult men den Bak, het Smelthuis, of de

vierkante Kuip , zoo als men ’t gelieft te

noemen , al geftadig met Zout en Water
aan

,
tot dat die verzamelplaats vol , en het

Water geheel met Zout verzadigd zy. Om
dit te weeten, bedient zig de Zoutbaas of

Zoutbaazin, want tot dit werk, als gezegd

is , worden gemeenlyk Vrouwen en Meis-
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jes gebruikt, van een houten Bakje, waar

aan een touwtje vast is, aan welks einde

men eene Barnfteene Kraal gehegt heeft;

van waar ze dit Bakje de Kraal noemen. In

dit werktuig tapt men , door middel van de

Kraan in het Taphuis, een deel Pekel uit de

Smeltkuip, en werpt vervolgens de Kraal

in ’t nat; zinkt de Kraal, het is een bewys
dat de Pekel nog niet genoeg met Zout
bezwangerd is; maar dryft dezelve, dan

oordeelt men de Pekel ter uitwaasfeminge

bekwaam. Dit ontdekkende , zoo word
dit water of de Pekel , met behulp van ee-

ne tweede Pomp, die men de Panpomp
noemt, en gemeenfchap met de Pekelkui-

pen of Smelthuizen heeft, door houten
Gooten of Waterleidingen, in de Zout-
pannen gebragt. Deeze Pannen vind men
altoos in een afzonderlyk Vertrek of Stook-
huis, als eene booge Loots gebouwd, ge-

plaatst. Dezel ven zyn faamgefteld uit eene
menigte zwaare Yzeren Plaaten, die met
Yzeren nagels aan een geklonken , en voorts

in de Kieren, door de Werkmeisjes, met
Neteldoek of Werk aangevuld zyn: daar

benevens is ’er hier over
,
gelyk ook over

den geheelen bodem der Pan , een byzon-
der daar toe bereid cement geftreeken ; zoo
dat de Yzeren nagels, waar mede de Pan
is faamgeklonken

,
gantsch bedekt worden,

en de Pan een effen bodem verkrygt. De ge-

daante deezer Pannen is cirkelrond , hebben-
de gemeenlyk tien , elf , twaalf of meer voe-

ten middellyns;dog men heeft ze ook klee-

Lll 3 ner,
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ner , als gefchikt naar de ruimte van de plaats

der Stook-lootzen , in de Zout-keeten.

Rondsom den cirkel der Pan is een opftaan-

de rand, veelal van anderhalf tot twee
voeten, iets meer of min, hoog. De ge-

heele Pan fteunt , met het platte van zyn
cirkel, op een daar toe rond gemetfeld

zwaar muurwerk; zoo dat dezelve, by ver-

gelyking, als een pot op zyn komfoor rust.

Op dat nu zulk een zwaarte, ter oorzaake
van ’t ontzachelyke gewigt, niet doorbui-

gen zoude, heeft men ’er in het midden
verfcheiden Yzeren ftaaven aangeklonken;
die boven in de Stookloots aan de binten

en dwarsbalken gehegt zyn , waar aan het

midden of de bodem der Pan hangt; des de-

zelve in geenen deele kunne doorzakken , en
dus op zyne muraadje veilig ruste. In deezen

rondgetrokken muur heeft men de Stook-

gaten of Stookhuizen , doorgaans , tot drie in

’t getal : welke gaten met Yzeren deuren

geflooten of geopend worden; ’t zy om ’er

de Brandftof in te werpen, de hette temaa-

tigen, of de Asfche ’er uit te haaien. De
Werkmeiden noemen deeze plaats, daar

men het vuur onder de Pan aanftookt, den
Heerd of Hasrd

,
en de Yzeren deuren ,

Mond-

yzers. Naast de Pan Raat, op een vry

hoogen optree, een groote ronde houten
Tregtef, Stoep ,

Stup of Stulp genaamd,
die van onderen een hout Roosterwerk
heeft; en welks fpits toeloopend neder*

einde op een zwaaren vierkanten Bak rust,

die men Housvat of Hoosvat noemt, Deeze
twee
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twee Vaten dienen tot het ontvangen van
het gezuiverde Zout , dat men in den Treg-

ter werpt, die van boven wel vier a vyf
voeten middellyns heeft; waar op dan de

wateragtige Pekel, die nog aan het Zout
aanhangt, door den Rooster van deeze

Stoep of Stulp , in het Housvat gevangen
word; welke Pekel men naderhand weder
met andere vermengt. Dit is de voor-

naamfte toeftel, die tot het uitwaasfemen

en het Zout-zuiveren behoort, waar mede
men in deezer voegen voortgaat.

Als de Pekel, gelyk we gemeld hebben,
beproefd, en vervolgens, tot eene ver-

eischte hoeveelheid , in de Pan gepompt is ,

vangt men aan met een gelyk en wel gloo-

rend vuur in de Stookhuizen aan te lloo-

ken. Dit gefchied in het begin wel wat
fterker, dan op het einde der afkooking

;

dog men vermyd in ’t geheel eene harde

kooking, als beoogende wel byzonder ee-

ne Rille evenredige uitwaasfeming ; waar

mede men aanhoud
,
tot dat men eindelyk

eene Zoutfchieting befpeure. De Kristal-

len zyn,' gelyk over bekend is, vierkant-

agtig Piramidaal; dog ’t geen my boven al

opmerkens waardig voorkomt, is, dat de

Kristallen , die zig aan den Rand der Pan
aanzetten , de gedaante hebben van heldere

langwerpige ftompronde Blaadjes , en in de

Rondte van de Pan, als ’t ware, naar het

middelpunt uitwerken ; terwyl de vierkante

Kristallen, die in de Pekel dryven, loste

fa men ftollen. Als deeze kristalfchieting

Lil 4 toe-
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toeneemt, fchept men ’er de eerRe Kris-

talletjes af, en werpt die in de Stoep of

Tregter,daar ze in uitdruipen en droogen;
vervolgens worden zy ’er uitgenomen , en

in de bewaarplaatfen , die men Zoutkasfen

heet, gebragt: dit Zout noemt men Fyn>

zont . Terwyl men dit Fyn-zout verzorgt,

en het gezuiverde droogt, begint het ver-

dere Zout in de Pan meer en meer tot groo-

ter Kristallen faam te Rollen of te kristallu

zeeren : en de Pekel word , door de aan-

houdende uitwaasfeming van het water,

hoe langer hoe dikker. Vermits men nu
gaarne de Kristallen zoo lang dryvende
houd als men kan , is men voorts opletten-

de ,
om de flerke aanzetting van het Zout

aan de Pan voor te komen; ten welken
einde men zig bedient van zekere houten
Spatels, die men Brommers noemt, waar

mede men het Zout wat afReekt, of de

Pekel zagtjes roert. Deeze Brommers of

Spatels zyn uit een heel Ruk Hout gemaakt

,

als een platte Lepel of eene Schoolmees-

tersplak, die half afgebroken is. Wanneer
inmiddels, het Zout meer en meer toeneemt
in kristalmaaking, terwyl de uitwaasfeming

geRadig voortgaat, dan begint men al, af

en aan , Zout uit de Pan te icheppen , en in

de Stoep of Tregter te werpen. Hier toe

gebruiken de Zoutmeisjes korte en lange

houte Schoffels , die even zoo gemaakt zyn,
als de na zig toehaaiende Schoffels of Loe-
ten der Tuinlieden : ’er is naamlyk aan een

Rok een Plankje, in eene fchuine rigting

ge-
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gehegt, ’t welk over het Zout heenen

glyd ,
als men ’t van zigftuwt; maar het

Zout aanhaalt en opfchept , wanneer men den
Stok tot zig trekt; waarom deeze Schoffels

ook wel den naam van Aanhaalders draagen

:

de Zoutmeiden benoemen ze daarenboven

met den , voor ons onverftaanbaaren
, naam

van VIojluten. Wanneer het water dan ein-

delyk volkomen uitgewaasfemd , en het

Zout in de Stoep gedroogd en doorgelekt

is, brengt men het Zout naar de verza-

melplaats, of in de Zoutkasfen; om het

zelve vervolgens in linnen Zakken te doen,

en verder ter vertieringe te verzenden.

Men rekent den tyd, die tot het uitwaas-

femen en zuiveren van eene groote Pan
vereischt word, zeer ongelyk; dog meest-

al op ruim vier a vyf etmaalen of meer;
vooral naar geraade dat de droogte of vog-

tigheid van het klimaat of Saifoen deezer
bewerkinge gunfHg of tegen is. Veeltyds

vangt men dit Zout zuiveren aan in de

maand Maart, en blyft ’er mede bezig tot

ongeveer Kersmis; dog als het vertier zulks

vereischt, en ’er geen genoegzaame voor-

raad van Zout is, houd men dien arbeid

insgelyks des winters aan. In Zuidholland,

te Haarlem, te Leiden en elders
, worden

,

tot dit werk , meestal Noordhollandfche

Meisjes en Vrouwen ontboden; die, door
'eene in dat gedeelte van ons Vaderland by
uitftek bekende behandeling, ’er wonder
welen handig mede kunnen omfpringen;
en daar benevens, als uit eene aangeboo-
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ren zindelykheid , zeer wel gefchikt zyn

,

om ons het verwerkende en onontbeer-

lyke Zout in de zuiverfle reinheid te ver-

fchaffen.

Eene heufche toeflemming my verleend,

om de hier voorgeflelde Zoutzuivering in

eigen oogfchyn te neemen , heeft my in

Haat gefield , om den Leezer het gegeeven
berigt des aangaande mede te deelen; waar

voor ik wel byzonder de hartlykfle erken-

tenis verfchuldigd ben , aan de Wel Edele
Weetenfchap en Geleerdheid oeffenende

Mevrouwe dibbetz ,Weduwe van wee-
negem, te Leiden. Daarenboven heeft

die oplettende Mevrouw my nog eene by-

zonderheid medegedeeld, wegens het Zee-

water van onze Kust, dat ter zuiveringe

van het Zout gebruikt word. Haar Wel
Edele, naamtyk, niet onbedreeven in de

Waterweegkunde , bedient zig, ter beproe-

vinge van de Pekel , buiten de gemelde Barn-

fleene Kraal , ook wel van een Hydrometer
of Vogtweger;en heeft, dit doende, haare

aandagt meermaals gevestigd ,
op de verande-

ring van het Zeewater , dat voor Katwyk ge-

fchept word; van welk opfcheppen uit Zee,
en afhaaien aan het Malle gat, by Katwyk
binnen, wy reeds eenig gewag gemaakt
hebben, in ons Eerjte Deel

, by ’t verklaa-

ren der Eerfle en Tweede Plaat . Door dee-

ze opmerkzaamheid is haar Wel Edele dui-

delyk gewaar geworden , dat het Zeewater
zwaarder van Zout is, naar geraade dat de

Ooste- en Noord-ooste winden meer en

fier-
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lterker waaien, en de Zee gevolglyk laa-

ger en verder van de Kust zy ; en dat
, in

tegendeel, hoe hooger en behendiger de

Weste en Noprd-weste winden het water

op het Strand aanvoeren en haande hou-

den, het Zeewater des te meer van tyd

tot tyd verzwakke, zoo dat het fomwylen
zeer fchadelyk voor het Zout zuiveren wor-

de. Door deeze Proefneeming ziet men
op nieuw bevestigd, ’t geen de Graaf de
marsigly; en andere Geleerde Onderzoe-
kers , in dit Stuk vast hellen ; te weeten

;

dat, hoe dieper men van eenige Kust aan

Zee komt, hoe zouter het water bevonden
word ; het welk de NoordholJandfche Zout*

haalers insgelyks ondervinden; waarom ze

het water vooraan in het Y ongelyk minder
agten, dan, ’t geen men tot by en boven
Texel haalt. Hier omtrent zou men ook
nog in bedenking mogen neemen, of de

Ooste Wind , herk doorwaaiende
,
geen

zouter water , uit andere Zeeën , tot ons

brengt. Dan wy laaten dit voorts den on-

derzoekenden Liefhebberen over, en hap-

pen hier mede van het gemeen Zee- zout

af, om ons bewerp te agtervolgen , met de

befchouwing der andere onzydige Zouten.

Tweede Gejlagt.

AMMONI AK-ZOUT.

Dit Zout, het welk de Scheidkundigen
mede onder de onzydige Zouten betrek-

ken,

delf-
stof-

ÏEN.

AMMO-
NIAK-

ZOUT.
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ken, word insgelyks aan geene zelfftandi-

ge delfbaare Stoffe in ons Land befpeurd

;

dog het heeft egter, gelyk alle Zouten,
ook hier te Lande zyn invloed op allerleie

Delfftoffen ,
Planten, en byzonder de dier-

lyke uitwerpfelen : weshalven het hier ter

plaatfe wel degelykdiene gemeld te worden.

Het onderfcheid zig vooral door de volgen-

de eigenfchappen.

Het heeft (1) een onaangenaamen , wal-

genden , pisagtigen fmaak, doordringender

dan die van ’t Zeezout. (2) Het frnelt,

met een gewoon vuur
,
op drie deelen wa-

ters; dog, by vermeerdering van hette,

fterker. (3) Gefmolten, gezuiverd, door-

gelekt, en vervolgens, na eene uitwaasfe-

ming, bekoeld zynde, geeft het zeer dunne
fpietsagtige Kristallen, zoo dun, dat zy zelfs

op ’t water dryven. (4) Op eene glooren-

de kool gelegd zynde, geeft het eerst een
ligten witten waasfem van zig, tot dat al-

les by aanhoudenheid vervliegt: wanneer
men deezen waasfem in eene glazen ftulp

vangt, Haat dit Zout aan, geeft een gefub-

limeerd , en dus een aangevloogen Am-
moniak-zout. (5) Dit Zout, uit dien hoof-

de aangemerkt als half vlug
, (JSemi volatilis ,)

bezit het wonderlyke vermogen , van vee-

le andere zelfftandigheden met zig op te

heffen en vlug te maaken: waarom de

Scheidkundigen , of wel de zulken ,
die men

Alchimisten noemt, deezen witten Amrao-
niakaaien waasfem, den Witten Arend noe-

men. (6) Het zuivere Amsnoniak-zout
ver-
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verwekt , na zyne fmelting , eene meerde-

re koude, dan andere Zouten; en men
heeft ondervonden, dat de Thermometer,
in ontbonden Ammoniak- water , fpoedig

vyf en- twintig graaden minder hette aan-

duid. (7) Sterkwater doet dit Zout in Ko-
ningswater verwandelen ; en het dus be-

reide word voor het beste gehouden. (8)
Met leevende Kalk gemengd , verleent het

een lichtgeevenden Phosphorus, die men
ook wel den Phosphorus van homberg, als

deszelfs ontdekker, noemt. Voorts, als

men dit Zout, op eene fcheidkundige wy-
ze, door eene zuivere fcheiding, toetst,

met zuur van Zout, en vlug Alkalyn, dan
word ’er het zuur van Zout uitgedreeven

,

en het vlugge Alkalyn, door ’t Vitriool-

zuur. Wanneer men het vlugge Alkalyn

door het vaste uitgedreeven heeft, kan
men het vaste delfbaare wederom, door
het Zwavel-zuur, verdryven. Dit doen-

de, verkrygt men Zee-zout; en met het

plantaartige Alkalyn, het koortsverdryven-

de Zout van sylvius , (JSal fehrifugus Silvii.')

Indien men wyders uit het gemelde Zout
het Zout-zuur verdryft, door het Vitriool-

zuur, en dit weder met vlug Alkalyn toetst,

erlangt men het Vitrioolagtige Ammonia-
kaale Zout van glauber ; en gefchied zulks

door het Salpeter-zuur
, dan heeft men het

geheime Salpeteragtige Ammoniakaale Zout
van glauber, Salem Ammoniacalem nitrofum ,

fecretum Giauberi. Wanneer men dit alles

te famen gade Haat, ziet men ten duide-

lyk-

DELP-
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lykften, dat bet Ammoniak-zout onder de
onzydige of middelbaare Zouten behoort:
als hoofdzaaklyk beftaande uit Zuur van
Zout, en vlug Alkalyn; met welke Stof-

fen het, naar den uitdag der Proeven, vol-

komen overeenkomt.
Belangende nu den oorfprong der Am-

moniakaale Zouten , dewegens voeden de
Natuuronderzoekers verfchillende gedag-

ten; daar zyn ’er, die het tot het Ryk der
Dieren brengen , om dat het uit Egypten
en de Levantfche Gewesten

, uit de pis en
drekhoopen der Kameelen voortkomt

:

geenen brengen het tot het Ryk der Plan-

ten , en wel tot het Kruid , dat deeze Die-

ren eeten, of waar mede die drek tot

brandbaaren Mest gemaakt word: anderen,'

en onzes agtens op vry goeden grond, Hel-

len het oorfpronglyk uit de Delfftoffen.

Hoe het zy, het word in onze Planten nu
en dan ontdekt, en de Heer ten haaff
heeft het in ons Veen zelfs erkend; ja, ’er

zyn Proeven, die zeer vermoedelyk too-

nen , dat het uit onze vlugge Alkalyncn

,

en het delfbaar Zuur kan ontftaan; dewyl
deeze Stoffen elkander ten Rerkften be-

minnen: waar van men terftond overtuigd

kan zyn , als men maar twee Flesfen met
deeze vogten digt by elkander plaatst

; want
als dan veroorzaaken de uitwaasfemingen

eene onderlinge gesting. ’t Schynt dus zeer

aanneemelyk te denken, dat men dit Zout,
hier te Lande, ook zoude kunnen ontdek-

ken
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ken en bereiden. Wat voor het overige

den Ammoniakaalen invloed op onze Aar-

den en Wateren aangaat, hier van is reeds

gewag gemaakt, in ons Eerfte Dee/,Bladz.

501. Gejlagt 7. en in dit Tweede , Bladz.

633 -

Derde Gejlagt.

SALPETER.

Het Salpeter, dat zoo bekende Zout,
behoort mede tot den rang der onzydige

Zouten; en komt niet alleen in de Scheid-

kunde, maar ook in de Delfftoffen
, Die-

ren en Planten , als een der aanmerkelyk-

ften voor.

Het zelve, ook wel Steen-zout genaamd,
om dat men het veel in oude Steenhoopen
ontdekt , draagt deeze kentekenen. (i)Het
is bitteragtig van fmaak, en doet de tong,
met eene zekere koude grilligheid aan;

waarom men het verkoelende QAntiphlogis-

ticurri) noemt. (2) Het beftaat uit prisma-

tifche zeshoekige Kristallen
, die aan beide

de einden in pyramidaale punten eindigen

,

niet ongelyk aan het bekende Berg-kristal

;

dog de grootfte Salpeter-kristallen zyn de

gelykvormigften. (3) In een weinig koud
water fmelt het gemaklyk, en zeer fpoedig

in warm water: in flegts zes oneen warm
of heet water kan men tot zes- en- dertig

oneen ontbinden; en met gemeen Zout,
kan men ’t op allerleien trap van bette ,

in

ge-
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gelyke hoeveelheid , fmelten (4) Op het

vuur heeft het verfchillende uitwerkingen,

en is ’er zeer vast in. Het knapt en barst

’er in, met geluid, ook in eene geringe

warmte; zelfs knapt het Salpeter, als men
flegts een droog kristal in de hand houd.

Wanneer dit Zout in een fmeltkroes op het

vuur geiteld word , zoo dat men ’er de

koolgruizen zorgvuldig uit boude, begint

het, op een zagt aangeblaazen vuurtje, ais

water vloeibaar te worden : waarom men
het ook onder de Smelt-zouten Relt. Als

het vloeibaar is, ontftaat ’er geene knap-

ping, noch ontvlamming, het geeft dan

ook geen vonken, en maakt geen geluid;

dog het waasfemt een weinig waters van

zig. Na eene lang aanhoudende fmelting,

word ’er eenig gedeelte van het Salpeter-

zuur uitgedreeven; daar na dringt het, als

doorzweetende, door de poriën van den
Smeltkroes heenen; tevens ontftaat ’er uit-

wendig een geruisch; en ’t overige gedeel-

te, dat in den Smeltkroes blyft, duid een
vast Alkalyn-zout aan. Dit toont ons, dat

het Salpeter ligtlyk op het vuur vloeibaar

word, maar zelfs niet ontvlamt; waarom
het, ten onrechte, van fommigen den
naam van een ontvlambaar Zout verkrygt:

zoo dit ooit in eenige Soort gevonden
word, dan behoort dezelve tot de vaste

Zouten. (5) Als ’er in het Salpeter
, vloei-

baar en heet zynde , brandftoffen gewor-
pen worden ,

ontftaat ’er fchielyk eene

ontvlamming, vergezeld van een ratelend

ge
-
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geluid, als een flag; waarom het Nitrum

fuLminans weerlichtend, of dctonaus , don-

derend Salpeter genoemd word: waar aan

men die ontzachelyke uitwerking van het

oorlogsdwingend en menschverdervend
Buskruid toe te fchryven heeft, ’t Is zeer

waarfchynlyk , dat deeze eigenfchap van ’t

Salpeter ontftaat uit de lugt, die ’er in

huisvest, welke men vermoed, dat ’er zig

oneindig vast, als ’t ware in celletjes , in

opgeOooten bevind: waarom de Alchimis-

ten het ook Lugt-zout
,

(Sai aëreum ,) noe-

men. Daarenboven komt hier omtrent, als

zeer aanmerkelyk, voor, dat het koude Sal-

peter, al is het met eenige brandbaare Stof

vermengd, door eene vlammende Kaars

niet word aangeftoken, zelfs ook niet door
eene vuurftof, welke niet vonkt; maar
zeer fpoedig door een enkel vuurvonkje,

wanneer het terftond met een flag ontvonkt

en vervliegt: waar voor het egter, gelyk

bekend is, in ’t lugtledige cnaandoeniyk

blyft. Voorts zyn ’er, wegens deeze by-

zondere eigenfchap , tot nog toe in ’t Sal-

peter alleen bekend, zoo veele ontellyke

proeven van bedenkingen , dat wy ons, tot

derzelver melding, niet kunnen inlaaten;

ook oordeelen wy het gezegde tot ons te-

genwoordig oogmerk
,

genoeg. (6) Men
kan het Salpeter aanzien, als faamgefleld

uit een zelfftandig Zuur, met het vaste

piantaartige Alkalyn , ter verzadiginge ver-

eenigd. Want, daar het zwakke Salpeter-

zuur ’er door het Vitrioobzuur uicgedree-

II. deel. Mmm ven
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ven word, als men ’er Salpeter geest op
werpt; en ’er vervolgens, na de uitdry-

ving van het Salpeterzuur, een ander ge-

deelte tot Vitriool tarter overgaat, is ’t

blykbaar, dat hier eene famenftelling, uit

een eigenaartig Zuur en een vast Alkalyn
plantaartig Zout plaats heeft. Dit Vitri-

ool-tarter tog word nooit gebooren , dan
door de vereeniging van het Vitriool zuur

,

en het vaste plantaartige Alkalyn : zelfs

duid de zelfftandigheid van het Salpeter-

zuur deeze eigenfchap aan; welk Zuur,af-
zonderiyk befchouwd, de hier na volgen-

de kenmerken heeft.

Ci) De reuk van den zuuren Salpeter-

geest is zwaar, en benevelt de herslenen.

(2) Deeze Geest heeft, geconcentreerd

zynde, eene roodagtige koleur, en een
langen tyd beflooten bewaard wordende,
geeft dezelve een rooden waasfem af: wan-
neer ’er eene zekere hoeveelheid waters op
gedru< t word, ontllaat ’er eene Oranje

koleur; zoo men ’er nog meer waters by-

doet, verkeert die verw in eene blaauw
groene doorfchynendheid ; en eindelyk word
dezelve, met meerder water, helder wit-

koleurig. (3) Deeze Geest is foortlyk

zwaarder, dan het Zuur van Zout, dog

zwakker en ligter dan het Vitriool-zuur.

(4) Dezelve ontbind ongemeen wel alle Me-
taalen , dog byzonder het Zilver; en het

Zuur vereenigt zig te meerder met het Zil-

ver , naar geraade dat dit Metaal zig fpoe-

diger in deczen Geest ontbinderen als men
dien

\
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dien Geest met het Zuur van Zout ver-

mengt, ontbind dezelve ook het Goud.

(5) Ook word ’er het Koper tot eene hemels-

blaauwe koleur door ontbonden. (6) Van
dit Salpeter-zuur , hangt al mede de kraaken*

de en geluidvormende kragt van het Salpeter

af; want als men ’c hier van berooft
,
geeft

het geen kraakend geluid, fchoon het door

andere Zuuren onderfteund worde. (7) De
byzondere kragt van verkoeling is dit Zuur
mede in een hoogen trap eigen, vooral

wanneer men het op Ys giet. Fahrenheit*
de eerfte ontdekker van dit byzondere en

wonderbaare vermogen , befpeurde die kragt

te Amfterdam, in den Winter van den jaa-

re 1729: wanneer hy, onvermoeid in het

onderzoeken, den Geest van Salpeter, op
Ys geworpen ,

toevallig beproefde ; en be-

vond
, dat de Thermometer, in geftóoten

Ys, waar op Salpeter-zuur gegooten wierd*
fpoedig daalde, van 30 graden tot 16 on-

der o. Deeze Proeven zyn naderhand door
andere Geleerden herhaald; wel byzonder
heeft ook de ftrenge koude van het jaar

1740, den Hoogleeraar gaubiüs aanleiding

gegeeven,om die eigende Proef in ’t werk
te Hellen: waar mede hy de koude, door
Ys en Salpeter veroorzaakt, bragt tot 40
onder o, naar den Fahrenheitfcben Thermo-
meter: en in Siberiën heeft de Profesfor

GMELiN, die op dezelfde wyze tot 120 on-
der o aangetekend. Van dien tyd af is dee-

ze wonderbaarlyke eigenfchap van het Sal-

peter, om koude te verwekken, een ver-
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baazend onderwerp der Scheidkunde ; en de

Liefhebbers kunnen hier omtrent, zoo we-
gens de Konst zelve, om dit werkftellig te

maaken , als raakende eenige nadere ont-

dekkingen
,

daar wy hier van moeten af-

zien , een naauwkeurig verflag vinden in de

Uitgezogte Verhandelingen', alwaar die verwon-
derlyke uitwerkfels kundig ontleed zyn.

Dog het geen de verwondering in dit geval

nog vermeerdert, is, dat die eigende Geest
ook een ongemeen vermogen heeft om het-

te te verwekken ; waar toe de Vuurwer-
kers haar inzonderheid gebruiken. Glau-
ber, dit gadeflaande, beproefde hierom
den Geest van Salpeter, met vlugge Aro-
matike Olyen, en bemerkte, dat ’er eene
vlam ontdond, als ’er deeze Oly op ge-

drupt wierd;fchoon deSalpeter-geest aller-

koelst ware. Hieromtrent daat egter nog
aan te merken , dat die ontvlamming niet

gereedlyk gefchied, ten zy’er, met twee

deelen zuuren Salpeter- geest, één deel Vi-

triool-oly vermengd zy. Men ziet dus uit

deeze korte befchryving van den Salpeter-

geest, welke wy hiermede befluiten dat

’er nog veele verborgenheden , in de be-

paaling dier wonderbaare uitwerkfelen y

voor een nader onderzoek op te lpeuren

zyn.

Wat nu nog betreft den oorfprong van

’t Salpeter, en de betrekking dier StofFe

op dit Land; wegens het eerde, zyn zoo
veelvuldige gedagten , en nog onbeves-

tigde Proeven, dat wy ’er niet in mogen
tree-
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treeden, om ze breedvoerig genoeg op te

geeven; des wy ’er flegts met een kort

woord gewag van zullen maaken. Men vind

’er die beweeren , dat de vlugge Geest van
Salpeter eene Stof is, die in de lugt zweeft,

gelyk andere Zuuren: dog men ontmoet
’er ook, die integendeel ftaande houden,
dat dezelve niet vlug is, maar zig in de

Aarde famen zet, alwaar hy, door rot-

ting, gesting, of verwandeling van plant-

aartige of dierlyke zelfftandigheden zou
toe neemen: terwyl anderen van oordeel

zyn, dat dezelve uit verdorven Planten,

die, van de Bergen neergevloeid, rotten,

ontftaat. Wat hier van zy, geengronds
genoeg ter beflisfinge hebbende , laaten

wy zulks in ’t midden. Maar dit weeten
wy voor zeker, dat het Salpeter nooit zui-

ver gevonden, en altoos, zelfs in die Lan-
den, van waar het als zuivere kristallen

tot ons komt, door konst bereid word:
en daar benevens is ’t bekend, dat het Sal-

peter, als eene Moederftof, byzonder de

plantaartige en dierlyke zelfftandigheden,

welken door haare Olyen
, Alkalynen en

Zuuren eene zekere gesting ondergaan , be-

mint. Hierom verkiezen de Salpeterkoo-

kers, tot het vermeerderen en famenzet-

ten dier Stoffen, bovenal zulke plaatfen

,

daar dergelyk eene verrottende gesting

werkzaam is : als, oude kelders, en oude,
door den brand of anderzins gedoopte Ge-
bouwen

, in welke kelders , en tusfchen

welker puinhoopen, Muizen en Ratten,

M m m 3 be*
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benevens allerlei ongedierte, een langen

tyd gehuisvest hebben; waar door die plaat-

fen , met derzelver vuiligheid , als door-

mesc zyn. Buiten dit , word het Sal-

peter mede uit allerleie Pis en Mest van
Dieren, met bydoen van Pynboom-blade-
ren , bereid ; welke wyze van Salpeter maa-

ken, door] ohan rudolf glauber,
in ’t breede befchreeven is (*). Voorheen
nen had een zekere guillelm clarc-
KE(f), en ook schelhamer(|), dit

Huk verhandeld; en men heeft die wyze in

verfcheiden Europifche Landen in ’t werk
gefield; dan in Holland is ’t, myns wee-
tens, tot nog toe onbezogt gebleeven,om
zulks tot groot vertier te onderneemen.
Ondertusfchen heeft de kundige Uitgeever

der meergemelde Uitgezogte Verhandelingen ,

bereids een fraai uittrekfel deswegens in

zyn Werk geplaatst, waar in die Konst be-

fchreeven word ; dog de goedkoop en
’t gemak om het Salpeter te kunnen be-

komen, is waarfchynlyk de oorzaak, dat

men ’er zig hier niet op toelegt. De
tot dus ver gemelde redenen inmiddels,

en de tegenwoordigheid der Stoffen , die

tot het Salpetermaaken vereischt worden

,

toonen ten overvloede , dat het Salpeter

zig

(*) JOH. RUD, GLAUBER, (KeUtfglaU^t^

fBoöIfact/ 3 (Cïjetï.

(f) Clark e, Hist. Nat.Nitri , 1675.

(D G, sc hel ha mer, de Nitro Feteruvu
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zig ook hier te Lande in onze Gronden,
Planten en dierlyke Zelfftandigheden , ont-

houd. In de Planten erkent het althans de

Scheidkunde , byzonder in onze Duiveker-

vel
, (Fumania ;) en ’er is geen twyffel aan ,

of ’er zyn meer andere Planten , die het

bezitten ; ik meen zelfs het Salpeter in on-

ze Muur- ruite of Vrouwenhair, ( Ruta Mu-
rana , Capilhs Verterit ,) ontdekt te hebben.

Daarenboven geeft die algemeene uitdruk-

king van Salpeteragtige gronden , zoo be-

kend in ons Land, by het Gemeen zelve,

geen kie.en vermoeden, dat dit Zout alhier

huisvest; fchoon anderen, in dit geval,

gemeenJyk eerder op Zwavelige en Vitri-

oolagtige uitwaasfemingen denken. Dog
’t zy hfier mede zoo ’t wil ; wy aarfelen, uit

hoofde van al het bygebragte, intuslchcn

niet, om te (tellen, dat dit zoo bekende
Zout, in Holland, even natuurlyk ver-

fpreid is, als in andere Europifche Gewes-
ten; ja, dat men zelfs overvloedig in onze
Beddingen kan ontdekken; fchoon het hier

niet in die kennelyke Zelfltandigheden
, als

in Egypten ,
Arabien en de Indiën

,
ge-

vonden worde. Wat wyders het gebruik

en den invloed dierStoffe, op den Handel
van ons Land, betreft; dit hebben we ge-

meen met de Invvoonders van andere Lan-
den; en men maakt ’er hier, zoo veel my
bewust is, geen by uitftek byzonder ge-

bruik van. Het voornaamfte is, deszelfs

bereiding tot Buskruid en Vuurwerken,
welke bier, zoo als elders, by uitneemend-

Mmm 4 hei'd
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heidgeoeffend word, in verfcheiden Kruid-

maakeryen, waar van de voornaamften zig

op eenigen afftand van Amfterdam bevin-

den : en voorts word ’er van ’t Salpeter en
’c Vitriool, in de aanmerkelykfte Stooke-

ryen hier te Lande, best Sterkwater ge-

fiookt. Dog eene vérdere melding van der-

gelyke byzonderheden zou ons buiten ons

bellek en oogmerk vervoeren
; des wy,

hier van afziende , liever zullen voortgaan,
met nog eenige onzydige Zouten voor te

Hellen, die, of natuurlyk , of door konst

ontdaan
;
terwyl wy , wat de Soorten van

Salpeter aangaat , den Leezer wyzen tot

Bladzyde 63 1 , daar hy dezelven afgefchetst

kan vinden. In ficde derhalven van dit te

herhaalen, zullen wy hier ’t oog nog vesti-

gen op eenige onzydige Zouten
,
die wel niet

volftrekt, maar egter in zeker opzicht tot

ons onderwerp betrekkelyk zyn; welken
wy hier als bygevoegde Gtflagten zullen laa-

ten volgen.

Bygevoegde onzydige Gejlagten.

Vierde Geflagt .

AMMONÏAKAAL SALPETER.

Dit is een middelbaar Zout, te famen

gefield uit het Zuur van Salpeter en het

vlugge Alkalyn; uit welken hoofde het ee-

ne betrekking op het Salpeter heeft. Het
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1

Zout ontbrand op het vuur, en geeft een

ratelend geluid
,
maar het word geheel vlug

;

en is voorts een middelbaar of onzydig

Zout. ’Er is nog een ander dergelyk onzy-

dig Zout, maakende een

Vyfde Geflagt.

CUBISCH SALPETER.

Hier in erkent men een Salpeter-zuur,

een Zuur van Zout . en een vast delfbaar Al-

kalyn. Het geeft Cubifche Kristallen , niet

ongelyk aan het Zee-zout; knapt en ont-

vlamt op het vuur, en word uit het Muur-
falpeter getrokken ; des het ook zyne be-

trekking hebbc op den voorheen gemelden
Salpeteragtigen uitflag aan onze muuren.
By des ervarenen is ’t op goeden grond

zeer aanneemelyk, dat ’er, buiten deèze

opgenoemde bekende , ook nog andere

middelbaare Zouten zyn ; die het zoo alge-

meene door den Dampkring en in de Aarde
verfpreide Vitriool- zuur tot hunnen grond-

flag hebben. Deeze vlugge Geest tog ver-

eenigt zig , zoo dra hy maar eenig vast of
vlug Alkalyn ontmoet, gretig met het zel-

ve; waar uit dan, gevolglyk, een onzydig
Zout kan ontftaan , dat zeer veel van alle

de voorigen verfchilt. Op die wyze im-

mers bereid men, door Konst, nog zeer

onderfcheiden middelbaare Zouten
,

waar
van de drie volgende inzonderheid der meb
dinge waardig zyn.
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Zesde Gejlagt.

G E V I T R IOLIZEERD ZOUT.

Dit word faamgefteld uit Vitriool- zuur
en vast plantaartig Alkalyn. Het ontlïaat

zoo dikwils als het Salpeter, door het Vi-

triool-zuur, van zyn Zuur ontbloot zynde,
zig met plantaartige vaste Alkalynen ver-

bind. Als dan vormt het veelhoekige har-

de Kristallen, heeft een bitteren fmaak,
en frnelt moeilyk, byna als Zee-zout. In-

dien men *t met eene ontvlambaare Stof

vereenigt, word ’er Zwavel uit geboren,

en dit is aan weinig andere Zouten eigen.

Zevende Gejlagt.

W ONDERZOUT VAN GLAUBER.

Schoon wy al dikwerf van dit Zout gewag
gemaakt hebben , eischt het egter ook hier

nog een kleen plaatsje; te meer, daar het

by alle beoefenaars der ORDE, in ’t verhan-

delen der Zouten
,
eene regtmaatige plaats

verworven heeft. Het ontftaat uit het

zelfde zuur als het voorfchreeven
,
dog met

geen plantaartig, maar met een delfbaar

vast Alkalyn; zoo dat het meest overeen-

komt met het Vitrioolzuur; ook kan men
’er, even als uit het bovenftaande, door

toedoen van eene Phlogistike Stof, Zwa-
vel uit bereiden. Het vormt langwerpige

piac-
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plathoekige heldere Kristallen ;
de fmaak is

wat bitter, en eenigzins Salpeteragtig ; het

fmelt fpoedig in water, en drinkt het veel

in ,
waar door het tot eene groote helder-

heid ftygt. Op het vuur, daar ’t noch
knapt, noch brand, word het zagtj es vloei-

baar, als Ys; dog dus vloeiende, dryft het

veel waters uit , tot dat het rust : wanneer
men het vuur dan aandryft , vloeit het op
nieuw; en daar na in ’t water geworpen,
drinkt het die Hoofdftof gretig in. ’tSchynt

dat dit Zout mede natuurlyk te vinden is

;

dewyl men het zelve uit het Zeezout kan

fcheiden; waar by nog komt de Proef van
den Heer ten haaff , welke toont, dat het

ook in onze Veen- of Bitumineuze Gron-
den huisvest. Zie Bladz. 515. 528, enz,

jSgtfte Geflagt.

VITRIOOL AMMONIAK-ZOUT.

Men kan dit Zout, als beftaande uit vlug

Alkalyn en Vitriool-zuur , insgelyks onder
deeze middelbaare Zouten plaatfen,en mo-
gelyk is het ook wel natuurlyk te ontdek-

ken.

Hier mede hebben wy, wat aangaat de

Zuure Zouten, de zaakiykite eigenfchap-

pen opgegeeven ; nu Haat ons nog, met
één woord , melding te maaken van die Zou-
ten , welken uit eene door de Zuuren ont-

bonden Aarde of Kalkftof beftaan
,
en tot

den volgenden rang behooren.

VIER-
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VIERDE RANG.

AARDAGTIGE ZOUTEN.

Het alomzwervend algemeen Zuur, of

een allerfcherpst en doordringend Zuur,
kan, gelyk bekend is, de Aardftoffen der-

maace ontfloopen , dat dezelven in water

fmeltbaar worden; dewyl die Stoffen nog-

tans de natuur van Aarde, welke tog on-

veranderlyk is, behouden; waar door ze

’er ook, by fcheiding, weder toegebragt

kunnen worden, na eene voorafgegaane

uitdryving van dat Zuur. Zodanige door
Zuuren ontbonden Aardftoffen nu, noemt
men Aard-zouten ,

Zout aarden
,

( Sal terra;*)

welker voornaamfte Gejlagt den naam van
Aluin draagt. Ondertusfchen kan men eg-

ter met recht onder de benaaming van
Aardaartige Zouten brengen , alle zoute

Stoffen, die uit een Zuur, van welkeen
Hag het ook zy, met allerleie Aarden, door
eene daadlyke ontbinding, vereenigd, be-

ftaan. Deeze Zouten hebben een allerfa-

mentrekkendften ,
wrangen

,
prikkelenden

fmaak, zoo dat ze zelfs het kwyl in den
mond verdikken. Ter oorzaake van der-

zelver vertchillendheid, naar de onderfchei-

den Soort en eigenfehappen der Aarden

,

waar mede die Zuuren verbonden zyn, kun-

nen deeze Aard zouten onder verfcheiden

Soorten of Geflapten voorkomen : dan ver-

mits ze meest allen weinig bekend zyn,

komt

1
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komt bet zaaklyke inzonderheid uit op de

kennis van het

Hoofd -Gejlagt.

ALUIN.

In den Aluin telt men deeze beproefde

eigenfchappen. (1) Dezelve fmelt in ’t

water: en geeft, daar in gezuiverd, mits-

gaders ter kristalfchietinge gelteld zynde,

agthoekige Kristallen , zeer verfchillende

van die der andere Zouten. In den eer-

flen opflag fchynen ze lomp of platagtig

driehoekig, onder en boven, dan deezen

tegen een loopende, zyn van onderen als

afgefneeden; zoo dat ze zeshoekig fchy-

nen te weezen, die met de afihydingen ’er

agt uitmaaken; voorts verfchilt deeze agt-

hoekige gedaante nog merkelyk in evenre-

digheid ; Zynde nu de eene, en dan de an-

dere zyde , breeder of fmaller. 2) De
fmaak is eerst zoetagtig , dog doordringen-

de, word die zeer zuur, famentrekkende
en walgende. (3) Aluin fmelt gantsch moei-

lyk in water, en vereischt eene zeer groo-

te hoeveelheid ; zoo dat ’er tot eene once,
wel twaalf oneen waters noodig zyn. (4)
In de lugt is dezelve niet fmeltbaar, dog
word uitwendig poeder, of liever hy ver-

kalkt: nogtans heb ik by ondervinding ge-

zien, hoe de Aluin, in eene vogtige plaats,

een kleeverig zweet van zig geeft, dat het

papier nat maakt. Men fchryft de verkal-

king
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king van den Aluin naastdenkelyk toe aan de

lugt , die het zuur tot zig trekt
, en dus , den

Aluin daar van bevrydende, de vaste Aard-
ftof overlaat; waar op ’er eene heldere

Aluinkèrn blyft; wanneer de lugt, door
de kalkagtige korst, om zoo te fpreeken,

niet verder heeft kunnen indringen. (5)
Aluin word op het vuur gemaklyk vloei-

baar, verkeert in fchuim, en waasfemt ge-

deeltelyk wateragtige vogten
,
gedeeltelyk

een prikkelend Zuur, als ware ’t Zwavel-
zuur , uit. Indien men deezen waasfem op-

vangt, verkrygt men wel een half gedeelte

Phlegma , of lymerig wateragtig vogt; en

het overige blyft een vast lichaam, dat,

op ’t vuur gefield zynde, niet meer ver-

andert. Hier in verfchilt deeze Stoffe van
den Borax, die men wil, dat ’er door de

Raffinadeurs wel mede vervalscht word; in

water nogtans geeft dezelve, na de uit-

waasfeming, weder Aluin. (6) Aluin heeft

een Phosphorik, vonkend of lichtend ver-

mogen
, ’t welk men zelfs in de Aluin-mynen

befpeurt. Gecalcineerd of uitgebrand zyn-

de, veroorzaakt egter dezelve nooit dit ver-

fchynfel ; maar men kan het hervoort doen
komen, als de Aluin, met eene vereischte

hoeveelheid , ontvlambaare Stoffen ver-

mengd word: want dan geeft dit mengfel

een Pyropborus
, een Vuurdraager, of ont-

vlambaare en geluidgeevende Stof ; byzon-

der als het zelve in een vast geflooten kroes

behandeld en bewaard word, om het, by
gelegenheid, ter ombrandinge aan de lugt

bloot
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bloot te flellen. (7) Aluin beflaat voor-

naamlyk uit Vitriool-zuur , met eene by-

zondere Aarde vereenigd;en wanneer men
in gefmolten Aluin vast Alkalyn drupt,

ontftaat ’er een vlugge Geestreuk, dien de-

zelve van zig geeft, ten bewyze der te-

genwoordigheid van een vlug Alkalyn: en

dit zyn de zaaklykfle eigenfchappen van

den Aluin.

De oorfprong van den Aluin, voor zoo
verre dezelve delfhaar gevonden zou wor*

den , is totnogtoe zeer duister : nadien men
dit Zout, zoo ooit, zeldzaam in zelfftandige

Kristallen en doorgaande Mynen ontdekt

heeft . ’Er worden
, ’t is waar , voorbeel-

den van natuurlyk gegroeiden te berde ge-

bragt ; dog ze fchynen ons eerder Byfoorten ,

alsPluim-aluin of dergelyken , aan de hand te

geeven , diefommige nog maar twyffelagtig

voor Aluin houden. Hoe ’t zy, de Room-
fche of de Rots-aluin

, (/ilumên Rupeum ,)

komt evenwel als natuurlyk voor, en ’er

is reden genoeg, om te gelooven , dat men
dezelve weezenlyk aan Kristallen kan vin-

den Ondertusfchen is de Aluin, welke
gemeenlyk, onder deezen naam, vertierd

en verkogt word , een door Konst afge-

fcheiden Zout; het welk voornaamlyk be-

flaat, uit Aluin-aarde , Aluin Lei-fleen,

Aluinagtigen Viiurfteen , of ook wel uit

Aluinagtige wateren. In Vrankryk , En-
geland, Zweeden en ltalien, maakt men
veel Aluin; byzonder ook in Duitschland;

Luikerland en Vlaanderen geeven insgelyks

Aluin

;

deef-
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Aluin; kortom, in alle plaatfen, daar mdrl

Leiaartige en Steenkoolige Myngroeven
vind, is veel Aluin; zelfs houd men (taan-

de, dat eenige Klailanden met Aluin be-

zwangerd zyn. Hy, dien ’t geluste, de
wyze van Aluin, uit de eene of andere
Stoffen te bereiden* breeder na te zien,

kan dit, wat de Ouden betreft, vinden by
PLiNius, in zyne Historia Naturalis

, of
wel byzonder by agricola (*); en
aangaande de laatere bereidingen , kan hy

,

onder de nieuwlten en getrouwden
, voor-

al by GEOFFROi
,

in zyne Materia Medka ,

voldoening erlangen. Raakende Holland
wel bepaaldlyk, heeft men hier omtrent
aan te merken, dat de Aluin, fchoon men
in dit Land

,
gelyk elders

,
geen gekristalli-

zeerden zelfdandigen Aluin vinde,’er nog-

tans veel meer onder deszelfs Delfdoden
verfpreid is, dan men gemeenlyk wel den-

ken zou. Men ontdekt al vry veel Aluin

in de Steenkoolige Aarden
, in de Veenag-

tige Klai , en wel byzonder in oude Stee-

nen, en het gruis van onze van Klai ge-

bakken Steen. De Scheidkunde erkent dit

Zout duidelyk in het Puin , in de tot gruis

gedampte van Klai gebakken Tabaks-py-

pen , en in de Aslche der Planten; wan-

neer dezelve van haar vast Alkalyn gefchei-

den word. De Aluin heerscht boven al in

eenigen onzer Kei- of Vuurdeenen, Lei-

dee-

Agricola, de re Metallica. De Ortu Sub-

terran. Lib. I. Comment in Dioscor. Lib. V. Gap. 8a,*
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fteenen , en dergetyken : de Geleerde gau-

bius heeft uit zodanige Steenen Aluin ge-

trokken , dien wy zelven gezien hebben.

Als men Turfveen neemt, en ’t zelve op
een vogtige plaats bewaart, komen ’er

fomwylen dunne vezelagtige fchimmels of

fpietsjes op; dewelken, beproefd zynde 5

gedeeltlyk van een Vitrioolagtigen, en ge*

deeltelyk van een Aluinagtigen aart zyn
;
ge-

lyk ons de ondervinding getoond heeft : ook
hebben wy reeds in onze Proeven , deswe-

gens , van Aluin , en wel van een Kalkagtig

Aluin gefproken. Wanneer men dit alles ga-

deflaat,is het overvloedig blykbaar, dat de

Aluin, al vry aanmerkelyk, in onze Gron-
den , onder eene Aardfche of Steenagtige

gedaante verborgen is: des men zig niet

behoeve te verwonderen , zoo men nu of
dan den Aluin ten klaarften in eenige on-
zer Aarden of Steenen mogte ontdekken.
De Liefhebbers der rangschikkinge kun-
nen denzelven dan in Soorten onderfchei-

den, naar de Stoffen, daar men den Aluin
in befpeure; by voorbeeld, (1) Klaiaartig,

(2) Veenaartig, (3) Kalkaartig
, (4) Steen-

aartig, (5) Steenkoolaartig, enz.
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De TWEEDE ORDE der VIERDE CLASSE.

ZWAVELAGTIGE STOFFEN, ZWAVEL*
AARDEN.

zwavel- Onder deeze benaaming begrypt men zo-
aarden. danige Delfftoffen , waar in by uitftek een

ontvlambaar vermogen heerscht; en die,

in tegenftelling der Zouten , welken het

water omhelzen, het vuur als haar eigen

beminnen. Dezelven zyn , in eenig op-

zicht, wel niet fchuw, van zig tot een ze-

keren trap piet water te vereenigen., dog,
\ zy ze volmaakt of onvolmaakt zyn , zy
ontdoen zig, by alle gelegenheid, weder
van het watefl Alle Zwavel Delfftoffen

ontbeeren eene Metaalagtige fmeltbaarheid

;

en verfchillen dus van het Zinck ; dat ook
wel water uitwerpt en ontvlambaar is, maar
als Metaal fmelt. De meeste Zwavel-ftof-

fen zyn vast , en met de twee voornoem-
de eigenfchappen bezield; dan haar ont-

breekt meerendeels de zuivere zelfftandig-

heid van Zwavel alleen. Ten voorbeelde,

en als hier genoegzaam voldoende , ftrekke

de volgende opgave der eigenfchappen van

de Zwavel zelve.

Eerjle Gejlagt .

ZWAVEL.

zwavel. Voor zoo veel deeze Stoffen dit Land
betreffen , komen ’er geene kennelyke G<?-

JlagUn genoeg voor, om ’er rangen van

te
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te maaken: het welk ons heeft doen be-

fluiten, om ze flegts als Gejlagten voor te

ftellen.

De Zwavel, welke hier onder de eerfte

plaats eischt, is een lichaam, door het al-

gemeene Zuur , uit een ontbrandbaar grond-

begir.fel gebooren ; ’t welk uitbrand, zon-

der agterlaating van Asfche of aanflagjder-

zelver hoofdzaaklyke eigenfchappen zyn
als volgt, (^i) De foortlyke zwaarte is als

2 tot i ; en hierin verfchilt dezelve van
de Harsten; hoewel eenigen de Zwavel een
Aard harst, QRefina terrea ,) noemen. (2)
De Zwavel heeft altoos eene geele koleur;

zuiver zynde, is dezelve doorfchynende;

minder zuiver , is zy half doorfchynende, of
ook wel geheel ondoorfchynendei( 3)Inhet
vuur wórd zy vloeibaar

; zoo dat men de

Zwavel in geölyde vormen tot Beeldwerk
gieten kan; vloeibaar zynde, vertoont ze

* zig roodagtig; maar geftold en bekoeld,

neemt zy haar eerfte weezen weder aan.

De Zwavel fmelt op een middelbaar vuur
als Wasch, maar op een fterk vuur verdikt

zy , en vervliegt by aanhoudendheid: de-

zelve geeft een waasfem uit, die zeer

fcherp
, dog , van verre gerooken , voor fom-

migen van een zekeren niet onaangenaa-

men reuk is ; dan van den reuk en finaak

is niet te oordeelen. Als deeze waasfem in

een glazen of anderen Distilleerhelm opge-

vangen word , kan men uit dien aanftag we-
derom Zwavel bekomen, die andermaal,
in de lugt aangeftoken zynde , ontvlamt

Nnn 2 eii
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en verteert. De Zwavelvlam is altoos van
een blaauwen helderen gloed, met eene
witte flikkering vermengd, en doet ’s men-
fchen aanfchyn verbleeken : dog dezelve

flaat op Zilver of andere Metaalen niet

aan ; ook deelt ze haren reuk niet mede aan

die Stoffen: waar uit volgt, dat, zoo de

Zwavel aan Koper eenigen blaauwen aanflag

,

of aan Zilver eenen zwartagtigen aanflag

fcbyne te geeven,dit niet het Zwavel zuur
of deszelfs fyne Geest zy,maar flegts eene
aardagtige Stoffe , die zig affcheid; ook
moet men den aanflag, hier bedoeld, tot

gezuiverde Zwavel bepalen ; ’t welk egter

anders, buiten de Alcohol , alle, en zelfs de
fynffe olyen en geesten doen. Als de vlam
eerst in de Zwavel ontftaat, is de reuk
gantsch anders, dan wanneer ze doorbrand:
want eerst geeft ze een kennelyken Zwa-
velreuk van zig, maar daar na befpeurt

men een allerfcherpften Zuuren Geest, die

allen Dieren doodlyk is; houdende de Zwa-
vel het Vitrioolzuur dermaate in zig ver-

bonden, dat het op geenerleie wyze in wa-

ter kan gefmolten worden. (4) Zwavel
bemint het vaste Alkalyn, vereenigt zig

daar mede op een zagt vuur, en vormt het

Zwavel fmout, (Hepar Sulphuris .) Door
deeze vermenging word de Zwavel indier-

voegen veranderd , dat zy zig in ’t water

ontbind, en in de open lugt week word;
zoo dat zy, met het water vereenigd , door

lekpapier heenen lekt, als een fmeerig

Smout of Zeep. En zoodra’er in dit Smout
voorts
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voorts een ander Zuur gedrupt word, ont-

flaat’er een ondraaglyke flank, als die van

een ftinkend Ey; welke reuk by geene an-

dere Scheidkundige zelfflandigheid bekend
is. (5) Zwavel bemint de Metaalen, en
deezen de Zwavel, in een allerhoogften

trap: ’er is geen Metaalgroeve , of men
vind ’er de Zwavel

; en men houd dezelve

voor die Stof, welke de Metaalen mine-

raalagtig verandert, of in dat weezen houd;
dewyl eene Metaalflof geen Metaal gelykt,

zoo lang dezelve met Zwavel vermengd is.

Om deeze reden word ’er, door uitbran-

ding (Calcinatio ,) of weekmaaking , veel

Zwavel uit onrype MetaaHloffen getrok-

ken; en uit dien hoofde veroorzaakt de

Zwavel zelfs de voornaamfte veranderingen

in de Metaalen. Het Goud alleen weder-
maat haar genoegzaam ; met de Kwik word
zy Berg* vermiljoen

, (’Cinaber ;]) met het

Zilver formeert zy het Hoorn-zilver of den
Glaserts; met het Koper een groot getal

Pyriten of Vuurfleenen; met het Lood,
de Lood-biende; met het Tin vermengt
zy zig zelden; dog ze bemint het Yzer
fterk; des men , uit Cinaber

, Kwik en Yzer-

agtig Antimonie Mineraal , waare Antimo-
nie krygt; ’c welk ook gemaklyk met Yzer
gefchied; waar van men insgelyks den Re-

guhis Antimonicus
, of het Koningsken van

Spietsglas
, maakt. (6) De Zwavel bezit nog

daarenboven de verdervelyke eigenfchap,

van in de fterkile Vergiften , die Mensch,
Vee en Plantgewas doodelyk zyn, in te

N n n 3 drin-
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dringen, en zig daar mede te vercenigen;

zoo dat ze gemeenlyk in de arfenicaale of

vergiftigende Stoffen gevonden worde

:

ook zyn haare onderaardfche dampen zel-

ven niet minder fchadelyk. Wyders kan
men ten Hot ook dit nog aan de Zwavel
toefchryven, dat ze,gefmolten zynde, zig

met Olyen, en byzonder met Terbentyn-
oly, verbind; waarin ze, onder de gedaan-

te van eene fpietsagtige famenzetting ,
by

geval , fchoonverwige Kristallen fcbynt te

geeven.

De voornaamfie eigenfchappen der Zwa-
vel dus ontvoud hebbende, zouden we hier

niet oneigen kunnen laaten volgen , eene
befchryving van den zuuren Geest van Zwa-
vel, die onder den naam van Zwavelzuur

,

(.Acidum Sulphuris ,) bekend Haat. Dan, de-

wyl de Scheidkunde dit Zuur meest in al-

les gelykaartig vind aan het hoofdftoflyk al-

gemeen delfbaar Vitriool-zuur , en dit bo-

ven in ’t breede befchreeven is, zou ’t

overtollig zyn, zulks in deezen te herhaa-

len. Men vind dit Zuur zoo kennelyk en

overvloedig in de Zwavel, dat stahl, in

zestien oneen Zwavels, maar twee oneen
brandbaare phlogistike Stof Hek; zoo over-

vloedig is dé Zwavel met Zuur bezwan-
gerd. Wat voorts het gebruik van de Zwa-
vel hier te Lande betreft ; daaromtrent is

niets byzonders boven andere Landen te

melden. In de Geneeskunde is ze een nut-

tig middel; in de Zyden Fabrieken, Wyn-
ftandel, Huishouding, enz, is ze van een

Ko
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te bekend gebruik , om ’er over uit te wei-

den; des wy hier van te gereeder afftap-

pen. En even zoo behoeven wy ook niet

veel woorden te gebruiken , raakende den
invloed dien de Zwavel op dit Land heeft:

dewyl we daar van reeds melding gemaakt

hebben , in onze Klaiverhandeling, met op-

zicht tot het Aardfmout , als mede in onze
nafpeuring van het Veen en den Dary, als

Bitumineuze Stoffen; by welke gelegen-

heid wy telkens den invloed der Zwavel-

zuuren op onze Aarden getoond, en dat

denkbeeld fteeds leevendig gehouden heb-

ben : waarom wy ook de Gejlagten der Zwa-
velige Delfftoffen , aldaar breeder befchree-

ven, hier maar kordyk ordeshalven zullen

opnoemen: waar van de volgenden de voor-

naamften zyn.

Tweede Geflagt,

BITUMEN.

Zie het Gejlagt , Zwavelige Bitumineuze
Aarden , van Bladz. 402 tot 430 ingelloo-

ten. Wat de Soorten betreft, men kan ze,

in dit geval
,
tot de vyf volgenden bepaalen.

Eerfte Soort.

VLOEIBAAR WEEK BITUMEN.

Indien ’t waar zy, ’t geen eenigen, en
wel byzonder ranouw, melden, dat men

N n n 4 tus-
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tusfchen onze Klai eene Soort van Napht-
oly ontdekt heeft, dan behoort dezelve

hier ter plaatfe. Dog wy moeten te dee-

zer gelegenheid herinneren, ’t geen vvy in

onze Verhandeling aan de Hollandfche Maat-

febappy reeds gemeld hebben : te weeten , dat

men op fommigen onzer Zee*duinen
, om den

grond tot eenig gebouw te beter te verbin-

den
,
wel eens Teer door ’t Zand mengt;

en dat men derhalven omzigtig behoort te

zyn , ten einde men zoodanige Zand- en
en Teer-kluiten voor geen natuurlyk Bitu-

men moge houden. Zie Bladz. 404.

Tweede Soort.

VASTE BITUMINEUZE DARY.

Aangaande deszelfs Soorten, zie de Be-

fchryving, Bladz. 428.

Derde Soort,

ALLER L EI ZWAVELIG BRAK-
VEEN.

Zie Bladz. 616. en vervolgens van alle

de Soorten.

Vierde Soort.

STEENKOOL.

De Steenkool vind men hier niet delf-

baar; dan ze word wel aan brokken op on-

ze Stranden en tusfchen de Steenbeddingen

ontdekt, Zie wyders Bladz, 266 en 426,
Der»
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Derde Geflagt
. #

PYRIET-ZW AVEL.

Men befpeurt tasfchen het Zand en de

Steenen wel eens fommige glimmende Zwa-
velige deeltjes; en deeze zyn de Pyriten

hier toe behoorende.

Vierde Gejlagt.

BARN-STEEN.

Byonze befchouwing der Bitumineuze

Aarde , hebben wy , onder ’t aanvoeren van
bondige en wei geftaafde bewyzen , alrede

gefproken van den natuurlyken oorfprong

des Barnfteens, in en aan 'onze Zuider- en
Noord zee Kusten ; des wy ons thans daar

mede niet hebben op te houden ; maar , voor

zoo veel deeze StofFe aan ons Land natuur-

]yk eigen is, en dezelve ons hier ter rech-

ter plaatfe voorkomt, vereischt dezelve,

dat wy ons in deezen wat nader bepaalen,

om derzelver eigenfehappen nog in opmer-
king te meemen.
Wy hebben, om dit, tot een grondfiag,

maar kortlyk te herhaalen , voorheenen
aangemerkt, dat men, fchoon de juiste

oorfprong deezer StofFe niet dan twyffelag-

tig te bepaalen zy, gronds genoeg heeft,

om te ftellen ; dat de Barnfteen een in Bi-

tumineuze Stoffen gevormd weezen is ; en
Nnn 5 ge-
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belf- gevolglyk, noch tot het Ryk der Dieren,
stof- noch da© der Planten , maar tot dat der Delf-
f£N

* Roffen behoort. In deeze Stoffen nu, by
de Ouden zeer hoog geagt, EleÜrum, of

ook wei met eene Perfifche benaaming Ka-

rabé, zoo veel als Stroo tr kker , en meer an-

dere naamen , bekend, heeft men inzon-

derheid de volgende merkwaardige eigen-

fchappen.

(ij BarnReen is een hard, vast, byna
fieenagtig lichaam, dat veelal glimmende
of doorfchynende, zeer breekbaar, en ligt-

lyk te gruizen is ; dog tot een grof gruis

gebragt zynde, laat het zig niet dan moei-

lyk tot een fyn poeder brengen, uit hoof-

de eener taaiheid , die het door ’t Rampen
verkrygt. (2) BarnReen word vloeibaar

op het vuur, en ontvlamt, maar heeft ee-

ne rooder vlam dan de Zwavel: dezelve

word door branding donkerer, ja zwart,

en geeft een waasfem of rook af, van een
Zwaveligen, dog niettemin voor fommi-
gen zeer aangenaamen reuk. (3) Als de
BarnReen, tot warm wordens toe,gewree-
ven is, verfpreid dezelve een lieflyken

reuk; en trekt gereedlyk ligte Stoffen , als

Papier, Stroo, Veertjes en dergelyken,

tot zig. Ter oorzaake van dit verfchynfel,

word ’er eene ehctrike of aanlokkende kragt

aan toegefchreeven; en zelfs fchynen de

hedendaagfche Konstwoorden
, van Elec*

triek , Elektriciteit
,

Eieftrizeeren
,
enz., ont-

leend te zyn van den naam EleÜrum
, waar-

mede de Ouden den BarnReen benoem-
den.
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den. 00 In fterke Geesten en heet ge-

maakte Olyen , fmelt de Barnfteen a-ls Harst

,

dog minder fpoedig. Dezelve wederftaat

egter het water; dog als de Barnfteen, en

vooral de witte, lang in warm water ftaat,

verkrygt dat water nogtans een zekeren

zuuragtigen finaak. (5) De Barnfteen zinkt

fterk door in het water, en onderfcheid

zig hier door van den Amber en eenige

Harsten. Uit dien hoofde is ’t niet vreemd
te vermoeden ,

dat ’er in die plaatfen van

Holland, daar men thans Barnfteen ont-

dekt, nog meerder te vinden zou zyn, als

men maar dieper baggerde ; devvyl dezel-

ven in onze weeke Zand- en Dary-gronden
ligtlyk zeer diep kunnen doorzinken. (6)
Voorts leert ons de Stookkunde, dat de

Barnfteen beftaat, uit Water, Oly, Zuur,
en Bitumen : als het waterige vogt ’er uit-

gcdreeven is, ontdekt zig het zuure Zout
als kleene fpietsjes; vervolgens verkrygt

men eene geele bruinagdge heldere Oly;
en eindelyk blyft ’er eene zwarte, harst-

agtige ,
breekbaare

,
glimmende klomp over

,

welke een vast Bitumen aanduid, als heb-

bende nog een Bitumineuzen reuk Het
Zout, van hoedanigen een aart het ook zy,
is zeer zuur en vlug; want met water ge-

kookt, vervliegt het geheel en al. Behal-

ven deeze voornaamfte eigenfchappen van
den Barnfteen in ’t algemeen, zyn ’er ver-

der ontellyke byzonderheden , wegens dit

onderwerp, die tot nog onder de kenners
niet recht beflist zyn; inzonderheid, raa-

ken*

DELF-
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kende deszelfs Zuur, den oorfprong, en
de Soort of Gejlagt bepaaling. Als iemant
daar omtrent, zoo ver doenlyk is, op goe-

den grond . en met bondige Proeven vol-

daan begeert te zyn , hy leeze dan de meer-
gemelde voortreffelyke Verhandeling over
den Barnfteen , van den Geleerden Heer
STOCKAR VAN NEUFORN.
Wat nu wyders nog aangaat het gebruik

van den Barnfteen : in de Medicynen word
dezelve als een uitmuntend vlug olyagtig

verfterkenrd weezen geagt; en men houd
deeze StofFe niet minder onwaardeerlyk,

voor de Verlak- en Vernis konst, indien ze

wel bereid word; waarin bykans ieder Ver-
lakker en Vernisfer een byzonder ge-

heim ftelt. Onze Konftenaars, die ’er op
verre na de minften niet in zyn, verfchiL

3en ook merkelyk in hunne keuze; houden-

de deeze de geele , en geene de witte of

roode Soort voor de beste. In Pruisfen

en Duitschland weet men van de grootfte

ftukken mede konftig Sny en Beeldwerk te

maaken en te gieten. Betreffende de Soor-

ten van dit Land, voor zoo verre my be-

kend zy, en zoo als ik een ftuk bezit, is

’er maar eene eenige Soort , te weeten,

ROODE DOORSCHYNENDE BARN-
STEEN.

Deeze word, als boven vermeld is, aan

ronde doorfchynende Glasagtige ftukken,

langs de Urkfche en andere Stranden van
de
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de Zuider zee , opgevischt. De meeste

ftukken , die ik gezien heb , en zoo ook ’t

geen ik bezit, zyn als afgefleeten rondag-

tige brokken ;
uitwendig met eene ligteruu-

wigheid bezet, maar inwendig van een zui-

veren, doorfchynenden
,
geelrooden gloed.

De overige Delfftoffen ,
die by vvalle-

rius en anderen, onder deeze CLASSE,
voorkomen, zyn my in Holland, tot nog
toe, onbekend; als, daar zyn de Amber,
veelerleie Pyriten en Marrasfiten ,

die tot

de Zwavelftoffen behooren , enz. Ook ko-

men de halve Metaalen ,
die by vvallëkius

de DERDE ORDE deezer CLASSE uitmaa-

ken, hier in geenen deele in aanmerking,*

als, by voorbeeld, de Kwik , het /'frfenik ,

de Cobalt
, de Antimonie , de Bismuth^en het

Zinck ; van alle deezeh tog vind men niets

natuurlyk hier te Lande; dan de konst,om
dezelven tot allerlei nut en handel te be-

reiden , is ’er overvloedig ’ bekend. Hier

van fpreekende, mag ik niet voorby, wel

byzonder te gedenken , aan een geheim , ’c

welk, tot nog toe, aan eenige vlytige Koop-
lieden van Amfterdam alleen eigen is; tc

weeten , het middel, om uit Kwik en Zwa-
vel , den heerlyken Cinaber,goed en voor-

deelig te bereiden. Men is, noch in Ita-

lien, noch in Duitschland , noch in Vrank-
ryk, en ook niet in het onderneemende
Engeland, tot dien trap van kunde geko-
men. Het is hier naamlyk te doen, niet

flegts om door Konst Cinaber te maaken

;

want dit is allen Scheikundigen bekend;
maar
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maar om het Vermiljoen by eene grootë

hoeveelheid te ftooken , en vooral om het

tot allerleien trap van koleur en fynheid te

maaien. De beproefde Vriendfchap van den
meergemelden Heer joan coenraad brand,
zou my by deeze gelegenheid ligt aanfpoo-

ren , om aan dien yverigen en kundigen

VooiTtander van Fabrieken en Weeten-
fchappen, nuttige takken van den Koop-
handel, in het Ruk van Vermillioen te be-

reiden , den voorrang te geeven ; dog het

belang, dat ik in ’t vvelzyn van zulk eene
heerlyke konst voor ’t Vaderland ftelle,

eischt , dat de Vriendfchap my niet bepaa-

le, en ik de lofwaardigheid van alle onze
beoeffenaars deezer Konfte rondborftig er-

kenne.

VEER-
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Bevattende de VYFDE CLASSE, of die

der Metaalen.

VYFDE CLASSE.

METAALEN.

Deeze CLASSE brengt ons , na
5

t vol-

trekken onzer nafpeuringe der wee-

ke, (teenagtige en zoute Delfftoffen, tot

het befchouwen dier Hoofdweezens
,
wel-

ken, uit veele dier befchreeven Stoffen,

tot ten uiterflen vaste lichaamen famenge-
fteld worden ; naamlyk de Metaalen ; die

zig , uit hoofde hunner ongemeene zwaar-

te, welke hun , in vergelyking met alle

andere gegraave-n weezens, eigen is, on-

derfcheiden. Men benoemt, met den al-

gemeenen naam van Metaalen , die delf-

baare zelfftandigheden ,
welken de aller-

zwaarften der aardfche lichaamen zyn; ze

vertoonen zig veeltyds uitwendig glim-

mend , altoos ondoorfchynend , en zyn
fmeltbaar in het vuur ; waar in zy tot be-

werkbaare (tukken bereid worden , en een
glans verkrygen, die door de Konst tot

nog

DELF-
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nog hooger trap gebragt kan worden. Zy
ontvangen in hunne natuurlyke groeijing

doorgaans eene (‘convexs) bolrondagtige op-

pervlakte; dat is, zy groeien niet op de

wyze der Steenen of Rotfen , met allerleie

Kristalagtige hoeken
,
maar als in één finel-

tende. Sommigen , als het Tin en het Zil-

ver, vertoonen wel eens eene kristalagtige

gedaante ; dan dit word door andere lichaa-

men veroorzaakt. Ondertusfchen geeven
wy dit laatfte egter niet als volftrekt be-

paalende op; want, fchoon deeze bepaa-

ling van oudsher aangenomen zy by deMe-
taalkundigen , hebben nogtans verfcheiden

nieuwe ontdekkingen , betreffende den
groei der Metaalen, byzondere bedenkin-

gen deswegens veroorzaakt; tot welker on-

derzoek wy ons thans niet wel konnen in-

laaten. Alle Metaalen zyn , of natuurlyk ,

of worden door konst bekwaam , om op
allerleie wyze bearbeid te worden. Men
vind dezelve fmecdbaar voor den hamer;
hatende zig, zoo als van ’t Goud en ’t

Zilver bovenal bekend is , zeer dun uit-

kloppen : ook wederftaan zy allen het vuur,
indiervoegen , dat zyop het vuur niet ver-

vliegen
,
fchoon zy daar in vloeibaar wor-

den.

In ’t gemeen onderfcheid men de Metaa-

len in volmaakte of onvolmaakte , of lie-

ver , in harder en weeker: want de onvol-

maakten fchynen ons toe tot de halve Me-
taalen gebragt te kunnen worden

; dan het

komt ’er hier, ten sanzien van ons ont-

werp ,
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xverp, niet op aan, en dus is ’t niet noo-

dig dit tegenwoordig breeder te onderzoe-

ken; ’t welk te overtolliger zou zyn, om
dat wy,in Holland, maar één eenig Metaal

kennen, dat wy met volkomen recht on-

der deeze CLASSE moeten brengen ; naam-
lyk het Tzet. De overigen zyn ’er ons on-

bekend, ten minden onder eene eigenaar-

tige famengroeijing. Men kan , ten naauw-
ften genomen ,

wel vooronderflellen , dat

’er hier en daar, ’t zy in eenige Steenen,
of, gelyk wy, wegens het Becberiaamch ge-

heim, gezegd hebben, in Klai of Zand,
het voetfpoor eeniger Metaalen te befpeu-

ren zou zyn ; zoo als het Yzer zelfs in de

Dieren en Planten bevonden word; hoe-

danige verfchynfels wy ook in ’t voorby-
gaan hoo en te gedenken; dog men kan

zulke verfchynfels niet wel voor natuurlyk

gevormde metaale Delfftoffen houden. Om
dan in dit geval geene onnodige uitweidin-

gen te maaken, ontflaan wy ons in deeze

CLASSE van eenige ORDE of rang; als

hebbende, buiten de twee reeds gemelde
Goud- en Tin zanden , hier maar één hoofd-

zaaklyk Ge/lagt te befchryven
, en de twee an-

dere opgenoemden flegts kortlyk te melden.

Eerjls Geflagt .

YZER.

Het Yzer is , onder alle de Metaalen , op
zig zelve, zonder het vuur

, het minfte

IL deel. Ooo fmeed-
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fmeedbaar,en insgelyks het traaglle om op
het vuur te fmelten. Het is de eenige be-

kende zelfstandigheid, die den Magneet
aantrekt; dog het verliest dat vermogen,
naar geraade dat het met andere AardRof-
fen of zelfflandigheden vermengd worde;
ten minflen het ontdekt dan die kragt min-

der, en eindelyk in ’t geheel niet. Het word
gloeijenden rood in het vuur ; zelfs kan het,

door eene flerke wryving
,

gloeijend heet

worden; ’t geen men dikwiis ontdekt in de

yzeren Staaven , aan de einden der Molen-as-

fen en yzeren Spillen ; als dezelven onver-

hoeds door Rormen geweldig omgevoerd , en
door denVank niet , of te fchielyk en te flerk ,

geRut worden; wanneer ze in Raat zyn,
om den geheelen Molen in brand te Ree-

ken. Zoo lang het Yzer nog geene andere

bereiding uit de MynRof ondergaan heeft,

dan alleen de fmelting , is het bros , breekt

aan Rukken ,
en kan geen hamerflag we-

derftaan; dit Yzer is bekend by den naatn

van gegooten Yzer. Men geeft die flevjger

eigenfchap aan het Yzer, door het ander-

maal te zuiveren, aan Raaven te gieten,

gegooten zynde, te laaten gloeien, en

gloeijend zynde, zoo lang te kloppen, tot

dat de deelen vaster in één verbonden wor-

den: dit noemt men Staaf yzer of fmeed-

baar Yzer; en in dien Raat is het Yzer, niet

dan met een allerRerkst vuur, fmeltbaar.

Door middel van het Yzer te herfmelten

,

en met brandbaare phlogistike Stoffen , die

het bemint, te verbinden, of ’er zelfs die

Stof-
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Stoffen om en om te houden, word het

Yzer tct Staal ; en deeze behandeling noemt
men Cementatie. Men kan de hardheid van

dit Staal in het Yzer merkelyk vermeerde-

ren ,
door het zelve tot rood wordens toe

te laaten gloeien, en dan fpoedig in een

koud vogt te plompen : hoe heeter het

Y~zer, en hoe kouder het vogt zy , des te

harder word het Staal. Hierom hebben alle

Smits, voor hunne Smeederyen , Koelbak-

ken met water ftaan; en het Yzer, dus in

’t water geploft, deelt een kragtigen fmaak

aan het water mede. Ook kan men , door

konst, het* Yzer weder van zyne Staalkragt

ontblooten; naamlyk door eene Cementa-
tie met fchraale Aarden , Kryt en Stof van
Beengruis. Wegens de konst van Staal maa-

ken
,

is de groote reaumur zeer beroemd
geweest. Het Yzer kan daar benevens ee-

ne foort van verkalking of ftofwording on-

dergaan; als het maar zeer lang, byzonder
aan kleene flukjes, in het vuur gelegen

heeft; wanneer het een roodagtig gruis na-

laat, dat men ('Crocus Martif) Yzer Saffraan

noemt. Deeze Saffraan heeft dit byzonde-

re, dat dezelve iets moeilyker fmelt, dan
het on verkalkte Yzer, zig zeer gereedlyk

met brandbaare Stoffen verbind, en op
nieuw in Yzer overgaat, zelfs zonder fmel-

tinge. Voorts verbind het Yzer zig zeer

wel met Goud en Zilver; eene Konst, die

den Chineezen voorlang bekend was , dog
thans by uitneemendheid in Vrankryk ge-

©effend word; waar van men de bewyzen
O o o 2 op

DELF-
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op de Staalen gevesten of Degengreepen
ten overvloede ziet.

Betreffende de kragt der Zuuren en Zou-
ten op het Yzer, dezelve is zeer duidelyk

te befpeuren. De Zuuren hebben ’er gee-

ne geringe uitwerking op, mitsgaders de
mineraale en onzydige Zouten ; dat te min-
der te bewonderen is, nadien het water
zelfs het Yzer kan ontbinden; gelyk men
aan het Roestwater ziet. Vitriool-zuur

ontbind het Yzer zeer fpoedig ; en de
vvaasfem , die uit deeze fmelting voortkomt

,

is ontvlambaar ; als deeze fmelting van
Zuur verzadigd is, bekomt het*vogt eene
heldere groene koleur

, en men kan ’er

een Mincraal-Zout , als dat van Vitriool,

uit bekomen. Het Salpeter-zuur ontbind

mede het Yzer al zeer gemaklyk; dog dee-

ze fmelting is geelagtig, en ’er volgt eene
nederploffing van eene foort van Oker. De
Geest van Zout ontbind insgelyks het Yzer;
deeze ontbinding is groen, en geeft, gelyk

de ontbinding door ’t Vitriool zuur
, een

ontvlambaaren waasfem af. Het Yzer heeft

wyders eene grootere betrekking op de Sal-

peter en Vitriool-zuuren, dan het Koper
en het Zilver: want als men het Yzer ee-

nigen deezer Zuuren aanbied , waarin Ko-
per of Zilver ontbonden is, dan verbaten
deeze Zuuren die Metaalen , en omhelzen
het Yzer. Het Yzer kan daarenboven door
het blaauwe Koper- vitriool dermaate aan-

gedaan worden, dat het een Koper-mine-

raalgloed verkryge; en als men Yzer-gruis,

met
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met Salpeter-poeder, op eene zekere wyze ötelf.

behandelt, kan het met gekraak ontvlam- STOF ’

men. De Zwavel, eindelyk,is mede eene

Delfftoffe, die veel vermogen op het Yzer
heeft; en dit Metaal eene merkelyke fmelt-

baarheid kan toebrengen: ook begint het

Yzer, als men ’t,rood en heet zynde,met
een klomp Zwavels wryft , eerlang te fmel-

ten.

Voor ’t overige heeft het Yzer, niette-

genftaande zyne hardheid, eene ongemeen
vaste veerkragtige eigenfchap, zoo dat ’er

geen Metaal by evenaart; als blykbaar is

aan de Veeren en Springraderen , in aller-

leie Uurwerken; maar ’t laat zig niet uit-

rekken, dan tot een bepaalden trap, of
het breekt. Edog, fchoon het op verre

na zoo lang niet uitgerekt kunne worden,
als Goud en Zilver, of fommige andere Me-
taalen , laat het zig egter nog al vry fterk

rekken
;
gelyk de ondervinding getuigt in

de Yzeren fnaaren op de Clavecimbaalen,

waar op ze geluid geeven. Overeenkomflig
hier mede noemt men het Yzer wel eens
klinkend Metaa ; ’t welk men weet aan veele

Staalen Gereedfchappen eigen te zyn. In

dien Haat van aan draaden uitgerekt Yzer
kan het ook al eene merkelyke zwaarte

draagen. Wallerius meld, dat een Yze WA£L .

ren draad, van i§ duim middellyns. zon- Min.

der te breeken, een gewigt van 450 pon- P aö- 4 S 7 «

den kan ophouden. Volgens hem, is des-

zelfs foortlyke zwaarte, 8,000, en 7,645 ;

zoo dat het i of i in het water van zyn ge-

O o o 3 wigt
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wigt verliest, in vergelyking met de zwaar-

te van ’t Yzer, zoo als het de proef uit-

flaat ; en dus zou het, naast het Tin, het

ligtfte Metaal zyn. Wanneer het Yzer
gloeijendis, en gefmeed word, geeft het,

door den hamerflag, vonken van zig ; ’t

geen men in de SmitswinkeJs ten overvloe-

de ziet : dan deeze vonken zyn zoo dra be-

koeld als zy nedervallen, en branden geen-

zins; weshalven de Smits, onbevreesd, in

’t midden der vonken doorwerken; waar

uit het Hollands fpreekwoord ontftaat,

Smits Kinderen zyn wel vonken gewoon . Het
Yzer kan, buiten dit, ook gloeijend rood
worden, in alle brandbaare Stoffen, die

nog niet tot vuur overgegaan , maar aan eene

broeijing onderhevig zyn. Ditweetende,
gebruikt men zeer lange Yzeren Staaven

,

om den trap van hette en broeijing in de

Hooibergen te ontdekken. Ik heb, meer
dan eens, zulk eene koude Staaf in een

broeijenden Hooiberg zien fteeken , en ’er

dezelve gansch rood gloeijend zien uithaa-

ien , na dat zy ’er flegts , ten hoogden , ee-

ne halve minute in geweest was, ten blyke

dat het Yzer het brandbaare Phlogist ten

flerkflen inzuigt. Geheel anders is het ge-

field met de Kwik; waar van het Yzer zoo

grooten afkeer heeft , dat het daar mede
niet dan met veel konst en moeite te ver-

mengen zy. De koleur wyders van hetge-

fmolten en gefmeed Yzer, is gemeenlyk
zwart graauw, naar het blaauwe hellende,

dog glimmende in het doorbreeken: in des-
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zelfs natuurlyken ftaat is het veelal rood

bruin, zwart glimmend, geelagtig of oker-

koJeurig, en fomwylen ook wel met een

Koperagtigen gloed aangeflaagen. Men vind

vryveel ftukken , die uit zuivere Yzerftoffe

beftaan;dog hetYzer is minder en zeer zel-

den metQuarts vermengd, dan eenig ander

Metaal, het Yzer is, ten laatften , onder de

Metaalen , het algemeenfte op onzen Aardbol

verfpreid ; en men kan het zelve ook in Hol-

land ,
het zy als Oehr, of onder het Zand

en den Oker, overvloedig ontdekken.

Wat voorts nog aangaat het gemeene ge-

bruik van ’t Yzer; het zelve is in dit Land,
gelyk overal , te overvloedig bekend

, om
’er ons mede op te houden ; en de zwaarfle

Fabrieken , ’t zy tot het gieten van Ge-
fchut , Snaphaanen en ander Oorlogstuig,

ofBurgerlyke Yzeren Gvreedfchappen, zoo
als ze weezenlyk in de Yzerfmelteryen , uit

* natuurlyk Yzermineraal , bewerkt worden,
heeft men in Holland niet. De eenige aan-

merkelyke Yzergieteryen , behalven de be-

kende Gefchut- en Klokgieteryen , hier te

Lande, zyn die geenen, waar in men het

oude Yzer herfmelt, en op nieuw tot pot-

ten, plaaten, en ander tuig vormt: maar
in Gelderland heeft men daadlyk Yzer-

ovens,of liever Yzerhutten , om het konst-

woord te behouden , waar in men den Erts

zelven bewerkt. De meergemelde Heer joan
coenraad brand , bezit ’er eene te Ulft , aan

de Kleeffche Grenzen, by ter Burg, in

Gelderland. Men maakt ’er zeer goed en

O o o 4 goed-
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goedkoop Yzer, uit het Oehr, dat daar

omflreeks gegraaven word; en van die ei-

genRe foort van Oehr heb ik Rukken in

Holland gevonden, dog niet aan doorgaan-

de Beddingen; op Plaat VIII, Fig. B. Raat

zoodanig een Ruk afgebeeld , dat Rraks on-

der zyne Soort zal voorkomen. Dog eer

we hier van gewag maaken , zullen wy, we-
gens de wyze van Yzergieten,' een woord-
je -vooraf laaten gaan; waar van wy egter,

eene breedvoerige Befchryving vermyden-
de, het hoofdzaaklyke alleen zullen melden.
Tot het fmelten van Yzer heeft men ge-

woonlyk ongemeene groote Ovens, wel-

ker muuren eene ontzachelyke zwaare het-

te kunnen wederflaan; en nu grooter, dan

kleener gebouwd worden. iVlet deezen Oven
heeft gemeenfciiap eene buis van een zwaa-

ren Blaasbalg, die^ als de Oven gloeijend

is, het vuur geRadig aanblaast, en bran-

dende houd. Deeze Blaasbalg word bewoo-
gen, door Paarden of Arbeiders; of men
doet denzelven

,
gelyk dit in de Werkplaats

van den Heer br and gefchied, werken,
door middel van raderen

, die door loopen-

de wateren bevvoogen worden: om dit, als

het min kostbaare , te hebben ,
verkiezen

de meeste Yzerfmelters , zoo ’er gelegenheid

toe zy, eene plaats aan Rroomende wate-

ren. In zulk een Oven , waar aan een ge-

weldig Stookgat is , werpt men , eer dezel-

ve geflookt word, op defmeltpan, of in

het midden van den Oven, eene menigte

gebrande Homskoolen, gefchikt naar de

hoe-
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hoeveelheid Yzer • Erts ; welke Houtskoo-

]en,door de Boerenlieden , daar omftreeks,

van Beuken of Eiken-hout gebrand, en uit-

gedoofd worden , om ’er zig naderhand tot

het Yzer-lrnelten van te bedienen : elders

gebruikt men ook andere Kooien. Op dee-

ze Kooien werpt men vervolgens den Erts;

die, zoo veel doenlyk is, aan kleene Huk-

ken gebrooken word : men mengt onder

deezc Stofte ook wel leevende Kalk, dog

dit gebeurt meest, indien de Erts zeer vast

zy : hierop legt men voorts wederom Koo-
ien, daar op weder Erts; en men houd
hier mede beurtiings aan, tot dat de Oven
zyne behoorelyke laading hebbe. Dit ver-

rigt zynde, fteekt men ’er den brand in;

houd, door middel van den gemelden Blaas-

balg, den gloed geftadig gaande; en kookt
den Erts tot zoo lange, dat men dien ge-

noegzaam gefmolten en gietbaar agt. Als

dan giet men deezen Erts tot Staaven ; en
die Staaven worden vervolgens, na een en
andermaal op nieuw in ’t vuur gefield te

zyn, door geftadig fmeeden en flaan, van
haare aankleevende fcorie, of fchuim en
vuiligheid, ontbloot; waar op men ze ver-

der weder, naar vereisch
, in kleener en

grooter, breeder of fmaller Staaven ver-

deelt: dus doende, word de Erts Staafyzer.

Wat wyders het gieten van Yzeren Fotten,
Plaaten, Kogels, Kanon, en ander Yzer-
werk betreft; hier toe worden , door Werk-
lieden, die men Vormers noemt, uitKlai,

welke zy ten dien einde byzonder weeten
Ooo 5 te
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te bereiden , vormen gemaakt; waar in het

Yzer gegooten word, tot zulk een Pot,
Plaat of ander Yzerwerk. als men bedoelt,

en de gedaante van den vorm medebrengt;
waar toe een grooten omflag van Lootzen
en Gereedfchappen behoort. In deezen ar-

beid zyn de Luikenaars by uitftek bedreeven

;

waarom ze wel inzonderheid tot dit werk
in de Yzergieteryen hier te Lande, en in

Gelderland , ontbooden worden : als bezit-

tende inderdaad eene ongemeene handig-

heid in het draaien , bootzeeren , en maaken
van vormen; dat zy, vooral in ’t ronde
werk, veelal doen op eene dergelyke wy-
ze, als het Pottevormen der Pottebakkers

gefchied. Dit nu in zulke vormen gegoo-

ten Yzer ondergaat geene fmeeding of klop-

ping meer; en ’t is om- die reden ook altoos

brozer, en minder in waarde, dan het Staaf-

yzer. In Amfterdam is thans eene Yzergiete-

ry, toebehoorende de Erven a. van der
valk, ftaandc over het Roeters Eiland,

daar men dit gegooten en ander Yzer her-

giet; welk Yzer, als zynde andermaal ge-

zuiverd en herfmolten, eenigermaate den
voorrang verdient boven het uit Oehr voor
de eerde maal gegooten Yzer (*).

Zie daar met weinige woorden, het zaak-

lyke, dat wy, wegens het Yzergieten, te

melden hadden; alle de byzonderheden dee-

zer bewerkinge zoo naauwkeurig te befchry-

ven ,
als wy gedaan hebben ,

toen wy ons

ver-

(*) Zie wyders agricola, de MetalL en ra-
wouw, Natuur- en Konst-Kabinet.
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verledigden tot het befchouwen eeniger

kunftige behandeling der Delfftoffen, die

aan ons Land eigen zyn, zou te ver bui-

ten ons beftek loopen: waar toe wy, na

dit kleene uitftapje, te rug keeren, met de

verdere befchryving der Yzer-Delfffcoffen

van Holland te vervolgen.

Eerfte Soort.

NATUURLYK YZER.

Op Plaat VIII, Fig. D. is een ftuk natuur-

lyk Yzer afgebeeld , waar van de befchry-

ving reeds gegeeven is*. Hier komt het voor

onder zyn Gejlagt , als vast fchelferagtig aan-

eenverbonden zuiver Yzer
,
’t welk den ha-

merflag wederftaat : en fch.oon het niet ten

vollen voor volftrekt gezuiverd Yzer te hou-

den zy , hoedanig Yzer zelden zoo natuurlyk

gevonden word
,
of ’er is altoos nog eenige

vreemde Stof mede vermengd , zoo heeft hen

nogtans de eigenfchappen van goed Yzer. Ik

heb dit fbuk maar enkel gevonden , en derge-

Jyken worden in dit Land by geene Beddin-

gen ontdekt : de byzonderheid van het daar

op afgebeelde Oker Yzeragtige Boompje, is

de oorzaak der afbeeldinge
, die men boven

reeds befchreeven kan vinden.

Tweede Soort.

BLADAGTIG YZER. ERTS.

Van deeze Soort heb ik Hukken in de

Naarder Oehrbeddingen gevonden , en een

der
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der aanmerkelykften op Plaat VIII. Fig. A.
verbeeld. Dit ftuk beffcaat uit een vasten geel-

rooden Okerkoleurigen Steen , waar tus-

fchen de zwarte bladagtige Yzeraderen , die

’er uitdrukkelyk in afgebeeld zyn , dwars
door heen loopen: deeze zwarte Yzei ade-

ren zyn eenigzins glimmend, en Yzertoo-

nende in het doorbreeken : wyders is het

geheele iluk vast, hard en zwaar; over-

eenkomende met de befchryving , die wal-
LERius geeft van de Minera ftrri nigncans

lamtUoJa , den zwartagtigen bladerigen Yzer-
Erts ; waar van een dergelyk onryp ltukje op
Plaat VI. Fig. B. vertoond is , tusfchen Klai-

mergel groeijende.

Derde Soort.

SCHUBAGTIG BRYZELIG YZER-ERTS.

Hier ontmoet ons eigentlyk de Yzer erts,

waar van men, zoo in de reeds gemelde
Yzergietery, by Ulft, als in die by-Boek-

holt, omtrent Bredevoort, Yzer maakt;
dezelve ligt aldaar oppervlakkig, en als ee-

11e dikke harde korst , tusfchen de Aardbed-

dingen in; word, door de Arbeiders, met
houweelen, hamers fchuppen, en ande-

re zwaare werktuigen
,

uit den grond ge-

haald, en verder naar de gemelde Yzerhut-

ten ,
ter fmeltinge gebragt. Men graaft ’er

dezelve zoo overvloedig , dat men het Oehr

,

in zeker opzicht, goedkooper kan beko-

men, dan de Houtskoolen zelven; dewyi

de kregelige Boer, onderfteund door baat-

zoe-
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zoekende Monopolisten of Opkoopers , wee-

tende de noodzaaklykheid der Kooien
, de-

zelven op een hoogen prys houd: waar

mede hy , door ’er een meer dan behoore-

lyken prys voor te neemen , niet alleen den

Fabrikant, maar ook zynen Landsgenooten

en zig zelven benadeelt; dewyl de min ver-

mogenden daar door werkeloos blyven.

Dan ,
wie kan de baatzugt van heerfchende

Geldzoekers beteugelen ! De Yzer-erts,

waar van wy hier fpreeken , is al vry ryk ;de

Heer brand heeft my berigt , dat het gemel-

de Oehr
,
in zyne Yzerhut, van de honderd

ponden , veelal van zestig tot zeventig pon-

den goed Yzer levert. Ik heb in die Hut zeer

fchoon Yzerwerk, en zelfs Yzeren ftukjes

Kanon , aldaar gegooten
,
gezien ;het Potte-

werk is ’er uitneemend goed , en voorts al

het Yzer, naar geraade; beantwoordende
in alles aan het nuttige gebruik , waartoe
men het zelve wil doen dienen. De ge-

melde Erts word in Holland in zulk eene
doorflaande menigte niet befpeurd; dan
men vindtusfchen ons Zand-oehr , verfchei-

den maaien, kennelyke bonken van die

Soort. Op Plaat VIII. Fig. B. is een ftukje

afgebeeld , dat ik tusfchen Noordwyk en
Noordwykerhout , naast een Huk Zand-
oehr, gevonden heb. Het is rosrood geel,

gruizig en bryzelig, als ’t ware, uit holle,

ronde, fchubagtige deeltjes faamgefteld,

ongelyk van gedaante, en de vingeren rood-
sgtig of roestig aanverwende; voortsis ’t

volkomen gelyk aan de Figuur. Wallerius
fchynt

delf-
stof-
fen.
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fchynt deezen Erts te bedoelen , onder den
naam van Minera ferriJubaquofa rubens , tus-

fchen water en wind liggende roodagtige

Yzer-erts, en Minera palustris rubens
, rood-

agtige Moeras Yzer-erts. De Heer noze-
man houd het ’er insgelyks voor, en men
heeft niet te twj^ffelen , of het is de eigen-

fte Erts, dien walleriüs op ’t oog heeft,

dog men kan zyne Soortomfchryving op
deezen Erts, hier te Lande, niet algemeen
toepasfen. Te weeten, dat dezelve zig

doorgaans in of op den bodem der wateren
bevind; als liggende by ons veel eer droog,

op hooge Hei en Zand- landen. Ondertus-

fchen ommoet men deeze Soort ook wel

aan de Oevers en op den bodem der loo-

pende Rivieren , aan den kant van Kleef;

maar zulks is aan dit water niet natuurlyker,

dan dat het zelve over Zand of Klai loopt:

dog dit in ’t voorbygaan.

Vierde Soort*

VAST YZER, ZAND-ERTS; OEHR,
ZAND - YZER-ERTS.

’Er is geene Metaalftoffe gemeener in

Holland, dan deeze Erts, enmogelyk levert

dezelve de eenige onvrugtbaare Oehr-bed-

dingen , in dit zoo vrugtbaare Land. Men
word dit Oehr in alle onze Zand- en Geest-

gronden gewaar , hier weeker en daar har-

der, tot Erts verwandeld. In ’t nafpeuren

van den Oker, is ons deeze Soort dik wils

ont>
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ontmoet, als nog week, zandig en bryze-

lig; dan hier komt dezelve als eigentlyke

Erts voor. Hy is uit Zand , Oker en Yzer-

ftoffen, zoo vast aaneenverbonden , dat

dezelve met de handen niet te breeken is,

geen fpade in den grond doorlaat, en zelfs

het geweld van houweelen wederftaat. Men
vind deezen Erts aan zwaare , breede , ron-

de , of ook wel langwerpig ronde ftukken

,

meest al met onregelmaatige hoeken. Som-
tyds zyn deeze bonken zeer groot en zwaar;

daar zyn ’er die wel vyftig en meerder pon-

den weegen ; en die geenen , welken het

fterkfte tot Yzer overhellen , zyn veelal met
ronde onregelmaatige groeven en indrukfe-

len bezet; die gemeenlyk geheel met geel-

roestig Okerzand gevuld zyn. Op Plaat VIII

,

Fig. E. is ’er een der kennelykfte (lukken
,
by

Voorhout gegraaven
, naauwkeurig, en het

oorfpronglyke volkomen treffende
,

afge-

beeld: men ziet in dit (tuk de gemelde ron-

de groeven onderlcheidenlyk uitgedrukt,

benevens de zandigheid van dit Oehr * over
’t geheel vertoond. Van die zelfde Soort,
dog iets bryzeliger, is de zandige Duin-
ftreek, agter Voorhout, tot by Lisfe ,

Hillegom, en verder; ook ontdekt men dit

Oehr by Wasfenaar, en nu en dan in het

eene gedeelte van het Waterland. De Land-
lieden en Zanddelvers noemen het ten on-
rechte Steenkool

; deeze misvatting ontdaat
ten deele uit onkunde aan den Steenkool , en
ten deele uit een begrip, dat het, daar ’t

gelyk de Steenkool gegraaven word, ook
hier

DELF-
STOF-

FEN..

Zie
Bladz.
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vervolg.
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hier te Lande daar onder behoort, en dus
Steenkool is. Men ontdekt dit zwaareOehr

,

by uitneemendheid,agter de Lustplaats van
den Wel Ed. Heere e. testakt, by Hillegom

,

waar van ons ongemeene groote Rukken be-

zorgd zyn ; dog het is zandiger en brozer

,

dan het hier afgebeelde Ruk. In Kenne-
merland en Noordholland, agter de Bever-

wyk en elders, wordt men ’t ook overvloe*

dig gewaar; en voor ’t overige vind men
’t aan losfe Rukken, overal tusfchen onze
Zandgronden, byzonder onder de geele

Oker-zanden ,die ’er zeer naby komen. Hoe
veel Yzers deeze Erts of dit Oehr op het

Centner houde, is my onbekend, dewyl
men ’t niet onderneemt om ’er Yzer van
te gieten: en ’t komt my voor, dat het ook
aan de moeite en kosten niet zoude beant-

woorden; aangezien ’er van andere plaat-

fen , overvloedig en goedkoop, Yzer ge-

noeg herwaards gebragt word; en de Ar-
beidsloonen , hier te Lande , veel kostbaar-

der zyn , dan in die Gewesten , daar men
het Yzer overvloedig fmelt. Deeze Oehr-
bonken zyn dus, in een zeker opzicht, zo
ver onze kundigheden gaan , bykans als on-

nut aan te merken: want zy doen de Ge-
wasfen , buiten eenige fchraale Zandgrond-

beminnende Planten, volRrekt kwynen:
men kan daarom niet beter doen, dan ze

uit den grond te neemen , en op hoopente
werpen ; wanneer ze rondfom de Landen

,

als ’t ware , tot Kaden en verheevener

Dykjes, opéén geRapeld kunnen worden;
om
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cm ze dus nog van eenig nut te doen

zyn.

Vyfde Soort.

BROOS ZAND- YZER-ERTS.

Hier toe kan men betrekken meest alle

de Soorten van Okerzanden , waar van we
gewag gemaakt hebben ,

Bladz. 396 en 397,
Zesde en Zevende Soort, en Bladz. 66r.

Eerfie Gejlagt : vergeleeken met het geene

deswegens vervolgens onder de Zanden nog
gezegd is, Bladz. 736 en 737. Zie ook Plaat

VI. Fig. C en G.

Zesde Soort.

BUISAGTIG OKERZANDIG YZER-
ERTS.

De Buisjes, op Plaat Vill, Fig. F-, als

mede die by Fig. C. afgebeeld, en Bladz;

387. reedvS vermeld, betrekken wy onder
deeze Soort : men vind ze dikwils tusfchen

de Zand-oker Beddingen onzer Duinen , en
zeer veel tusfchen de Yzeragtige Geest*

gronden ; zy zyn vaster dan het Oker-zand

te famen geiteld, altoos hol, als Tabaks*
pypjes, en fomwylen komen ze tusfchen de

Geestgronden voor, als of het verroeste

Spykers waren. De afbeeldingen
,
by Fig

.

F. vertoonen deeze Buisjes zoo natuurlyk ,

dat wy ’t onnoodig agten, dezelven ver-

II. deel. Ppp der

BROOS
Z4ND-
YZER-
ERTS.

8UISAG-
TIG

ERTS,'

enzi
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\

der te omfchryven. Wat de Fig. C. be-

treft, deeze duid ons niet minder naauw-
keurig aan , op hoedanig eene vvyze eene
andere Soort van Buisjes , uit eene vaste

Oehrkluit groeit. Dezelven loopen veelal

rondagtig fpits toe, nu platagtig, dan uit-

fteekende; en zyn op de Kluit als fcheifer-

agtig en bros; dog men bevind de fchelfer-

tjes niet te min iets taaier. Het Oehr of

de Zand-Yzer Erts zelve is niet zeer vast

,

hoewel vaster dan het Okerzand. By Kat-

wyk heb ik eenmaal eene goede menigte,
ja, als ’t ware, eene kleene Bedding van
zulke kluiten aangetroffen ; en zekerlylc

zullen ze ook elders anders nog wel voor-

komen.

Zevende Soort.

TAKAGTIG YZER-ERTS.

Zie hier over Bladz. 386. en Plaat VIII,
Fig. G en H.

Agtfte Soort.

1

OKERAGTIG YZER-ERTS.

Vergelyk bier mede, dat gedeelte van het

Agt/le Hoofdfi.uk , ’t welk over den Oker
handelt, van Bladzyde 361 tot 398 inge-

flooten.

Ne-
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Negende Soort.

KLAIAGTÏG YZER-ERTS.

Zie Bladz. 394. Derde Soort, en Bladz.

395. Vyfde Soort, Plaat VI, Fig. C.

Tiende Soort.

MAGNEETISCH YZER-ERTS.

Zie onder Oker Bladz. 394. Tweede
Soort, en onder de Metaalzanden

, Bladz.

735. Onder deeze Soort kan men, als een
waaren Magneetifchen Yzer-Erts, betrek-

ken, die Yzeren Staaven , welken eenigen

tyd lang , op de toorens en huizen , in de

open lugt, gedaan hebben, en volmaakt
Magncetisch geworden zyn. Ook zou men,
ten naauwften genomen , de door konst van
Yzer gemaakte Magneetftaaven hier toe

kunnen brengen.

Elfde Soort.

YZER GLIMMER.

Men vind, eindelyk, onder eenige Stee-

nen, ook zulken,die met glimmende Yzer-

deeltjes vermengd zyn; welken men zou
mogen aanmerken, als behoorende nog tot

deeze Soort.

De hier opgetelde zyn de voornaamfte
Ppp 2 Yzer-
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Yzerfoorten , welken in ons Land gevon-
den worden ; waar by men , volgens wal-
lerius, nog kan voegen, de Yzervitrioo-

lige en Yzeragtige Wateren: dan deezen
zyn in ons Eerfle Deel reeds afgefchetst, en
in ons Tweede Deel hebben wy ons, ten aan-

zien der wateren , meermaals op die Schets

beroepen. Wy zullen derhalven hier mede
van de Soorten van dit Metaal affcheiden

,

en overgaan ter befchouwinge van een
Yzer- mineraal; dat als een tusfchen Ge/logt ,

tusichen de Steenenen het Yzer voorkomt

;

dog eerder onder het Mineraal, dan on-
der de Steenen behoort: waarom wy ’t hier

zullen plaatfen als een

Onzyiig Gejlagt.

YZER-STEENEN, ADELAARS-STEE-
NEN, YZERNOOTEN , QAëtiteS.')

Wegens de geboorte deezer Steenen,

mitsgaders de oorzaak van derzelver ge-

daante, en in hoe verre men grond heb-

be om te denken , dat hier in eenige Mag-
neetifche kragt werkzaam zy, is onder ’t

voorftellen eeniger bedenkingen daar om-
trent, al vry breed gefproken , toen wyze
als nog weeke en groeijende Okerfteenen

befchouwden ; ’t welk wy niet behoeven
te herhaalen. Dan , daar deeze Steen ons

nu voorkomt, als' een volftrekte Yzer-erts,

en in zyne geheele volvvasfenheid,zoo ver-

eischt
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eischt dezelve hier eene nadere befchryving.

Toen wy voor eenigen tyd de afbeeldin-

gen der Steenen, by Rokanje
, in ’t licht

gaven , hebben wy tevens al een kleenen

platten Steen, van deezenaart, vertoont,

in eene platte doorlnydinge ; waar in men
de omgegroeide laagen , en de holte van
den Steen , daar de Oker of Zandpic in

huisvest, duidelyk kan zien. Diestyds had

de Natuurkundige en Konstlievende Heer
heter kramer ons dien Steen be-

zorgd, met aanwyzing van de plaats, waar
men dergelyke Steenen kan vinden. Op
deeze aanwyzing hebben wy, aldaar her en
derwaards zoekende, ook nu en dan van
deeze Steenen ontdekt; en eindelyk is ’t

ons gelukt, tusfchen een Zandigen Klai- en
Leemgrond, in ’t afloopen der Naarder Piel-

de
, naar den kant van Crailo en Emmenes

,

groote Steenen van dien aart te vinden.

Den aanmerkelykften daar van hebben wy
doorgebroken , en , regtftandig doorgefnee-

den, zoo natuurlyk op Plaat VII, Fig. B.

afgebeeld , dat wy ons vleien , dat eene
korte befchryving, gevoegd by de afbeel-

ding op Plaat VI, Fig. E. voldaan zal, om
den Leezer deeze Steenen te leeren ken-

nen. De gemelde Steen is platagtig ovaal-

agtig rond; aan de eene zyde, welke in dee-

ze Fig. van Plaat VIII. niet vertoond word

,

iets dikker. Dezelve loopt aan de hier af-

gebeelde zyde fcherpagtig plat af ; is onge-
lyk of heuvelig van oppervlakte

, en inwen-
dig uit op één liggende laagen, die volko-

P p p 3 men
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delf- men Yzer zyn , faamgezet, gelyk de door-
sïöf- fnyding aanduid. De middelfte dier laagen

zyn, als naast elkander gefchikte famenloo-
pende Yzerlpi etsjes, aaneenverbonden: ’t

welk naauwkeurig en kennejyk in de Plaat

VIII. der Verhandelingen aan de Hollandfcbe Maat-

Deel. fcbappy overgegeeven , by Fig . K. en de let-

Tab
U

l'
ters c * en b* aangeweezen is. Deeze Staaf-

Bladz.’ j es > om de benaaming van HARTsoE-
41.

* ker te gebruiken, Kantzuiltjes
, zyn hier

in eene Soortgelyke rigting gefchikt, als

men dezelven in het Hsematit-Yzer, den
Glaskop, en eindelyk in den Magneetifchen
Yzer-erts gewaar word: het welk niet wei-

nig dient , ter verfterkinge van myne hier bo-

ven voorgeftelde denkbeelden, wegens een
Magneetifchen invloed ; en dat op Plaat VI.

door Fig. E. opgehelderd word. Dog,
om tot den bedoelden Steen weder te kee-

ren; deszelfs midden is hol, en in die hol-

te ligt eene kennelyke, vaste, geele oker-

klont opgedooten , die men in onze door-

gebrooken afbeelding duidelyk ziet. De
binnenkorst van den Steen zelven is Oker-

agtig, en van zeer fyn Oker faamgefteld;

de buitenkorst beftaat uit vast fteenagtig

aangegroeid Oker; en tusfchen deeze kor-

tten vertoonen zig niets dan zuivere Yzer-

laagjes; voor ’t overige is de Steen zwaar,

Wall. en een volkomen Yzer erts. YValle-
Min. mus befchryft denzelven onder den naani
pag. 47 é. van Minera ferri Ju aquo/a glubofa , wateragti-

gen rondagtigen Yzer-erts: en hy doet ’er

eene tweede Soort op volgen, die hy Mu
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nera ferri fubaquofa nummismatis
, Penning-

vormigen wateragtigen Yzer-erts noemc.
Beide deeze benaamingen zynop onze Stee-

nen toepasfelyk ;
> men vind ze rondagtig

als Nooten, en dan worden ze Yzernooten

genaamd; men ontmoet ook kleenen, die

platagtig zyn , en, om zoo te fpreeken,

de gedaante van eene Medaille hebben ,

hoedanigen hierom den naam van Penning*

fteenen draagen. Deeze laatstgenoemden

behoort men wel te onderfcheiden , van de

voorheen gemelde Penning-keien , met wel-

ke zy in gedaante Oerk overeenkomen : dog
het onderfeheid is ligt te ontdekken. Ais

men deeze Steenen maar met de hand heen
en weder fchud, en aan ’t oor beweegt,
hoort men dadelyk, binnen in de gemelde
Okerkluiten

,
zeer dikwjls een Zandgruis

rammelen , dat by de Keien geen plaats heeft,

’t Is opmerkens waardig , dat de een een zeer

fynen verbonden Oker
, en de ander niet dan

een verbonden Zandgruis inwendig in zig

bevat; ’t welk wy toefchryven aan de eerfte

Kern
, die ,

of zuiver Oker , ofZand-oker ge-

weest is. Deeze Steenen draagen wyders
den naam van Adelaar.fteenen en Klapper- ftee-

nen onder welken naam ze by de Drogis-

ten bekend zyn. De Ouden noemden ze

Aétiten of Adelaar-fteenen , en geloofden

dat ze in de nesten der Arenden gevonden
wierden. Men wilde veelal dat die Koning-
vogels zoodanige Steenen in hunne Nesten
bragten, om dat zy, zonder dezelven, hun-
ne Jongen niet konden uitbroeden; of dat

P p p 4 ze
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ze ’er zig van bedienden, om de bette, die

hun in het broeden natuurlyk eigen is, te

maatigen. Daar benevens beweerden ze

,

dat ’cr, gelyk de Arenden, maar twee Jon-
gen voortbragten , zoo ook maar twee zul-

ke Steenen in één nest gevonden wierden,

en wel een manlyken en een vrouwlyken
Adelaarsfteen ; waar van de mannetjes en
de wyfjes Adelaarsfleenen hunnen naams
oorfprong hebben. Anderen , wat minder
bygeloovig, fielden, dat de Arenden, die

op hooge toppen van Steen rotfen en Boo-
men net telen, deeze Steenen in hunne
nesten bragten , op dat dezelven door den
wind niet afgefmeeten mogten worden: of
ook wel, dat ze dezelven aldaar verzamel-

den, ten einde aan hunne Jongen, in der-

zelver eerfte vlugt, eene vaste zwaarte te

geeven,om tegen den wind in te vliegen (*).

Hoe ’t hier mede zy, is ons onbekend
;
dog ’er

is geen reden om te twyffelen
, ofdeeze Stee-

nen zyn de Aetiten der Ouden , nadien ze

met derzelver befchryving overeen komen.
Misfchien is ’er ook zulk eene Soort van
Keien ,gelyk men die meer in Vogelnesten
vind; en men zou veelligt mogen denken,
of ze ook zodanige Keien, met die Steenen,
verward hebben. Sommigen, ’t is waar,

maaken egter insgelyks melding van een

Steen, als eene Kern, in dien Steen, dien

zy Cailimus noemen; dan dit agten' wy de

Cis

•

O) Ulysïbs aldro v. , Ornitbol. Tom. I, Lib.

f. pag 3 6.
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Cisfitcs van PLiNius te zyn (*); waar van

hy zegt, „ dat zy binnen in zig eene Stof

„hebben, die inwendig geluid maakt” ; dog

deeze benaaming agten wy eene en dezelfde

zaak te bedoelen : zoo iemant deeze Stee-

nen wyders in Soorten wilde verdeden

,

zou hy de volgende fchikking in agt kun-

nen neemen.

Eerfte Soort.

PLATRONDE ADELAARS-STEENEN,
MET EEN VASTE KERN.

Hier toe behoort de by ons afgebeelde

Steen , op Plaat VIII , Fig. B.

Tweede Soort.

PLATRONDE ADELAARS-STEENEN,
MET GRUIS.

Deeze hebben dezelfde gedaante als de

voorigen , dog zyn vol zandig Okergruis.

Derde Soort.

WITAGTIGE EIRONDE ADELAARS»
STEEN EN MET EENE KERN.

Zoodanigen vind men ’er vry veel boven
Naarden ; ze zyn van grootte als eene ge-

meene Noot, maar eirond, en veelal uit-

wendig, wat oneffen.

(*) Plinius, Hist. Nat. Lib. XXXVII. Cap. X.

Ppp 5 Vier-
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stof- Vierde Soort.

f£N.

WITAGTIGE EIRONDE ADELAARS-
STEENEN, MET GRUIS,

Onder de laatstgemelde Soort vind men
ook deeze , en de verfchillende benaaming
drukt het onderfcheid genoeg uit.

Hier mede het voornaamfte en genoeg-

zaam eenige Gejlagt der Metaalen , in Hol-

land, afgehandeld zynde, zou men nog,
om aan de ftrengfte gebruiken der rang-
schikkinge te voldoen , iets van het ver-

handelde, wegens het Goud- en Tin-zand,

hier ter plaatfe kunnen overbrengen; en ’er

dus byvoegen als een

Tweede Gejlagt.

ZANDIG GOUD- ERTS.

Vergelyk hier mede de befchryving van
het Metaal Goud zand, Bladz. 723. opge-

geeven, benevens de Verhandeling, ma-
kende het Becheriaanscb Goud-zand,in Hol-

land. Die begeerig mogt zyn,in onze Moe-
dertaale eene breedvoerige en keurige Ver-

handeling te vinden over het Goud, en wel

byzonder over deszelfs konftige bearbei-

ding zoo by Goudfmeeden en Goudllaagers

,

als by uitneemendheid konftige Gouddraad-

trekken, welke Kunften in Amfterdam, en

elders, geoeffend worden; die leeze het

geen

ZAN-
DIG
GOUD-
ERTS.
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geen de Heer ranouw desivegens in zyn
Kunst- Kabinet by één verzameld heeft; al-

waar die oplettende Natuuronderzoeker dit

Huk ten naauwkeurigften den Vaderlander

ontvouwt.
Eenigzints zoude hier, ten opzichte der

Metaalen , nog in \ voorbygaan dienen ge-

meld te worden ,
de gewigtige onderneeming

der Zilverfmeitery of ’t Zilver zuiveren,

door de Gebroeders de neufville, binnen

en buiten Haarlem, opgerecht; dan deeze

onderneeming, niet ongelyk aan die van
becher wegens het Goud , thans niet voort-

gaande, laaten wy die liefst berusten. Schoon
wy, verre van dezelve te veroordeelen

,

gantsch niet vreemd zyn ,om’ereen goeden
voortgang van te vertrouwen.

Derde Geflagt.

t rtO*J! : i '
;

'i
'.'

1

TIN- ERTS.

Zie hier van iets twyffelagtigs by de mel-

ding van het Glimmer-zand, en den Glim-

mer zeiven , Bladz,. 739.
Betreffende de Pyriten , zou men ook

nog wel iets ter deezer plaatfe kunnen na-

vorfchen ; dan
,
gelyk reeds ten overvloe-

de gebleeken is, wy bezitten geene door-

flaande bewyzen genoeg, om daar omtrent,
op een goeden grond

,
verdere afdeelingen

,

wegens de Hollandfche Metaalftoffen ,
te

maaken: en vertrouwen, met het dus ver

voorgeftelde , den Leezer genoegzaam vol-

daan

DELF-
STOF-
FEN.

TIN-
ERTS.



962 NATUURLYKE HISTORIE

BEiF- daan te hebben , ten aanzien van de rang-
STOF~ schikking der Delfftoffen in ’t gemeen;
rEN

* voor zoo verre zy aan ons Land volftrekt

eigen geagt worden, of in eenige andere

betrekking tot de Natuurlyke Historie van
Holland behooren. Alleen blyft, om dit

geheele Deel te befluiten , nog eene voor-

naame CLASSE over; te weeten die der

faamgeftelde Weezens; welken, uit andere

Ryken oorfpronglyk, in onze Aarden eene
aanmerkelyke verandering, tot eene ken-

nelyke Delfftof, hebben ondergaan; zynde

,

als ’t ware, met allerleie Stoffen omkorst,
vermengd en faamgegroeid. En om den
Leezer, dien wy mogelyk al wat veel ge-

vergd, fchoon, zoo wy hoopen , niet ver-

moeid hebben , niet veel langer op te hou-
den, zullen wy ons terftond tot deeze

CLASSE keeren, en dus fpoeden, om tot

een volledig flot der DelfftofFen van Hol-

land te komen.

i 4 i
A
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VERKLAARING

van

PLAAT VI.

Fig. A. Verbeeld een Buk Klaimergel, uit de Bed-
dingen der Katwyker Zandery. Deszelfs

verwe is wit graauw, inet zwarte Klai-

Bieepen dooraderd. Zie Bladz. 44» 346 en
369. Op deszelfs oppervlakte ziet inen aange-

weezen een blauwen uitflag, die, als verbon-

den met de Klai,aan dezelve verbonden is,

en Bladz. 45 en 398 tot 401. befchreven.

1 B. Is de Afbeelding van een Buk vaste Mergel-
klai , waar tusfchen vaste zwarte Yzer-oehr-

aderen zig opdoen, insgelyks uit de Katwy-
ker delvingen, onder het Mergel

, de derde
Soort Bladz. 346 , en verders te vergelyken
met Fig. A. op Plaat VIII, waar uit af te

leiden is, hoe het Oehr hieronryp, en in

de laatstgenoemde, als reeds tot Erts ver-

wan del d , voorkomt.

C. Duid aan een Buk grauwe Klai ,
’t welk ge-

heel met ligt geele Okeraderen doordrongen
is, en al mede by Katwyk, en elders

, langs

den Rhyn, daar het, in vry groote hoeveel-

heid , tusfchen zekere laagen ligt, gevonden
word. Deszelfs Befchryving is breeder te

vinden op Bladz. 370, 373,395. enz.

Fig»



VERKLAARING VAN PLAAT VI.

Fig. D. Vertoont een ftukje wit zandig Mergel , met

zwart gruis, als Boompjes aangezet, en by

Naarden ontdekt. Zie Bladz. 347.

— E. Dit Buk duid aan ,
een geele zandige Oker-

Jduit, waar in zig de groejing der zuivre

Okerkluiten, door aanzetting, zelfs met

betrekking tot de Adelaarsfteenen , Bladz.

954. befchreven , ten klaarften vertoont.

De Verklaaring hier van is te vinden Bladz.

373 -

*— F. Vertoont een eironde Okerzand-kluit, die

vol met allerlei kleene Keitjes en Steentjes

verbonden is, en hoedanige ’er zeer veele,

en vry grooter , tusfchen de Naarder Zandlaa-

gen uitfteeken. De verdere befchryving is

te vinden Bladz. 385 en 855.

— G. Zie van dit Stukje de Befchryving , Bladz.

400 en 401, en lees in de Kanttekening op

Bladz. 400, voor, Zie Plaat VI. Fig. H. Plaat

VI. Fig . G.

—
* H. Dit Stukje duid aan geelagtige Krytaarde

met kleene hoorntjes vermengd, en op

Bladz. 350 befchreven.



VERKLAARING

VAN

PLAAT VIL

Fig. A. Vertoont faarnvereenigde Kiuit-Keifteenen,

door een zwart Yzerhoudend Okerzand

verbonden , zoo als men by Naarden geheele

doorgaande Beddingen vind, welke nogtans

op de eene plaats vaster zyn dan op de ande-

re. Op Bladz. 61 en 776, enbyzonderBIadz.

852 , is deszelfs befchryving te vinden.

-— B. Is de natuurlyke Afbeelding van eene bruin-

koleurige doorgefneeden Aëtites , of zoge-

naamde Adelaarfteen of Klapperfteen, by

de Duitfchers JffïejPJpetftein. Het is een

der grootfte Soort , zoo als men ze , in een

leemagtigen Zandgrond , by Naarden ,

vind, en waar van een kleener, dwars

doorgebrooken , in het Agtfte Deel der Hol -

landfcbe Mautfchappy , verbeeld is. Men ziet

in deezen uitneemenden grooten Steen, de

aangroejing der laagen, en, in ’t midden,

de geele Okerpit, los en onverbonden uit-

fteeken. De verdere betrekking, die deeze

Afbeelding tot dit Werk heeft, is te vinden

op Bladz. 381; alwaar men voor PlaatWIII r

Fig. B. in de Kanttekening, te leezen heb-

be Plaat VII, Fig. B. Zie breeder Bladz,

954* en vervolg.

fig-
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Fig. C. Vertoont een fchoone veelverwige Agaat-

kei, welkers befchryving Bladz. 818, en

byzonder 828 is opgegeeven.

*— D. Is de juiste gedaante van eene geaderde

Kei , zoo als ’er veele aan onze Stranden

aanfpoelen. Op Bladz. 754, dog hoofdzaak-

lyk op Bladz. 810, en vervolgens, komt dit

ftuk in aanmerking.

— E. Deezezeldzaame DriekanthoekigeKeifteen,

is op Bladz. 807, en vervolgens, juist be-

fchreven.

— F. Wegens dit platte Zandkeitje, moet nage-

zien worden Bladz. 812 en 813.

— G. Een kleen Stukje van de Zandige Porphyr-

fteen , die anders ook wel Granitfteen ge-

naamd word , doet zig hier op. Zie Bladz.

826, 830, 831.

—— H. Is de gedaante van een ftukje. groen geader-

de Quarts-kci , op Bladz. 804 ,
gedeeltlyk

befchreven, met aanduiding van Plaat VII.

Fig. G. moet zyn H. Zie wyders BI. 811.

— I. Dit zwarte , uit vaste laagen faamgefteld

,

Steentje, is tot Bladz. 753 betreklyk.



VERKLAARING
VAN

PLAAT VIII.

A. Verbeeld een Stukje vast bladagtig Yzer-erts *

’t welk, tiisfchen een harden geelen Oker-

koleurlgen Steen , zwarte bladagtige laagen

Yzer-erts vertoont, en op Bladz. 945. on-

der zyne Soort voorkomt.

B. Is de gedaante van een Buk fchubagtig rood

Yzer-erts , op Bladz 946. befchreven.

C. Is een aanmerkelyk Buk geel zandig aaneen-

verbonden Okeragtigen Erts, waarop zig,

buisjes en pypjes * daar op uitwasfende , ver-

toonen. Nader befchreven 0pBladz.387.952.

D. Vertoont een zwaar Bukje du&il Yzer, be-

zet met een takfchietend Oker- of Yzer-

boompje. Breeder omfchreven op Bladz.

387 en 945.

E. Doet zien een Buk oprecht Hollandsch zan-

dig Yzer-oehr, zoo als het doorgaans tus-

fchen ’s Lands Beddingen overvloedig ge-

vonden word. Bladz. 94 g.

F. Zyn de Afbeeldingen van twee zandige

Oker of Yzer-erts buisjes, die, door aan-

zetting, tusfchen de Oker-zand Beddingen

groejen , en welkers befchryving op Bladz.

387. te vinden is.

Fig<
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Fig. G. Is de juiste gedaante van de Okerfpruchtel$

of Takjes, die, by wyze van takfchieting,

tusfchen de Oker Zandlaagen groejen. Zie

Blad. 386, enz.

— H. Is een dergelyke Takagtige Figuur, waar in

de holligheden , aan deeze Spruchtels ei-

gen, klaarlyk en tevens natuurlyk, zig

vertoonen , en welkers verdere Verklaaring

op Bladz. 368. te vinden is.
f

f
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VYFTIENDE HOOFDSTUK.

Betreffende de Omkorftingen en Verftee-

ningen , die in Holland voorkomen.

ZESDE CLASSË.

SAMENGROEIJINGEN.

De Delffloffen
,
die den naam van deeze

Omkorftingen of Verfteeningen draagen

,

zyn , in de manier van een Byvoegfel , en

als een Tweede Deel , by de Mineralogia van

WALLERius gevoegd, en aldaar omfchree-

ven met het woord Concreta
, of dat van

Samengroeijingen. Dog deeze uitzonderende

naam, alhoewel dezelve zeer wel aan de
bedoelde zaaken beantwoord, zou egter,

in fommige opzichten , ook wel op eenige

andere hier vooren befchreeven Steenen
kunnen toepasfelyk zyn. By voorbeeld,

op die van de VIERDE ORDE , der DERDE
CLASSE, de faamgeftelde Steenen; die tog
insgelyks uit allerleie Steenen, Zand en
Aarde zyn aan een gegroeid

;
gelyk ’er zoo

ook aan een gegroeide Zand- en Keifteenen
gevonden worden* Dan, men heeft hier

in agt te neemen ,
dat men in deeze CLAS-

II. DEEL* Qqq SE

DEL**
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SE niet bedoelt, de eigentlyke Steenen, die

hun weezenlyk grondbeginfel, door Steen-

wordinge , in de Aarde hebben; maar bepaald-

lyk de zulken , die , na dat ze van een an-

der grondbeginfel , van een der twee andere

Ryken , vervreemd zyn geworden , zoo op
als onder de Aarde , en byzonder in het Wa-
ter, eene Steenagtige famenzetting , omkor-
fting of verbondenheid

,
gelyk aan die van an-

dere Delfftoffen , aanneemen : overeenkom-
ftig met het geen wy beweerd hebben

; dat

,

naamlyk, verrotte Water- of Landplanten
eene eigentlyke Mineraalagtige Delfftof of
Bitumen kunnen worden. Wy betrekken
derhalven ,met die benaaming, onder deeze
CLASSE, geene andere zelfftandigheden

,

dan zoodanige Steenagtige of Aardagtige

weezens,die,hetzy door aan- of omzetting

om andere lichaamen, het zy door eene fa-

mengroeijing van hunne eigen deelen
, een

Delfftoffyk fteenagtig lichaam vormen. Ze
kunnen gevolglyk in de eerfte plaatfe ver-

eenigd zyn, met eigentlyke Aard- , Steen-,

Mineraal en zelfs Metaalagtige Delfftof-

fen , hoedanigen men gemeenlyk te faam-

gegroeide, of, naar onze kragtige taais uit-

drukking , omkorfle Steenen noemt; in onder-

fcheidinge van de Animalia incruftata , korst-

agtige Schaal-Dieren, of omkorfte Steenag-

tige Weezens. En vervolgens komen ’er

dan ook natuurlyk onder die delfbaare Stee-

nen of verharde Zelfftandigheden, welker

grondflag alleen geleegen is, in de Steen-

of Kalkmaakende eigenfchap , van eenige
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of alle derzelver zelfflandigheden. Wan-
neer men dit alles gadeflaat , bemerkt men
terflond de reden , waarom deeze dus faam-

gegroeide ZelfHandigheden niet tot de

CLASSE der Steenen zelve gebragt wor-

den ; des vvy daar op niet verder behoeven
ffcil te liaan. Zoo iemant ze egter onder de

Steenen zelve verkoos te Hellen, wy heb-

ben ’er niets tegen; dewyl het gezag van
LiNNiEUS dit niet ongefchikt toelaat*

Voorts vermyden wy hier ook , met
de meeste gezag hebbende Schryvers

,

een breed onderzoek, raakende alle de

veranderingen en famenloopende omHan-
digheden,die omtrent veelen deezerSteen-

foorten in aanmerking kunnen komen ; en
zullen ons geenzins inlaaten, om in fom-
migen derzelver Soorten eene dierlyke be-

arbeiding te vinden; noch ons ophouden *

met die onknoopbaare nafpeuringen , in

hoe verre men de veranderingen der Wa-
teren en Aardfche Beddingen

,
uit de Ver-

fleeningen heeft af te leiden, waar van
flraks de reden nader blyken zal. Dit alles

daar laatende, Hellen wy ons voor, ons

alleenlyk te bepaalen, tot een ontvouwing
van het zaaklyke dat ons Holland deswe-

gens betreft; ten welken einde wy deezö

dus ver omfchreeven CLASSE, volgens

de in dit Stuk byzonder natuurlyke afdee-

ling van wallerius , in twee Orden fchiften

;

naamlyk, (a) die van de Aanzettingen of
OmkorHingen, en (b) die der Veritee-

iiingen»

Oqq 2 Be
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De EERSTE ORDE der ZESDE CLASSE.

AANZETTINGEN OF OM K ORS T IN G E N.
(Tori IValkrii.')

/

Met deeze benaaming duiden de beroemd-
fte en geoeffendfte Steenkundigen aan,

eene famenzettinge van Aardfche of Mi-
neraale Zelfftandigheden , die, door het

vuur of het water, zoodanig eene veran-

dering ondergaan hebben, dat ze, door die

hoofdftoffen verbonden zyn , tot een faam-

gezet, omkorst of poreus lichaam. Alle

deeze Stoffen zyn, ingevolge hier van,
ligter, brozer en veeltyds fponsagtiger, dan
eenige andere Steen- of aaneenverbonden
Aardftoffe ; ook verfchillen ze grootlyks in

gedaante, veelal naar de plaats, daar men
ze ontdekt heeft. Men kan ze uit dien

hoofde voornaamlyk onderfcheiden in drie

rangen, te weeten; (a) in Steenen, die

in of door het vuur; (b) in Steenen, die

in of door het Water ; en (c) in Steenen

,

die, door famenloopende omftandigheden

,

in de lichaamen der Dieren gevormd wor-
den. Allen hebben zy dit gemeen , dat ze

nooit of zelden op het ftaalllag vonken,
dog meer of min met de zuure Geesten
gesten; daarenboven vind de Scheikonst

dezelven,meerendeels, met eenig Zout en
Aarde bezet , en veelal Mergelagtig.

Dt
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De EERSTE RANG der EERSTE ORDE .

DOOR HET VUUR GEBOOREN
S T E E N E N.

Onder deeze Soort van Steenen worden
doorgaans betrokken de zogenaamde Puim-
of Spons-fteenen , die door de brandende

Bergen uitgeworpen worden; als Scorien,

of de overgebleevene Stoffen, van aller-

leie Mineraale of Metaalagtige Zelfftandig-

heden
, welken door het vuur ontdoopt

zyn. Wy hebben ’t, met erkentlykheid,

der Godlyke goedheid te danken , dat wy
in Holland, in ons gantsch Nederland, en
de Nabuurige Europcefche Ryken , bevryd
zyn van die ontzachelyke uitwerkfelen zy-

ner Majelhieuze fchikkingen in de Natuu-
re, door brandende Bergen en Zwavel-
gloed. Dus konden wy ook de eigentlyke

bedoelde Soort deezer Steenen hier met
recht overdaan; dan* ze vereischte egter

een kort woordje, voor zoo verre ’er ook
van deeze Steenen, door het geweld der
Zee, op onze Kusten aangevoerd mogen
worden: en indien men ze immermeer ont-

dekt, kan men dezelven gevoeglyk hier onder
plaatfen. Dog, buiten dit, tvvyffel ik ook
nog, of men fommige Soorten van Spons-
agtige Scorien , overblyffels of aandagen , in

onze zwaare Stookeryen , hier niet wel on-
der heeft te betrekken; als daar is, by voor-
beeld, het zogenaamde Steenfchuim of Mis-

Q.qq 3 bak.
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bak , in dc Steenbakkeryen
, de Zintel , in de

Smeederyen, en foortgelyke Zelfftandig-

heden meer; die allen door het vuur der-

maate ontfloopt zyn, dat ze noch Steen,

noch Aarde, noch Mineraal, maar flegts

eene ligte, broze, Sponsagtige StofFe zyn.

Dan dit alleen, by vvyze van bedenkinge.

Be TWEEDE RANG der EERSTE ORDE.

IN OF DOOR HET WATER OMKOR STE
STEEN EN.

Wallerius geeft ons flegts eene zeer

korte omfchryving van dit llag van Stee-

nen; „Het is, zegt hy, een bladagtige,

„ niet zeer vaste, graauwe Steen , die zig

,, in helder water, of, door een overgang

,, van water, in de Aarde formeert”. Dan,
deeze rang eischt van ons eene bepaalder

befchouwing, dewyl ’er zig onder denzel-

ven eenige aanmerkelyke voorwerpen op-

doen , die volftrekt *toc de Natuurlyke His-

torie van Holland behooren ;
des wy genood-

zaakt zyn , dezelven wat naauwkeuriger na

te gaan. In ’t gemeen bepaalen wy der-

halven deezen rang aldus: dezelve bevat

Steenen of wel Steenagtige Sarnengroeijin-

gen, welken uit eene alJerfynfte Aardagtige

of Mineraalagtige StofFe beftaan ; en die der-

maate met water, om zoo te fpreeken
,
vloei-

baar worden , dat zy daar mede doorlekken;

of drupswyze aanzetten ; of ’er zig omkor-
ftender vvyze wederom van affeheiden , en

een

1
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een uit allerfynfte laagenfaamgefteld Steen-

agtig weezen vormen; wanneer ze de gedaan-

te van het een of ander lichaam , om welk dit

water toevallig vloeit, in hunne omkor-
fting bewaaren, of in de Weezens zelven

indringen. Sommigen willen ten deezen

opzichte ,
dat het water zelve eenigen dee-

zer Steenen vormt; (tellende in het water,

uit hoofde der famenftollinge of bevriezin-

ge tot Ys , eene overeenkomst met de Aar-

de , als zynde een vloeibaare Aarde. Dan
deeze tot nog toe niet volkomen beweezen
(telling kan in geenen deele op deezen on-

zen Steenrang betrekkelyk zyn ; dan voor
zoo verre het hoofdftoflyke der zelfftandige

Moeder-aarde , oneindig fyn, met water kan
verbonden worden , en , als ’t ware , vloei-

baar zyn ; dog hier omtrent zal ons de ver-

dere befchryving der Geflagten zelven meer-

der lichts kunnen geeven.

Eerjte Geflagt.

IN DE WEEZENS INDRINGENDE
AAN ZETSELS.

Onder dit Geflagt betrekt men gemeenlyk
de aanzetfels van zoute of kalkagtige Slib-

ber, om eenige andere lichaamen , die zig

daar in wentelen , of ’er van doordrongen
worden, waar toe, ten aanzien van Hol-
land, de twee of drie volgende kennelyke
Soorten te brengen zyn.

Qqq 4 Eer-
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Eerfte Soort.

KALKAGTIGE AANZETSELS.

Wanneer men onder de Kalkfchuuren

,

die lange jaaren geftaan hebben, en wel
byzonder onder de plaatfen , daar insgelyks

een langen tyd Schelphoopen gelegen heb-

ben, graaft, ontdekt men nu en dan Boom-
wortelen, Steentjes of andere vaste Stof-

fen, die zoodanig met Kalkvogt doordron-
gen en omkorst bevonden worden, dat ze

byna verfteend fchynen. Dit ondervind
men byzonder in de nabyheid der Schelp-

zand-molens, in Noordholland ; daar zelfs

Planken, Takken en Boomwortelen, van
de doordringende Kalk- of Steenagtige Stof-

fen dermaate aangedaan zyn, dat zy niet

alleen omkorst worden , maar zelfs verftee-

nen.

Tweede Soort.

ZEE-KORSTEN.

Aan de Dyken en derzelver Steenen-af-

hellingen, zoo by den Helder als by de

Maas Zeedyken , en elders , daar de Zee ’er

tegen aanflaat , worden de Steenen, mits-

gaders de wortels van het Zee- wier, veelal

met eene witte kalkagtige Korst omzet.

Men houd die, zedert de ontdekkingen

van den lieer peisonel,trembley en

EL-
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1

ellïs, voor eene bearbeiding van Zee-

Jnfeéten ;
en zulks is byna volledig bewee-

zen. Dan ’er zyn buiten dit llag ook Zout-

agtige aanzetfels, die, uit het fchuim der

Zee, met de Kalkftof der Schelpen geboo-

ren, in deeze Korften indringen, en ze

door den tyd nog Steenagtiger maaken:
weshalven die omkorftingen in zekeren zin

alhier geplaatst mogen worden. Men kan

by deeze twee nog voegen , eene

Derde Soort.

ZOUT KORSTEN.

Wanneer ’er Takjes, Houtjes, Steen-

tjes of andere dergelyke Zelfftandigheden,

in de Zoutpannen, waar in het Zout ge-

zuiverd word, vallen, of ’er voorbedagt-

lyk in geworpen worden, dan zet ’er zig

het Zout, by wyze van aanzetting, aan.

En deeze aanzetting, die voornaamlyk ten

fterkften plaats heeft, in het onderfte der

pannen, zou men hier, als eene byzonde-

re Soort , met den naam van Zoutkorst kun-

nen benoemen.

Tweede Gejlagt.

DRUIPSTEENEN. StdhÏÏiteS.

Deeze Sceenagtige aanzettingen, in ’tLa-

tyn StalaiïiteS) zoo veel als afdruipende, ge-

naamd, worden by wallerius
, en ande-

ren, zeer juist omlchreeven .als door drui-

Qqq 5 ping
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ping gevormde Waterfteenen, die in dc
Lugt als Ysdruppen famenzetten , en meest-
al aan oude Gewelven hangen. Porus aquceus

ftiliatitius ,in aerefubftiilicidio concretus ^pendulus.

StaLagmites. Stiria fosfilis. Stiria Lapidea. Men
vind dit Gejlagt al vry veelvuldig in Hol-
land, en ziet het in zeer kennelyke Soor-

ten aan oude Putten , Bruggen en Gewel-
ven hangen; even zoo als het Ys, dat van
de daken afdruipt, zig tot zoogenaamde Ys-
kegels te famen zet, en deeze druipswyze
gedaante behoud de Steen altoos ; zoo dat

hy de wateragtige aanvloeijing fteeds ten

klaarften vertoone ; fchoon hy zelfs tot ke-

gels of druippypen, ter langte van meer
dan eene elle, aangroeije. Uit een put aan

den Leidfchen Burg heb ik ’er van byna
twee ellen lang gezien ; een wel afgebeeld

ftuk daar van is door ons in eene Verhan-
deling , aan de Hollaruifcbe Maatfcbappy over-

gegeeven, medegedeeld, en aldaar in ’t

voorbygaan befchreeven. Eene andere

Soort ontdekt men insgelyks in de boogen,
boven op den Burg; daar ze zig in de open
lugt aanzetten: ik heb ’er ook elders, on-

der aanzienlyke Steenen Bruggen, gezien;

als onder de zogenaamde Grimnesfe Sluis,

te Amfterdam
, onder de groote Sluis te

Delft, onder de Visbrug te Leiden, en

in eenige daar in uitloopende Kelders,

mitsgaders in verfcheiden Wynkelders, zoo
te Amfterdam, als op andere plaatlen; en
buiten dit ben ik dezelven aan veelvuldige

onderaardfche Gewelven, ten overvloede

ge-
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gewaar geworden. Op fommige plaatfen

vertoonden zy zig als eene faamgevloeide

kalkagtige Korst, met platte golfswyze ver-

hevenheden ; op andere heb ik ze gezien

als uitfteekende ftukken; maar boven al

waren degemelden van den Leidfchen Burg

tot Yskegels uitgegroeid. Deeze Druipftee-

nen verfchillen ook merkelyk in koleur:

fommigen zyn groen, anderen zwartagtig,

anderen weder geelkoleurig, en eenigen

zeer wit; welk alles afhangt van den aart der

Gronden, Muuren, Wateren of Steenen,

waar uit zy ontftaan , of waar van zy ne-

derdruipen en voorts aangroeien. Wat nu de

oorzaak deezer aanzettinge , door eene wate-

rige druiping, betreft , dezelve is niet moei-

lyk na te gaan , als zynde een natuurlyk ge-

volg van de ontbinding of ontflooping der

kalkagtige of aard-ftoffen , waar mede zo-

danige Gewelven zyn faamgemetfeld. Dee-

ze Stof, van zelve ter ontfloopinge geneigd

,

onmiddelyk door de Salpeteragtige of Vitri-

oolagtige Zouten en Zuure Geesten van den
Dampkring aangedaan zynde, dringt inde
Steenen in , en verbind zig eigenaartig met
het doorfypelende water: hier by komt de

koele lugtsgefteldheid , die altoos onder de

oude en groote Gewelven heerscht; waar
door het water , dat natuurlyk in de koelte ys-

maakênde is, nu bezwangerd met eene aard-

iche of kalkagtige ontfloopteStoffe, gereed-

lyk verdikt word; terwyl het vast aandruipen-

de te gelyk zyne fyne vlugge vloeibaarheid

Uitwaasfemt , en zig ongevoelig weder af-

fcheid
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fcheid van de bezwangerde aardfche of kalk-

aartige StofFe; die, dus alleen overblyven-

de, den Druipfteen vormt. Deeze naaste

oorzaak leert ons de Natuur zelve: ik heb
de groeijing dier Steenen, met aandagt,

des Winters en des Zomers nagefpoord, en
altoos bevonden, dat de meeste druiping

en aanzetting des Zomers gefchied, dog dat

de vastheid en hardheid des Winters ont-

llaat. Hoe heeter het in den Zomer zy,
des te meerder ziet men de Kelders, gelyk

elk bekend is, zoo men zegt, zweeten;
dan is het de rechte tyd voor die met Steen-

agtige deden doordrongen wateren
,
om op

’t vloeibaarfte, door alle de reeten ,
kieren

,

en allerfynfte poriën heen te dringen , en alle

aandruipende Steenagtige Stof over te laa-

ten ; nadien de hette der buitenlugt het vlug-

fte van het water weg trekt, en de natuurly-

ke koelte, die dan in de Kelders heerscht,

ze doet famenftollen. Als nu vervol-

gens de Herfst en de Winter voorhan-

den zyn,dan houd dit druipen op,tenmin-
ften, voor zoo verre ik in open Gewelven

,

daar de lugt door fpeelt, bevonden heb;
want in beflooten Gewelven van Putten of

Kelders, valt het onderzoek wat gevaarlyk.

Wanneer het druipen ophoud , blyft de

laatfte drup beftendig, als een rond puntje,

aan het nederhangende einde van den Steen

over: juist zoo als de Yskegels, by vrie-

zend weer, den vorm van het nedervloei-

ende water behouden; met welker gedaan-

te de Druipfteen volkomen overeenkomt.
Ver-

(
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Vervolgens bevriezen deeze Druipfteenen

in den Winter, en het overige Water, dat

’er nog mede verbonden mogt zyn , vriest

’er ,
om zoo te fpreeken ,

uit ; de Steen word
dus vaster, en neemt voorts van Zomer tot

Zomer weder nieuwe korften , door drui-

ping, aan, die insgelyks des Winters ver-

harden. Hier aan heeft men ’t ook toe te

fchryven , dat men die Druipfteenen veel-

al met holten , en by manier van dunne
laagen ,

aaneengezet vind , die van jaar

tot jaar famenftollen: weshalven ik ver-

trouw, dat men, van jaar tot jaar , den

aanwas dier druipinge zoude kunnen gade-

flaan, indien men gedulds genoeg had, om
eenigen tyd lang hier omtrent waarneemin-

gen te .doen Of nu deeze myne aanmer-

king op alle Druipfteenen over te brengen

zy, durf ik niet bepaalen : dan voor zoo
verre dit op de Hollandfche Druipfteenen

toepasfelyk is
,
geeven wy zulks op als der-

zelver natuurlyke oorzaak; en zullen voorts

de gedaante en eigenfchappen deezerSteen-

agtige aanzettingen onder de volgende

Soorten befchouwen.

Eerfte Soort.

PYPAGTIGE DRUIP-STEEN.

Van deeze Soort zyn die Druipfteenige

Pypen, welken men, in myne Verhande-
ling aan de Hollandfche Maatfcbappy overge-

geeven , op Plaat I , Fig . M, , kan afgebeeld

Zien. Men heeft ze gevonden met het rei-

ni-
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nigen van een overouden Put, aan derf

Leidfchen Burg, waar uit het water in de
buizen der cierlyke Fonteine dier Stad

geperst word ; by welke gelegenheid men
’er ook ontdekte, die de lengte van wel

ruim twee ellen hadden. Zy waren allen

van gedaante als de gemelde afbeelding,

dog fommigen aan ’t boveneinde wat dik-

ker; men vond ’er te gelyk eenigen als uit

twee buizen faamgegroeid ; dog verre de
meesten hingen aan lange buizen neder-
waards, nu wat langer, dan wat korter*

naast elkander: en derzelver koleur was
geelagtig graauw. Deeze Druipfteen is

over ’t geheel uitwendig glad
, en vertoont

geene poriën; dog die oppervlakte is nog-

tans, hier en daar, door uitfteekende af-

gebroken aanzetfels, wat fcherp, en ftroef

in ’t aanraaken, omtrent als Kalkfteen ; ook
zyn ze, ter plaatfe daar ze aan de muuren
gehegt geweest zyn, inderdaad Kalkagtig;

en geflooten door eene menigte van dunne
laagjes, als Schelfers,om elkander gegroeid*

Aan ’t nederhangende ondereinde worden ze

hol , en formeeren aldaar doorgaande holle

buizen , die , op verfchillende afftanden , met
uitfteekende middelfchotjes geflooten zyn:

’t welk my voorkomt veroorzaakt te wor-

den , door het ophouden van druipen , als

wanneer de holte telkens toeftolt; waar op
’er^by eene nieuwe aanvolgende druiping,

van tyd tot tyd, wederom nieuwe holle

buizen aangroeien ; ’t welk dezelven gefta-

dig in langte doet toeneemem Indien men
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dit aanzetfel in Vitriool-oly werpt, ver-

teert het geheel en al , en maakt die oly

zeer dik; zelfs veroorzaakt een kleen (tuk-

je, een dik geel fchuim op dezelve: in

Sterk- water verteert het ook, dog het ver-

dikt het zelve niet: zoo dat deeze Steenen

een Kalkagtigen aart bezitten, en onge-
twyfeld eenig Zout; welk laatfte wy egter

nog niet genoegzaam beproefd hebben. De
fmaak is als die van Kryt; dog met een
weinig famentrekkende prikkeling; voorts

laat dezelve een zeer flaauwen trek van
Vitrioolagtigheid, of liefst een weinig bit-

ter , na.

Tweede Soort.

BLADAGTIGE, KNOBBELIGE DRUIP-
STEEN.

Deezen Druipfteen vind men zeer ge-

meen, aan open gewelven en Boogen van

Bruggen. Dezelve groeit zelden zoo lang

als de voorgemelde; heeft wel eens een

groenen of blaauwen aanflag, die des Zo-
mers fomwylen uit het water opflaat; maar
is veelal ook wit. Deeze Soort is insgelyks

vast en hard aan de muuren verbonden;
dog zet zig meest al, als golvende neder-

hangende platronde bladen , aan één ; die

egter allen in het midden , ter plaatfe daar

het water afdruipt, rondpuntig uitloopen.

Veeltyds heeft een blaadje verfcheiden kar-

telige üitftekjes, die ontdaan, als ’er des

DELF-
STOF-
FEN.

BLADAG-
TIGE,

KNOBBE-
LIGE
DRUIP-
STEEN.



DELF-
STOF*

FEN.

OKERAG-
TIGE

DRUIP-
STEEN.

978 NATUURLYKE HISTORIE

Zomers eene fterke druiping plaats heeft $

en de druppen onderweg ftollen, eer zy
in het midden kunnen afdruipen

; welke
voorgaande en volgende vloeiende afdrui-

ping eene aangenaame rotsagtige vertoo-

ning geeft; juist zoo als de Yskegels fom-
tyds door de Schilders afgebeeld worden.
Voor ’t overige bezit deeze Soort dezelf-

de Eigenfchappen , als de voorgaande ; ik

heb ’er wel druppen van verzameld en
geproefd ,

dezelven altoos van een ligten fa-

mentrekkenden Vitrioolagtigen fmaak be-

vonden , en zeer waarfchynlyk fpeelt ’er

deeze Stof mede onder.

Derde Soort.

OKERAGTIGE DRUIP-STEEN.

In en aan de Steenen Waterleidingen van

onze Duinwateren, daar het meermaals
befchreeven Okeragtig Guhr zig aan de kan-

ten aanzet, en met het Duinwater door-

vloeit , ontdekt men nu en dan deeze Soort

van Druipiteen. Men ziet dezelve als eene
dunne korst aan de muuren gehegt; zynde
van een geelagtige koieur, die ze van het

Oker ontleent, waarom ze ook onderfchei-

den word , door de benaaming van Okerag-

tigen Druipjteen .

Der.
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Derde Geflagt.

TUF-STEEN. UITWENDIGE AANZET-
SELS OF OMKORSTINGEN.

Om dat ons, wegens onze befchryving

van de Steenen, by Rokanje, in ons Ant-

woord aan de Hollandjche Maatfchappy over-

gegeeven, door den Heer p. s. pallas,
eene volftrekt ontkennende en niet min on-

heufche tegenwerping voorgekomen is, die

wy in ons Eerfte Deel reeds gedeeltlyk weder-

legd hebben , en daar wy nu , meer dan ooit

,

die Steenen voor waare Tuffteenen hou-

den; zuilen wy ons, in deezen, niet van
onze eigen omfchryving, maar van die van
WALLERius woordlyk bedienen : op dat

het blyke, dat wy het' gezag van een ge-

leerden kundig Man, met de natuurlyke be-

fchryving en melding van de egte eigenfchap

der zaaken kunnen vereenigen, en geen-

zins met bedrog, of eigenzinnige denkbeel-

dei^door den Wel Eerwaarden en beroem-
den Heer cornelius nozeman opzet-

telykheid genaamd, te werk gaan. Dus luid

de omfchryving van den waarlyk Steenkun-

digen walleiuus.

55

„ De Tuflteen is een ligte Steen ,

niet zeer vast, dezelve is [egter] fom-

tyds hard, fomtyds poreus, en vol ga-

ten; deszelfs gedaante is verfchillende,

en zo ook deszelfs kolcur. Het is eene
verzameling van Delffloffelyke deeltjes ,

II. deel. Rrr ,, die.
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,, die ,
door het water mede gefleept zyn-

„ de , zig op nieuw vereenigen
, verbin-

„ den, en, als ’t ware, aan elkander ge-

,, kleefd, (gecementeerd) worden; en die

„ zig ,
meer of min, vast aan een zetten,

„ naar maate , dat het water meer of min

„ Ril zy of bewogen worde”. Op den
grond dier omlchryvinge noemt de Au-
theur deezen Steen : Porus aqueus [ohms

, fub

aqud
,
mum vei non fluente , depofüa materia

concretus. Tophus ,
7 ofus , Porus . Dat is.

Vaste Water Tuffteen , die onder het wa-
ter, weinig of niet vloeiende

, uit eene be-

zonkene StofFe te famen groeit of omgroeit.

Men noemt denzelven in ’t Latyn Topbus
,

To/uj, en ook wel Porus . Deeze algemee-

ne omfchryving van den Tuffteen in ’t oog
houdende, komt ons, aks de in dit Land
natuurlyke Tuffteen, byzonder voor, de

Tuffteen, by Rokanje, dien wy, ter oor-

zaake van ’t bovengemelde , als eene
Hoofdfoort op zig zeiven zullen befchou-

wen.

TUFSTEEN, BY ROKANJE.

Deeze Steen , die thans eender zyn Ge-

flagt voorkomt, als zynde door Tuffteen-

ftof bezittende wateren gevormd, is, voor
zoo verre het Tuffteen- water daar op be-

trekking heeft, in het Eerjle Deel
, Bladz.

494. reeds in aanmerking gekomen: dog
wy hebben toen de verdere befchryving

van dien Steen , benevens de breeder we-

der-
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derlegging van den Heer pal las toe hier

toe uicgefteld; en het weezenlyke des ge-

fchils, aldaar bepaald , kan ter deezer plaat-

fe overgebragt worden. Het verfchil be-

llaat kortlyk hier in. Volgens het gevoe-

len van dien Heer, zou deeze Steenagtige

aanzetting, te Rokanje, een Steengewas

zyn, dat door eene kragt, die in ’t zelve

is, groeit; en dus zou deeze aanzetting

tot de plantaartige Steenen behooren : daar

ik voor vast hield, dat zy groeit, door
omkorfting der Stoffen , die door de wate-

ren bewoogen zyn. Óm het verdrietlyke

voorflellen der beide verhaalen, zoo die

van den Heer p a l l a s ,
als van my zelven

,

te ontgaan , en ook geene onnoodige uit-

weidingen te maaken
,

zal ik my vergenoe-

gen, met eenvoudig mede te deelen een
nieuw en andermaal genomen onderzoek
deezer Steenwordinge; en vervolgens, op
den grondllag myner bewyzen

, de beflis-

fing aan myne Leezers overiaaten.

Agter het Dorp Rokanje, of Rackangie,

gelegen #op het Eiland Voorne, zuidweste-

lyk agter den Briel, bevind zig een Meer-
tje, ’t welk Noordoostelyk fmal, en ten

Zuidwesten breeder uitgeftrekt is. Het
Ruit in de laatstgenoemde ftreek, als in

eene ronde kom , aan de Duinen van de
Westplaatvan het gemelde Eiland ; en heeft

zyne uitloozing ten Noordoosten , in eene
fmalle Sprugtel van de Maaze, die door
het Brieifche Diep in het Eiland Voorne
vloeit. Dit Meertje is geen oude verftop-

Rrr 2 te
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te mond der Maaze, zoo als de Heer pal-
las wil, dat men hier te Lande zegt:

want hier van is geen het minfte fpoor te

vinden; noch in de oudfte Land kaarten,

noch in de Befchryvingen , noch in den na-

tuurlyken Staat van het geheele Land zel-

ve. Het is integendeel buiten twyfFel ont-

ftaan, uit de nedervlietende en opwellen-

de Duinwateren, geholpen door een over-

loop der Zee ; en heeft vervolgens ,

door eene gegraaven vaart, gemeenfchap
verkreegen met de Maaze, even als de

meeste andere vaarten van het Eiland. Hier
benevens draagt ook de Bodem van dit

Meertje , niet het fpoor van een toegeftop-

ten mond der Maaze, maar wel van een
geweezen overloop der Zee, aan dien ge-

heelen kant van het Eiland: dewyl men
ten Noordwesten van dit Meertje eene me-
nigte Zee-fchelpen vind, die tot onder de

Duinen liggen ;en men voorts aan de Stran-

den eene ophooping en aangroeijing van
Zandbanken gewaar word; welke van tyd

tot tyd nog toeneemt, van de Rokanjefche

Heveringen af, tot beneden aan de Gor-

fingen van Obdam ingeflooten ; die bekend

is by den naar» van ÏVestp!aat
, of aanwas

der JVestplaat . Deeze Zandbanken en Plaa-

ten , allengskens wyder uitgeftrekt , heb-

ben dit Meertje al voorlang van den over-

loop der Zee bevryd, en in de Zee-fchel-

pen Degts de nagedagtenis van derzelver

overftroomingen agter gelaaten; ’t geen

men hier, even zoo als in Noordholland
en
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en elders, daar men Zee-fchelpen vind,

uitdeeze overblyffelen bondig mag afleiden.

Het Meertje is bet allerbreedfte omtrent

Rokanje , en het fmalfte naar den kant van

de Strype, daar het eindigt. De diepte

verfchilt merkelyk, naar geraade dat het

Winter- en Zomerwater hoog of laag zy.

Op het Zomerpeil heb ik, agter Rokanje

,

aan den Duinkant
,
nog geen halven vadem

waters bevonden, dog meer benedenwaards
was ’t een vadem diep: en hoe meer men
zig naar den kant van de Strype keert, des

te dieper vind men het water in ’t midden
van zyne Bedding. Het is dus agter Ro-
kanje, in den grooten boezem, daar ’t,

des Zomers, geen drie voeten waters

heeft, het ondiepfte, en ’t wordt ’er van
tyd tot tyd nog ondieper, door den aan-

voer van Klaiflib, Modder en Zand, welke
Stoffen, daar ter plaatfe, by gebrek van
doortogt, gefladig ophoopen. Wat den
bodem betreft

, hier mede is ’t in deezer

voegen gelegen. Aan het Duin is dezelve

vast en Zandig, en ’er groeijen weinig

biezen , in opzigt des laagen oevers;

dan rugwaards afloopende , is de oe-

ver, aan de zyde der vlakke Landen, ter

wederzyden, vol Mattebiezen, en met al-

lerleie Waterplanten bezet; tusfchen wel-

ke Gewasfen de bodem Moerig en Veenig
wordt; ’t geen natuurlyk eigen is aan die

Planten. Ter plaatfe daar de Steenagtige

aanzetting gefchied , welke hier tusfchen

ligt , is de grond insgelyks hard , zandig en

R r r 3 vol
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vol Tuffteenen; dog met eenig zwart Slib

vermengd. Even voorby deezen grond,

ontmoet men, in den omtrek van wel tien

Roeden , eene ontellyke menigte Schelpen ,

die allen meest blaauw zyn, en voornaam-
lyk tot die Soort behooren , welke men
hier te Lande doorgaans Kroon fchelpen

,

( Tellince Pectiniformes') noemt; waar onder

zig ook veele gladde gemeene Schelpen en
Alikruiken bevinden; dog ze zyn allen der-

maate met blaauwagtige Stoffen bezet , dat

het Zand en de Modder , waar tusfchen zy
liggen

,
ook zwart blaauw geverwd zy , en

de modder, in ’t opvisfchen
,
Hinkt. Dee-

ze Schelpbedding ftrekt zig ten Noordwes-
ten van het Meertje, naar den Duinkant

,

uit; terwyl de bodem ten Zuidoosten aan

het Weiland, daar de vlakke Landen van

Rokanje liggen
,
geheel moerig en vol zwart

Klaiflib is. Vervolgens vind men den grond ,

beneden waards, hoe langer hoe Klaijiger;

als wordende vervuld met het Klaiflib der

Klailanden, langs welken het water loopt,

dat met de Polderflooten gemeenfchap heeft.

Dit Klaiflib is eenigzins zwartagtig , dog het

word zuiverder , naar maate de uitloop van

het Meertje gemeenfchap met het Maas-

water kryge. Dus bevind zig thans het

grootfte gedeelte van dit Meertje ; en wat
het Water zelve aangaat, het is veeltyds

zoet, fchoon het nu en dan,gelyk de Heer
pallas, naar waarheid , meld , eenige zou-

tigheid bezitte; die egter maar flaauw is,

en veroorzaakt word , door het nabyftroo-

men-
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mende Maaswater, ’t welk zig, voor en

om het Eiland Voorne, met ’t Zeewa-

ter vermengt : buiten dit heb ik ’er meer
een vunzen, en een weinig prikkelenden,

dan wel een rechten zouten fmaak in ont-

dekt, die wy niet vreemd zyn van de

gemelde Schelp-beddingen af te leiden.

Het water is fomwylen ftilftaande ; dog,
en dit heb ik elders meer aangemerkt,

by de opene Sluizen is het ebbe en vloed

onderhevig. Voorts heeft het des Zomers
zulk eene aanmerkelyke groene koleur

, dat

ik niet weete, dezelve in eenig Meer of
Water, hier te Lande, ooit zoo fterk ont-

dekt te hebben. Ik ondervroeg deswegens
de Ingezetenen van het Dorp, die my zei-

den , dat dit groen aldaar ’s jaarlyks in den
Zomer ontftond ; dog dat het, by toevloed

van frisch water , met zwaaren regen , of

byzonder op het naderen van den Winter,
wel verdween, ’t Komt my voor, dat dit

groen niets anders is , dan het eigenfte

groene wolkagtige mengfel, dat men des

Zomers by zwaaren dauw, of zoogenaam-
den Honingdauw, in onze Rivieren ziet;

dog zig hier by uitneemendheid vertoont.

Belangende de Dieren en Visfchen in dit

Meertje ; dezelven zyn
,
zoo als de Heer pal-

las zegt ,Voorn , Karper, Baars, Pos, Snoek

,

Zeelt en Aal , dog hy heeft de Rivier-garnaal

,

de Spiering en de Winde, en fomwyl Maas-

bot, die ’er ook huisvest, en door de Maa-
ze in komt, niet opgenoemd. Wat voorts

nog wel byzonder den Water-pisfebed
,
(Can-

R r r 4 ceU
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•

cellum pulicpm) of Watervloo
,
gelyk de Heer

boddaart die Diertje, in zyne Vertaa-

ling, noemt, betreft, defeze is ’er by me-
nigte; dog daar omtrent (laat aan te mer-

ken, dat dit gedierte zig overal aan de oe-

vers der Maaze , en in meest alle Slooten

der Maaslanden onthoud, gelyk ook in de

Lek, den Rhyn
,
de Vecht, en andere Ri-

vieren onzes Lands. Zoo dat deeze Dier-

tjes, fchoon men ze overvloedig in de

Zeeboezemen vinde, mede in onze Rivie-

ren huisvesten: ook brengen ze niets toe

tot de vorming der Tuf-ileenen ; alleen

maaken ze eenige uitwendige holligheden

in de korst der groote Steenen; en ze zyn
in dit Meertje geene grooter byzonderheid

,

dan in andere Wateren.
Dan laat ons , terwyl hier geen befchry-

ving der Dieren en Planten, of Plantdieren

vereischt word, nader ter zaake treeden.

Aan den West-Noordwest kant van dit

Meertje, drie roeden of daar omtrent van
den oever, ontdekt zig boven ’t water een

te faamgeraapte hoop Steenen, die door de

Jongens, of ook wel door een zekeren

daar by belang hebbenden Schuitevoerder

,

gèftadig van den Bodem van het Meer op-

gevischt, en byéén gefhpeld zyn*. Voorts
is de Bodem daar ter plaatfe, wel vier en-

twintig voeten en meer ,
van het midden van

de hoop gerekend , dat is in den omtrek , en

om zoo te fpreeken ,
van agt* en veertig voe-

ten , middellyns , meer ofmin als bezaaid met
allerleie Tuf-fteenen, van verfchillcnde ge-

daan-
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daante ;
welken zig juist op die plaats en iets

verder , alleen fchynen faam re zetten; wel-

ke aanzetting voornaamlyk op deeze wyze
gefchied. ’Er groeit, uit een klaiagtigen,

en te gelyk zandigen moerigen grond, eene

foort van driekantige lcherphoekige Bie-

zen , die , by van royen
, de Vyfde Soort is

;

welke by michelius, om derzelver drie-

boekigen Ideel
,
met dit uitfteekende ken-

teken voorkomt, caule exquifite trianguia z

,

met een juist driekanten Heel ; en verder

volftrekt overeen ftemt,met de, door den
Geleerden van royen, aangehaalde afbeel-

ding van DODONEUS. Des deeze Soort

van Biezen, welke hier groeit, door den
Heer p ai.las verkeerdlyk genoemd word,
de Carex acuter, nadien de Carcx acuta van
LïNNiEus , de tweede Soort van van royen
is. Wyders,zoo de Heer pallas hetfamen-

ftel van linnteus naauwkeurig in 'toog

wilde houden, had hy, bevoorens een an-

deren te berispen , de Synonyma Authorum
,

van LiNNiEus (*), by zyne 2ófte Soort,

de Pfeurfo Cypmis , behooren na te zien; als

dan zou hy bevonden hebben, dat ’er

nooit duideiyker befchryving, dan die van
scheu chzer'Q), noch keuriger afbeel-

ding j

(*) Linn. Sp. Plant. Edit. Ao. 1753. pag. 978,

Syft. Nutur. Edit. 17 67. pag. 618. No. 32.

(t) Scheuchzer, Agrofiograpbia t 1719. pag.

440 en 441.
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ding, dan die van dodo neus (*) en mo-
ris on (f), met deeze driekante Biezen

van Rokanje overeen kon komen. In ’t

voorbygaan heb ik hier ook te melden, dat

die Heer nog een misflag heeft; met te

zeggen, dat de Lemna
, of het Kroos, niet

dan in de Slooten gevonden word: want
het tegendeel is waar; de Lemna groeit ook
in ’t Meertje zelve overvloedig; dog ze

word door den flroom, gelyk in alle bree-

de wateren, naar de kanten gedreeven

;

maar kan ,
by ftilte en een aanvoerenden

wind, het Meertje, nu en dan, op de eene
of andere plaats geheel bedekken; byzon-
der in dien tyd, als het kroos het fterkfte

voorteelt; en ik heb het water , omftreeks

de plaats der Steenwordinge , zelf met Kroos
bedekt gezien ; dog al genoeg hier van.

Deeze gemelde driehoekige Basterd Cype-

rus , dien wy, om ’t gemak onzer taaie,

driehoekig IVater-Biesgras noemen zullen ,

groeit wel inzonderheid op den bodem,
ter dier plaatfe, daar de Steenwording voor-

naamlyk gefchied, en fchaars aan den kant.

Aan deeze Biezen zet zig , gelyk aan

alle Waterbiezen, in alierleie Stroomen,
een groen lymerig Slib, van wel een

handbreed boven den Bodem, en ruim
twee

(*) Dodoneus, Kruidboek , 1608. pag. 592.
de Tweede Figuur, ©alfcjjjt CppttUgiu Zynde vol-

maakt de Figuur.

(f) Morison, Hist, Tom. III. pag 242. Fig. 8.

Tab. XII. Fig. 5.
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twee beneden de vlakte van het water,

juist op die plaats, daar, volgens de wet-

ten der Waterkundige Stroomkennisfe , de

Stroom het evenredigfte loopt. Rondfom-
me dit Slib

,
dat een uitwerkfel der Plant-

aartige uitwaasleminge , of van een aanzet-

tend groen Slib der Wateren is, zoo als

men *t zelve aan de fteelen der Waterkrui-

den en alle Waterplanten overvloedig ziet;

zet zig de Tufftof, of het Steenmaakende

Zand en Klaiilib aan; en vormt, in den tyd

van een jaar , om de Bies eene Steenagtige

Korst, die volkomen de gedaante der rul-

ligheid van het groene Slib behoud, en,

zoo als de Heer pallas het zeer natuurlyk

vergelykt, omtrent de dikte van gemeen
grof papier heeft. Vandeeze eerfte aanzet-

ting hebben wy hier op Plaat X , big . F. op
een open plaatsje , de door ’t vergrootglas

befchouwde Stofte afgebeeld , zoo als zy zig

op een Rukje hout heeft aan^ezet; waarin

men die rulagtige aanzetting, tusfchen wel-

ke Steenige Zandknobbels vertoond wor-

den , kan befpeuren. Deeze Steenmaaken-

de Tufftof ontftaat , volgens ons gevoelen,

uit de ontfloopte Kalkaarrige deelen van

het Schelpbedde , dat net even aan en voor

de plaats der Steenwordinge ligt: deeze

deelen, vermengd met het aangevoerde

fyne Maas klaiflib , en de fubtielfte Zand-
ftoffen , hegten zig aan het lymerige groene
Slib der Biezen, en vormen dus de eerfte

korst. Als deeze eerfte korst op die wyze
ftand gegreepen heeft, dan zet zig het vol-

delf-
stof-
fen.

Elencbus

Zoophyt,

pag 2.70.

HolL
Miatfch,
VIII.

Deel

,

2 Stuk

,

Tab. I.

Fig. B.

en C.



DELF-
STOF-

FEN.

Zie
Plaat X.
Fig. G.

990 NATUURLYKE HISTORIE

gende jaar om dezelve, alfchoon de Bies

niet meer groen zy, op nieuw het lymeri-

ge Slib, dat zig rondfom derzelver deel on-
der water hegt, en daar op zet zig weder
de door het water bewoogen Steenvormen-
de Stof aan dit Slib aan. Vermits nu deeze
aanzetting dus van jaar tot jaar voortgaat,

zoo moet de Verfteening allengskens meer
en meer toeneemen, tot dat de Steenagti-

ge aanzetting , door de zwaarte
, te gelyk

met de omkorfte Bies afbreekt, en op den
Bodem neder valt. Wanneer nu de Steen
indiervoege op den Bodem ligt. dan neemt
het onderfte gedeelte , dat in den grond
inwelt, geen aanzetfel meer aan; maar
men befpeurt die voornaamlyk in de opper-

vlakte, byzonder in de groote Steenen.

Betreffende de kleene Steenen aanzetfels,

die, buiten het bereik der Stroomftrekkin-

ge, op den grond liggen, deezen fchynen

flaauwer, door nieuwe omkorfting
,

aan te

groeien, vermits men ze glad en afgeflee-

ten vind; ’t welk ontftaat uit hunne fchuu-

ring op den bodem. Ook gefchied de aan-

zetting op de groote Steenen, flegts door
eene foort van bezinking; ’t welk ten dui-

delykfte blykt, als men nagaat, dat men
het eerde fpoor der aanzettinge om de

Bies of eenig ander lichaam , ( want men
vind de omkordmg ook om andere lichaa-

men,) ’er in verliest; en de Steen, van

boven binnen het bereik der Tufftof lig-

gende, en daar mede bezinkende, onre-

gelmaatig word. liier toe brengen ook de
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1

Water-pisfebedden , die
J

er by duizenden

op rusten en omzwerven , bet hunne toe

;

dewyl ze te wegen brengen, dat de Tuf-

ftof zig niet glad en effen , maar met hol-

ligheden aanzet; op de eigende wyze als

men aan Kalkaartige Rotfen de indrukfels

van Krabben, Kreeften, mitsgaders van

allerleie Zee-dieren, en byzonder Hoorn-
Hekken, befpeurt. De Heer pallas heeft

de menigte deezer Diertjes insgelyks waar-

genomen, en zegt, dat ze ’er veelvuldig

rondsom zwemmen , en alle de holligheden

der Rotfen vervullen (*) : dog hy befchouwt
die holligheden

, welker tusfchenruimten

knobbelig- worden
,

als gevolgen der groei-

ende knoppen van den Steen. Dog dit zoo
zynde, waarom groeien dan de kleene Stee-

nen , daar geene deezer Dieren op of by
komen, niet aldus? En waarom behouden
de inwendige omkorftingen of laagen , wel-

ken nog verschom de Biezen gezet zyn, die

gedaante inwendig niet? Deezentogzyn al-

len glad, vast
, mitsgaders zeer zigtbaar om

elkander aangezet
;
en die gladde aanzettin-

gen worden dan eerst uitpuilend knobbelig,

als de Steen met de Bies nedergevallen is

,

en dus door de Infecten op den grond ge-

vonden word. Als dan is ’t , dat de Water-
pisfebedden, daar op aazende, de knob-

bel-

(*) Elejichus Zoophyt
, pag. 269. InfeQorum Mari-

norum folum Cancellum Pulicem in eo notavi ; is vero
in rupibus iacus flatim defcribendis omnes caverimlas
opplet, Ê? nwnerojisfimus circumnatat.
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beitjes aanhoudend formeeren; die, naar

maate dat de Steen al grooter en grooter

aanzette, insgelyks toeneemen, en holle

fchuilplaatfen dier Diertjes worden,* waar
door ’er , als ’t ware , aanzetfels op aanzetfels

voortkomen. Wyders vind men hier in

dit Meertje veelvuldige kleene Steentjes,

die, ’t zy door uitvreeting der gemelde In-

feóten , ’t zy ter oorzaake van , afbree-

king, ’t zy uit hoofde der tegen één bot-

zinge van den Stroom, of het Stooten van
haaken of roeiriemen, waar door een of
ander brokje van de groote Steenen af-

breekt, ontdaan zyn : deeze kieene Steen-

tjes nu, die ’er by menigte verfpreid ge-

vonden worden, zyn veelal rond en glad

afgedeeten , en blyven dus , zonder eenige

verdere , of ten minden aanmerkelyke knob-

belige aangroei, op den Bodem liggen,

daar ze over elkander heen fchuuren. Voeg
hier nog by, dat zelfs de groote Sceenen

,

zoo als zy onder op den grond voorkomen,
op die zyde , waar mede zy in het Zand
inwellen, geene knobbelige uitpuilingen

verkrygen, maar eene gladagtige korst

behouden. Daar zyn ’er, ’t is waar, ee-

nige weinigen, die in de rondte knobbe-
lig zyn; dog dat zyn zulken, die niet vlak

op den grond gelegen, maar, op andere

Steenen, byzonder op de Steenhoop, geda-

peld , een vrijen toegang voor de Water-
pisfebedden , tusfchen de kieren der Stee-

nen, gelaaten hebben: op eene dergelyke

wyze als allerlei kleen gedierte tusfchen

een
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een opgeftapelde hoop onregelmaatige

Steenen indringt. Daar deeze aanzetting

dan op die wyze gefchied, en ’er zulk eene

invreeting plaats heeft, begrypt men ligt-

]yk, dat die omkorfting niet alleen, maar

ook de knobbeligheid , van jaar tot jaar

geweldig moet toenéemen, byzonder in de

oppervlakten dier Steenen , die het hoog-

fte liggen.

Benevens dit alles, dat, zo we vertrou-

wen
,
ons gevoelen duidelyk opheldert en

kragtig ftaaft, hebben we nog eene opmer-
king voor te draagen, welke dienen kan,

om te toonen, waar uit het ontftaat , dat

die zelfde Soort van Steenen ook onder
eene andere gedaante voorkomt. Men be-

vind hier naamlyk dikwils, dat ’er een of
ander reeds omkorst ftukje van de Biezen,

of derzelver bladeren, of ook afgebrooken

Hukken van grooter Steenen, of eenige an-

dere omkorlte Zelfftandigheden op den
grond geraaken : als mede dat ’er in dit

Meerwater eene foort van kleene witte

Steenmosfeitjes huisvest. Deeze Steen-

mosfeltjes nu , die het bloote oog ontflip-

pen , dringen in deeze Steenen in ; ’t geen

men door ’t Microscoop duidelyk ontdekt,

dewyl men ze ’er menigvuldig in gewaar
word. Deeze Schelpdiertjes hooien den
Steen uit, en teelen ’er in voort, gelyk de
Houtwormen in het Hout : al geftadig verder

boorende, maaken zy den Steen als uitge-

vreeten
; en ’er in voortteelende

, vormen zy
tegen die holle wanden , uit het Steenige Tuf-
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delf- Bib, hunne Nestjes, even als de Escbara of
stof- het Hoornwier om de Koraalen. Hctinwen-
FEN

’ dige van dat (lag van Steenen vind men dan
bezet, met eene foort van aaneengefcha-

Tlaat X. keerde faamgegroeide Buisjes. Nadien nu
Fig. K. deeze Buisjes (leeds vermeerderd worden

,

alzoo die Mosfeitjes in dit water overvloe-

dige Kalk* en Klaiaartige Stoffe vinden, ter

bouwinge van hunne Nesten; en de Wa-
terpisfe.bedden ondertusfchen op dit gedier-

te aazen ; zoo vormt hier de een de inwen-
dige uitgevreeten , en de ander de uitwen-

dige knobbelagtige gedaante der groote

en eenige Rol-fteenen. Dan de Escbara ,

welke de Heer pallas hier bedoelt, en

j, bas- vergelykt met die van den Heer baster,
TF.ii ,

verfchilt hemelsbreedte van het bovenge-
Natuurk. nielde. Wy hebben het geluk gehad om

,

IDeeï buiten eenige gunftige aanmerkingen, we-

Tab. * gens dit onderwerp ,
van den laatstgenoem-

VII. den Heer, die in de kennisfe van onze In-

landfche Plantdieren voor niemand behoeft

te wyken , een fraai (luk van de door den
Heer pallas aangeroerde Escbara te ont-

vangen: wy hebben het zelve vergeleeken

met de Steenen van Rokanje ; dog het ver-

fchil is oneindig groot. Die van den Heer
baster beftaat uit fnippelige, fyne, blad-

agtige, als kant doorlugtige bladertjes,

Plaat X. faamgegroeid ; daar de Escbara
, die men

Fig- K* tusfchen de Steenen van Rokanje vind,

uit lange buisjes, welke waaieragtig te fa-

men loopen , en boven netswyze naast één

liggen, is faamgefteld. Wanneer men dit

alles
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alles gadeflaac, fchynen ’er zig twee ver-

fchillende wyzen deezer Steen wordinge op
te doen; naamlyk, eene ter oorzaake der

aanzettinge van de door het water bewoc-
gen Tufltof; en ecne andere uit hoofde

der bearbeidinge van die Stof, door Die-

ren ; terwyl egter in beide die gevallen

,

overeenkomftig met het geen wy beweerd
hebben, deeze Tufltof altoos haaren oor-

fprong in het Meertje heeft. Dus doende
vervalt de (telling van den Heer pallas
van zelve. Want, is het een Steen , die

door een grondbeginfel , dat in denzelven

huisvest, groeit; dan kan geen Dier iets

tot deszelfs gedaante, groei en vorming
toebrengen. Ook kan een en dezelfde

Steenaart in het eene ftuk geen duidelyke

aanzetting van allerfynlte laagen vertoo-

nen , aan welker vorming , noch een
plantaartig, noch een dierlyk weezen deel

heeft , wel te verftaan in de oorfpron-

kelyke Stof zelve; en tevens in een an-

der (tuk blyken geeven , dat die Steen-

Itof volftrekt, door de bearbeiding van
Dieren, bewerkt word. Deeze beden-

kingen , onder herhaalde waarneemingen

,

gemaakt hebbende., bepaalen wy ons vry-

moedig en gerust , tot ons voorheen ge-

maakte denkbeeld van deeze Tufltof. ’Er is

niet aan te twyfelen, of ’er ontftaat in het

Meertje van Rokanje, uitjiet by de Vcr-
fteenplaats liggende Schelpbedde , ver-

mengd met KlaiOib, en mogelyk eenige
foort van Welzand, en ons nog onbekende

II. deel. Sss ZOU-

DELP~
stop-
ten.
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zoute of andere, uit de Duinen afvloeien-

de, Steenftoffen , eene Tuffleenige Stof;

die zig, op zekere tyden, om de Planten

of andere lichaamen, door omkorfting, aan-

zet, en welke, reeds gevormd zynde ,

door Diertjes doorboord of verzameld

word, die dezelve tot hun verblyf gebrui-

ken. En ’t is voorts zeker, dat de om-
korfting gefchied door aanzetting, aan het

Slib der Planten , en door de beweeging
der Steenagtige deeltjes door het water; als

mede dat de omkorfte Steenen , op den bo-
dem nedervallende , of zelfs nog om het

Riet groeiende , van Diertjes doorknaagd
worden; en dat deeze Steen, zoo wel uit

dien hoofde, als ter oorzaake eener verde-

re aanzettinge van Tufftof, tot eene aan-

merkelyke grootte toeneemt; zoo dat men
’er wel ter grootte van twee voeten mid-
dellyns vinde. Dog laat ons , naar ons ge*

voelen ontvouwd en bekragtigd te hebben

,

nu nog kortlyk het oog vestigen , op eeni-

ge bedenkingen van den Heer pallas daar

tegen in gebragt.

„ Indien het, zegt hy, een Tuffteen

,, was, dan zou het Meerwater, en de

„ grond , waar in het gebooren word
,
grond-

,, beginfels in zig bevatten, tot die voort-

„ teeling bekwaam, en die grondbeginfels

„ zouden, door eene Scheikundige ont-

„ binding of overeenbrenging , ontdekt

,, worden
; maar de naauwkeurige proeven

,, der Scheikunde toonenhier niets, en het

„ lang bewaarde water liet geen zetfel val-
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„ len”. Hier op dient, voor zoo verre

deeze aanmerking betrekkelyk is , op de

befchryving der Steenen van Rokanje, in

de Verhandeling , aan de Hollandfcbe Maat*

fcbappy overgegeeven , dat deeze Stoffe , in

dat Gefchrift, nergens door my een Tuf-

fteen genoemd word; maar ontkennender

wyze gefteld is, dat die Steenen geen Sta-

lahites of Druipfteenen waren; welker ver-

fchil in deeze CLASSE kennelyk onder-

fcheiden aangeweezen is. Dus behoefde ik

deeze bedenking, in dit opzicht, niet te

beantwoorden; dan, voor zoo verre ik nu
aan die Steenen een Tuffteenigen aart toe-

fchryf, en tegenwoordig bepaal, ’t geen
ik toen vermyd heb vast te Rellen , zoo
ben ik egter verpligt ’er thans reden van te

geeven. Om dit ten overtuigelykften te

doen, zal het in de eerfte plaats noodig

zyn ,
de omfchryving van wallerius

, aan

’t hoofd van dit Gejlagt geplaatst, naauw-
keurig in ’t oog te houden ; om dus te kun-

nen zien, in hoe verre onze Steen daar toe

behóórt; ’t welk wy gerustlyk verzoeken ,

dat alle kenners vrymoedig in agt gelieven

te neemen. ,, Als het een Tuffteen was,

„ zegt de Heer pallas , dan zou het Meer-

„ water die grondbeginfels in zig bevat-

„ ten”. Maar, dus redeneert hy, het wa-
ter heeft die grondbeginfels niet : by gevolg

,

het kan geen Tuffteen zyn. Dog, vol-

gens wallerius, is de Tuffteen een meng-
fel van vaste aarddeelen , die door den loop

der wateren verbonden, als ’t ware aan

Sss % één
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één gekleefd, (gecementeerd) zyn, en zig

meer of min vast aan één zetten , naar maa-
te dat liet water meer of min ftil zy of be-

woogen worde. Dus verre wallerius. De
Heer pallas nu erkent, dat de bodem, om-
trent de plaats der Verfteeninge, zandag-

tig is; dat ’er veel Schelpen gevonden wor-
den; dat ’er van de gronden der Weilan-
landen Slib word aangevoerd, (welke wy
klaiaartig bevinden ;) dat het Maaswater,
door de Sluizen ingelaaten

, ’er beweeging
veroorzaakt ; en dat het water eenige zoe-
tigheid heeft. Zoo nu Aarddeelen . als me-
de, gelyk waaragtig is, Schelpftoffen

, en
vervolgens Zanddeelen, de noodzaaklyke
Stoffen ter Tuffteenwordinge zyn ; wie kan
dan ontkennen, dat het Meertje die grond-

beginfels, ter plaatfe der omkorftinge, be-

zit?

,, Maar de Scheidkunde, vervolgt de

,, Fleer pali as, toont hier niets”. Dan,
zie daar onze herhaalde Scheikundige proe-

ven. De Steen, hoe fterk gebrand
,
gaat

niet tot Kalk over, maar behoud zyne ge-

daante , word zwart, mitsgaders in zyne
uiterfte korst bros, even als Tuffteen; en

toont flegts eene kalkagtigheid , door ges -

ting. De Steen knapt, wanneer hy in de

bette komt. De kleene, ronde en gladde

Steentjes, die zonder Eschara zyn, wor-

den hard. En wanneer zoo wel de eene

als de andere uitgebrande Steenen tot poe-

der gebragt zyn ,
beftaat dat poeder uit zan-

dige klaiitoffige deelen, die in het water

door-
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doorzinken, dog op geenerleie wyze met
water zoo mengbaar worden, als Kalk of

gebrand Koraal-poeder. Wanneer men een

Rukje wit kalkaartig Zee-koraal, en een

Rukje van den Steen van Rokanje, in Vi*

triool-zuur werpt, gesten zy beiden, dog
het Koraal verteert geheel en al

, zeer fpoe-

dig, en laat niets over; tervvyl de Steen

eene taaie lymige zwartvaale Stof overlaat.

Het Koraal, tot poeder gebragt, en in

Sterkwater geworpen , bruischt op
, en laat

een weinig bruine AardRofFe over, die by
doorlekking het papier niet aanflaat: maar
een dergelyk poeder van den Steen (laat

het papier aan, met eene vette zwarte ko-

leur, en ’er blyft al vry eene goede hoe-

veelheid zwarte fmettende StoiTe over. Uit

deeze proefneemingen volgt, dat deSteen
van Rokanje, fchoon dezelve, in deeze

geesten beproefd, voor zoo verre de ges-

ting betreft, eenigen fchyn van overeen-
komst met het kalkaartige Koraal hebbe;
’er egter zeer veel van verfchilt, ten aan-

zien van het overfchot der uitgegeste Slof-

fe, als welke haare betrekking tot den Tuf-
Reen ten vollen vertoont : nademaal de

Tuffleenige x^arddeelen van deezen Steen
niet verteeren , en ’er de olie vrin het

BiesOib in overblyft. Dus ziet men hier

tevens, dat het eigenfle grondbeginfel der

Stoffe heerscht, in die TufRoffe van on-

zen Steen , welke door Diertjes bewerkt
wordt, als in die, welke zig door omkor-
fting aanzet : even gelyk het W asch , dat men
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van de Planten* en Bloemen verzamelt, het

zelfde grondbeginzel heeft, als het Wasch,
dat de Byen uit de Bloemen zuigen, en in

de Honigraaten bearbeiden. Wyders ver-

gist zig de Heer pal las, als hy zegt,

„ dat de opbruifching van den Steen , een

„ reuk, als van aangebrande dierlyke Oly

,

„ QOleum Empyreumaticwn geeft”. De
reuk dier opbruifchinge tog, is geen ande-

re, dan die zuure zwavelagtige reuk of
waasfem , welke de Vitriool-geest , met
meest alle in deszelfs zuur gestende lichaa-

men uitftoot. Betreffende zyne aanmer-

king, „ dat ’er zig, met opgeloste Kwik

,

„ en Siroop van Violieren , eene oranje

„ en groene koleur vertoont”; dit ver-

fchynfel is zeer flaauw : dog ’t zy zoo ; de

Tuffteen doet zulks ook; en dit ontftaac

niet uit den Steen , maar uit de vuiligheid

der Waterdieren. Verder is het Magma,
waar van hy gewag maakt, ook niet taai,

maar het word , droog zynde , ligtlyk tus-

fchen de vingeren tot poeder gewreeven.
Wanneer men eindelyk een ongezuiverd

bros ftukje Steen in den Geest van Vitri-

ool werpt, verteert het; dog het laat even-

wel veele vlokjes als Yzer guhr na. Alle

deeze proeven te famen , hebben dus

wel eenigen fchyn van overeenkomst met
het Koraal; dog ze verleenen ten zelfden

tyde nog veel fterker bewyzen van een
Tuffleenigen aart. Ook zou het my geen
wonder doen, al ware ’er nog meerder over-

eenkomst in te belpeuren; want ik ben niet

vreemd
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vreemd van te denken , en zal het op zyn
tyd betoogen , dat ’er in veele Zee-koraa-

len ,
’t zy ze uit zig zelve groeien , ’c zy

ze, naar het nieuwe gevoelen
, door de be-

werking van Diertjes, ontftaan, eene Tuf-

fteenagtige StofFe heerscht.

DeHeerPALLAs merkt in deezen ook
nog aan, ,, dat het lang bewaarde water

„ geen zetfel liet vallen”. Dan, dit heb-

ben wy zelven in ons Berigt aan de

Maatfcbappy reeds gemeld, en naastdenke-

lyk heeft die Heer zulks uit ons overge-

nomen ; vermits hy zyne proeven kort voor
zyn vertrek genomen , en dus geen genoeg-
zaamen tyd gehad heeft, om uit zig zelven

eenig gegrond befluit, raakende dit zetfel,

op te maaken. Dan wy weeten dat de
Hoogleeraar GAUBrus dit onderzogt,en
in het water, wel twee jaaren bewaard,
geen zetfel ontdekt heeft; het welk wy in

onze Verhandeling bedoelden; dog waar
omtrent wy zyn Ed. naam verzweegen

, ten

einde om in het dingen naar den prys der

Maatfcbappye niet ontdekt te worden. Daar
naar heeft de Heer pallas, diestyds we-
der komende van zyn tochtje naar Rokan-
je , my noch van het een , noch van het

ander, waar mede hy naderhand zoo on-

heusch, en niet minder dan met eene ge-

meenfchaplyke vriendfchap overeenftem-

mende, voor den dag gekomen is, geene
de minfte melding gedaan; alleen heeft hy
my het volgende, in eene vriendlyke Mis-

five, die ik bewaar ,gefchreeven. Le voya*
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ge de Rokanje M’a fatisfait ,
autant que je pouvois

fouhaiter de l'etre . IL faut que nous prenions des

mefures ,
pour faire ce voyage enjemble .— Ni ts

meer meidende van de zaak, is die Heer
naderhand by my heusch ontvangen ; ook
hebben wy famen nog proeven met de zuu-

ren, op dien Steen, gedaan, in tegenwoordig-

heid van den Heer Profesfor gmelin , thans

zyn geleerden Reisgenoot ; en beflooten dat

dezelve een Tuffteen was. Een doorzigtig

Leczer begrypt uit dit Haaltje ligtlyk, dat

’er niets minder dan gem^enzaame heusch-

heid, die rechtfehaapen Natuurkundigen
altoos behooren in agt te neemen , in de

behandeling van den Heer pal las te vin-

den is. Dan, dit in ’t voorbygaan; zie

hier nog iets naders, ter zaake dier bezin-

kinge. ’t Is waar , het water daar omftreeks

laat, lang bewaard zynde, geen zetfel val-

len: dog, dan is het gefchept in een tyd,

of als het genoegzaam door geen ftroorn ge-

roerd, of als ’er dat groene Slib niet fterk

mede vermengd was. Wantwy, aandag-

tig gemaakt op dit onderzoek, hebben be-

vonden, dat ’er in de maanden July en
Augustus

,
wanneer het water geheel groen

is, een groen Slib, met klaiagtige StofFe

neder ftrykt,die eerst als Wolken door het

water dryft, zig daar na aan den kant van
het glas aanzet, en eindelyk op den bodem
als een leemig Slib nederzinkt, tot dat het

water helder is. Het zelfde water, op an-

dere tyden , in ’t Voorjaar of den Herfst-

tyd, gefchept, was cn bleef helder; dog,

vol-
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volgens het getuigenis van den Man , die

het opzicht over dat Meertje heeft, en

’er dagelyks in vischt, kan dit eigenfte wa-

ter, hoe helder het in dien tyd cok zy,by
een fterken Westen en Zuid- westen wind,

zoo gemeen hier te Lande, met zulk een

geweld den ondiepen grond beroeren
, en

tegen den Duinzand-bodem aldaar aanflaan,

dat het gantsch en al met Maas flib, Zand
en Modder vermengd zy , en eenige fhilte

en kalmte vereifche, eer het weder be-

zonken is. Als men dit in aanmerking neemt

,

vind men ’er geene tegenftrydigheid in , dat

het water fomtyds geene Tufftof bezit, of
liever in beweeging brengt , en dat men
dezelve op den eenen tyd ’er minder in ge-

waar word, dan op den anderen. Men on-

dervind dit insgelyks in fommige boezemen
der Maaze, en zelfs in Zee (*J); daar het

water nu eens troebel, en dan weder zeer

helder is, naar de zagte of fterke fchuu-

ring, die wind en flroom veroorzaaken.

Hoe ongemeen fyn daarenboven de Steen-

maakende Stoffen kunnen zy n , eer zy zig aan

dén zetten, kan men nagaan, uit de aanzetten-

de Steenen , in de lichaamen der Dieren
, die

zig in deBlaas of elders vastzetten;waarby wy
wel uitdruklyk deeze Steenaanzetting ver-

gelyken. Aan deeze Steenen tog , welken ook
door omkorfting

,
niet ongelyk aan die onzer

Stee-

(*; M a r s i l. Hist. Pbyf, de la Mer• L e i b -

mts, Prolog, pag. 25.
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Steenen, met eene flymerige Stof aanzet-

ten , kan men waarlyk geen ander groei-

end grondbeginfel toefchryven
, dan dat van

eene onzigtbaare doordringing der vogten
van eene Steenmaakende Stof. Maar eens
gefield zynde, gelyk wy gaarne toegee-

ven, dat het Water in het Meertje van
Rokanje, voor zoo verre men het als zui-

ver water aanmerkt, geene Tufftof bezit:

dit neemt niet weg, dat het door de ge-

melde flerke roering, den wind, den op-

en afloop der Sluizen, dien de Heer pal.
las zelve erkent, met zulk eene drift be-

woogen worde, dat de Aarde, de Klai,

het Zand en de ontfloopte Schelpdeelen

,

die de grondflag der Tufftoflfe zyn, en zig

wel byzonder omtrent de plaats der Steen-

wordinge bevinden , zig met het Water
vermengen , en aan de flymige Bieskorflen

hegten , in dien tyd als het Water vol van
dat Slib is. Dit zyn niet alleen myne ge-

dagten , maar beroemde Steenkundigen be-

vestigen het zelve: men hoore hier den
naauwkeurigen Profesfor gesner , die zig

,

wegens de Tuffleenwording , aldus uit-

drukt (*). Si vero bujusmodi aquafuper arenam ,

glaream , fuper folum plantarum foliis , £? vir-

gultis ftratum ,
aut fuper muscUm defluat , aut

Ji planta ajmticce Sphagna ,
Hypna , Chare

& Simiks cito increscentes herbce fmdum al-

vei

(*) Joh. gesn. Traft* Pbyf de Petrificatis. pag.

108.
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vei aut ftagni impleverint brevi magni trac-

tus. Tophacearum concretionum mscentur
, qua

cum herbis jimiil includunt testas variorum ani-

malium in his locis victantium. „ Dat is. Wan-

,, neer zulk water overZand of Kiaigrond,

„ over eene Bedding van Bladeren ofStee-

„ len der Planten, of over Mos loopt, of

„ indien de Water-planten , bet Spbagnum>

5 , Hypnum , Chara , en dergelyke fpoedig

,, groeiende Gevvasfen , den bodem van het

„ Moeras ,
of de Sloot vervullen , dan word

,, ’er, in korten tyd eene Tuffteenige aan-

„ groeijing gebooren , die , te gelyk met de

„Planten, verfcheiden Schelpen der Die-

„ ren, in die plaats bevindende, of daar,

,, leevende ,
influit”. Indien men dit nu over-

brenge op onze Steenen van Rokanje , blykt

het ,
waarom hier ook de Eschara , de kleene

Steemnosfeltjes, de nesten van Waterpisfe-

bedden en Keitjes, te gelyk met de Steenen

aangroeien. Donati, een beroemd Voor-
ftander van de geboorte der Koraalen ,door

Diertjes, erkent mede deeze vermengde
groejing zeer uitdrukkelyk , als hy zegt:

Fundtim Adriatici mari incmjlant ft rata ex cru-

ftacceis , testaceis ,
polyparis

, maximum p .rtem

lapicle faftis ,
arena & terrestri materia compo-

fita . Datis. „ Op den bodem der Adriatifche

„ Zee , omkorften de Beddingen , die uit ge-

„ fchaalde , Schelpdraagende Dieren , en po-

„ lypen, meest verfteend, met Zand en Aard-

„ deelen laamgefteld zyn”. Schoon dit nu
eigentlyk tot de Verfteening betrekking heb-

be, blykt ’er egter uit, hoe veel het Zand
en

DELF-
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en de Aardflibber kan toebrengen, tot

Steenagtige Omkorftingen : ’t geen de voor-

noemde GESNER insgelyks bevestigt, als hy
zegt. /Ma vero argilta arena

, fabulo per flu-

vios advecto ieguntur
, & in lapideam fubftan-

tiam concrescunt . Dat is. ,, Anderen worden

„ bedekt door Klai en Zand, dat door de

„ Itroomen aangevoerd word, en groeien dus

,, aan tot eene Steenagtige Zelfstandigheid”.

Hier by komt nog het geen de groote leib-

nits mede , wegens de Omkorftingen
, zegt.

Jnterca fatendüm est
,
qucedam QLapides') for-

mas accipere
, folo motu aquarum

, ut caiorem ad-

vocare meesje non fit: het welk, eenftemmig

met de voorige getuigenisfen van zulke

doorlugtige Verftaöden, daarop uitkomt;

v datfommige Steenen ,
zonder eenige aan-

5, zetting door warmte, alleen kunnen aan-

,, zetten, door Stoffen , die door de Wate-

5 , ren bewoogen worden”. Daar alle deeze

getuigenisfen volkomen betrekkelyk zyn
op onzen Tuffteen, en myn gezegde des-

wegens dus gantsch eenftemmig is, met het

geen die doorlugtige Verftanden, welken

nog de verwondering onzer Eeuwe zyn,
daar omtrent gefchreeven hebben, is het

ten uiterften onredelyk, my te verdenken,

en vooral van opzettelykheid te befchuldi-

gen (*).

j, Dog

(*) Begeert iemand meer getuigenisfen van Steen-

kundige Schryvers, ter bevestiginge van dit gevoe-

len , by zie onder anderen varenius Geogr. pag. 217 ,

*63, 309» enz. Shaw, Foyage dans la fiarb<rie 9

Tom.
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,, Dog, waarom ,
vervolgt de Heer pal-

las , zou alleen een kleen gedeelte van

5J
het Bedde van den Poel of het Meer dee-

9i
ze Omkorftingen voortbrengen? Daar

’er aan de andere boorden , in langen

5 ,
tyd ,

niet meer dan eene flaauwe fchets

5)
van eene korst gebooren word; en ’er

„ aan het Riet, naby de plaats, daar het

Bedde rotfig is, geen vlekje Steenagtigs

„ aangroeit. Men ontdekt ook eenige paa-

len aan het noorder gedeelte van het

55
Meer , die ’er mogelyk over eene Eeuw

5)
ingeheid zyn, en onder water gedaan

„ hebben ,
welken llegts, zoo verre zy uit

5 ,
het Zand ftaaken , eene uitwendige as-

graauwe gekarrelde korst van naauwlyks

eene halve lyn dikte verkreegen hebben”.

Indien het my, gelyk ik vertrouw, en op
goeden grond geoorlofd is, hier eene vraag

met eene vraag te beantwoorden
,
zoo mag

ik billyk vraagen; waarom blyft dat groei-

ende grondbeginfel
,
het welk die Heer Relt

,

en dat in het water dryfbaar is, als blykt,

uit de aanzetfels om het jaarlyks was-

fen-

Tom. II. pa g. 85. Linn^us, Syst. Nat. Ed. qiiint.

1 748 ,
pag. 219. Plancius, de Concbis minus

notis. pag. 7. Hy raadpleege voorts d e buffon
en sw e d Ejv borg, in hunne Schriften , en wel
byzonder s c 1 L L a , in zyne Verhandeling de Corpori-

bus marinis lapidescentibus. Alle, welke des kun-
dige Autheuren de vermenging van allerleie Verftee-

ningen en Tuffteenige Omkorftmgen van Zand en
Zee-flib afleiden ;

dat in onze volgende befchouwing
der Verfteeningen , nader ftaat opgehelderd te worden.

DELF-
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fende Riet, (want dat Plant-Gewas bezit

het Steen-zaad niet,) waarom dryft dat

veronderftelde Steen-zaad alleen in den
omtrek van de plaats der Steenwordin-

ge? ’t Is bykans of ik vroeg; waarom
bezit de Zee meer Zouts op de eene, dan
op de andere plaats? Dog laat ons in dit

geval ter overtuiginge meer doen, en het

waai om uitdrukkelyk beantwoorden, ’t Is

daarom, om dat de Steenmaakende Tufftof

zig daar ter plaatfe meer bevind
, dan op de

andere; en om dat de bodem aldaar ondie-

per is, dan ergens anders in het Meertje.

Het is immers, volgens de Waterkundige
Wetten, zeker, dat, hoe ondieper een wa-
ter over een Bedde loopt , de Stoffen van
den bodem des te meer, door de beroering

van het Water, in beweeging gebragt wor-
den; en dat, hoe meer vaste Hchaamen
zulk een bewoogen water ontmoet, men
des te meerder keeringen en Bibberige op-

hooping in het water befpeurt; gelyk men
dit dagelyks ziet aan los in ’t water (taan-

de paaien ; en in dien zin moet ook myn
gezegde van de draaijing der ftroom, in de

opgenoemde Verhandeling , begreepen wor-
den. Wyders is het, uit hoofde onzer
ftellinge, dat de Steenftof, in den omtrek
van de plaats der Steenwordinge zig over-

vloedig bevind, zeer natuurlyk ] dat, (en

dit is opmerkelyk ,) de Biezen
,

die juist

op die plaats alleen midden in den poel

groeien, ’er door aangedaan worden; en

’t is inderdaad niet minder natuurlyk , dat

de
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de Steenmaakende Tufftof, aangezien ze

zig zeer kennelyk in de grootfte hoeveel-

heid bevind, daar de Biezen en Steenen

zyn, verdunt, en kragteioozer word om
aan te zetten , naar maate dat ze door het

water van de plaats der Omkorftinge , ver-

voerd word: waar door het dan toekomt,

dat men die aanzetting flaauwer hefpeurt,

in plaatfen, die ’er verder van afgelegen

zyn; en eindelyk aan de eene en diepfte

zyde van het Meertje in ’t geheel niet. Eg-
ter (laat hier nog aan te merken , dat dee-

ze aanzetting , fchoon gemeenlyk flaauwer,

nogtans ook op eenigen afftand van die

plaats gefchied. Want een ftok gedoken
hebbende buiten de omkorflende flreek,

heb ik dien wel degelyk
, alhoewel flaauwer,

binnen twee jaaren met Tuffteen bezet ge-

vonden: en op dit oogenblik berigt myeen
geloofwaardig Heer, die zelf op dit ftuk on-
derzoek gedaan heeft; dat een in ’t Meer-
tje geftoken Rotting, in een jaar,met zulk

een korst bezet was. Wat nu die oude
paaien aan den Noordkant betreft ; daar ftaan

geen paaien van misfchien over eene Eeuw,
maar de overblyfzels van een Vischbon, in

’t bereik der Steenwording, dat ’er over
twaalf a vyftien jaaren gezet is, volgens

berigt der Lieden van Rokanje. Aan dee-

ze paaien, zoo als de Heer pall as, ten

getuigen zyner oplettendheid , dit Visch-

bon gelieft te noemen, aan welken hy, in

’t jaar 1765? toen hy dien Rotfigen grond
bezogt, flegts eene dunne asgraauvve ge-

DELF-
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karrelde Korst, ter dikte van naauwlyks

eene halve lyn , vond, heb ik in het jaar

1769, reeds eene zwaare, by laagen aan-

gezette Korst, van byna een halven pink

dikte, gevonden; ten blyke, dat die om-
korfting, hoewel flaauwer dan op de Steen-

plaats zelve, egter ook elders in ’t bereik

der Tufftof toeneemt. En ik twyffel geen-

zins of ’er zyn meer Streeken, daar men
die aanzetting, in eene flaauwer en min-

der Steenagtiger omkorfting zou kunnen
ontdekken.

Dog laat ons overgaan , om nog eene an-

dere tegenbedenking van den Heer pallas

op te losfen. „ Waarom, dus vraagt hy

„ verder, waarom word ook de grond van

„ dit Water, ’t welk men voor ftilftaande

3>
houden kan, fchoon het fomtyds 'door

„ de opengezette Sluizen uitvloeie
, waar-

om word het niet geheel en al met eene

„ Tuffteenkorst bedekt? En waarom wor-

„ den die rolronde lichaamen, die nu eens

,, los, dan eens aan elkander verbonden

,, zyn, niet in den grond verhard, indien

,, deeze aangroeijing haar oorfprong uit het

v zetfel van het water heeft” ? Dit mag den

Heer pallas vreemd voorkomen, maar ’tis

gereedlyk te bevatten , als men ’t behoorelyk

nagaat. Voor eerst; ,,’er word immers, in

„ alle Tuflteenige aanzetting
, geeneaanzet-

,, ting van den geheelen bodem gevonden”;
dit gefchied meest in Steenagtige Landen,
en in de nabyheid der Myngroeven ; waar-

om de Natuurkundigen, de door omkor-
fting
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fting groeiende Tufifeenen, wel duidelyk

onderlcheiden van de zulken , die een ge-

heel Bedde formeeren. Vooral gefchied

het by Rokanje daarom niet, om dat *er de

Tufftof zoo overvloedig niet is; en dat,(’t

geen hier wel in agt te neemenfhat,)allede
aanzetting, even boven den grond, en mid-

den in ’t water plaats heeft ; ’t welk, onzes be-

dunkens , buiten de genoemde Waterbewee-
ging, daar van daan komt, dat de bodem,
onder de Steenen , uit een Moerasfig zwart

Slib hefhat, ’t welk met Klai en Zand ver-

mengd is; waar mede de nedergevallen

Steenen of ae SteenflofFen zig niet gemak-
lyk verbinden kunnen, dewyl zy ’er door-

zinken. Ondertusfchen gefchied dit nog-

tans ook hier en daar: want v?y hebben
Schelpen gevonden, die op den bodem in

deeze Stof ingewikkeld waren, dat al vry
byzonder is ; nademaal de Schelpen gantsch

op den bodem liggen : waar uit dan hier

ook niet alleen de bezinking, maar tevens

de daadlyke tegenwoordigheid der Tufftof-

fe, in het Schelpbedde biykt. Daar en
boven zo erkent de Heer pallas zelve,

dat ’er nu losfe, dan aaneenverbonden
Steenen

,
gevonden worden ; welke ver-

binding nergens anders dan op den grond
gefchied. Ook vind men wel voornaamlyk
de groote Steenen , door zulk een bezin-

king, op den grond aangegroeid; terwyl
de kleenere, als gezegd is, door de be-

weeging van den ftroom, meerendeels op
elkander affiyten, en daarom onverbon-

II. deel. T 1 1 den
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den blyven. En dit zekerlyk zou geens-

zins, of althans minder, plaats hebben,
indien het Meertje niet nu en dan Ebbe en
Vloed onderhevig, en zoo naauw of kleen

van omtrek ware, dat ’er de wind geen
beroering in kon veroorzaaken ; wanneer
ook de bodem ongetwyfeld Steenagtiger

zouzyn; daar nu, in tegendeel , de uitge-

breidheid van het water, de Tufftof van
zoo kleen een beftek, daar ze zig voor-
naamlyk bevind, verdryvende, natuurlyk
zeer ligt verdunnen , en dus op andere
plaatfen kragteloozer maaken moet.
Wat nu nog aangaat de vraag, ,, Waar-

„ om zyn zy van buiten met holligheden

,, en korte platte Stammetjes, die digt by

,, elkander Haan, ongelyk”? Hier opmoet
ik by ontkenning antwoorden , en zeggen :

Het zyn geen korte platte Stammetjes,

maar lange, ronde, hoekige, diepgegroef-

de knobbels, van eene onregelmaatige ge-

daante, door de Zee-pisfebedden veroor-

zaakt; die ’er, als boven gemeld is, inge-

vreeten holligheden in formeeren ; hoeda-

nig iets , op dat men te beter geloof flaa

aan ons gezegde, door andere Natuurkun-
digen, ook in andere Steenen bevonden
is. Men zie dit wel byzonder betoogd

,

door den Heer. m. kahler, in een opzet-

lyken Brief, over de Diertjes , die de

Steenen doorknaagen ; welke Brief, in de
Uitgezogte Verhandelingen overgezet, deeze

aanmerkelyke woorden, ten aanzien der

gemelde Waterpisfebedden , behelst. „By
„ naau-
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s ,
naauwer onderzoek, ontdekte ik, dat

,, zy (naamlyk de Steenen) niet alleen op
eenerlei wyze geknaagt waren; veele

,, flegts uitwendig, daar deSteen inwen-

,, dig geheel gaaf was gebleven; veelen

„ van binnen, daar men van buiten zeer

,, weinig gaatjes aan vond
;
anderen , met

,, groote regt ingaande openingen. Die

,, van het eerde Soort werden gevreeten

„ door twee Diertjes, eenen Oniscus
, en

,, een kleine Cancer; zynde de geene niet

„ ongelyk, die in de Fauna Suecica , N°.

,, 1253 aangetekend wordt, hoewel de

3, koleur eenigermaate verfchilt: die van

5, ’t laatfte Soort worden doorknaagt van
verfcheidencrlei Mosfelen”. Dus verre

de Uitgezogte Verhandelingen. Dit Berigt,

vergeleeken met ons verhaal, meld ons
onwederfpreekelyk dezelfde uitwerking

van doorknaaging der Water pisfebedden

,

en ook der kleene Mosfeitjes: want onze
Water-pisfebed is juist het eigende Dier-

tje, dat aldaar uit linnjeus word aange-

voerd; teweeten de Afellus aquaticus> linn.

Faun . N°. 1258. die insgelyks by baker,
in 7.yn Nuttig gebruik van ’t Microscoops BI.

300, als een Water-pisfebed voorkomt:
terwyl de aantekenaar dit Diertje voordek
als een Milkpes^ Duizendbeen; dat daar ook
verward word met den PuJex aquaticus, Wa-
ter-vloo

; onder welken naam het zelve

insgelyks verkeerdlyk word opgegeeven,
in de vertaaling van het Werk van den
Heer pallas. En dit uittrekfel uit dien

Ttt 2 Brief $

delf-
stof-

fen.
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delf- Brief, zy in deezen genoeg, ter verzeke-
sTOF- ringe, dat, ook in onze Steenen, de hol-
rEN

* iigheden, of die zogenaamde Stammetjes,
niet groeien , maar ’er door Dieren in uit-

gevreeten worden. Dan ten flot , vraagt

de Heer pallas nog, „ Waarom groeien

„ zy niet liever omkorst, met vaste ag-

„ tereenvolgende laagjes, van een vaste

,, Tuifteen? Want Tuffteenagtige wate-

„ ren leggen gladde laagjes om de licbaa-

,, men, en maaken geen ruwe, noch kor-

„ relige of ftamagtige uitwasfen: ook

,, word ’er eene bevveeging van water, en

„ eene uitwaasfeming vereischt, zal ’er

„ eene Tufftof aangezet worden”. In-

dien ik in deezen , op het voetfpoor der

Heeren pallas en nozeman, het aan ’t

oordeel der Leezeren wilde laaten, om te

bepaalen, aan welke zyde ’er bedrog of

opzettelykheid plaats hebbe, zou het hier,

in dit opzicht, bovenal te ftade komen;
dewyl ik ’er de geheele zaak aan geef, zoo
men, in alle de om de biezen en op den

2ie grond aangezette Steenen, geene gladde

jPlaat X. laagjes vind. Het is tog baarblykelyk , en

ieder dien ’t geluste, kan ’t nagaan, dat

alleen de uiterfte korst ruwagtig is; dog
dat dezelve insgelyks glad word, zoo dra

jjoil. ’er weder nieuwe korften omgroeien. Men
Maatfcb. z \ Qt> ten dien einde, onze meermaals ge-

melde afbeelding na, welke de Heer pal-

2 .

C

Stuk- LAS voor getrouw erkend heeft; en neeme
Tab. I. tevens in agt, dat men zulk eene aanzet-
FiZ' H. ting van dit Sponsgewas, zelfs in de ge-

waan?
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waande platte Stammetjes der diepstge-

groefde groote Steenen , befpeurt. Öm
den Leezer deeze aanzetting met gladde

laagjes nog duidelyker onder het oog te

brengen, heb ik my der moeite getroost,

om op nieuw eene nadere afbeelding hier

van te geeven; welke men op Plaat X,
Fig. H. kan befchouwen. Deeze Figuur

fielt ons voor oogen, de afbeelding van
een fluk van een Pyp, om het Riet ver-

fleend, dat naderhand, door eene tweede
omkorfting , tot een vry grooten langvver-

pigen rolfteen aangezet is; hoedanigen wy
’er verfcheiden bewaaren. In het dunfle

uitfteekende Buisje , ziet men de fyne
gladde aanzetting van omkorftende laagen aa

duidelyk glad aan een gefchikt; en, in de

buitenfle dikke omkorfting b, ontdekt zig

het begin der knobbelige holligheden , door
de Water- pisfebedden veroorzaakt, flaatiw-

tjes : waar uit men derhalven kan oordee-

len , of hier geene weezenlyke laagswyze

omkorfting plaats hebbe. Wanneer men
nu met dit ftuk vergelykt, het ftuk in de
Plaat myner Verhandelinge afgebeeld, by
Fig. E. , daar wy ook een fponsagtig aan-

was , dat insgelyks overvloedig by de Steen-

wording aangroeit, voorgefteld hebben;
behoort men, myns oordeels, met my
daar uit te befluiten, dat zulks al mede
het zyne tot de ruwagtige knobbeligheid

van den Steen toebrengt; op de eigenfte

wyze als alle onze Biezen , byzonder de

Mattebiezem, in onze Rivieren daar mede
Ttt 3 be-
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bezet worden; zynde dit zeer gelyk aan de

gedaante van onzen Steen. Op die zelfde

Plaat X, Fig. N. 5 ziet men, ter kennely-

ke onderfcheiding , een Stukje van dit

Sponsgewas, door een vergrootglas, afge-

beeld, ’c welk, vergeleken by de andere
Figuuren , een duidelyk onderfcheid aan-

toont. Wat nu voorts nog de beweeging
van het water betreft; deeze is te over
beweezen en bekend, om ’er op nieuw op
ftaan te blyven.

Om eindelyk van dit verdrietige gefchil

,

dat ons reeds lang genoeg opgehouden
heeft, af te zien

,
geef ik mynen Leezeren in

bedenking, ofde Heer pallas
, indien wy ons

zyneonheufche handelwyze ten voorbedde
wilden fteilen , uit deeze volgende tegen-

ftrydige gezegden niet van opzettelykheid

te befchuldigen zoude zyn. Op de eene

plaats, op dat ik hem woordlyk volge,

vraagt hy: Cur denique cylindri
,
qui in arena

projeêti altero necesfano lateri incumbunt
, nibu

lojecius ccquakiliter plerwnque in omnem directio-

nem crasfitie crescmt? Dat is. „ Waarom
5 ,

groeien de Rolfteenen , die noodzaak-

,, lyk, in ’t Zand vallende, met de eene

„ zyde daar in liggen, nogtans niet te

,, min aan alle zyden meerendeels gelyklyk

,, in dikte aan”? Hoe is dit overeen te

brengen, met het geen die Heer elders,

in deeze zyne Befchryving, zegt: Hi trun-

culi , in cylindris nonnullis
,

qui parte fui intra

fundi arenam latuisfe videntur , ea parte minus

imrtmnli ccepisfe obfirvantur , at in cornpactia-

rem
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rem coaluisfe fubftanüam ; cum in portione mm- DEtN
dem ,

qua in aquam promimla fuit , e contra stof-

elongata & luxuriantes esfe foleant. Dat is.

„ Men heeft waargenomen, dat deeze

„ Buisjes (of Knopjes) die gedeeltlyk in

„ het Zand liggende gevonden worden,

,, minder aanwas ontvangen , en tot eene

„ vaster Zelfftandigheidfamen zetten ;ter-

„ wyl daarentegen dat gedeelte, ’t welk

,, boven ’t water uitfteekt , langer en wee-

„ liger uitgroeit”. Als men deeze twee
gezegdens met elkander vergelykt, ziet

men, dat de Autheur eerst zegt, „Dat de

„ Roliteenen , fchoon zy in het Zand lig-

,, gen , egter gelyklyk in de rondte aan-

3, zetten”; en hier zegt hy, „Dat ze, ten

,, aanzien van het gedeelte, dat in ’t Zand

„ ligt, verharden, terwyl het andere ge-

„ deelte, dat boven ’t water uitfteekt,

„ weelig uitgroeit”. Dan van deezen zoo
doorflaanden misOag van den Fleer pallas ,

willen wy in geenen -deele zulk een onedel-

moedig gebruik maaken , dat wy dien Heer
van bedrog befchuldigen zouden ; veel min-

der willen wy denzelven
, onder eene,

hoewel in fchyn, zagter, dog niet min
meesteragtige uitdrukking, als opzettelyk-

heid, vooroordeelen; ge'lyk de wel Eer-

waarde , en geleerde Heer cornelius
nozema n zig , ten onzen opzichte , in zyn
treffelyk Antwoord, aan de Hollcmdfche xi.Deel.
Maatjchappy , heeft uitgedrukt. Eene be* 2. Stuk,'

handeling , waar over wy ons des te meer
verwonderden ,

om dat die doorzigtige
4I *

Ttt 4 Ge-
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dïlf- Geleerde ons Eerjie Deel toen reeds in han-
s
;
OF* den had ; in ’c welke wy tot hier toe uit-

F*N
‘ Hel van beoordeeling, wegens dit verfchil

,

verzogt hebben. Het ftrekte ons zelfs tot

een innerlyk genoegen
, dat het plan van

zyn zeer wel uitgewerkt Antwoord, aan-

gaande de beste wyze, om de Natuurlyke

Historie Dan Holland te befchryven, zoo

wel met ons voorneemen en opgegeeven
plan overeenftemdc ; en dat wy de gunfti-

ge doorbladering van onze aangevangen
HoiL befchryving, uit eenige aangehaalde ftaal-

fchppy ,
tjes mogten befpeuren; in een tyd, dat

Xï.Deel, wy de gunst onzer Landgenooten over on-
i Stak, ze onderneeming nog moesten afwagten,
** ’ 37# en vreesden dat wy veel te kort zouden

fchieten , by de verwagte Antwoorden ,

op het Stuk der Natuurlyke Historie van Hol-

land . Wy vermeeten ons nog niet , ja

vleien ons zelf niet , van ’er zoo volmaakt in

te zullen llaagen, als beide de voorftellingen ,

zoo van den wel Eer.waerden Heer noze-

man, als ook by uitfteekendheid die van

denwel Eerwaerden Heer mautinet, zeer

geleerd en uitvoerig eifchen: maar dit ver-

mecten wy ons te zeggen , dat wy nooit

eenige opzettelykheid gebruikt hebben

,

of ooit gebruiken zullen, om eene zaak

anders voor te Hellen, dan zy ons op eene

getrouwe waarneeming in der daad voor-

komt. En zoo wy, des niettegenftaande

,

misdagen mogten begaan , waar aan wy

,

zoo wel ais de allerbeste Schryvers

deezer cn andere dagen, onderhevig zyn.
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daar omtrent bidden wy onze Leezers,

dat ze ons niet* met eene al te harde

uitdrukking , van opzettelykbeid befchul-

digen; maar, uit een verdraagzaam en in-

fchiklyk hart, ons onze gebreken op een

heufchen en Vaderlandfchen trant santoo*

nen. In alle zoodanige gevallen zullen

wy, overtuigd zynde , rondborftig en open-

lyk onzen misdag belyden; dog nooit ver-

wagte men , dat wy tot die laagheid ko-

men zullen ,
van te erkennen , dat wy op-

zetlyk gehandeld hebben , en zulk eene be-

fchuldiging ongemerkt laaten voorby

gaan. Voorts zal het ons eene eere zyn ,

indien de Heer nozeman, wiens groote

ervarenheid in de Natuurlyke Historie
,

by ons in hoogagting is, dit Stuk, raaken-

de de Verfteening by Rokanje, op nadere

overtuiging, gunftiger gelieve te beoor-

deelen
:
gelyk wy zoo reeds het genoegen

hebben , van in ons gevoelen gefterkt te

zyn, door een, in dit Stuk by uitneemend-

heid ervaren, Natuuronderzoeker; wiens

naam wy uit befcheidenheid verzwygen

,

om hem aan geen ongunftige behandeling,

waar over die Heer, benevens verfchei-

den anderen, ten opzichte van den Heer
pallas, met reden klaagt, bloot te Hel-

len. Dus luid-zyn Ed. uitdrukking. „ Ik

„ zie in ’t Werk met genoegen, dat UE.

„ discrepeert van den Heer pallas, die

„ de Steenwordig van Rokanje van dezelf-

„ de Soort agt
,
als de Escbara foltacea”. Ik

zou nog meer diergelyke getuigenisfen

Ttt j kum
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kunnen aan voeren , van kenners, die met
my overeenRemmen , na dat ze de plaats

en de Steenwording zelve naauwkeurig on-

derzogt hebben ; dog wy Rappen 'er van
af, en houden ons minder aan voor- of
tegen-beoordeeling van dien of deezen,
dan aan de Natuur zelve; die tog de Rech.
ter onzer Befpiegelingen zyn moet, wel-

ken een ieder, in dit geval, met weinig

moeite kan raadpieegen ; en die ons van
zelven , om tot Rot ook iets te vraagen

,

deeze gewigtige vraag in den mond
legt. Hoe werken de gewilde Escharas , hoe
eenige Blaasjes van Sertularias

, hoe de Bis

•

Jus, en hoe de Steen- mosfeitjes , byzon-
der om een Steen, die men wil, dat uit

een beginfel, in zig zelven, groeit, te

formeeren ? Hoe groeit het Zand , de Klai

,

en de brooze SteenRof tevens daar mede ?

En hoe heeft dan eindelyk dat groeiende

grondbeginzel te gelyk zyn eenflagtigen

oorfprong, uit het Ryk der Planten, het

Ryk der Dieren , en het Ryk der DelfRof-

fen? Die my dit verklaart, zal ik voor een
Orakel van geleerdheid houden; Magnus
mibi eriwlpollo . — Het overige, dat het bo-

vengemelde nog beter zal ophelderen , zul-

len wy in ’t vervolg, by eene naauwkeu-
rige uitlegging der Figuuren , nader opgee-

ven , ter plaatfe daar de hier toe behoo-

rende Plaat ingevoegd moet worden ; om
dus dezelfde zaak geen tweemaal voor te

Rellen. En die verklaaring, overgebragt

zynde op de hier gegeeven befchryving,

zal

,
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zal, hoop ik, voldoende zyn, ten einde

den geagten Leezer in ftaat te dellen
, om

over deeze zeldzaame Verfteening te oor-

deelen : weshalven wy hier mede we-
derkeeren tot een Gejlagtshepaaling van
den Tufdeen; waaronder wy alleen de

volgende Byfoorten nog hebben op te

gceven.

Eerde Soort.

KLAI EN ZANDIGE TUF-STEEN,
OM BIEZEN AANGEZET.

Deeze is de zoo bekende Soort
, die wy

hoofdzaaklyk boven befchreeven hebben,
en afgebeeld is, in myne Verhandeling

voor de Hollandfchs Maatfchappy , Tab. I.

Fig. B, C, D en E. En in dit Deel
, op

Plaat X. Fig . G en H.

Tweede Soort.

TUF-STEEN, OP HOUT AANGEZET.

Hier onder behoort die Tufdof, welke
de paaien omkorst, en zig om allerleie

Houten, Latten en Stokken, die men in

’t Meertje in den grond deekt , aanzet. Zie

Plaat X, Fig. F.

DELF-
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Derde Soort.

MET TUF-OMKORSTE SCHELPEN.

Zodanige Schelpjes vind men in het
*

Meertje, omtrent de plaats der Tufwor-
dinge, nu en dan ; zy zyn allen glad

daar mede aangezet, cn de omkorfting be-

houd de gedaante van den Schelp.

Vierde Soort.

KNOBBELIGE TUFAGTIGE VER-
MENGDE OMKORSTING EN

AANZETTING.

Men betrekt hier onder eigentlyk die

groote Steenen, welken vol holligheden

en knobbels zyn, die in hunne Tufflof,

Zand, Steentjes, Steenmosfeitjes, Buisco-

raal, Sponsgewas, en allerleie mengfel be-

vatten , dog niettemin aan den eenen of

anderen hoek, eene eerfte kern, waarom
de omzetting aanvanglyk gefchied is, heb-

ben. Het Stuk, op de meergemelde Plaat

myner Verhandelinge, by Fig. F. afge-

beeld, is van deeze Soort. Men vind de-

zelven op onderfcheiden grootte, vaneen
vuist tot wel twee voeten en meer mid-

dellyns; dog die grootften zyn zeldfaam.

In het Stadhouderlyk Mufceum is een Ruk,
dat, zoo ik niet misfe, wel ruim twee

voeten middejlyns heeft, Somtyds zyn zy

rond
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rond en keivormig; dog veelal langwerpig delf-

rond of rotsagtig, Van de groötfte deezer STOF '

Soorte , ftapelen de Rokanjers den bovenge- FEN *

melden hoop op, dien men Rots noemt;
en zekerlyk niet geheel oneigen; dewyl

die Steenen, op een geftapeld zynde, ee-

ne rotfige gedaante vertoonen.

Vyfde Soort.

KORAAL AGTIGE TUF-STEEN.

Volgens het geene wy beweerd heb- koraal-

ben, gebruiken eenige Diertjes deTufftof, AGTI6E

tot het bereiden van Buisjes, of Koraal-
S

™
E

F~

#

Eschara vormende huisjes , die zy op onzen ^ *

Tuffteen liggen : indien men dan onzen Tuf-
Heen daar mede bezet vindt, kan men zo- 994.

danig een Stuk, Ordeshalven , afzonderen,

en ’c bepaaldlyk tot deeze Soort betrek-

ken. Wyders kan men de Tuftteenen ver-

deden
, naar de fpeelende toevallige om- *

korftingen , die ze om allerleie lichaamen

maaken, welken toevallig onder het be-
’

reik der Tufftoffe komen: als, daar is Tuf- **

fteen op Hout*, op Sponsgewas**, opafge-

broken knobbeltjes***, en meer dergelyke

omkorst. Dog deeze verdeeling behoort
veel eer tot eene kieschheid van rangschik- £l*. l
KfNG,dan tot eene weezenlyke onderfchei-

ding der Soorten, v

TWY-
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TWYFELAGTIGE TUF-STEEN.

By den Wel Ed. Groot Acbtbaaren en
Geleerden Heer l. t. gronovjus, onder-
zoekende, of zyn Edele, in zyne keurige

Verzameling, eenige byzonderheden
, Hol-

land betreffende, bezat , my onbekend;
vertoonde zyn Ed. my twee Stukjes Tuf-
fteenagtig Koraal , die volkomen verkalkt

waren. Derzelver koleur is grys ; ze zyn
van buiten met ruwe knobbelige deeltjes

bezet, juist als de Osteocollen , of eenige ge-

carieerde
, uitgevreeten beenderen; en niet

ongelyk aan eene zekere foort van Zee-

koraal. Het eene ftukje is in ’t midden
hol , en heeft een Buisje ; het andere is

niet hol, maar met een ftukje van een
Schelp, en fyn Zand, aangewasfen. Bei-

den hebben ze de lengte en dikte van om-
trent eenen Mans vinger. Deeze Stukjes

waren gevonden, door Wylen den Heer
en Mr. p. dryfhout junior, digt by den
Hage , agter Zorgvliet ; en , als eene byzon-
derheid van dit Land , aan welgemelden
Heer gronovius gefchonken. Wy heb-

ben, op dit Berigt, dewjjLwy, zynde de
Heer dryfhout overleeden

,
geene nade-

re aanwyzing der plaatfe, daar ze gevon-

den zyn, hadden, zelve, meer dan eens,

de moeite genomen, om ’er na te zoeken;
dog zyn ’er niet in gedaagd. Wyders heb-

ben wy by eenige Liefhebbers, en wel by-

zonderby den Heer vosmaer ,die de voort-

breng-
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brengfelen in deeze Streek zeer wel kent,

ons geïnformeerd , of ook zyn Edele

zulk eene Tuffteenige groeijing daar om-
trent bewust was; dog ik ontdekte al me-
de deswegens niets. Dit doet my eeniger-

maate twyfelen aan zodanig eene groei-

jing daar ter plaatfe; des ik niet voor ze-

ker op deeze Soort aan durve. Egter wil

ik wel gelooven , dat die Steentjes daar ge-

vonden kunnen zyn; men heeft ze veel-

ligt te houden voor afgebroken en verkalk-

te Hukken Koraal , van eenig Grotwerk van
Zorgvliet of andere plaatfen;en mogelyk zyn
het wel Osteocollen , of Verfteende Popelwor-
telen. Hoe ’t zy, wy oordeelen best te

doen, met deeze Soort voor als nog twy-

felagtig te laaten ; en gaan hier mede over
tet den derden rang van deeze ORDE•

De DERDE RANG der EERSTE ORDE .

IN DE DIEREN OF PLANTEN OM-
KORSTE STEENEN.

Calculi , Wallerii, Divifio IV.

Eer ik befloot deeze Steenen alhier te

plaatfen, aarfelde ik zeer, om eene vry-

heid te gebruiken, wegens de bepaaling

van dezelven, in deeze ORDE of CLAS-
SE, daar men ze niet volkomen tot de
Delfftoffen brengen kan; dan nademaal,
zoo wel WALLERius, als andere Rang-
fchikkers

, deeze Zelfltandigheden onder
de Omkorfte of Saamgegroeide Steenen

breri-
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brengen, en de eerstgemelde Autheur ze
volftrekt, als eene byzondere Afdeeling,
in deeze CLASSE plaatst, zoo vind ik geen
zwaarigheid , om ze hier te doen volgen.

Dog, daar zy door wallerius agter de
Verfteeningen gebragt worden, oordeel

ik het natuurlyker, dezelven agter de om-
korfte en door laagen aangezette Steenen
te brengen ; dewyl ze , in zekeren zin , door
de bezinking en aanzetting van Kalkagtige
of Steenagtige Stoffen, in de dierlyke en
Plantaartige vaten ontdaan: op eene der-

gelyke wyze als die der Tuftloffen, in de
wateren, en in de aarde. Wyders komt
hier nog, als eene voldoende reden deezer

fchikkinge, in, dat ook de Tuffleenen en
andere Omkorftingen , mitsgaders de Ver-

fteeningen , niet uit eigentlyke Mineraale

of Metaalagtige, maar uit daar van ver-

fchillende Zclfftandigheden der andere Ry*
ken gevormd worden ; uit welken hoofde wy
oordeelen, niet tegen de regelen der rang-

schïkkïnge te misdoen, als wy de Dierly-

ke en Plantaartige Steenen van Holland

hier eene plaats geeven; als behoorende
tusfehen de andere rangen. Op dien voet

heeft men dan de Steenen van deezen rang
te befchouwen, als beftaande uit eene zeer

lübtiele, fyne. Zandige, Aard. of Kalkag-

tige Stoffe; dewelke in de Dieren, door

’t gebruik en de verteering van Spyze of

Drank, en in de Planten, door ’t opzuigen

der vpgten,onnafpeurlyk fyn met de vog-

ten vermengd raakt, in het eene of ande-

re

i
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re gedeelte der vaten zig aanzet, en al-

daar met laagen groeit, of ook dezeiven

dermaaten verflopt, dat zy zei ven Steen-

agtig worden; hebbende deeze Steenen

doorgaans dit beftendige teken , dat zy

met laagen omzet zyn. Deeze rang ver-

deelt zig gereedelyk in twee Geflagt'en

;

naamlyk het Dierlyke en het Plantaar-

tige.

Eerfle Geflagt.

DIERLYKE OMKORSTE STEENEN.

Dit Geflagt heeft dit genoegzaam altoos

gemeen, (eenige zeldzaame gevallen uit-

gellooten) dat ’er zig , in het binnenfte

der Steenen , het eene of andere gruisje

,

een houtfplintertje , flrootje, fleentje, of
eene van Steen zeiven vervreemde Zelfflan-

digheid, bevind, om welke Zelfflandigheid

de Kalk* of Steen-flofFe , haare eerfle om*
korfling maakt; en zig vervolgens van tyd tot

tyd meerder aanzet. Wyders hebben meest
alle Dierlyke Steenen, die hun eigentlyken

oorfprong in derzelver lichaamen hebben

,

dit gemeen , dat zy geheel en al in de zuu-

ren verteeren. Wy kunnen, ten opzich-

te van Holland, van dit Gejlagt, met recht,

de volgende Soorten opnoemen.

II. deel. Vvv Eer-
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Eerfte Soort.
i

MENSCHEN. STEENEN.

Het is, ten aanzien deezer Soorte van

Steenen, tot bittere fmerte van de Ly-

ders in Holland, maar al te wel bekend,

dat zig groote en kleene Steenen in de

Blaas en de Nieren der Menfchen aanzet-

ten. De Geneeskundige Schriften zyn
vol verhaalen van fmertelyke toevallen,

door derzelver aanzettingen ; de Tydfchrif-

ten , de Verhandelingen der Maatfchappyen ,

de Uitgezogte Verhandelingen , de Vaderland

•

fche Letteroefeningen , en zeer veele andere

bekende Boeken, geeven, in veele Ver-
handelingen , onderfcheiden denkbeelden

aan de hand, wegens den oorfprong, en
aanzetting van dergelyke Zelfftandigheden

;

zoo dat wy, in dit geval, geene reden

vinden , om ons deswegens verder in te

laaten, in een onderwerp, dat meeren-
deels tot de Geneeskunde behoort (*).

’t Zy genoeg te melden , dat ze hier flegts

behooren , als weezenlyke Steenagtige

Zelfftandigheden , die door aanzetting

groeien. Men vindt ze tot zeer aanmer-
kelyke grootte , en vertoont dezelven op

meest

(*) Men zie byzonder , omtrent dit Stuk , de Waar-
tieemingen van boucher , in de Uitgezogte Verhande-
lingen, IL Deel, Bladz. 291.
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meest alle Ontleed-kamers van Holland.

Sommigen zyn langwerpig rond, anderen

onregeknaatig rond ,
anderen fcherphoe-

kig, dog meest allen rondagtig afgefleeten.

Op Plaat XI. van het Derde Deel der Hol-

landfche Maatfchappy

e

, zyn ’er eenigen , van

uitfteekende grootte, en in de gemelde
verfchiiiendheden , door my afgetekend;

waar van wy ook hier boven , by gelegen-

heid eener aanmerkinge over derzelver

oorfprong , reeds eenig gewag gemaakt
hebben. Men vind ’er die dryven, en ook:

die doorzinken. Allen zyn zy met fyne

laagen omkorst, en hebben meest altoos

een gruisje of vreemd lichaam ten grond-

laag ; eene Zandige of Kalkaartige Zelfflan-

digheid, die men Graveelzand noemt, is

de Hoofddof deezer Steenen. De mees-

ten ontdekt men in de Blaas, en fommigen
ook in de Nieren ; zelfs gebeurt hetfomwy-
len, dat eene geheeleNier verkalkt; hoedanig

eene Nier ik voorlang afgetekend heb voor
den kundigen Ontieeder j. roütagu, genoeg
bekend by alle de geenen, die, op de Leidfche

HoogeSchoole,’s Mans bedreevenheid ,in

het ontleeden ,
gezien hebben. Men befpeurt

daar benevens insgelyks Steenen . in de Gal-

blaas , ja ook in de Longen en de Lever : dan
deezenzyn gemeenlyk van eenefyner geel-

agtiger Stof aangezet, dan die geenen,wel ken
in de Blaas en elders gebooren worden , en
hebben een galagtigen fmaak. Buiten dit

worden ’er nog Menfchen-deenen gevon-
den , die door den Aarsdarm ontlast wor-

Vvv 2 den;
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den ; dan die gebeurt zelden , of men heeft

grond om te denken op eene verwydering
dier Steenen , uit de Blaas of andere va-

ten; of wel te onderftellen , dat zy toe-

vallig doorgezwolgen zyn geweest , in welk
geval het geene aangezette en uit ’s Men-
lchen lichaam oorfprongïyke Steenen zyn.

Zoo men nu dezelven tot Soorten wilde

brengen , zou men hier de volgende kun-
nen Rellen, (a) Steenen uit de Blaas, (b)
Uit de Nieren, (c) Uit de Pisleiders, (d}
Uit de Lever, (e) Uit de Galblaas, (f)

Uit de Maag en Ingewanden, (g) Uit de

Longen, (h) Uit het Hart, in welks va-

ten men fomwylen ook verharde Stoffen

vind; kortom, men zou de Soorten kun-

nen bepaalen, naar alle de deelen, daar

men zodanige Steenen mogt ontmoeten.
Dit beknopte Berigt der Menfchen-fteenen

hier ter plaatfe genoeg agtende, zullen

wy vervolgen met de befchouwing van
eene

Tweede Soort.

PAARDEN- STEENEN.
Hippolitbi Wall. Spec. 482.

Uit andere Gewesten, byzonder de In-

diën ,
daar men meerder werks fchynt te

maaken van Steenen uit de Dieren, wor-

den fomwylen wel Paarden-fleenen over-

gevoerd , van aanmerkelyke grootte. ' De
Heer joan coenraad brand "bezit, onder

zyne
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zyne kostbaare en fraaie Verzameling van
Bczoard’s, Fedro del Porco’s, en andere

dierlyke Steenen, een Paarden-fteen
, uit

de Indiën , van wel ruim drie duimen mid-

dellyns. Men vind ze ook in onze Inland-

fche Paarden ; dan zelden tot die grootte

:

die ik gezien heb, zyn vry vast, glad , en

zweemen fterk naar den West-Indifchen

Bezoar. Ze komen meest al uit de Maag der

Paarden; dog men kan ze voorts ook in an-

dere vaten des lichaams ontmoeten, en even
als die der Menfchen-fteenen afdeelen.

Derde Soort.

RUNDE R- OF KOEIEN-STEENEN.
Bülitbi Wall. pag. 153.

Deeze Soort verdient boven al onze aan-

merking, dewyl ’er, in de Galblaazen en
de Lever aderen onzer Koeien, zig zeer

dikwils bruine geele Steentjes opdoen, van
allerleie grootte en gedaante. Sommigen heb-

ben de takagtige figuur der Lever-aderen , of
van de Poort-ader; anderen zyn knopswy-
ze aangegroeid ; naar geraade dat ze in den
krop of in de vouwen der Leverlobben of der

Galblaas gezeeten hebben. Deeze Galfteen-

tjes der Koeien , vooral de rondden en glad-

den, hebben zulk eenefchynbaare overeen-

komst met fommige Pedro del Porco Stee-

nen
, dat men ze ’er ligdyk voor houden zou-

de
;
te meer , daar ze een dergelyken fynen

galagtigen fmaak op de tong van zig geeven

;
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zoo dat ze ook in dit geval met de gemelde
kostbaare Steenen eenigzins overeenko-
men. Dog fyne proevers en ervaren ken-

ners ontdekken wel dra het onderfcbeid,

aan den meerder muskusagtigen galimaak

van den Pedro del Porco, als mede aan

eene bleeker koleur : want de Galfteenen

der Koeien zyn altoos rooder. Buiten dee-

ze Steenen in de Galblaas en Lever-ade-

ren, zyn ’er ook nu en dan in de andere
deelen des lichaams onzer Runderen ; waar
in ze zig , gelyk by alle andere Die-

ren, wel byzonder in de maag, en de
Pisblaazen ,dog zeldzaam, hier en daar aan-

zetten. Hier onder mag men nog, fchoon
eigenlyk geen Steen zynde, betrekken, de

Vierde Soort.

HAXRB ALLEN.
Egagrophilce Waller. Sp. 487.

Alle onze Veehouders , Vleeschhouwers

,

en Landlieden, kennen deeze Soort van
Hairige Verzamelingen, by den naam van
Hairballen ,

Kalverlik
,

Hairlik
, enz. Ze

beftaan uit aanzettingen van het Hair, dat

de Kalveren en Koeien , van haar eigen

huid, of die van andere medeweidende
Kalveren en Koeien, aflikken. Als dit af-

gelikte Hair in de maag eenige vaste Zelf-

ftandigheid ontmoet, zet het zig gereedlyk

aan, en groeit vervolgens, van tyd tot

tyd, in de maag tot groote ronde Ballen,
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die men fomtyds wel zo groot vind
, als deif^

een kleen kinderhoofd,, en grooter. Zy ST0F-

hebben doorgaans eene grys zwartagtige
FEN'

koleur; het Hair is zeer glad, en naar ee-

ne vloeg gelegen; doorgefneeden , ziet

men ’er gemeenlyk binnen in eenige hol-

ligheid; altoos zyn ze rond; ten minften

onder veelen, die ik gezien heb, is my
nooit een langwerpige ontmoet. Ze zyn
verder ten overvloede bekend; des ’t niet

noodig zy ’er breeder over uit te wei-

den.

Deeze Hairballen en de voorgemelde
Steenen zyn de voornaamften , die ik,

met opzicht tot het viervoetige Gedier-

te kennelyk, en by ondervinding, al-

hier kan plaatfen. Hy, dien ’t geluste,

mag ’er nog, onder nadere Soombepa'a-
linge, byvoegen, Schaapen-fteenen , Ver-
kens-fteenen ,

Honden-fteenen en derge-

lyken, van allerleie viervoetige Dieren,
welken , zoo ze iemand mogten voorko-
men, hier geplaatst behooren te worden.
Wy mogen ’er ons thans niet verder over
uitlaaten ; in’t vervolg zal ’er waarfchynlyk

nog wel wat byzonders over te zeggen zyn.

Op de dus ver gemelde volgt nog eene

Vyfde Soort.

VOGEL-STEENEN.
f

Dog dezelve is naauwlyks der melding voc Et-

waardig ; want de gewilde Haanen-fteenen ,

s”*"

Vvv 4 Zwa*
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Zwaluwen-fteenen en dergclykcn , zyn
meerendeels Keitjes en Steenen, die de

Vogelen in de maag opdokken. Men vind

ze vry gemeen onder de Haanen , en fom-

wylen ook onder de Hennen: die ze dik-

wils, om de Spysverteering te bevorde-

ren, veelvuldig inOokken, zelfs tot kwy-
nens en ftervens toe. ’t Zal ook zeer zel-

den misfen , of een Haan , die eenigen tyd

vry uitgeloopen heeft, zal zulke Steentjes

in de maag hebben ; die men daarom La-
piae > A ectorii , of Haanen fteenen noemt.
Men ontmoet dergeiyke ook nog wel in

ander Gevogelte , aan ons bekend ; dog
nadien zodanige Steenen van een anderen

aart, en flegts toevallig in deeze Dieren

zyn, zoo behooren ze hier ter plaatle niet

verder onderzogt te worden. Voorts maa-

ken wy in deezen ook geene melding van
Slangen- , Hagedis- , Schildpad- , en eenige

Visch fteenen , nadien ze ons hier te Lan-
de niet bekend zyn ; alleenlyk konnen wy
niet nalaaten , in ’t voorbygaan , het oog
nog te vestigen , op de volgende

Zesde Soort,

STEENEN VAN SCHELPDIEREN,
MOSSEL-STEENEN, PAARLEN,

OESTER - STEENEN.

’t Komt mogelyk fommigen vreemd
voor, dat wy de Paarlen onder deeze Soort

betrekken, in een Land, daar men die

ftrce-
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fireelencie cieraaden der Vrouwen, als iets

kostbaars en uitheemschs , waardeert. Dog
als wy de zulken, die zig daar over ver-

wonderen ,
onderrigten , dat de Paarlen

by de Natuurkundigen te boek liaan , voor
uitwasfen en kaïkagtige Steengewasfen , die

door ziekten in de Schelpdieren groeien

;

zal ’t hun niet vreemd doen , als we peg-

gen , dat wy de uitwasfen in onze Mosfe-
len en Oesters ook daar toe moeten be-

trekken; vooral niet, wanneer wy hun
tevens melden , dat ’er weezenlyk al vry

fraaie Paarltjes in onze Mosfel-fchelpen te

vinden zyn. Ik ken een Heer, die ’er,

door den tyd, eene fchoone keurige Ver-
zameling van gemaakt heeft: maar buiten

zulke Liefhebbers, worden ze ook hier te

Lande , en zoo ook in Zeeland, daar ze

overvloediger zyn, niet verzameld. In

Schotland zoekt men ze evenwel
, uit oog-

merk van winst, op; en zy worden by de
Drogisten, onder den naam van Schotfcbe

Paarlen verkogt. Men vind ze vry glan-

zig; dog zy bezitten op verre na dien zil-

veren fatynagtigen gloed niet , welken den
fynen Paarlen eigen is. Zy zyn doorgaans

zeer kleen , en als grof Keizand. De Oes-

ters geeven insgelyks eene foort van Steen-

gewasfen, die men tot de zogenaamde Kats-

koppen brengt. Wyders telt men, onder
deeze Soortsbepaaling, mede allerleie uit-

wasfen van allerleie Schelpdieren
, tot zelfs

in die der Rivieren. Eindelyk ontmoet
ons hier neg eene
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Zevende Soort.

STEENEN VAN GEKORVEN DIEREN.

Onder deeze Soort brengt men die der

Kreeften , en eenige andere gefchaalde

Dieren : hier te Lande worden ze niet opge-

zogt ; dan wallerius betrekt ze tot dee-

ze Soort, als hy fpreekt van de Calculi pe*

diculi Marini , Calculi Cimici . Wormii Muf
pag. 241. Zouden niet hier toe eenige

deelen der doorgevreeten Steenen vanRo-
kanje behooren? Dit heeft fchyn; dan wy
laaten deeze en andere dergelyke Steen-

tjes, welken in de gekorven Dieren ge-

vonden mogen worden, berusten; om
niet al te veel op deeze en andere twyffel-

agtige weezens ftaan te blyven: hoedani-

gen wy hier flegts in ’t voorbygaan mel-

den ; als die zekerlyk met weinig gronds

tot deeze CLASSE gebragt kunnen wor-

den. En even zoo is ’t gefteld met het

volgende

Tweede Geflagt.

IN DE PLANTEN AANGEZETTE
STEENEN.

Van dit Gejlagt , zoo men ’t goedvind,

deeze onderfcheiding te maaken,. kunnen
wy niets anders zeggen , dan dat men daar

onder betrekt de Steentjes , die , door de

eene
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eene of andere toevallige oorzaak, in de

Planten geraakt zyn; of ook zulken, die

’er zig in aanzetten , ’t zy dan door eene

verkalking, of eenige andere ons nog on-

bekende oorzaak. Wy kennen in dit Land
geene Steentjes van die natuure: dan dit

is ons meer dan eens voorgekomen, dat

Boomen, die op Puingronden en Keifteen-

gronden groeien, door den tyd, den ee-

nen of anderen dier Steenen dermaate in

hunne Wortelen en Stammen inwikkelen,

en ’er zoo vast in groeien , dat men zulke

Steenen als in ’t Hout zelve gegroeid kun-
ne aanmerken. Dog dit zyn toevallige ge-

beurtenisfen ,
die, alhoewel ze eene na-

tuurlyke oorzaak hebben, nogtans aan de

Boomen of Planten niet natuurlyk eigen

zyn.

Zie daar kortlyk het hoofdzaaklyke van
deeze EERSTE ORDE> zoo ver ons ont-

werp eene beknopte melding of ontvou-
wing eischte, van ’t geen men genieenlyk

agt daar onder te behooren ; nu flaat ons
ten laatften, ter vollediger behandelinge

der Delffloffen, nog na te gaan, welke
byzonderheden de Verfteeningen ons zul-

len op leveren , die des Leezers naauwkeu-
rige befchouwing wel waardig zyn.

Ds
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De TWEEDE ORDE der ZESDE CLASSE.

VERSTEENINGEN.

IN DE AARDE VERHARDE GEGRAA-
VEN ZELFSTANDIGHEDEN.

Een ieder, die de Natmrlyke Historie

beoeffent, bemerkt wel dra, dat het on-
derwerp , ’t welk deeze TlVEEDE ORDE
ons voordraagt, boven al gewigtig is. De
ontdekking en nafpooring tog der Verftee-

ningen, of liever van verfteende Dierlyke

en PJantaartige Zelfftandigheden , is een al-

lerverbaazends en verwonderenswaardig on-

derwerp; zoo wel voor die Wysgeeren,
welken de gelegenheid der aardfche Bed-

dingen, benevens derzelver verandering,

onderzoeken ; als voor de zulken , die de

kennis deezer Zelfftandigheden zelven be-

hartigen. Haare verfcheidenheid is niet

alleen aanmerkelyk, maar ook verleenen

derzelver zeldzaame en verbaazende ge-

daante, ligging en verandering, de aller-

kragtigfte getuigenisfen van de onna-

fpeurelyke Wysheid, die de Almagtige, in

het beftaan van onzen Aardbol ,
aan ’sMen-

fchen geest ten toon fpreid. Dit erken-

den voorlang de oudfle Wysgeeren; en de

nieuwen hebben ’er, by aanhoudendheid,

hunne eerbiedige betuigingen nevens ge-

voegd
;
terwyl de min ervarenen zig gedron-

gen vinden , om de Verzamelingen van
Ver-

t
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Verfteeningen met de diepfte verwonde-

ring te aanfchouwen. Kircherus, een der

voornaamfte onderzoekeren deezer onder-

werpen ,
drukt zig daar omtrent zeer krag-

tig uit, als hy, van de Verfteeningen

fpreekende, zegt: „ Dat zulke ontzache-

„ lyke omwentelingen van den Aardbol

getuigen zyn van Gods oneindig vermo-

,, gen, mitsgaders van het veranderlyke

„ en onzekere lot des Menschlyken Ge-

„ flagts; dat zy den fterfelyken Inwoon-

„ deren der Aarde ten blyke ftrekken,

„ hoe hier op Aarde niets ftandvastig
, maar

„ alles aan eene geftadige verandering on-

„ derhevig is; terwyl zy ons tevens op-

„ leiden tot eene verhevener kennisfe der

„ zaaken , die wy met onze Weetenfchap-

„ pen niet doorgronden kunnen , maar al-

„ leen afhanglyk zyn van het Godlyk

,, Weezen ; in wiens hand de Koningry-

„ ken der Aarde, ja het beftaan van ’t

,, Heelal is”. Dit zoo zynde, mag men
verwagten , dat de befchouwing deezer

ORDEi ten aanzien van Holland, ons ook
zeer aanmerkelyke byzonderheden aan de

hand zal geeven. Edog, gelyk ’er ons,
wegens de Steenagtige, Mineraalagtige en
Metaalagtige Delfftoffen ,zeer weinig voor-

werpen , in vergelyking met die van an-

dere Gewesten, zyn voorgekomen; even
zoo is het ook met de Verfteeningen ge-

leegen. Holland bezit ’er weinigen; en
die men ’er ontdekt, ten minften die my
voorgekomen zyn, beftaan uit zulke Dier-

lyke
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piLF- lyke of Plantaartige Zelfftandigheden, wel-
stof- ken men nog heden in ons Land vind. ’t
FEN

* Zyn dus Verfteeningen , welken ons geene
natuurlyke oorzaaken opleveren, van de
veranderingen of vervoeringen van Hol-
lands Beddingen , uit andere Gewesten

; die

wy reeds betoogd hebben, in het Vyfde Hoofd.

BJadz!
van C* ic a ^waar vvy de natuurlyke

130. en Schelpbeddingen van ons Land, als door
verv. de Zand- en KI aibeddingen der Zee en der

Rivieren overloopen , aangemerkt hebben.
Deeze herinnering is hier te noodzaakly-

ker, om dat wy, geene Verfteende zaa-

ken van andere Gewesten , hier te Lande ,

ontdekkende , ons in geenen deele mogen
nog behoeven in te laaten, jn die duiste-

re en ingewikkelde afleidingen , welken de
kenners en nafpoorders der Verfteeningen

gefladig bezig houden; om, naamlyk de
vervoering van Dieren en Gewasfen , in

Landen , daar ze thans niet meer natuur-

lyk gevonden worden, af te leiden, van
den Zondvloed en andere Vloeden ; of ook
wel van Aardbeevingen , Inftortingen van
gronden, Gemeenfchappen van onderaard-

fche Kolken
, en wat meer van dien aart

zy. Wel is waar, dat ’er, ten opzichte

van het nabuurige Groningen en Drenthe,
verfteende Koraalen , Echiniten , en ande-

re dergelyke zaaken, ontdekt worden,
welken aan deeze Landen niet natuurlyk

zyn, of ten minden fchynen;dan wy kun-
nen , wegens de zodanigen , als ons tot

nog toe in Holland onbekend, geene ge-

volg-
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volgtrekking tot dit Land maaken. Alleen-

]yk zou men hier ter loops nog wel in agt

mogen neemen, dat die Landen, als lig-

gende nader aan Bergagtige Streeken, en

in de nabyheid van Duitschlands Zeekus-

ten, ook meerder gemeenfchap met de

Verfteeningen en veranderingen der Aard-

beddingen aan dien kant hebben , dan Hol-

land; dat vvy meermaals als een week en
Aard- , Klaiagtig of Zandig Landbefchouwd
hebben. De Leezer hier van verwittigd

zynde, zien wy gerustlyk af van alle rede-

neeringen , raakende de herkomst der Ver-

fteeningen , voor zoo verre zy tot de ver-

andering der Beddingen betrekkelyk zyn.

Maar , wat aangaat de eigentlyke bepaaling

der Verfteeningen , zoo als zy hier in de
rangschikking voorkomen, daar van mo-
gen wy ons niet ontflaan ; en ftellen der-

halven, om ter zaake te komen, de Ver-
fteeningen voor, als Dierlyke en Plantaar-

tige lichaamen, die, onder de Aarde be-

dolven zynde, voor ’t grootfte gedeelte,

eene Steenagtige Zelfftandigheid verkree-

gen hebben; zoo nogtans, dat zy altoos,

meer of min , de gedaante of aanweezen-

heid van die geftake, welke zy voorheen

als een leevendig weezen bezeten hebben,
bewaaren. Men noemt ze, ter deezer oor-

zaake, wel gefigureerde Steenen
,

(Lapides fi-

gurati ;) en zoo draagen ze ook , uit hoof-

de van haaren onnatuurlyken Haat van groei-

jing
,
onder de aarde , den naam van toeval-

lige vreemde (extraneet) JDelfJlofen: terwyl
’er
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delf- ’er ook gevonden worden, die ze Zond.

stof- vloedjleencn
,

(Diluviana) heeten; om dat ze
FEN

* derzelver bedelving en verandering van
scHEucH- den Algemeenen Zondvloed afleiden. Dog

'fffri,
fchoon men deeze byzondere benaamin-

JDiluv. gen , hoe en uit wat oorzaak ze ook aan

de gemelde Zelfftandigheden gegeeven
worden

,
gebruike , komt men egter in de

zaak zelve volkomen overeen; dewyl men
het eens is, dat ’er lichaamen mede be-

doeld worden, die aan de Aarde, niet dan
door in wikkeling, en vervolgens door ver-

andering en ontflooping, natuurlyk zyn.

Ondertusfchen heeft men hier omtrent ga-

de te flaan, dat, nademaal de Aard- bed-

dingen niet overal van eenerleie Stoflfe

zyn, de daar in vermengde lichaamen me-
de deelen ,

in de verfchiilende eigenfehap-

pen dier gronden: zoo dat ze, in Steen-

agtiger gronden, veel Steenagtiger ,in Me-
taal- of Mineraal-gronden , veel Metaal- of

Mineraalagtiger zyn; als mede dat ze, in

weeke, Zandige of Klaiagtige gronden,
brozer en weeker bevonden worden ; en

aldaar door hunne eigen menigte zomtyds
afzonderlyke Beddingen formeeren; welke

twee laatfte opmerkingen boven al dit

Land betreffen. Wat nu aangaat de ei-

genfehappen, die deeze verfteende, ver-

kalkte of veranderde lichaamen in hun-

ne verandering behouden ; hier in ont-

dekt men altoos nog eenigzïns een over-

blyffel van derzelver eertyds eigenaartige

kenmerken. Buiten de gedaante, die ze

veel-
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veelal behouden, word men ’er tog ook
eenige kentekenen van hun Dierlyk of
Plantaartig weezen in gewaar; al is het

zelf dat de Verfteende vermenging het

Dier of de Plant onkenbaar maakt. Dus
befpeurt men veeltyds in dezelven een al-

kalynen aart, die, uit de Dieren of de
Planten oorfpronglyk, in de aarde, waar
in zy verfteenen, indringt: het welk de
Ridder linn^us zeer geleerd beweezen
heeft (*). Zoo ontdekt men ook in die

Steenen, welken met verfteende lichaa-

men vermengd zyn, een ltinkenden reuk,

den Dieren of Plantaartige lichaamen ei-

gen: als, by voorbeeld, in de Leien, met
verfteende Visfchen , in de verfteende

Hoornen, of Klauwen van Dieren, en
foortgelyken. De kundige johan samuel
carl (f) heeft, wegens de zoogenaamde
Belemniten ,

die men voor pennen van
Zee- egels houd (|), verfcheiden proeven
gedaan ; en door dezelven het volgende

bevonden. In het vuur gedompeld , wor-
den zy zwart , en gaan over tot asfche ; in

een

(*) Linn. Disfert. de Oeconom, Naturce. pag.

219.

CD J o h. s a M. carl, Lap . Lydius ad osfium.

fosjil. docimast. adhib . Franc. 1704.

CD De Belemniten, door den Heer carl bedoeld,
zyneigentlykde Lapides judaici

:

de Steenen die wee-
zenlyke Belemniten zouden zyn, heeft men ontdekt,
dat Tubuliten , of Verfteende Wormhuisjes zyn. Zie
in ft vervolg by de Ecbiniten.

II. DEEL. XXX
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een open vuur worden zy witagtig, wryf-
baar, en verminderen in gewigt; in een
retort opgeflooten, en over ’c vuur ge.

field, geeven zy een witten dikken waas-

fem , van een ftinkenden reuk, als die

van Hartshoorn, of van eene aangebran-

de vlugge pisagtige Oly; ook Haat ’er een
vlug droog kristalagtig zout aan de wan-
den van het glas aan. Uit één pond Stee-

nen, ontvong die Scheikundige twee on-
een pisagtigen geest, en ééne drachme
brandagtige Oly. Met zoo veel droog
vlug Zout, met Salpeter, word deeze ftof-

fe, in een kroes aangeflooken, ontvlam,
baar : ze verkalkt , word wit , en het Sal-

peter gaat over tot eene Alkalyne vloei-

baarheid: met middelbaar Zout vermengd,
en door Vitriool-zuur getoetst , ontfiaat

’er een Zwavelfmout. Op de Metaalen heeft

ze eene byzondere uitwerking. Met zes dee-

len Goudglid(Lithargirimï) en een deelBeen-

derftof , word ’er iets loodagtigs verwekt. Als

de gemelde Belemniten
,
gecalcineerd, aan de

openlugt bloot gefield worden
,
geeven zy,

afgewasfehen zynde, mildlyk een week Zout;
ook geeven zy, met eene zekere Stoffe

vermengd, een melkagtig Glas. Uit alle

deeze naauwkeurigé Proeven , leid de Heer
carl af, dat ’er, in de Dierlyke Verftee-

ningen, altoos de overblyffels van eene
Dierlyke eigenfehap te vinden zyn ; als

mede dat de waterige en olyagtige deden

,

door de omliggende Mergel en Klai , wor-
den ingezoogen ; terwyl de Verfteende

Dier-
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Dierlyke Beenderen verkalken; dat te ge-

lyk derzelver verrotting belet. Dit eigen-

fte heeft ook de Hooggeleerde Heer ph.

christiaan wagner , zeer kundig betoogd

,

in eene Inwying Redevoering, over den

Joden-fteen ,
QLapis Judaicus

)

die dezelf-

de Soort is als de voornoemde (*). Hy
bevond insgelyks ,

door Scheikundige proe-

ven , dat gemelde Verfteeningen overvloe-

dig een vast Alkalyn , dat niet zeer vlug

was, weinig waters, en veelal een Kalk-

aarde over lieten ; voor ’t overige verfchil-

len zyne proeven weinig van de bovenge-

melden. Deeze Scheikundige Proeven, die

wy dus in ’t voorbygaan hebben afge-

fchetst, ftrekken hier ten bewyze, van
den aart, welken de Dierlyke Verfteenin-

gen in ’t gemeen behouden: te weeten,
dat ze altoos meer ofminder de eigenfchap-

pen van haar Dierlyk beftaan bewaaren:

en men mag , op den grondflag van de ge-

melde proeven , wel befluiten , dat ’er een
Alkalyn-zout, en eene dierlyke Oly in

blyft heerfchen. En even zoo is ’t met
de Plantaartige Verfteeningen of verande-

ringen gelegen ; ’er blyft insgelyks altoos iets

van derzelver aart in over
, dat wy , in de

befchouwing van het Veen en deBitumina,

alrede beweezen hebben.

Wyders kunnen wy , uit hoofde der wei-

ni-

(*) Ph. c h r i s t. wagneri, Disfert . Jnaug,

ie Lap . Judaicis. 1724.
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nige volftrekt tot harden Steen verwan-
delde Zelfftandigheden in dit Land, niet

nalaaten, onze Leezers te verwittigen,

dat wy ons, by het benoemen der Geflag-

ten , doorgaans van het woord gtgraaven

bedienen, om daar door aan den zin der

zaaken te beantwoorden; ook voegen wy
’er veelal het woord verkalkt by , om dat

onze meeste Soorten in der daad zoo voor-
komen, terwyl wy by die geenen, wel-

ken volftrekt tot Steen zyn overgegaan,
het woord verfteend voegen: om dus van ’t

een en ’t ander de vereischte eigenfchap

uit te drukken. Daar benevens ftaat my
nog met een woord te melden, dat ik,

om de beknoptheid in ’t oog te houden

,

en te gelyk niets anders, dan ’t geen op
eene gegronde ondervinding fteunt, we-
gens Holland op te geeven, ’t raadfaam

geoordeeld heb, om hier geheel over te

flaan, de byvoegfelen, welken men by
wALLERius telkens, agter de Soorten en
Gejlagten ontmoet, als andere Soorten en
Geflagten voorftellende. Ze behelzen naam-
lyk de indrukfels , die de Zelfftandigheden

in de Aarde of Steenen overlaaten , zon-

der dat ze weezenlyk zeiven tegenwoordig

zyn: mitsgaders de Klonten, Steenen en
dergelyken, welken, in de holligheden

der Schelpen en Hoornen gevormd wee-
zende, na de verkalking der Hoornen of

Schelpen zelven overblyven, en derzelver

gedaante behouden. Deezen, by den naam
van Nooten , Kernen of Vormen van Schel-

pen,
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pen, in andere Landen voorkomende, zyn
my, tot nog, voldrekt onbekend in dit

Land; uitgenomen onder de gemeens
Schelpen. Deeze byzonderheden , die

in zig zelven niets anders zyn dan eene

herhaaling der eigenlyke reeds opgenoem-
de

,
gegraaven , verkalkte , of verdeende

Zelfdandigheden , kunnen tog, indien
5

C

geviel dat men meerder zulke vormen,
nooten, of indrukfels ontdekken mogte,
zeer gemaklyk by de weezenlyk nog be-

ftaande en alrede befchreeven Soorten ge-

voegd worden. Deeze byzonderheden ge-

volglyk daar laatende, vloeit ’er van zel-

ve , uit het tot dus ver gezegde , eene ge-

regelde rangschikking voort; welke de

Verdeeningen verdeelt, (a) in Dierlyken,

en (b) in Plantaartigen. De eerden v/or-

den gemeenlyk by de Geleerden Zoolitbi>en

de tweeden Pitbolitbi , of by anderen Ly-
tolitbi (*) genoemd. Indien wy walle-
rius in dit geval voldrekt volgden, zou-

den wy de Plantaartige Verdeeningen hier

den voorrang moeten geeven: dan, de-

wyl wy onze fchikking, wegens de drie

Ryken , ook in deezen liever behouden

,

komt het ons
,
ten dien opzichte

, aannee-

melykst voor, de eerde plaats te geeven,
aan de Dierlyke Verdeeningen. Dus del-

len wy dan als

(*) Eduard luidius, Litbopb, Britan. 1 69$.
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Den EERSTEN RANG der TWEEDE ORDE.

DIERLYKE V E R S T E E N I N G E N.

Zoolithi Wallen

Door Dierlyke Verfteeningen verflaat

men , overeenkomftig met de befchryving

der ORDE , tot Steen overgegaane Dieren,
’t zy dan geheel of gedeeltlyk, of ook der-

zelver, in verharde Aarde of Steenagtige

Stoffen nagelaaten indrukfels
, die zeer ken-

nelyk derzelver geweezen gedaante behou-
den ;

het zy ze dan , of waarlyk tot Steen

zyn overgegaan, of aan de Stoffen, waar
tusfchen zy bedolven zyn geraakt, hunne
gedaante hebben agter gelaaten. Zeer be-

knopt is, en behaagt ons by uitneemend-

heid in deezen, de verdeeling van wal-
lerius. Ze zyn, volgens hem, te on-

derfcheiden, (i) in Menschlyke Verftee-

ningen, (2) in Verfteeningen van Vier-

voetige Dieren, (3) in die der Vogelen,
of derzelver Eieren en Nesten

, (4) in

Verfteende Visfchen
, (5) in Verfteeningen

van Water- en Land-dieren, (6) in die der

Infecten,(7) in die van ’t Gewormte, enz.

Wyders heeft hy nog twee verdeelingen

,

waaronder die geleerde Schryver de in-

drukfels en de mineraalagtige Verfteenin-

gen brengt; dog deezen zullen wy over-

flaan, en ze tot de voornoemden betrek-

ken ; dat, uit hoofde der weinige Soor-

ten in dit Land
,
gereedlyk gefchieden kan.
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Egter willen wy hier wel betuigen, dat

wy, in gevalle men overvloedig veel Ver-

fteeningen in ons Land vonde, of indien

wy een algemeen Samenftel van Verftee-

ningen moesten maaken ,
dat wy dan eene

geheel andere fchikking zouden verkiezen ;

en de Verfteeningen , naar de Gejlagteii en
Soorten der Dieren en Planten zelven in-

richten , want nu moeten wy genoegzaam
eene geheele ORDE onder de bepaaling

van een Gejlagt betrekken : waardoor wy

,

by voorbeeld , onder de Viervoetige Die-

ren , verfcheiden Gsflagten tot Soorten moe-
ten maaken ; en zoo ook met de Visfchen

en Vogelen. Edog, gelyk gezegd is , de
weinige Soorten in dit Land, de beknopt-
heid, en het gezag van wallerius

,
plei-

ten voor deeze fchikking ; volgens welke
dan ,

als het eerfle Gejlagt
, voorkomt

,

Eerfte Gejlagt .

VERSTEEN INGEN VAN MENSCHEN.
Anthropolithi Gesneri , Waller. Sp. 339.

De voornaamfte deelen der Menfchen

,

die men onder de Verfteeningen vind,zyn
de Beenderen; en zoodanige zyn ’er, hoe-

wel zelden , nogtans hier en daar ontdekt.

De geleerde aframmeling van joh. scheuch-
zer, myn geagte Vriend, bezit, onder
het voortreffelyke Mufceum van zynen be-

roemden Grootvader jan jacob scheuch-
zer, dat by hem nog in volkomen ftaat

Xxx 4 is,
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is , een groot deel van een verfteend mensch-
lyk Geraamte. Kiucherus (*) maakt ge-

wag van een geheel in Steen veranderd

Menschlyk lichaam. D’argenville (f)
geeft ons de Figuur van een verfteend

Menfchenhoofd en Ruggegraad, byRheims
opgegraaven; en ’er zyn verder verfchei-

den voorbeelden van dergelyke zaaken.

Betreffende Holland, zyn ’er, myns wee-

tens, geene zulke volftrekte Verfteenin-

gen bekend; dog, zoo men ’er eenige ver-

kalkte en overoude Beenderen onder be-

trekken mag , zou ik hier mogen plaatfen

de Menfchenbeenderen , die my , tusfchen

de Zand- en Keibeddingen van ons Land
zeer dikwils voorgekomen zyn ; hebbende
eene zuivere witheid, en zynde met Zand
aaneengezet: van de Hillegommmer Zan-

dery fpreekende, hebben wy ’er al iets van
gemeld. Indien men wil, kan men deeze

en andere foortgelyke zaaken daar toe

brengen. Intusfchen houden wy ’t niet

voor onmogelyk, dat, gelyk’erzig, voor
’s Gravenzande en Scheveningen , aanmer-

kelyke Verfteeningen van allerleie zaaken

opdoen, dat ’er zoo ook, onder de Zee-

beddingen, byzonder onder de verdron-

ken Landen voor Goedereede , zoodanige

Verfteeningen, in laatere tyden kunnen
gevonden worden : dog thans mogen wy

ze

,

(*) Kircher. Munt}, fubter , Tom. II. p. 49.

Cf) D’argenville, Oryëtologie, Tab.XViL
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ze, als ons nog onbekend. onder dit Gejlagt

niet optellen. By walleuius vinden wy
ook melding van gevitriolizeerde Menschly-

ke lichaamen ,
of van zulken , die met

Zwavel. ztiuren doordrongen zyn. Zon-
den hier ook die Menschlykc lichaamen

toe behooren ,
die men vind , dat by ’t

openen van fommige graven eene lichten-

de vlam, en Phosphoriken damp uitgee-

ven ? Zou men hier toe ook niet mogen bren-

gen ,
de zoogenaamde Uitdroogers

, of de

uitgedroogde harde lichaamen , die men
nu en dan, na verloop veeler jaaren , on-

vergaan in de graven ontmoet?

Tweede Gejlagt .

VERSTEENINGEN VAN VIERVOETIG
GEDIERTE.

Het is met de Verfteeningen van vier-

voetig Gedierte, in dit Land, even zoo
gefield, als met die der Menschlyke lichaa-

men. ’Er worden hier en daar, diep on-

der den grond 3 verfcheiden verharde ou-

de Beenderen gevonden; die, hoewel men
ze niet volflrekt als Verfteend konne aan-

merken , evenwel in zoo verre van het

gewoone verderf ontdaagen zyn , dat zy
eene kalkaartige vastheid, en in fommige
deelen, byzonder in de Tanden en Kaa-
kebeenen , eene ivooragtige fleenige hard-

heid behouden. Wy zullen de aanmerke-
Jykflen, die ons voorgekomen zyn, hier

Xxx 5 wat
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wat onderfcheidenlyker opnoemen ; en
tevens kortlyk meJden , op welk eene
manier wy dezelven veelal ontdekt heb-
ben.

In de nabyheid onzer Zeedorpen, en
eeniger Vlekken of Buurten , omtrent on-
ze Zandduinen , heerscht een gebruik , om
de afgevilde Krengen , in het barre Zand

,

neder te werpen. Het vleesch van deeze
Krengen, aldaar rottende, wordt , zoo van de
wormen , als wel byzonder door de kraaien

,

vleescheetende roofvogelen en Infeóten

dermaate afgeknaagd , dat het rif meest al

zuiver overblyve. Dit rif nu, voor de
Zonne op het barre Zand bloot liggende,

verdroogt zoo Iterk , dat de dierlyke Oly-

en , die het anders onder de aarde doen
rotten , ’er geheel uit droogen ; waarop
de Beenderen gantsch wit en kalkagtig

worden. Wanneer het dan gebeurt, ge-

lyk dikwils plaats heeft, dat zulk eene
Streek , daar deeze Beenderen liggen , ver-

baten zynde, door het Duin-zand over-

ftooven word , zoo geraaken te gelyk ook
de Beenderen bedolven; en in zoodanig

een geval zyn deeze Beenderen, ter ge-

melder oorzaake van uitdrooging, onder

het Zand , aan geene andere dan eene kalk-

agtige verandering onderworpen. Zy be-

houden dus in dien (laat veelal hunne ei-

genfte gedaante; en de ivooragtige vaste

deelen, als de Tanden, en dikwerf de Ka-

keheenen zelven, blyven vast en hard.

/
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’t Is ons wyders by ondervinding geblee-

ken, dat de begraaven Beenderen, van

viervoetige Dieren , byzonder die in onze

Binnenlanden bedolven geraaken, meer-

der rotten , en door den tyd geheel ver-

gaan ; dan die in onze Zanden gevonden

worden. Als wyders zulke Beenderen in

Okeragtig Oehr-zand liggen , of als het

Zand zelve die Stoffen aantrekt, worden
zy met Zand aan een gekleefd, en ver-

fchaffen dus eene foort van Verfteening.

Ik heb zodanig een ftuk voorheenen beze-

ten; dog het zelve voorlang aan wylen
den Heer dominicus wiersma, die het,

met my de Duinen doorkruifende, vond,
overgelaaten

:
gewoon zynde,het geen wy

famen, in onze menigvuldige nafpoorin-

gen langs Zand en Strand
, opdeeden , heusch

te deelen: ook kwam het hem, zynde
diestyds een yverig verzamelaar van aller-

lei Gebeente, best te ftade. Men ont-

moet, voor ’t overige, niet zeldzaam vee-

lerlei Beenderen in onze Duinbeddingen;
wel byzonder Konynen-en Haazemhoof-
den, Tanden, Wervelbeenderen, enz.

die ,
tuslchen de Zanden inraakende , ver-

harden, en met Zandkluiten aanzetten:

zelfs droogen deeze Dieren wel uit, tot

zulk eene hardheid , dat men ze in hunne
volle gedaante onverdorven tusfchen ’t

Zand in vinde, In ’t Leidfche Mufceum heb
ik onder bewaring gehad

,
(dog ik twyffel

of dezelve niet vergruisd geraakt is,)

een
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een geheelen vry grooten Wezel , die

hard en taai, als leder, ingedroogd, in-

wendig met Zand aangebakken , indier-

voegen tusfchen onzeZand-beddingen ont-

dekt was. Deeze en foortgelyke voorbeel-

den, fchoon ze geene volkomen harde

Verfteeningen aan de hand geeven , ftrek-

ken hier ter plaatfe egcer, om ons te doen
opmerken , in hoe verre de Dierlyke dee-

len tot onze Delfïloffen betrekking heb-

ben ; en verfchaffen ons tevens gelegen-

heid , om de zaaklykfte op te tellen.

Eerfte Soort.

GEGRAAVEN P A A RD E N - B E E N D E-

REN,

Ten aanzien der Steenagtigheid, komen
de Tanden der Paarden byzonder in aan-

merking, de overige deelen zyn doorgaans

Kalkagtig, met Zand verbonden, harden
vast: en men kan ze nog al vry dikwils

vinden.

Tweede Soort.

GEGRAAVEN KONYNEN BEENDEREN
EN TANDEN.

De Tanden en Bekkeneelen der Kony-
nen zyn veelvuldig in onze Zand-duinen.

Men merkt de Tanden der viervoetige

Die-
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Dieren veeltyds aan alsSteenagtigofivoor-

agtig ; en ’er is geen Gebeente , dat zyne

vastheid meerder in den grond behoud.

En dit doet my twyffelen, of men die

Tanden, welken men gemeenlyk Turkoizen

noemt, wel voor verlïeend houden moet;
te meer, daar ik zekere Vischtanden ge-

zien heb, die zulk eene koleur en gedaan-

te hadden: ook is ’t my hoogwaarfchyn-

lyk, dat de Tanden zelven weinig verftee-

nen.

Derde Soort.

GEGRAAVEN EN VERHARD WE-
ZELTJE.

Hier toe behoort bet bovengemelde PVezeltje.

By deeze weinige aanmerkelykfte Soor-

ten, kan men ’er zoo veelen voegen, als

eenigermaate met den aart der gegraaven

verharde Zelfftandigheden overeenkomen.
Dus kan men , by voorbeeld , Koeien-

,

Verkens-, Schaapen- en andere Beenderen
ontdekken ; welken misfchien hier toe be-

trekkelyk zyn: als men maar die omzig-

tigheid gebruikt, van geene begraaven en
natuurlyke Beenderen , voor Steenagtige

of byzonder Verharden te neemen ; hoe-

danigen men, zonder veel moeite, overal

gereedlyk kan vinden. Zeldzaamer, en
wat meerder onzer aandagt waardig , zyn ,

ten deezcn opzichte, de zoogenaamde
Reu-
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Reuzen-beenderen ; waar omtrent wy ee-

nige kortlings ontdekte , overtuigelyke

waarneemingen hebben voor te draagen

,

ten bewyze dat ze beenderen van Elephan-
ten zyn.

Vierde Soort.

GEGRAAVEN E LEPHANTS* BEEN-
DEREN.

Onder de Zeldzaamheden, diezig, be-

nevens andere gegraaven zaaken, in de

Holiandfche en nabuurige gronden op-

doen , verdienen ook zekerlyk overwee-
ging, de zoogenaamde Reuzenbeenderen,
die men nu en dan opgegraaven heeft.

Men vind desaangaande wel byzonder, we-

gens Holland , door guicciardyn gemeld ,

dat, in den jaare r5o8, te Roomburg of

Rodenburg, by Leiden, onder andere Oud-
heden, gevonden zyn, de Beenderen van
een Reus, wiens fcheenbeen alleen zoo
groot was, als de dye en het been van een

gemeen Mensch famen ; ook had men ’er

by ontdekt het yzeren pantzier of harnas,

het welk hy nog verroest op de fchouders

had; dat, om de zeldzaamheid, nog lang

in het Klooster aldaar bewaard is geweest:

dus verre guicciardyn (*). In de oude
Leid-

(*) Guicciardyn, Befcript, des Pais Bas.

pag. 2 56. In de Nederd, Uitgaave, BI. 205.



van HOLLAND. 1057

Leidfche Zaal van Zeldzaamheden , zoo ik

meen van heurnius , hangt ook nog een

foortgelyk Been ,’t welk men zegt van een

Reus te zyn. Dit Been is wel tweemaal

zoo lang als dat van een kloek man, en

omtrent twee fpannen dik in de rondte

;

dog het is aan de einden , aan de Condyli ,

of Hoofden, uitgevreeten. Ik ben niet

buiten vermoeden , dat het misfchien het

zelfde Been zy, daar guicciardyn van
fpreekt, fchoon ik ’er geen - bondig bewys
voor hebbe , en guicciardyn het misfchien

wel wat vergroote. Hoe het zy, deeze

Beenderen geeven veel Stoffe tot beden-

king, uit hoofde der gelykheid, die ze

vooral met het Dyebeen der Menfchen
hebben ; en fchynen in den eerften opflag

al vry veel toe te brengen, ter verfter-

kinge van het gevoelen der geenen , die

ons van ontzachelyke groote Reuzen , uit

* de oude Waereld , zoo veele fprookjes ver-

haalen. Wat my betreft, hoe zeer de ui-

terlyke fchyn anderen moge vervoeren,

ik kan het, althans tot nog, niet van my
verkrygen, om ’er geloof aan te liaan. Ik

beken, dat ik de Historie van het Pant-

zier niet wel met de waarfchynlykheid over

een kan brengen; want heeft men het

Reuzen-gebeente van de fchenkel bewaard

,

en het zelve gaaf gevonden; waar is het

rif, de armen, en het hoofd? Deeze dee-

len tog moesten by het Pantzier gevonden
zyn; en ze zouden zeker, naar gerade,

geen kleene reliquie voor de bygeloovige

Room-
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Roomburger Kloosterlingen geweest zyn.
Aan den anderen kant is my bewust, dat

bezadigde Natuurkundigen twyffelen
, of

het geen Elephants, Rhinoceros- beende-

ren ,
of ook die van eenig onbekend Zee-

dier zyn: dan hier tegen doet zig weder
dezelfde zwaarigheid op; naamlyk, waar-

om men ’er de harde bekkeneelen , wervel-

beenen en ribben, niet byvind? Indien

men over deeze zwaarigheid mogte heen
Rappen, zou ik, in dit geval, wegens het
bovengemelde yzeren Ruk, zoo wel op
eene borstweering voor een Elephant, als

op het Pantzier voor een Reus, kunnen
denken. Vraagt men hier op, waarom ’er

dan ook geen Elephants-tanden gevonden
werden, daar dezelven zeer beRand tegen

’t verderf in de Aarde zyn ? Men zou ’er

op kunnen antwoorden, dat deeze Die-

ren , by hunnen dood , veelligt daar van

ontbloot zyn, om dat de oudRe Volken
de waarde van het Elpenbeen zeer hoog
lchatteden. ’t Is ondertusfchen egter be-

kend, dat men hier en daar voorbeelden

van zulke gegraaven Tanden vind; hoewel,
myns weetens, tot nog toe niet in onze
Landen. Ik weet wel, dat de Profesfor

lulofs melding maakt, van een grooten

zwaaren Tand van 13 oneen en 28 grei-

nen: dog dit gewigt doet ons eerder den-

ken , op een Cachelot of Walrustand; wel-

ke ongeveer die zwaarte heeft; dan op
een Elephants tand, die zeer kleen moet
zyn, als by geen twee, drie of vier pon-
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den weegt. Wanneer ik nu by dit alles

iiog voege, dat de Elephanten hier te

Lande niet natuurlyk zyn, en men, in

alle de gegraaven Zelfftandigheden
, meest

al aan dit Land eigen weezens ontdekt,

dan moetik eindelyk betuigen, dat ik, we-

gens het voorgemelde, niets durf bepaa-

len. Alleenlyk zou ik, zoo het Elephants-

beenderen zyn, gelyk my nog waarfchyn-

jykst voorkomt, gisfen, dat ze mogelyk
met Caefar, die ’er, gelyk men weet,vee-
len uitltalien en elders met zig voerde, op
zynen togt naar Engeland, in dit Land
gekomen, hier geftorven, en begraaven

zyn , na dat men ze de ivooren tanden af-

genomen had. By aldien het integendeel

een overblyffel van Zee-dieren of Rhino-
cerosfen is, zoo kan ik ’er geen andere

reden voor uit denken , dan eene aan-

fpoeling, ’t zy door den Zond- , ’t zy door
den Cymberfchen vloed , of dergelyke

overftrooming ; waar toe ik voor my nog-'

tans niet gereedlyk kan befluiten.

By deeze tot dus ver voorgeftelde ge-

dagten , zou ik dit Huk hier hebben laa-

ten berusten , tot dat eenige nadere ont-

dekkingen het eene of ’t andere aannee-

melyker maakten; doch juist op ’t oogen-

blik , zoo als deeze letteren ter Drukperfe
Honden overgegeeven te worden, kwam
my in handen het Twaalfde Deel der leer-

handelingen
, door de Hollandfche Maatfchappy

uitgegeeven; waar in ik eene Verhandeling
ontmoette, over twee ongemeene groote

IL DEEL* Yyy Been-
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Beenderen, welken in den Bommelerwaard
ontdekt zyn, door den Wel Eerwaarden
Heer j. c. palier. Deeze Verhandeling

greetig doorleezende, vond ik de my
waarfchynlykfle denkbeelden , zoo dooi-

de aanmerkingen van den Wel Eerwaarden
Heer palier, als byzonder door den ne-

vensgaanden van den Hoogleeraar cam-
per, dermaate bevestigd , dat ik niet kon-

de nalaaten, op dit fpoor iets naders ter

verdere onderzoekinge by te brengen.

Hier door bewoogen zynde, om ander-

maal het gemelde Been te Leiden te onder-

zoeken, fchoot my te binnen, dat ’er iets

dergelyks op de Ontleedkamer te Leiden
was; naamlyk de beenderen en het hoofd

van een Elephant, met derzelver gewrig-

ten. Dit bedenkende, kwam my niets

overtuigelyker voor, dan de vergelyking

deezer Beenderen; ’t welk van dien uit-

flag was, dat my duidelyk bleek, dat nooit

een Ei beter een Ei gelyken kon , dan dit

gemelde zoogenaamde Reuzenbeen het

Dyebeen des Elephants gelykt. Want
fchoon de Condyli

, of hoofden van hetzel-

ve vergaan , en in de Elephants-beenderen

volkomen gaaf waren, kon men de gelyk-

heid van dit been met het agter dyebeen
van den Elephant, als buiten kyf, gereed-

lyk ontdekken. Dit Remde my ook ter-

ftond volkomen toe , de Hooggeleerde
Heer fredericus bernard albinus, wel-

ken ik het geluk had van daar by aan te

treffen; die my tevens, uit de Verzame-
ling

1
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ling van rauw, een Menfchenbeen, van
ongemeene lengte , deed zien ; zynde een

dyebeen, ter lengte van ruim twee- en

twintig duimen; ’t welk wy vergeleeken

met het dyebeen van een fraai fcelet van
een zeer kloek iriensch , in die zelfde kas

;

dat lang was ruim veertien duimen
, en dus

een verfchil maakte van agt duimen Rhyn-
landsch. Wat de dikte van het grootfte

been betreft, deeze zal geweest zyn, op
het dikfte, ruim anderhalf duimen middel-

lyns ; en had , op het dunfle , fchaars eene
dergelyke maat. Het zoogenaamde Reu-
zenbeen meetende, bevonden wy het ter

lengte van drie- en dertig duimen , hebben-

de op het dikfte vier duimen middellyns:

welke lengte en dikte overeenkomt, met
die der beenderen van de middelbaar groo-

te Elephanten , by den Heer palier op-

genoemd. Indien men deeze meeting, van
de door ons geziene beenderen

,
gadeflaat

,

kan men ’er ligtlyk uit afleiden , dat dezel-

ve ons geen gering bewys verleent, voor
de onmogelykheid die ’er is, dat dit ge-

waande Reuzenbeen , inderdaad dat van
een Mensch zoude zyn. Ik heb een kloek

Kaerel , van tusfehen de zes en zeven voe-

ten lang, aan het dyebeen gemeeten, en
het zelve ter lengte van ruim agttien dui-

men bevonden. Als ik nu ftel, ’t geen ik

met ruimte doen mag, dat een Mensch
van zeven voeten lang , zoo als ’er nu en
dan eenigen bekend zyn geweest, en nog
wel gevonden worden, een dyebeen heeft

Y y y 2 van
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van agttien duimen ; dan heb ik eenigenf

grond om te Hellen , dat een Mensch , die

een dyebeen van twee- en twintig duimen
gehad heeft, zoo als dat uit de Verzame-
ling van Profesfor rauw is , dat zulk een
Mensch, naar evenredigheid, groot ge-

weest moet zyn, 8f voet; waar in geene
onmogelykheid ligt, aangezien ’er Men-
fchen van omtrent negen voeten bekend
zyn geweest, gelyk men van den berugten
Spaarwouwer Reus, Claas van Kieten, aange-

tekend heeft, wiens lengte begroot word
op 8| voeten, Rhynlandsch, en dus nog on-

geveer een half voet langer , dan de ver-

maarde Cajanus
, in onzen tyd te Haarlem

overleeden: ook zyn ’er, als men geloof

aan andere berigten flaan mag, Menfchen
geweest van elf, en ten allerhoogften van

twaalf voeten, gelyk van zekeren Hans
Braw gemeld word. Wanneer men nu de

opgegeeven maat van het Menfchenbeen

,

van twee- en twintig duimen, evenredig

Helt met de lengte van een Mensch van

8f voet; dan zou, volgens die evenredig-

heid, zoodanig een Menfchenbeen, van

drie- en dertig duimen , ons doen denken

,

op een Mensch van I2§ voet; en ’t Ge-
beente, door den Heer palier gemeld,

ter lengte van een- en veertig duimen, ons

in dit geval een Mensch voordellen, van

15H voet. Eene lengte, welke niet al-

leen de ooit gehoorde lengte van gewoo-
ne Menfchen, maar ook die der Reuzen
te boven gaat; dewyl ’er genoegzaame re-

den
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den is, om te flellen, dat de Reus Goliath
,

ten hoogilen genomen , niet veel langer

was dan twaalf, en veelligt maar weinig

meer dan elf Rhynlandfche voeten (*). Als

men deeze onze aanmerkingen verfterkt,

door die van den Heer palier, wegens
de evenredigheid der zwaarte , zal men ten

volle overtuigd moeten zyn , dat men hier

om geen Menfchenbeen kan denken. Want
het gewigt van ’t been, door hem ont-

dekt, zynde 40 ponden, zou flaan, tot

de zwaarte van een gemeen Mensch van

170 ponden, wiens Dyebeen, ruim ge-

field, een pond weegt, als 40 tot 6800
ponden ; dat , ten aanzien van een Mensch

,

eene volflrekte onmogelykheid is. En is

die niet overtuigend genoeg; wel aan, ik

zal ’er nog iets by voegen, dat de zaak
geheel en al zal voldingen. Het voorge-
melde lange Menfchen Dyebeen , van twee-
en twintig duimen lang , heeft

, ruim ge-

field, anderhalve duim middellyns; dus
zou het zoogenaamde Reuzenbeen te Lei-

den, dat drie- en dertig duimen lang is,

indien het van een Mensch was, naar

evenredigheid de dikte moeten hebben van

2I duim, en dat van den Heer palier,
van een- en veertig duimen , de dikte van

2ff duim
;
maar , na wel gemeeten te heb-

ben,

(*) Zie hier ook j. van lier, Oudheidkundige
Brieven . Natuurl . Hist. van linn. I. Deel, BL
146.
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delf- ben, bevond ik het Leidfche been dik vier
stof duimen middellyns: en by gevolg is dit
F£N

* been geheel buiten alle evenredigheid ,
die

ooit het grootfte bekende Menfchenbeen
kan hebben. Uit hoofde van dit alles maa-

ken wy geen zwaarigheid, om de kundi-

ge redeneering van den Wel Eerwaarden
Heer palier , benevens die van den
Hoógleeraar camper, ten vollen te om-
helzen. Hier by komt nog, dat ons, by
nadere overweeging, en vergelyking van
deeze en andere welgefchapen Menfchen
Dyebeenen, gebleeken is, dat dit gewaan-
de Reuzebeen in ’t geheel geene zoo ken-

nelyke bogt heeft , als men gemeenlyk in

het Dyebeen van een Mensch vind. Wat
den Condylus of het Beenhoofd betreft, ik

heb het zelve niet kunnen nagaan ,
ver-

mits het ’er afgeüeeten was. Dan , wat

aanbelangt de dyebeenen van het Geraam-
te van een Elephant, in het Mufaum Ana-

tomicum , hier omtrent kan ik, aan de gis-

ting van den Hoogleeraar camper, nog
eenig gewigt byzetten ; daar zyn Edele

jjoll, zegt: ,, Indien de afbeeldingen, ons ge-

Maatfcb. „ geeven in de Academiën van Leipfig en

„ Londen , en in het Kabinet des Konings

Biadz. » van Vrankryk , naauwkeurig waren

,

380. ,, zouden wy durven zeggen , dat het 011-

,, betwistbaar een dyebeen was: thans is

„ het flegts waarfchynelyk , hoewel naby

„ de zekerheid komende; om dat de Ele-

„ phant flegts een Trochanter heeft ,
ge-

lyk ook aan dit gegraavene Been gevon-

„ den
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5 ,
den wordt”. Om deeze gedagten , die

de genoemde Heer, uit gemelde afdeelin-

gen, afleid, en gisfender wyze opgeeft,

als eene waarheid te bekragtigen , heb ik

de Figuuren van de Franfche Akademis-
ten vergeleeken , tegen de Beenderen van
den Elephant, in de Leidfche Ontleedka-

mer; en bevonden, dat dezelven, zeer

volmaakt getroffen zynde, juist met de
Natuur overeenkomen , byzonder die van
d’aubenton en buffon. Zie de Uitgave
in Oélavo , het Twee- en Twinïigfte Deel ,

op Plaat IV. Ook is met het aldaar ver-

toonde rechter Dyebeen , zoo wel als met
het bovengemelde vergeleeken gebeente,
het Leidfche zoogenaamde Reuzenbeen
volkomen overeenkomftig; en zoo laat

insgelyks de afbeelding van het zelfde Been,
in de Supplements aux Memoires

,
pour fervir

a i’Histoire Naturelle des Animaux. Troifieme

partie . a Amsterdam & Leipzig, 1 758. die wy
"er ook by vergeleeken hebben

,
geene twyf-

feling meer over, of deeze en dergelykc

gegraaven Beenderen zyn van den Ele-

phant oorfpronglyk. De laatstgemelde af-

beelding echter, fchetst de bogten der

beenderen wat fcherpjes; dan dit fchryf ik

aan gebrek van kunde des Tekenaars toe:

de afbeelding van Londen en Leipzig be-

zit ik niet; dog de bygebragten zyn vol-

doende genoeg, ten einde ons vrymoedig-
heid te geeven, om onze waarneeming
nederig te voegen , by het gezag van een
zoo kundig en beroemd Man , als de Hoog-

Yyy 4 lee-
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leeraar camper is; en te bepaalen, dat óq
nu en dan ontdekte overgroote Beende r

ren, geen gebeente van Reuzen, of zeer

groote Menfchen, maar van Elephantcn

zyn.

Wat nu verder de natqurlyke oorzaak

betreffe, door welke de beenderen der

Elephanten hier te Lande, mitsgaders in

Duitschland, Engeland en Vrankryk ge-

vonden worden; ik blyf tot nog des aan-

gaande niet vreemd van myne reeds opge-

geeven gedagten: te vveeten, dat men
voornaamlyk heeft te denken , om de ver-

voering deezer Dieren, hier omftreeks,

door de Romeinen; zoo door de oorlogen

van Csefar, in Gallie en Brittanje, vooral

met zyne overtogten naar Engeland, door

deeze Landen ; als ook door de oorlogen van

andere Roomfche Vorften
,
in laatere dagen

,

in deeze Gewesten. Ten opzichte van Ctefar

altans heeft het grooten fchyn; want in

zyne dagen waren de Elephanten in Rome
zeer gemeen, en wierden in de Triom-
phen gebruikt; by hoedanige gelegenhe-

den hy zelve tot dat einde ’er zig van be-

diende ;
laatende veertig Elephanten in zyn

Africaanfchen Triomph mede gaan. Maar
’t geen bovenal aanmerkelyk is, en daar

wy hier bepaaldlyk op doelen , is dit
; dat

’er in de dagen van Casfar zoo veele Ele-

phanten te Rome gevoed werden, dat die

Veldheer, in den Africaanfchen oorlog te

veld trekkende, en ziende dat zyn volk

voor het groote aantal van Elephanten

fchrik-
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fchrikte, uit Italië Elephanten liet over-

brengen, om zyne krygsknechten te lee-

ren, hoe men met deeze Dieren moest

omgaan, en waar ze best te treffen wa-

ren. Namque Elepbantos ex Italia transporta -

ri jusferat ,
quo & miles noster fpeciemque ê?

virtutem besiice cognosceret, & cui parti corpo-

ris ejus telum facile adjici posfet. By die ge-

legenheid, om dit in ’tvoorbygaan te mel-

den, vinden wy ook gewag gemaakt van
geharnaste ( Loricati) Eiephanten; om dus

de plaatfen , daar ze het meest kwetstbaar

waren , te befchermen. Zou het Room-
burger Pantzier of Harnas , waar van we
boven gewaagden, niet wel iets dergelyks

geweest zyn? Verder komt hier ter deezer

zaake nog in bedenking, of Caefar de Ele-

phanten ook niet in Gallie gebruikt heb-

be; want in ’t volgende verhaal word,
op het melden van den goeden uitllag van
deezen vond, uitdrukkelyk gewag gemaakt
van de deugd en trouw der krygsknech-

ten, gewoon met Caffar te ftryden, in

vlakke velden , tegen de moedige Gallen.

Nee mirum : copias enim habebat in Gallia beU

lare confu tas . Locis campes tribus
, & contra

Gallos. Waar uit men eenigermaatc kan

opmaaken, dat Caefar de uit Italië ontboo-

den Elephanten liet beheeren door krygs-

volk, dat in Gallie, (daar hy ook veelal het

Eiland onzer Batavieren onder telt,) ge-

ftreeden had. Het zy men nu deeze my-
ne bedenkingen, die ik mogelyk hier wat
ruim voorftel ,

aanneemclyk agte ,
dan

Yyy 5 niet,
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niet, dit althans kan men uit het opgemel-
de zekerlyk befluiten, dat de Elephanten,
by de Romeinen ,

voor dien tyd zeer be-

kend zyn geweest; dewyl Csefar ze (ex Ita-

lid) uit Italië ontbood: vervolgens zullen

ze ongetwyffeld nog gemeener geworden
zyn, toen hy met veertig Elephanten,

(zoo men fchryft,) wegens zyne Africaan-

fche overwinningen triompheerde: en dit

zoo zynde, is ’t niet onwaarfchynlyk , dat

hy in zyne Britfche, Duitfche en Fran-

fche oorlogen, insgelyks Elephanten me-
de gevoerd heeft. Daar en boven vind

ik ook geene reden, waarom andere oude
ons nog onbekende Volken niet, ten ee-

niger tyde , Elephanten hier te Lande ge-

bragt zouden kunnen hebben. Indien men
nu ’t eene en andere van ’t voorgeftelde

toeftaa , behoeft men zig niet te vermoeien

,

met zoo veele gisfingen van den Zond-
vloed, van de oude Waereld, van Zeedie-

ren , Reuzen , of meer dergelyke vooron-
derftellingen. En uit dien hoofde agten

wy het niet vreemder, in dit Land Ele-

phants-beenderen te ontdekken, dan el-

ders in Duitschland , Gallie en Enge-
land; dewyl de vroegere lotgevallen van
ons Vaderland, met die der gemelde Ge-
westen , veel gemeenfchap hebben. De
Eerwaarde Heer palier, Relt daar bene-

vens eene zeer wel gegronde aanmerking

voor, als hy de oorzaak van de onverder-

velykheid deezer Beenderen afleid
,
van ee-

ne mindere aandoening der lugt, en wel

by-
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byzonder van wegens derzelver ligging in

een Zandbedde. Wy ten minften kunnen,

by ondervinding , zoo als wy reeds ten op-

zichte van andere Dierlyke Beenderen heb-

ben aangemerkt
,
getuigen; dat wy ze me-

rendeels in onze Zandbeddingen ontdekt

hebben ;
fchoon ’t egter geenzins onmoge-

lyk zy, dat ze ook in de Klai-en Aard-

beddingen gevonden worden. Deeze on-

ze aanmerkingen , by die der gemelde ge-

leerde Heeren gevoegd , voldoende s.gten-

de, laaten wy onze byzondere gedagten

verder aan het oordeel der Natuuronder-
zoekeren over. Indien men nu wydersde
rangschikkinge wilde voldoen, zou men
dergelyke Beenderen nog in onderlchei-

den Soorten kunnen verdeden
; dan ’t

fchynt tot nog der moeite niet waardig,

om hier eene verdere onderdeeling van te

maaken; nadien deeze overblyffels veelal

betrekkelyk zyn , tot Dyebeenen van Ele-

phanten. Hier toe behooren, het Been
uit het Leidfche Mufaum , mogelyk het ei-

genile , dat oudtyds te Roomburg ontdekt

is; dat van den Heer palier; dat van
Amfterdam, uit den Ysfel, by Doesburg,
door den Heer palier , uit cabroliüs by-

gebragt; de Beenderen aan de Willebroek-

fche vaart ontdekt; en eindelyk die uit

bet Landfchap Drenthe, benevens ande-

ren
, hier en daar in onze Kronyken ver-

meld. Wyders kan men nogtans ook niet

wel voorby , het aanmerkelyk Wervelbeen

,

door gemelden Heer palier ontdekt., al

mede
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mede hier te plaatfen; mitsgaders nog den
ivooren Tand, van welken de Heer pa-

lier, uitPicARD, gewag maakt. Dan dee-

ze onderfcheiden Beenderen, als zynde
van een en ’t zelfde Dier, mogen alle wel
onder eene Soort doorgaan; te meer, daar

wy geenzins twyffelen, of de tyd zal het

overige flag van Beenderen , die tot dit

Dier behooren , wel ontdekken : wanneer
de tegenwerping, waarom men doorgaans
Dyebeenen, en zelden, of tot nog toe
geene, Bekkeneelen of Ribben gegraa-

ven heeft, van zelve zal vervallen; in

welke verwagting wy hier mede dit ftuk

voorts laaten berusten.

Derde Gejlagt.

VERSTEENINGEN OF GEGRAA VEN
DEELEN VAN GEVOGELTE.

ürnitbolitbi Wall. Spcc. 345.

’t Is bekend, dat by de Liefhebbers van

Verfteeningen, boven al, onder de zeld-

zaamften geagt worden , die der Vogelen
of derzelver deelen. En geen wonder,
dewyl dat Lugtgedierte zeer weinig in den
boezem der Aarde huisvest; en derzelver

holle en ligte Beenderen daar en boven
fpoedig aan ’t verderf onderworpen zyn.

Men ontmoet nu en dan ook voorbeelden

van Verfteende Nestjes, met de Eieren;

dan deezen zyn ten hoogften verdagt,* en

men heeft gegronde reden om te vermoe-
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den, dat zoodanige Nestjes, door Bedrie-

gers, in Tufwateren of Zoutpannen, en
dergelyken geworpen , aldaar omkorst zyn.

Hoe ’t zy, wy weeten geen het minfte

weezenlyk voorbeeld van eenig verfteend

deel van Gevogelte in dit Land. Dog, ge-

lyk wy in ’t voorige Geflagt , noch het ee-

ne en ’t andere hadden mede te deelen,

wegens gegraaven en verkalkte Beende-

ren van het viervoetige Gedierte
; zoo kan

ik ook hier als iets byzonders mei jen, ’t

geen my, wegens de beenderen der Zee-

meeuwen , is voorgekomen. In dien zelf-

den tyd, dat ik met bovengemelden Heer
wiERSMA, nu omtrent vyftien jaaren ge-

leeden , een Botanisch togtje door de Dui-

nen van Noordwyk en Zandvoort deed,

kwamen wy, zynde in het vroege voor-

jaar, by helder koud en een weinig vrie-

zend weêr, in eene barre zandige Duinva-
lei, agter den Noordwyker Hout. Daar
ter plaatfe vertoonde zig voor onze 00-

gen een groot getal Zeeleeuwen, zitten-

de, in eene natuurlyke leevende geftalte,

met hunne volkomen gaave pluimaadje.

In den eerften opllag meenden wy ook,
dat zy waarlyk leefden, dog naderende,

namen wy dezelven op, en bevonden ze

dood. De menigte, die wy wel tot der-

tig a veertig, of meer, in getal telden, ver-

baasde ons zeer: de natuurlykfte reden,
die wy ’er van opmaakten, was, dat dit

Gevogelte, gelyk alle Dieren een bepaal-

den leeftyd hebben, zig, den tyd hunnes
ou-

DELF-
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ouderdoms en hun Rerfuur bewust zynde,
in deeze Zandige eenzaame flreeken, om
aldaar te fterven , byéén begeeven had

;

en dus in dien Rand was blyven zitten. Te-
gen de koude tog is dit Geflagt zeer wel
beRand;van honger konden zy waarfchyn-

lyk niet geRorven zyn; want de Zee was
diestyds open , en niet ontrust door voor-

gaande ftormen; die anders deeze Vogelen
wel eens buiten Raat Rellen , om hun voed-
fel te zoeken. Op deeze wyze hier over
redenkavelende, vervorderden wy onze
wandeling, en namen eenigen der fraai-

flen mede, om ze op te vullen. Dan, hoe
verbaasd Ronden wy , toen wy , eenige

valeien verder, wederom veelen deezer

Dieren vonden ; en daar benevens hier en

daar in het gulle zand, Geraamten en
Beenderen deezer Vogelen, die meest al

wit en verkalkt waren, uitgezonderd de

nagelen en fnavels. Hier door werden wy
in onze eerfle gedagten genoegzaam beves-

tigd; te weeten , dat deeze Dieren, in de

eenzaamRe Duinvaleien , eene verzamel-

plaats tegen hunnen naderenden dood zoe-

ken; omzig, geflorven zynde, door het

Stuifzand der Duinen te laaten overRel-

pen ; en zig dus , als ’t ware , eene plaats

tot een kerkhof te verkiezen. Dit inval-

lende denkbeeld, dat ons zekerlyk ter na-

dere befchouwing en onderzoekinge op-

leid, wegens zulk eene zonderlinge eigen-

fcliap in de huishouding van dit Gevogelte,

fchynt my , tot nog, gansch aanneemelyk

;

en
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en wy zouden het zelve voorts nog wel

met eenige nieuwere nafpooringen kunnen
verfterken; ware het niet, dat ze veel

meer tot de volgende befchryving van het

Gejlagt zelve deezer Dieren behoorden,

waarom wy eene breeder melding deezer

byzonderheid voor tegenwoordig uitftel-

len. Wy hebben egter deeze ontdekking

hier ter plaatfe wel willen inlasfchen ; om
dat ze eenigermaate kan dienen , ter ver-

klaaringe van de wyze , op welke fommi-

ge deelen van ’t Gevogelte natuurlyk, on-

der de Zandbeddingen van het Land
,

ge-

vonden kunnen worden. Als men dit in

agt neemt, zal ’t niet vreemd voorkomen,
indien men, gelyk wegens de deelen der

viervoetige Dieren is aangemerkt, ook hiel-

en daar gedeelten van Vogelen, met aan-

eenverbonden Zand of Klai, in eeneSteen-
agtige gedaante ontdekte. Dog wat ons

aangaat, wy hebben dusdanige verileende

of verharde deelen van Gevogelte, hier te

Lande, nog nooit anders ontmoet , dan

van de gemelde Soort; naamlyk, Koppen,
Nagelen, Snavels, mitsgaders eenige Wer-
vel en andere Beenderen ; die nog hunne
natuurlyke Zelfftandigheid en gedaante

bezaten. Iets meerder tot de ORDE der

Verfteeningen betrekkelyk , zyn eenige

deelen van het

Fier-
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Vierde GeJIagt.

VERSTEENDE OF GEGRAA VEN
DEELEN VAN VISSCHEN.
lcbthyolitbi Wallen Spec. 347.

Aangezien de Visfchen natuurlyker wyze
in de wateren om en aan de Beddingen der

Aarde leeven , en fommigen hunne holen in

dezelve onder de wateren maaken
,
gelyk de

Karpers en veiTcbeiden andere Visfchen; na-

dien daarenboven de inwellingen der wate-

ren in de gronden, benevens de aanwas en
overfpoelingen derZee-en Rivierbeddingen

,

deeze Dieren mede ileuren , en dezelven

onder de aangevoerde of ingeflorte gron-

den bedelven , zoo valt het zeer gemak-
lyk te begrypen; waarom men ontelbaar

meer Visfchen en derzelver deelen, bene-

vens allerleie andere Waterdieren en Ge-
wasfen , in den grond verhard en verfteend

vind, dan iets van het Viervoetige of Vlie-

gende Gedierte. Dit bevestigen vry alge-

meen de Verzamelingen van Verfteenin-

gen ; waar in men doorgaans meerder
voorbeelden van geheele Verfteende Vis-

fchen of derzelver deelen, mitsgaders Zee-

gewasfen en Schelpen zal vinden , dan van
de overige Dierlyke en Plantaartige Zelf-

ftandigheden te famen. Dus doen zig ook,
hoe gering de Verfteeningen in Holland

mogen zyn, ’er egter in dit Gewest, naar

geraade van de voorgemelden , eenige ken-

ne-
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rtelyker Verfleeningen op; die \vy in de

volgende Soorten onderfcheiden.

Eerfte Soort.

GËGRAAVBN WERVELBEENDEREN
VAN WALVISSCHEN OF CACHE-

LOTTEN.

Het is vry gemeen , in de Zandbeddii>

dingen van onze Stranden en Voorduinen

,

nu en dan zeer groote Wervelbeenderen,
van de op onze Stranden aangefpoelde

groote Cachelotten , of , zoo fommige
willen , Walvisfchen te ontmoeten, ’t Is zelfs

geenszins nieuw, bieren daar in onze Chro-

nyken aantekeningen te vinden,van dergely«

ke ontzachelyke groote Visfchen ; men heeft

ten dien einde goudhoeven alleen maar
op te (laan , en ’er zullen ons wel dra zoo-

danige verhaalen voorkomen. Wegens een
Vinvisch voor ’t Goesfche diep, in de

Schelde, gevangen, is zelfs een kleenTrak-
taatje bekend , ’t welk ik niet bezit; dan
wel de afbeeldingen van deezen Visch,

onder welken eenige vaarsjes de Historie

dier zeldzaame Vischvangst verklaaren

;

waar van het laatfte ten 11o t deeze vraag

behelst.

Benoorden Hitland niet , maar voor St. Anna
Land

,

Hoe komt de Vinvisch daar ? Laat hooren u ver-

ftant ?
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Zie wyders van dcezen Visch, Ao. 1577
in de Schelde gevangen, de afbeelding by
jonston, Bladz. 173. De verwondering,
wegens zulke ontzachelyke Zee-dieren op
onze Stranden, is in onze Eeuw nog nu en
dan vernieuwd; ja men weet van een en
meer dergelyke Visfchen, in onze dagen,

omtrent Zandvoort en Scheveningen aange-

fpoeld. Nog onlangs, in den jaare 1764,
heeft men, benoorden Egmond op Zee,
een dergelyken grooten Cachelot gezien;

zynde , volgens de naauwkeurige afteke-

ning van myn Vriend, den Natuurkunde
lievenden Konstfchilder vincent van der
vinne , die denzelven zeer fraai en oplet-

tend in Plaat geëtst heeft, lang geweest

60 voeten. In vroeger tyd heb ik zelve,

aan de Katwyker Stranden , meer daneens,
kleener Cachelotten gezien, die, door de

ongemeene zwaarte, in het Zand ingezon-

ken waren ; ook bewaart en vertoont men
te Leiden nog een dergelyk rif in de Ont-
leedkamer. Als nu deeze Dieren met een
ondraagelyken itank op het Strand verrot-

ten, dan blyven hunne Beenderen over;

en deezen worden vervolgens , nu en dan,
onder en tusfchen ’t Zand bedekt gevon-

den. Ik heb ’er opgeraapt, die van an-

derhalf tot twee voeten middellyns groot

waren; in het Leidfche Mufceum heeft ’er

een berust van anderhalf voet middellyns

,

dat , tusfchen onze Duinen gevonden , al

vry Steenagtig was; dog door den tyd ver-

gruisd is. Deeze Beenderen , die men door-

gaan
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gaans beenagtig* rond, en met uitfteeken-

de leden vind, zyn zekerlyk groot; maar

men houd ze nog niet van ’t grootfte flag:

in ’t meergemelde Theatrum Anatomicum , te

Leiden, is een Wervelbeen, dat geen

Man in ftaat is te bevademen; waar uit

men kan afmeeten ,
hoe geweldig groot

deeze Beenderen fomtyds zyn. Voorts
vind men ook nog wel eenige Kievven of

Kaaken, Ribben, enz. van deeze Visfchen;

dan ’t fchynt dat deeze deelen meerder aan

’t verderf onderworpen zyn ; althans ze

zyn my, zelfs op die plaatfen, daar ik wel

weet, dat in myne jeugd dergelyke Vis-

fchen gelegen hebben , niet voorgekomen

,

fchoon ik ’er de Wervelbeenderen ontdek-

te; dog misfchien zyn zy dieper doorge-

zonken geweest. Zoo men vvyders ten eeni-

gen tyde binnensLands nogfommigeKaaken-
beenderen van Walvisfchen , ’t zy in Klai,

Veen of Zand, verkalkt of verfleend mogcé
ontdekken , behoeft men zig in laatere da-

gen deswegens niet te bewonderen; de-

wyl men deeze Beenderen , zedert eenige

jaaren, voorbedagtlyk medevoert, om ze

hier te Lande in de Vee-weiden als paaien

,

waar aan de Koeien en Osfen zig fchuuren

en fchurken , waar van ze ook den naam
van Schurken gekregen hebben

,
te gebrui-

ken. ’t Kan uit dien hoofde niet vreemd
voorkomen, dat zulke Beenderen, ’t zy
geheel of ten deele, in onze gronV be-

dolven geraaken, en dus, by min erva-

renen , voor iets zeldzaams gehouden wor-

Z z z 2 den
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den: gelyk ze zoo oudcyds, als Zeldzaam-
heden , aan publieke Gebouwen opgehan-
gen zyn; by voorbeeld , in den Haag, voor
’t oude Hof, te Scheveningen, en op meer
andere Zeeplaatfen.

Tweede Soort.

ROGGEN-BEENDEREN.

Men ontmoet fomtyds, by de Liefheb-

bers van Verfleeningen , eene zekere Soort
van Steentjes , die als zeer zeldzaam , on-

bekend, en gantsch vreemd van maakfel

voorkomen; in zoo verre dat veelen ze

niet weeten t’huis te brengen. Zy hebben
de gedaante van een half bol rond Steen-

tje; dat op zyne vlakfte zyde, in een

ivooragtig rond gebeente , een fcherp

ivooren glad tandje heeft, ’c welk uit ee-

ne holte uitfteekt. Dit tandje, zeer ge-

lyk aan de kromme tong van een zilveren

gesp, is, aan de eene zyde, vast gehegt,

aan het holle gedeelte van het Steentje, en

fteekt met een fcherp puntje, boven de

holte, over de andere zyde van het Steen-

tje uit. Sommigen hebben deeze Steen-

tjes aangezien voor afgebroken Stukjes

van Madreporen, of Koraalbuisjes : ande-

ren twyffelen of het geen Soort van ge-

doomde zoogenaamde Kreeftsoogen zyn;
ook heb ik ze by Liefhebbers ontmoet

,

die dezelven voor afgebroken Echiniet-

knobbels van eene onbekende Soort hiel-

den.
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den. Dan alle die gistingen deswegens zyn
ten hoogften ongegrond: want deeze Steen

tjes, waar van ’er drie in verfchillenden

Hand , op Plaat IX. Fig. F. afgebeeld
,

ge-

zien kunnen worden , zyn niets anders dan

de Doornen der Roggen ,
die uit hun na-

tuurlyk Been uitfteeken. Men vind de-

zelven overvloedig aan onze Stranden, en
tusfchen het Duin-zand in; alwaar ze bui-

tengemeen hard en Steenagtig zyn. Als

’er des Zomers veel Rog gevangen word,
en deeze Visch, die men veelal niet hoog
fchat, onverkogt blyft; of dat men ’er,

gelyk veelal gebeurt, eenigen uit de ande-

re Visfchen uitfchiet; dan word deeze

Soort hier en daar op ’t Strand geworpen;
ook fpoelt ze wel eens uit Zee aan; in

zoodanige gevallen verdroogt ze wel dra

door de Zonne, en verteert door den tyd;

wanneer deeze gedoomde Steentjes alleen

hard en vast overblyven. Eene byzonder-
beid, die te vreemder fchynt, nademaal
de Rog een kraakbeenige Visch is ; welks
Beenderen fpoedig rotten. Edoch, fchoon
dit waarheid zy, deeze gedoomde Been-

tjes echter zyn een volftrekt Steenagtig

Been: men vind ze in de Roggen, in taaie

zenuwagtige kraakbeenige groeven, langs

den ruggegraat, tot aan het einde van
den Haart, ailengskens kleener en kleener,

geplaatst : ter dier oorzaake ontmoet men
dezelven ook van allerleie grootte, en van
verfchillende Soorten, naar het onderfcheid

der Roggen, waar van ze oorfpronglyk
Zzz 3 zyn.

DELF-
STOF-
FEN.



DELF-
STOF-

FEN.

STEEN-
AGTI6E
visch-

tanden.

1080 NATUURLYKE HISTORIE

zyn. Een ieder derhalven, welke derge-

lyke Steentjes in zyne Verzameling mogte
bewaaren, zy, uit hoofde deezer onder-

vindinge, bewust, dat zulke Steentjes niets

anders zyn , dan de doornige Steentjes of
Beenderen van Roggen : waarom wy de-

zelven hier ook als eeneafzonderlyke Soort

hebben voorgedraagen.

Derde Soort.

STEENAGTIGE VISCHTANDEN.

De Tanden en Kaakenbeenderen der

Visfchen zyn al mede Voorwerpen, die

by uitneemendheid kennelyk tusfehen an-

dere Verfteende zaaken voorkomen. By
uitftek vind men zeer algemeen gewag ge-

maakt van eene zekere ibort van Tanden,
die bekend zyn onder den naam van Dentes

Piscis Carcaria , dat eene groote foort van

Haai is, die men Zee-hond noemt. Men
vervangt ze ook wel onder den algemee-

nen naam van Glosfopetra

;

met welken naam
ze oudtyds, gelyk ook veele andere Visch-

tanden, als Slangentanden werden opge-

geeven: waar tegen nogtans laatere ont-

dekkingen , byzonder die van boccone en

sciLLA (*), getoond hebben , dat dezel-

ve waare Vischtanden zyn. Sommige
Room-

(*) Boccone , Natuurk. Nafpeur . XXVJH.
Brief. Scilla, de corp . Mar. Lapidescent. Tab.

I, III, V, enz.
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Roomfchen in Italië geloofden, zeer ge-

reedelyk, dat men ze had te houden voor

Tanden van Slangen , die , by de komst van

den Apostel Paulus
,
op ’t Eiland Maltha,

verfteend waren: dog dit Eiland, en ande-

re Italiaanfche Kusten, hebben aan die be-

roemde en getrouwe Natuurkundigen ,

overvloedige gelegenheid verfchaft, om
dat wangevoelen der Oudheid te ontzenu-

wen. ’t Is niet vreemd, deeze foort van
Tanden, in de Verfteeningen van Italië

overal, en ook elders, te ontdekken; na-

demaal de Visch, dien ze natuurlyk eigen

zyn, daar toe genoegzaam in de Middel-

landlche Zee huisvest. En zoo kan men
het ook niet onwaarfchynlyk oordeelen,

dat de Tanden van zulk eene foort van
Zee-hond of Haai, die in de Noordzee
insgelyks bekend is, zig mede nu en dan
in onze Beddingen bevinden. Dus heb ik

zelfs deeze Tanden gevonden in de Schelp-

hoopen, en onder de Verfteende Zee-

fchelpen: insgelyks heb ik een vry groo-

ten, onder de Keien by Amersfoort, ont-

dekt ,
welks aftekening, fchoon deeze

Soort by scilla, en anderen, zeer fraai

verbeeld zyn, ik waardig geoordeeld heb,

op een gevoegelyk plaatsje, op Plaat IX.

fïg, I. mede te deelen. De twee fpitfe

uitftekken vertoonen de wortels van den
tand , zoo als zy omgekeerd in de kasfen

der kaaken zitten, en dus den Tand zel-

ven rechtftandig doen uitfteeken. Deeze
wortels zyn graauwagtig wit van vervve,

Zzz 4 en
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en zeer hard
; de Tand zelve is blaauwag-

tig, en ongemeen glad, vast, hard, en
glimmende als Agaat; wyders is dezel-

ve volkomen, in zyne natuurlyke grootte

,

aan de afbeeldinge gelyk. ’Er zyn van dit

flag van Tanden, tot deeze of foortgely-

ke Dieren behoorende
, nog zeer grooten

en breeden bekend; die men ook fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gevonden
heeft. De Hoogleeraar lulofs, onder
anderen , maakt gewag van zoodanig een
grooten fraaien Tand, dien men in het

Graaffchap Zutphen, by Borkeloo, ont-

dekt heeft ; dog ze zyn ons van die groot-

te in Holland niet voorgekomen; egter

twyffelen wy geenzins, of zy kunnen ’er

insgelyks gevonden worden. Hy, dien ’t

geluste, deeze Tanden ten uiterften net

afgebeeld te vinden, zie de Plaaten in het

Werk van scilla r de corporilms marinis La-

pidescentibus ,* byzonder Tab. III. ; en de

zulken
,

die het Boekje van paulus boc-

cone, in onze Moedertaale, onder den

titel van Natuurkundige hafpeuringen
,

ge-

meen genoeg, bezitten , kunnen deswegens

nazien de Plaat
, No. 16, aldaar. Voorts

ontmoet men ze ook, in de meeste Wer-
ken over de Verfteeningen, zoo oude als

nieuwe, onder de reeds genoemde naamen

,

befchreeven en afgebeeld. Buiten zulke

groote Tanden heb ik nog verfcheiden

kleenere ontdekt, die al mede onder de

Vischtanden geteld moeten worden; waar*

om wy dezelven hier ook kortlyk zullen

om-
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emfchryven. Op meergemelde Plaat IX.

Fig. G. doen zig drie aaneenverbonden

platte Tandjes, met hunne worteltjes, op.

Deeze fchynen wel tot het viervoetige

Gedierte te behooren , dog dewyl ze zig

eenigzins hoornagtig vertoonen, komt bet

my naastdenkelykst voor, dat ze van Vis-

fchen oorfpronglyk zyn. In Fig. H. zien

wy een fcherp driehoekig Tandje , op zy*

de, met fcherpe tandjes bezet: welk Tand-
je in het kleen z°er gelyk is aan de groote

Tanden, hier boven uit scilla aange-

haald; en zoo ook het kleentje, daar ne-

vens afgebeeld. Deeze tandjes zyn uit de

kaaken der Pak* haaien en Starre* haaien

,

die vry gemeen in de Noordzee zyn, en
dikwerf op onze Stranden aanfpoelen: van

waar men dezelven ook in onze Duinbed-

dingen ontdekt, en tusfchen de Schelpen

kan vinden. Aan den Zuider-zcekant ,

voorde aanfpoelingen by Wieringen, naar

eenige Cofallia en Slekjes visfchende , zyn

my, tusfchen den modder, nevens veele

Alykruiken, nog voorgekomen, twee a

drie Tandjes, die ik bewaar, en, myns
oordeels, insgelyks tot de Haaie-tanden

betrokken moeten worden. Zy zweemen
wel zeer naar die der Snoeken ; dog, be-

halven dat derzelver Agaatagtigheid een

duidelyk verfchil toont, word men hunne
nadere overeenkomst met de Haaie-tan-

den, door eene oplettende befchouwing,
ligtelyk gewaar. ’Er zyn by de Verzame-
laars veelen dier Soorten bekend

,
en ze

Z z z 5 wor-

DELF-*
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worden by uitnecmendheid voor Slangen-

tanden gehouden: dan dit is boven reeds

ten overvloede tegengefproken. Derzel-

ver gedaante is hier op de eigende Plaat
,

by Fig. K. , naauwkeurig afgebeeld, De
tot dus ver gemelden zyn de hoofdzaakly-

ke Soorten , die \vy op ’t fpoor der Steen-

en Delfftof-kundigen ,
onder weezenlyke

Verfteeningen betrekken mogen: dan op
ons eigen gezag zouden vvy niet zeer over-
hellen , om zulke Soorten van Tanden vol-

ftrekt verfteend te noemen ; aangezien ’er,

zoo in de Visfchen als in het Viervoetige

Gedierte, geene deelen des lichaams ge-

vonden worden , die in zig zelven Steen-

agtiger zyn dan de Tanden. Wy merken
ze daarom liever aan als Zelfftandigheden ,

die , tegen het onderaardfche verderf beften-

dig
, hier en daar verfpreid liggen. Indien

wy ’t goedvonden , ons hier deswegens
verder uit' te laaten , zouden wy.een zeer

hooggaand getal van Vischtanden kunnen
optellen, die zig waarlyk in onze gronden
bevinden; als daar zyn Snoek-tanden,

Baars-tanden , Posch-tanden en foortgely-

ken , die tot de Roofvisfchen
,

QAcanthoph-

tberigii ,) behoorcn; ik zou ’er ook toe

kunnen betrekken, de beenagtige Door-
nen der Visfchen, mitsgaders de zoo be-

kende Harsfenbeentjes der Cabeljaauwen 5

Schelvisfchen en Baarzen, by de Apo-
thekers en Drogisten bekend, met den

naam van Lapides Azelli
,

Schelvisch ftee-

nen, Lapides percarum > Baarzen-fteenen,

Mas-
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Maxillce Lucii piscis , Snoeks-kaakenbeenen

,

en ontelbaare dergelyken , welken niets

anders zyn dan de natuurlyke deelen der
Visfchen. Dit zoo z}7nde , agten wy ons

,

en onze gunftige Leezers, ontflaagen van
zoodanige vitagtige onderwerpen , die zig

zelven genoeg verklaaren; en oordeelen
derhalven te kunnen volftaan , met de vol-

gende Soortnaamen.

Vierde Soort. Steenagtige Gegraaven Hers-

fenjleenen van Visfchen.

Vyfde Soort. Gegraaven Kaaken-beenderen

van Visfchen.

Zesde Soort.

GEGRAAVEN GRAATEN EN WERVEL-
BEENDEREN VAN VISSCHEN.

By gelegenheid van ’t opnoemen deezer

Soorten, ftaat ons hier te melden, dat

wy een Wervelbeen bezitten, het welk
volkomen Steenagtig is , en zig op Plaat

IX. Fig. M. , als een op zyde liggend Zout-
vat ,

afgefleeten vertoond : komende zeer

naby aan die Verfteende Vischwervelen

,

welken scilla op zyne XVIII. Plaat af-

gebeeld heeft, Hier toe kan men ook nog
brengen de harde Doornen van den Pieter-

man , die men dikwils , als een zaagje , tus-

fchen ’t Zand vind; benevens de Door-
nen
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nen van den Pylftaart , Rog , en meer der-

gelyken.

Met betrekkinge tot de Verfteeningen
van Visfchen, wegens Holland, niet meer
hebbende voor te draagen, Raat ons nu
verder te zien, wat wy nopens de ge-

fchaalde Dieren , hier te Lande , mogen
ontmoeten.

Fyfde Gejlagt.

VERSTEENDE, GEGRAAVEN OF
VERKALKTE, EENSCHAALIGE

H O O II N E N.

Cortcbylia Fosftlia.

Het tot dus ver befchouwde toont ons

zekerlyk buiten tegenfpraak, dat de Zee,
die de wonderlyke voortbrengfels van haa-

ren fchoot alomme verftrooit, ook hier

door haaren- ontzachelyken invloed op
onze .Aarde doet zien ; mitsgaders dat de

Rivieren, welker bodemen met ontelbaare

Schepfelen bedekt worden, geen minder
gedenktekenen van haare inwellingen in de

gronden overlaaten. Intusfchen hebben ze

egter , met dit overal verfpreiden veeler in-

woonderen der Aarde en der Wateren , in de

Beddingen van den Aardkloot , ten aanzien

van dit Land, ons tot hier aan toeflegtseen

zeer kleen, zelfs twyfFelagtig,getal van voor-

werpen opgeleverd; in vergelykinge met
zoo veele tellooze millioenen van Zeehoor-

nen, Rivier-fiekken, Schelpen, Mosfels,

Ko.
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Koraalen, Schaaldieren ,Water-- in feóten , en

eene menigte der onnafpeurelyke verfchei-

denheden van in het water leevende Schep-

fclen van dien aart. De bodem der groote

wateren is ’er , als ’t ware , mede bedekt ; en
in de kleencre, krioelen ’er duizend maal

tien duizenden , in ’t ontelbaare : de oevers

ontvangen nieuwe grondflagen van derzel-

ver overbiyffelen , en de diepfte groeven en
beddingen der Aarde zyn, in alle gedeel-

ten der Waereld
,
getuigen van derzelver

menigte, ’t Is derhalven geen wonder,
dat deeze Schepfelen zig ook in Holland,

by uitneemendheid meerder en overvloe-

diger opdoen , dan eenig ander Gefiagt van
Verfteeningen: dog het zyn, dat aanmer-
kelyk is, gelyk wy boven alrede aange-

duid hebben, voor zoo verre my tot

nog gebleeken is , natuurlyke Dieren on-

zer Wateren; die nogtans in zulk eene
menigte voorkomen, dat men dezelven

overal ryklyk ontmoete. In het Vyfde en
Zesde Hoofd/luk van dit Deel

,
de gefleldheid

van Hollands Beddingen befchryvende

,

hebben wy al gedeeltlyk onze gedagten ge-

uit, wegens de Beddingen van Zee-fchel-

pen in dit Land. Wy hebben toen gezegd,

dat ons zeer weinig doorgaande vaste Bed-
dingen, van dergelyke Zelfftandigheden

,

binnen Lands bekend waren ; dog daarby
tevens als zeer aanneemelyk voorgefleld

,

dat ’er aan de oevers der Noord-zee, en
bepaaldlyk aan die der Zuider-zee, niet

onwaarfchynlyk, door den overloop der

DELF-
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Zee, of den aanwas der Landen, in die

Streeken
,
groote Beddingen gevonden kun-

nen worden. In die ons vermoeden zyn
wy thans verfterkt, en mogen zulks als

eene zekere waarheid opgeeven, uit hoof-

de van het welgegronde en kundige on-

derzoek van den meermaals gemelden Heer
paludanüs; die ons gunftiglyk een Berigt

heeft medegedeeld, van ee e door zyn
Wel Edelen opgefpoorde Bedding, welke
genoegzaam alleen uit Zee-hoorntjes en
Schelpen beflaat, en met allen recht on-
der de Verfteeningen des Lands gefield

mag worden. Gevolglyk zal ook eene kor-

te overneeming van zyn Wel Edelens on-
derzoek, hier recht ter fnede komen; te

meer, dewyl dit zyn Berigt kan dienen,

ter verklaaringe van de hoofdzaaklykfle

voorwerpen, die wy, ais tot dit vooron-
derflelde Gejlagt behoorende , moeten voor-

dellen.

Omtrent het Dorp Barghorn of Barfin-

gerhorn, in Noord- Holland , bevind zig,

aan de Oost-zyde, een oude Dyk, welke,

voor ruim drie honderd jaaren, de West-
friefche Zeedyk aan dien kant was, dog
heden verhaten is. Om en aan deezen
Dyk ontdekt men eene zekere foort van
vermengde Klai , die de Bakkers wel eens

ter Huik van daar haaien, en, onder den
naam van Boeren Cement , tot het bepleiste-

ren hunner Ovens gebruiken. Aan de bin-

nenzyde van den gemelden Dyk is die Klai

veelvuldig met Schelpen vermengd ; en aan

de
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de andre zyde, buitens Dyks,is'een Wier-

bedde, waar van dadelyk iets naders. De
Schelpen der voornoemde Beddingen zyn

’er vry overvloedig, en liggen ter diepte

van een voet. Be Heer paludanus heeft

’er my een aantal van ter hand gefield ; en
ik vond onder dezelve veele Alykruiken,

van allerleie grootte, zoo als zy overvloe-

dig by Wieringen , en op de Slyken voor
Barzingerhorn , voortteelen : zy waren
niet aaneenverbonden ; maar hadden reeds

aan de Klai eene Mergelagtige , Kryt- of
Kalkaartigheid medegedeeld; zoo dat ze

nog niet volflrekt Steenagtig waren. Dee-
ze bedding ligt fchaars driehonderd roeden
van Laagdyk af ; en men ontdekt ze wel toe

op den afftand van vierhonderd roeden,
dog allengskens dunner: indiervoegen dat

de Schelpen verminderen, naar geraade

men digter aan een zoogenaamd Wiel, niet

verre van de Keins, daar de doorbraak
geweest is, nadere: terwyl men integen-

deel, hoe men verder van het zelfde Wiel,
zuid-westwaards opgaa, de Schelpen des

te meerder op een gepakt vind. Het ge-

zegde nagaande ? is ’er ligtlyk uit op te

maaken, dat deeze Bedding, by wyze van
eene Schelpbank, in eene overftrooming

of doorbraak van den gemelden Dyk , al-

daar gekomen zal zyn. By deeze oplet-

tende nafpooring, betreffende de Verflee-

ning der Schelpen, zullen wy nog voegen
een tweede Bcrigt , wegens een ander
Steenagtig Schelpbedde , ’c welk ons mede

door
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door de eigenfte hand , te gclyk met eene
proeve der Stoffe

,
gefchonken is. Te wee-

ten in den Banne van Schagen, buiten ce
Zype, niet verre van de gemelde Keins,

ontmoet men eene gebeele Streek, die als

met Schelpen bezaaid is ; en daarenboven
vind men ’er nog eene dergelyke Schelp-

agtige Streek , welke men uit dien hoofde

ook Scbelphom noemt; met welker uitge-

graaven Stoffe de weg van Schagen naar

de Zype verbeterd is, tot een vry vasten

harden weg. Jndeeze gemelde Streek vind

men de Schelpen , vast en digt opeengepakt,
liggen , ter diepte van vyf voeten ; tusfchen

een blaauw Zand , ter diepte van drie voe-

ten , en eene foort van vaste Klai
, ter diep-

pte van twee en een halve voeten. Deeze
tweeBerigten te famengenomen, doen ons

ten klaarften zien , dat de Verkalking en
Verfteening der Schelpen en Hoornen, by
gebeele laagen

,
in dit Land meest en voor-

naamlyk befpeurd word, ter plaatfe daar

men doorbraaken der Dyken en overftroo-

mingen der Zee gehad heeft; hoedanig iets

ook van de Schelpen by Rokanje geblee-

ken is. Wyders befpeurt men , uit aan-

merking der Alykruiken , en Rivier-hoorn-

tjes, die zig aldaar en elders bevinden,

ligtlyk, hoe ook de famenvloeijing der Ri-

vieren en Binnen-meeren deel hebben, aan

de ophooping van allerlei Schelpdieren in

onze Beddingen, ’t Zal niet nodig zyn,
op dit beknopt Berigt, dat, door de over-

cenbrenging der zaaken, zig zelve ver-

klaart ,
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klaart , langer ftaan te blyven ; te minder
daar wy dit onderwerp, over’t algemeen,

voor zoo verre het ’s Lands Beddingen in

*t geheel betreft* onzes eragtens, in ’t

voorgaande voldoende genoeg behandeld

hebben (*). Hier van derhalven afzien-

de , ftaat ons voorts agt te geeven op de
eangschikking; waarin wy eerst de Soor-

ten van Hoornen , die onder de eene en
andere der gemelde Schelp-beddingen of
elders voorkomen, onderfcheidenlyk zul-

len melden ; en daar na de Schelpen , af-

zonderlyk
,

als tweefchaalige
, gegraaven

verfteende Dieren, voorftellen. Wy zul-

len hier, zoo wel ten aanzien der eer-

ften ,
als der laatften , de Orde van den be-

roemden j. TH. klein (f), wegens de
Hoornen en Schelpen, in agt neemen;
als zynde, met veele onzer eigen afbeel-

dingen voorzien, welken wy hier best

kunnen overbrengen ; waar omtrent ons
egter de aanmerkingen van d’argenvil-
le (I) insgelyks zeer wel te (lade zullen

komen.

(*) Zie boven, Oude Staat van Holl, Beddingen

,

Hoofd ftuk V.

Cf) j. TH. klein, Method. Ostracologice.

CD D*a rgenville,/# Conchyli&logie £ƒ ïOry&r
tograpie.
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AMMONS-
HOREN-
TJES.

HAMMO-
NITES.

DUIN-
POST-*

HOORNS.

Eerfte Soort.

AMMONS- HOO RNTJES. HAMM0-
N I T ES.

Van deeze Soort van Hoorntjes, wel-

ken dus genaamd zyn, uit hoofde van de

gelykheid, die ze hebben met den draai

der Ramshoornen , aan het hoofd van den
Afgod

,
Jupiter Hammon , geplaatst ; ontdekt

men in onze Slooten en Wateren een ze-

ker zeer kleen flag; ’t welk, na dat de

Slekjes vergaan zyn , by menigte in de oe-

vers ingeweld word. Dezelven zyn ter

wederzyden plat, en, als ’t ware, rond
op een gerold; waar in zy van de Post-

hoornen verfchillen , die den onderften

draai , alhoewel ook platagtig
, veel groo-

ter hebben ; welke eenigermaate ten grond-

flage der andere draaien ftrekt.

Tweede Soort.

VERKALKTE GEGRAAVEN DUIN-
POSTHOORNS.

Wanneer een aanhoudende regen de
Wateren in de Duinvaleien doet neder-

vloeien
,
word deeze Soort van Hoorn-

tjes daar mede naar de laagte gevoerd; al-

waar ze, tusfchen het Heigewas, en by-

zonder aan het Duin-mos, by duizenden

voortteelen; vervolgens, na dat de Slekr
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jes, die ’er in huisvesten, vergaan zyn

,

als verkalkte en ledige Slekken-huisjes

,

tusfchen het Zand inraaken, en hier en
daar in de Greppels der Duinen byeen lig-

gen. Men vind ze, van de grootte als eene

Envet, tot zulk een kleente, dat zy het

oog ontglippen. Op Plaat IX. Fig. A. heb-

ben \vy dezelven zeer uitvoerig, in vee-

lerleie ligging, grootte en doorfnyding $

afgebeeld, tusfchen eene andere kleene

Soort van Hoorntjes, die dadelyk volgen

zullen. In de afbeelding van klein (*)

vind men ’er insgelyks voorgefteld
, Tab.

I. No. 8. onder den naam van CornuHam-
monis Spurium , of Basterd Ammons-hoorn-
tje.

Derde Soort.

GEGRAAVEN RIVIER POST-HOORN-
T JES.

Het eigentlyke Posthoorntje, ’t geen
mede eene Soort van basterd Ammons-
hoorntje is , byzonder dat , het welk men den
Rivier Posthoorn noemt, ontmoet men ins-

gelyks dermaate menigvuldig in onze Mod-
der- en Aard-beddingen, dat men des Zo-

mers,

CO J.
TH. klein, Meth. Ostracologie

,

pag. 5.
Zie ook j, plancus, de Conchis Min. Not. 'Tab.-

I. Fig. L, M, N. D’argenville, Coquillages

Terrestres . Planch . IX. No. 6 en 10.

Aaaa 2
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mers, in de Kroos* en Modder-flooten ,
die

Stoffe naauvvlyks opfchept , of dezelve

krielt van deeze Schelpdiertjes
,
zoo groo-

ten als kleenen. Men vind ’er die als

groote Slekken zyn , dog altoos in een bree-

den, platten, Spiraalen of Krulliniefchen

draai; anderen zyn dun, plat, van aller-

leie grootte , en hebben meerder draai. Bei-

der onderfcheid kan men , op Plaat I. ,
van

het gemelde Werk van kléin ontdekken.
De groote Soort, naamlyk by No. 7. (*);
die , fchoon ze een Amboinfchen Zee post-

hoorn verbeeld , buiten de flreepen , vol-

komen naar de eerstopgenoemden van ons

Land
,
gelykt , en ook zeer wel by d’ar-

genville afgebeeld is ; dan de onzen zyn
veelal iets kleener : de Figuur

, No. 9. ver-

toont ons volftrekt de kleene befchreeven
eerfte Soort

,
gelyk aan het Hoorntje uit

onze Wateren. Zie wyders j. th. klein,
de Testarum Formatione , in de bygevoegde
Tabellen. Voorts zyn deeze Slekjes over-

vloedig bekend; men vindze tog,in eene
ontelbaare menigte , aan en tusfchen de

gronden onzer Meeren, Poelen en Rivie-

ren , verfpreid. Zy behouden zeer lange

jaaren hunne gedaante; vooral, indien zy

tusfchen de Klai in liggen : hoedanige Ruk-
ken van den Ysfelkant ik bewaar, die, ge-

noegzaam met dit goedje alleen, als vas-

te.

Zie de natuurlyke Fig. by d’argenville,
Coquill, d’Eau douce . Plancb , VIII. Fig. 7.
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te, dog niet te min bryzelige, klonten

voorkomen. Elders zyn ze ook met an-

dere Rivier-hoornen en Slekken-buizen

vermengd, die wy kortlyk, om de rang-

schikking, nog zullen opnoemen; fchoon

ze anders veelal, als onder de anderen ver-

mengd, voorkomen. Wy herinneren hier

zulks te meer, om onze Leezers te ver-

wittigen , dat men , hoewel wy de gegraa-

ven Hoornen en Schelpen, in dit Land,
by hunne Soorten, afzonderlyk voorftel-

len, echter niet uit het oog moet verlie-

zen, dat zy zig zeer zelden by hunne Soort

alleen, maar gemeenlyk met anderen, ’t

zy Hoornen, Schelpen of Steentjes ver-

mengd, in den grond opdoen: waarom wy
meermaals de vryheid zullen gebruiken ,

van de meestovereenkomende Soorten,

gelyk hier gefchied, byeen te brengen.

Vierde Soort,

GEG RAAVEN DOOIERS, ZEESLEK-
HOORNS.

Cocblites. Wall. Spec. 375.

Onder deeze benaaming betrekt men al-

lerleie Soorten van Zee-hoorntjes, die tot

het Gejlagt der zoogenaamde Dooiers be-

hooren ,
en van fommigen onder de Maan-

hoorns, Cocblea Lnmres y gebragt worden.
Het zyn ronde gladde Hoorntjes, die wyd
van mond zyn , en een ronden gladden

fmallen draai hebben, met eene groeve

Aaaa 3 'aan

delf-
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PBLF- aan den mond. By klein, Tab. I. Fig. 28,
5T0F’ ziet men derzelver onderfte gedeelte re-
rEN

' delyk 'wel afgebeeld, dan die hy, op zy-

ne tweede Plaat ,
Fig

. 33 en 34 (*) ver-

toont, en onder een ander Gejlagt brengt,

komen beter met de hier bedoelde Soort

overeen. Men vind deeze Hoorns veel-

vuldig aan onze Stranden, en gevolglyk

ook tusfchen de Verfteende of Verkalkte

Schelp-beddingen , daar ze nu als blaauwe

,

en dan als witte of ligt vleeschkoleurige

brokken voorkomen. Ik bezit ’er eenigen

van, die tusfchen de Zand-beddingen by
Katwyk, en ook in het Schelpbedde byRo-
kanje gevonden zyn : dog derzelver ge-

'

meenheid aan onze Stranden heeft my van

hunne afbeelding doen afzien, gelyk ook
van die der volgenden.

Vyfde Soort.

GEGRAAVEN ALYKRUIKEN, TOLLEN.
Trochilites. Waller.

gegraa- De Alykruiken , eene foort van Hoor-
ven nen , die met eenen fpitzen draai oploo-
ALY* pen, omgekeerd naar een Tol zweemen,

Ten
1" en daarom by de Liefhebbers onder de

(Trochï) Tollen betrokken worden, zyn in

ons Land te overvloedig bekend, dan dat

eene

(*) Zie ook een dergelyke Soort by d’a rgen-
viLLE,/a Conchyliogic. II. Part . Plancb . III. Fig . C,
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eene breeder befchryving van derzelver

Hoornen ter deezer plaatfe noodig geagt

zou mogen worden. Alleenlyk ftaat ons

te meiden , dat wy in de Verfteenden en
Verkalkten, die zig onder onze Beddin-

gen opdoen ,
twee onderfcheiden Soorten

erkennen; naamlyk, Zee en Rivier-aly-

kruiken. Die uit de Zee zyn veelal dik-

ker en zwaarder van fchaal , dan die der

Rivieren; welke laatflen, in eene onge-

loovelyke menigte, byna overal, aan de

oevers, tusfchen de Klai ontdekt worden,
en genoegzaam aan een pakken. In de

Noord-hollandfche Klai zyn ze gemeenlyk
in de Beddingen zelven; en de Barzinger-

horner Klai , boven gemeld , bezit ze over-

vloedig ; dan ’er zyn ook dikfchaalige Zee-

alykruiken mede vermengd. Men vind

die Hoorns daar ter plaatfe geheel ver-

kalkt, en nog in hunne vaste gedaante.

Wy hebben ze, in tegenwoordigheid van
den Heer agge roskam kool , zeer over-

vloedig, nog leevende, voor den Wierin-

gerwaard ontdekt, en by honderd duizen-

den van den grond opgevischt. Dezelven
zyn van zulk eene oogontglippende kleen-

te, dat men ze, gelykwy in onzeVerhan-
delinge , aan de Holiandfche Maatfcbappye ge-

geeven
,
gemeld hebben , als voorwerpen

voor ’t Microscoop opzoekt. Buiten dee-

zen egter zyn ’er ook ontellyk veelen,

van grooter gedaante , zoo als de Alykrui-

ken bekend zyn; en men vind ze gevolg-

lyk, gelyk te bezeffen is, van allerleie

Aaaa 4 groot-
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grootte. Als men dit in agt neemt, ont-

dekt men ten klaarften de reden, waarom
deeze Hoornen zig hier te Lande, byzon-

der in de Noord-hollandfche Beddingen,

zoo veelvuldig vertoonen: waar by men
nogtans aan te merken heeft , dat ze mede
zeer gemeen aan de Maas- en Ysfel- oevers

gevonden worden ; daar ze egter dunfcha-

liger zyn. By klein vind men dezelven

afgebeeld, op Tab. II. Fig. 35. a. die ons

ook eene andere Soort, op Tab. III. Fig,

jri. a en b. onder ’t oog brengt.

Zesde Soort.

LAND-SLEKKEN.

De Land Hekken , hoewel afkeerig van
de Wateren , en dus minder diep in onze
Beddingen te ontdekken, voegen zig even-

wel in menigte byeen, tusfchen de wor-
telen der Boomen , en derzelver vermeu-
luwde holligheden ; daar ze zig dikwerf tot

zoo groot een getal bevinden , dat men in

de Bosfchen geheele kalkagtige laagen van
haare verlaatene fchaalen ontmoete (*).

Men zal, dezelve nafpoorende, in de

.groote Wildernisfen van Esfchen , byzon-

der in die der Elzen- of WiJligen-boomen

,

in de Braam-gewasfen , en in allerlei digt

Kreu-

(*) D’a r ge nv. La Concbyliologie, Part. II. PlmcL
VIII. Fig. 2.
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Krcupel-bosch, nooit misfen, van ze tus-

fchen de wortelen dier Plantgewasfen by
menigte in den grond te ontdekken. In

Moerasfige plaatfen zal men ze veelal,

tusfchen de Meuluvv der Willigen- of El-

zen boomen, befpeuren. In eenige op-

gedolven Stronken van Beukenboom-wor-
telen, uit de Hillegommer Zandery diep

uit den grond gegraaven , heb ik ’er etly-

ken, die Eeuwen lang onder den grond
gelegen hadden, nog heel en gaaf ont-

dekt ,
weshalven zy hier niet minder dan

anderen eene plaats vereifchen.

Zevende Soort.

GEGRAAVEN ZEE-TROMPETTEN,
KINKHOORNS, WULKEN.

Bucciniti Wall. Spec. 378.

De Wulk, ook wel Kinkhoorn by onze
Zeelieden genoemd, door klein, onder

de Trompethoorns , (
[Buccina

) betrokken,

is een der grootfte Zeehoornen van dit

Land; welks eijernest , in de Uitgezogte

Verhandelingen , by uitftek naauwkeurig be-

fchreeven is, door den beroemden Heer
coRNELius nozeman. Dezelve bevind zig

hier te Lande overvloedig; dog minder al-

gemeen dan de Dooiers; met welken zy
ook, onder onze Schelpen bedolven, als

gegraaven verkalkte Hoorns voorkomen.

Aaaa 5 Agt-
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Agtfte Soort.

GEGRAAVEN BASTERD LAND-EN
RIVIER TROMPETJES.

Bucciniti Fluviatiles.

Nademaal alle de eenfchaalige Hoornen,
die wy tot nog toe opgenoemd hebben

,
veel-

al onder elkander vermengd voorkomen , is

het zeer aanmerkelyk, dat deeze Soort,
welke zig hier ter befchryvinge aanbied

,

genoegzaam enkel en alleen uit haar eigen

Geflagt eene geheele Bedding formeert.

Deeze byzonderheid verdient te meerder
melding, daar zodanig een Bedde alleen

uit Land* of basterd Rivier-hoorntjes ‘ be-

ftaat; en men die Hoorntjes in de naby-

heid der Zee, dat is op de Landen en in

de zoete Rivieren, digt by de Zee, over-

vloedig ontdekt; terwyl de Zee zelve gee-

ne de minde blyken van deeze Soort op-

levert , en de Rivieren ’er van opgepropt

zyn. Uit hoofde van dit zonderlinge dat

onze opmerking in ’t voorgaande al niet

ontflipt is, kunnen wy ’c waarlyk, onder

de melding der Soorte, of liever van dit

Geflagt zelve, niet voorby gaan, zonder
’er wat nader op ftaan te blyven. In de

Katwyker Delvingen, die ons, raakende

den uitloop des Rhyns, zoo veel lichts ge-

geeven hebben, bevind zig de plaats, daar

ons, van deeze Hoorntjes alleen, een

breed, vast, fteenagtig, of liever vol-

ftrekt
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ftrekt kalkagtig, Bedde voorgekomen is.

Daar benevens hebben wy dezelven ook
elders, en wel voornaamlyk aan den Vecht-

kant, al vry aanmerkelyk befpeurd; en

voorts door de gunftige verzorging der

Schelp-ftoffen van de Zype, en die van

Schagen, door welgemelden Heer palu-
danus, ontdekt, dat deeze Soort insge-

lyks aldaar gevonden word. Deeze Hoorn-
tjes zyn intusfchen niets anders dan zuive-

re zeer dunfchaalige (Bucciniten) Trompet-
hoorntjes: waar van een dergelyke andere

Soort nog , by menigte , boven het getal der

Ammons- hoorntjes , Alykruikjes , en andere

Water-flekken , in onze Wateren weme-
lende, uitmunt. Wat de voortteeling en

verdere huishouding van het daar toe be-

hoorende Gedierte betreft, ’t is hier de

plaats niet, om onze waarneemingen des-

wegens mede te deelen ; maar ten aanzien

der gedaante deezer Hoorntjes, eischt der-

zelver kennis, als graafbaare Delfftoflyke

Zelfftandigheden , in dit geval eene byzon-
dere befchryving. Dit (lag van Hoorn-
tjes dan, dus aangemerkt, heeft eene wy-
de, ronde, en eenigzins langwerpige ope-

ning, die, uit den onderften draai, in de

gedaante van een eirond, geformeerd
word. Deeze draai loopt dus eenigermaa-

te langwerpig ovaal, en eindigt in een
fpits toeloopend topje. Men kan ’er dee-

ze draaien en keeringen wel tot zes in tel-

len, of eigentlyk tot vyf, als men van
den mond aftelt. Derzelver koleur is,

door

DELF-
STOF-
FEN.

Zie ook
PlaatV I.

Fig. H.
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door de verkalking, kryt wit; dog fom-
migen zyn geelagtig aangedaan

, door den
Oker van het Zand- bedde, waar in zy lig-

gen. Deeze Hoorntjes zweemen zoo fterk

naar de gemeene Sloot- trompetjes, dat

men ze ’er ligtlyk voor zoude aanzien;
ook komen zy zeer wel overeen , met de

( Auricula ) Muizen-oortjes , by klein, in

Tab. III. No. 70. afgebeeld; als mede
met die van d’argenville, Ccquillage

d'eau douce. Plande VIII. No. 5. Evenwel
verfchilt hunne gedaante, als men ze
naauwkeurig befchouwt, ’er al vry kenne-
lyk van; doordien zy langwerpiger, fpit-

fer, en fmaller in den draai eindigen; mits-

gaders iets zwaarder van fchaal zyn, dan
de opgenoemde Soorten , by de gemelde Au-
theuren te berde gebragt , die zeer gemeen
in onzeSlooten gevonden worden. Meer
overeenkomftig met deezen zyn de afbeel-

dingen by den laatstgenoemden Autheur,
op zyne Plaat XXVII. Fig. 6. Men ziet

ze, buiten het reeds gezegde, ook eenig-

zins overlang gevoornd, of lugtig geribd;

dat vooral in de grootfte Soort duidelyk

te onderfcheiden is. Wy hebben ’t der

moeite waardig geagt, op Plaat IX. Fig .

E. , een vast aaneenverbonden ftuk , met
een aantal deezer Hoorntjes vervuld, af te

beelden. De Aardftoffe is een geel te fa-

men verknogt Oker- zand; van hoedanigen

aart het gantfche Bedde was , dat zig wel

van drie tot vier roeden breed, en ander-

half voet hoog, uitgebreid bevond. In
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dit Oker-zand, dat, door de veelvuldig- delf*

heid der Hoorntjes en derzelver deelen, STOp-

hier en daar kalkagtig was, huisvestte eene FEN*

geheele menigte deezer Hoorntjes, van de

allerkleenfte af, tot de grootfte toe , als

in de gemelde afbeelding te zien is. Meest- ziehier

al waren zy volkomen heel en gaaf; dog van nog

zy braken ligt, door het klieven der klon- menige

ten; die niet zeer vast, maar vry bros wa-
tj e

e

s

e
"p

ren; ’t geen zig insgelyks in deeze Fig. FiaatlX

opdoet. De dus ver gegeeven befchry- A.

ving, met de nevensgaande naauwkeurige

afbeeldinge voldoende agtende; Haat ons

nu nog maar de vraag te beantwoorden,
of het Rivier- , dan of het Water- en Land-
hoorntjes, te gelyk zyn? Hier omtrent
kan ik zeggen , dat ze , zoo ver myne on-
dervinding gaat, onder de Zee-hoorntjes

onbekend zyn ; aan de oevers van eenige

Rivieren, aan den Duinkant, heb ik ze in

tegendeel vry veel gevonden: ook ontdekt

men ze, als kruipende Slekjes, wel tus-

fchen het Duin-mos, boven al in de broe-

kige valeien onzer Duinen ; daar ze op al-

lerleie Water-duinkruiden aazen. Men
ziet ze , leevend zynde , van eene ligt brui-

ne koleur, en de Slekjes vertoonen zig

genoegzaam eveneens als die der Water-
buccynen of Muizen- ooren

, welker Hoorn-
tjes hier ook naast by komen. Het onder-
fcheid hunner natuure bepaalt zig voor-
naamlyk daar in; dat de laatstgemelden al-

toos in het water aan de worteltjes van
het Kroos en de Waterkruiden hangen;
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daar deezen zig aan de oevers boven het
water onthouden , en op de vogtige Duin-
planten aazen. Deeze kundigheden dier

Rivier- en Land-hoorntjes
, op de onder-

vinding fteunende, doen ons gereedlyk
bemerken , hoe ’t bykome , dat men ze in

zulk een kennelyk Bedde, tusfchen de
Duingronden, vind: naamlyk, door eene
overftuiving van Zand , en de verdere over-
fpoeling der Wateren; die ze, ais ’t ware,
door derzelver beweeging, in zulk eene
menigte ter gemelder plaatfen doen bezin-

ken. Op eene dergelyke wyze als deezen,

vind men ook, in de Beddingen der Ri-

vieren, de volgende daar naast by ko-

mende

Negende Soort*

GEGRAAVEN MUIZEN- OORTJES.
/.ïuricula . Klein , Tab. III. Fig. 69.

Deeze Soort word, buiten de befchree-

ven Ammons-flekjes , Posthoorntjes, en
meer andere Water* Hekken, in zulk eene

menigte ontdekt, dat ze het getal van alle

die anderen overtreffen, gelyk ook van
de voorigen gemeld is. Men ontrpoet ze

by hoopen in de Veenen, Moerasfige Sloo-

ten , en aan de oevers van ftille wateren

;

kort om, overal, daar zig maar Water-
planten bevinden. Derzelver fchaalen en

verkalkte overblyffels zinken door ,
of

blyven aan de oevers op den grond liggen

,

waar
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waar mede zy in menigte verkalkt, opge-

baggerd of gegraaven worden ; waar door

men ze ook dikwerf in de Klai-kluiten
, en

zelfs in gedroogde Turven ontmoet.

Tiende Soort.

GEGRAAVEN GEBAKERDE KINDJES,
KINDJES IN DE LUIJERS.

’Er is een zeker Hoorntje, om zyne ge-

lykheid naar een gezwagteld of gebakerd

Kindje, aldus genaamd, over bekend by
de keurige Verzamelaars van Zee-hoornen.

Het komt eigentlyk uit de Indiën
;
dog ’er

word, onder onze Duinen, een dergelyk

zeer kleen Hoorntje gevonden , dat zig by
menigte tusfchen de Duin-posthoorntjes,

onder de tweede Soort befchreeven , be-

vind, liggende met dezelven tusfchen de

Zand beddingen. Deeze Soort, hier ter

plaatfe behoorende, ftaat, tusfchen de

twee grootfte Posthoorntjes, op Plaat IX.

Fig. A. afgebeeld; daar zig nog eenig an-

der kleen goedje by vertoont.

Elfde Soort.

GEGRAAVEN WENTELTRAPJES.
Strombites ( Turbinites

)

Wall. Spec. 3 79.

De Heer l’epie heeft, onder den naam
van Entalium , eenige gegraaven Zee hoorn-

tjes, in Dregterland, opgegeeven, wel-

ken

DELF-
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delf- ken deeze Soort aanduiden ; dan vvy twyf-
STOF- felen , of die Heer geene der Hoorntjes
FEN

* bedoelde, welken wy onder onze Zevende
Soort befchreeven hebben : terwyl de
talia

, in de Apotheeken, eigentlyk deeze

Wenteltrapjes zyn, die hier voorkomen ,

en zeer fchaars onder onze Schelpen ge-

vonden worden. Zoo het de rechte En*
talia geweest zyn , is het als iets zeer zeld*

zaams aan te merken , dat men ze zoo on*
derfcheiden ter dier plaatfe ontmoet heeft.

Dezelven zyn ons flegts eenmaal voorge-

komen, tusfehen eene Schelp* bedding, aan

de Katwyker Duinen. Het zyn Hoorn-
tjes, die volmaakt naar het bekende kosN
baare Amboinfche Wenteltrapje gelyken;

dog ze vallen altoos veel kleener en fpit-

fer, en zyn ook minder los van draai. De
Scheveningers ,

aangefpoord door verfchei-

den Liefhebbers uit den Haag, die byzon-

der veel werks maaken , om alle Zeldfaam-

heden op de Stranden te laaten opzoeken,
behaalen ’er voordeel mede ; en hebben ze

uit dien hoofde bekend doen worden , als

Scheveninger Wenteltrapjes. Ze zyn hier

door thans vry gemeen bekend; edog,

fchoon zy te Scheveningen , en over al

langs onze Kusten , voorkomen , men ont-

dekt ze egter nergens overvloedig; en ze

blyven dus nog fteeds, als iet zeldzaams

,

waardig om als gegraaven Hoorntjes opge-

zogt te worden. Eene fraaie afbeelding

van dit Hoorntje, met deszelfs Slekje , is

te vinden by d’argenville.

Dee-
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Deeze Soorten zyn de yoornaamften,

en ze zyn genoegzaam de eenige Hoofd-

foorten, die, uitgenomen eenige klecne

verfcheidenheden ,
in onze gronden be-

dolven gevonden worden. Allen komen
zy in haare Gejlagten nog leevende aan on-

ze Kusten , in onze Stroomen , en op on-

ze Landen voor; weshalven zy geen an-

der fpoor van veranderingen in onze Bed-

dingen aanduiden, dan zodanig een, dat

aan de bezinking en veranderingen van ’s

Lands Beddingen , oudtyds en nog heden na-

tuurlyk eigen geoordeeld moet worden. Dat
is, om ons andermaal eenigzins klaarder uit

te drukken , men vind , onder onze opgedol-

ven Hoornen
,
geene Gcflagten of Soorten,

die uit vreemde Landen , het zy dan door
overftrooming of andere verandering der

Aarde , alhier vervoerd zouden zyn ; maar
flegts de zulken, die altoos aan ons Land

* eigen bevonden worden. En dit is ook
blykbaar in de volgende

By- Soorten.

DEKSELS VAN SCHELPDIEREN.

Meest alle de eenfchaalige Hoornen, of

liever derzelver Slekken, hebben aan zig

eene foort van Steenagtig of Hoornagtig
Dekfel verknogt; dat juist op den mond
of opening der Hoornen fluit, als de S!ek

in den Hoorn inkrimpt. Deeze dekfeltjes,

als zy Steenagtig zyn, worden veelal La-

II. deel. Bbbb pf-
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pides Lenticularcs genaamd , uit hoofde der

platrondigheid, die ze doet gelyken naar

de Lenfen of Glaasjes, waar van men zig

in ’t Microskoop bedient. Men ontmoet
’er evenwel ook, die plat en balynagtig,

of hoornagtig van Zelfftandigheid zyn; ’t

geen wel byzonder plaats heeft in die van
onze Alykruiken , en eenige anderen hier

boven befchreeven gegraaven Hoornen
van dit Land. Men vind ze nu en dan
mede by de verkalkte. Hoornen zelven

;

en ik bezit ’er etlyke Steenagtigen van,
die uit onze Schelphoopen opgezogt zyn.

Zoo ze iemand verder mogten voorkomen

,

dat ze dan hier hunne plaats bekleeden,

als Byfoorten of Zelfftandigheden
, die tot

de Hoornen betrekkelyk zyn.

Zesde Gejlagt.

tweesch'aalige gegraaven
SCHELPDIEREN.

Fosfilia Bivalva.

Een ieder, die een weinig in de Natuur-

lyke Historie der Schaaldieren bedreeven
is, weet, dat men dezelven, buiten eeni-

ge andere byzonderheden, die wy kort-

heidshalven overflaan , hoofdzaaklyk af-

deelt, in één en tweefchaaligen. De eer-

fte nu afgehandeld zynde, valt ’er, ten

opzichte van de laatftcn, dit flegts te mel-

den ;
dat men in deezen , onder de benaa-

ming van Gegraaven of Verfteende twee-

fchaa-
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fchaalige Schelpdieren ,
bepaaldelyk het

oog heeft op de Schelpen , of overblyffels

van een Zeedier , Waterdier, Slek of Soort-

gelyk Gedierte, dat, geduurende zyn lee-

ven , tusfchen twee vaste gefchaalde holle

dekfels, die op een fluiten,, woont; en

na zyne ontflooping, die gemelde Schaa-

len' of Schelpen , in de Aarde, of op den
bodem der wateren , overlaat.

Dit kortgezegde genoeg agtende, om
een algemeen begrip te geeven van deeze

gegraaven DierlykeZelfftandigheden, komt,

als het allervoornaamfl:e,in de eerfte plaat-

fe voor, de

Eerfte Soort.

VERSTEENDE EN GEGRAAVEN
SCHOTEL-SCHELPEN. TELLI-

NITES.
Wall. Spec. 392.

Deeze Schelpen , welker menigte zoo
groot is, dat zy, met eenige andere Soor-

ten vermengd
,
genoegzaam zyn , om alle

onze Inlandfcbe Kalkovens, tot het bran-

den van Kalk, aan den gang te houden,
vervullen onze Stranden dermaate, dat ze

aan onze Zeekusten, gelyk ook het gant-

fche Land door, over bekend zyn. Het
zal gevolglyk, om derzelver Soort en ge-

daante te verklaaren , niet noodigzyn meer
te zeggen , dan dat het onze gemeene
Strandschelpen zyn, die uit dikfchaalige

,

B b b b 2 waaier»
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delf- waaieragtig rond en bol uitloopende, glad-
s - OF" de , overdwars flaauw geribde, holle,
r£N

* tweefchaalige Schelpen beftaan. Deeze
Sdhelpen formeeren , voor onze Kusten

,

uitgebreide , langwerpig breede banken

;

op hoedanig .eene wyze dezelve ook, als

gegraaven en verfteend, onder onze Bed-

dingen voorkomen, gelyk hier boven,
wegens Scheveningen , Barfingerhorn en
andere plaatfen gemeld is. Zy bevinden
zig zelfs in diervoegen op een gepakt en
aan een verbonden , dat wy een goed deel

derzelver, boven eenige andere reeds ge-

melde of nog te meldene Soort, volkomen
als Verfteeningen kunnen voorftellen ;

waarom wy dit flag van Schelpen, dat

men wel als eene volftrekte Verfteende

Soort mag aanmerken, hier afzonderlyk

zullen voordraagen , fchoon ’er eenige an-

dere Soorten, dadelyk te melden, mede
vermengd zyn. Wy onderfcheiden ze dan
hier als eene volftrekt Verfteende Soort,

Naamlyk

MET YZER * OEHR VERSTEENDE TEL-
LTNITEN, VAN VOOR SCHEVE-

NINGEN EN ’s GRAVEN-
ZANDE.

VER . Een fraai Ruk, dat alleszins hard, met
fTEhNDE Yzer-zand en Schotel fchelpen ,

Steenagtig
TELHNJ- verbonden is, en tot deeze Soort behoort,

ziet men op Plaat IX. Fig, D. natuurlyk

en
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en volkomen naar het verfteende Huk zel-

ven gelykende , indiervoege afgebeeld, dat

men ’er ook de Schelpen zeer kennelyk

in uitgedrukt bemerke (*). Van boven

aan de rechterzyde der Figuur , fteekt ee-

ne andere Soort van Schelp uit, die ‘er

veel mede vermengd is , en dadelyk ,

byzonder by de Zevende Soort, nader zal

voorkomen. Men ziet deeze Verfteenin*

gen by ftukken van allerleie grootte aan-

fpoelen ; en ,
volgens my gegeeven Be-

rigten , kan men ’er brokken van vinden

,

op cenige vademen diepte in Zee, voor
de Duinen van Scheveningen , naar den

kant van ’s Gravenzande. In het Kabi-

net van zyne Doorlugtige Hoogheid, on-

zen Erfftadhouder , heb ik verfcheiden an-

dere Hukken van deeze Soort gezien
,

die

Hout, Steentjes, en allerlei tuig, in de

verfteende Stofte ingewikkeld, bezaten;

ook zyn ’er my Hukken van voorgekomen

,

die ik wel een voet in den omtrek groot

fchatte. De eerfte ftukjes, die my , voor
eenige jaaren , door den Natuurkundigen
Heer vosmaer , ter hand gefteld wierden ,

deeden diestyds eene twyffeling by my
ontftaan, of ’er deeze Schelpen niet, met
opzet, door bedriegers, tusfchen een deeg

van Oehr-zand en Kalk, ingezet waren;
om dat de Schelpen zelven niet zeer oud

fchee-

Zie derzelver Figuur insgelyks by d’argen-
ville

, la Conchyliologie Planch. XXIX. No. iS’.

Bbbb 3
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fcheenen, en de Visfchers, aangefpoord

door winst, dit ligtlyk zouden kunnen
doen. Dan nader onderzoek, eenftem-

mig met gemelden Heer, die het, door
de aanzetting van die Yzeragtige Stcen-ftof

,

om andere vreemde lichaamen , nader be-

vestigd vond, heeft ons van alle verden-

king, in dit geval, ontflaagen; zoo dat
5
er geen de minde twyffeling aan de egt-

heid dier Stukjes overblyve.

Maar, ter deezer oorzaake, van opzet-
lykheid en bedrog, wegens Verfteeningen

fpreekende ,
kan ik niet afzyn, om de

Leezers te waarfchouwen
, van omzigtig

te zyn, met de Verfteeningen, die men
hun , zoo van ons Gewest

, als van andere

Landen, aanbied. ’Er worden tog fom-
tyds bedriegers gevonden, die Hoorns,
Schelpen, Koraalen, Zeegewasfen en an-

dere lichaamen, zoo kondig, met witte

of gekoleurde Kalk, Pleister , Cement,
Steengruis, en andere daar toe dienende

ftoffen, weeten te verbinden, dat men
dezelven ligtlyk voor zeer fraaie en zeld*

zaame Verfteeningen zoude aanzien; des

men zig, zoo veel mogelyk, van een

naauwkeurig eigen onderzoek, of van dat

eens getrouwen Natuurkundigen behoore
te bedienen , om zig voor misleidingen te

behoeden. Het is inderdaad niet onmoge-
lyk, dat de naiever fomtyds onder de Na-

tuurkundigen zoo wel beerscht, als onder

de Antiquarii , of Oudheid en byzonder

Penning kundigen ; die , de begeerte om
/ over-
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overal oude opgegraaven ftukken en pen-

ningen op te zoeken, koesterende, el-

kander wel eens leelyke potfen gefpeeld

hebben, door een konftig nagemaakt Beeld-

je, of oude Medaille, voorbedagtelyk te

begraaven,en daar na den eenen ofanderen

naarftigen Onderzoeker ter hand te (tellen;

die , het zelve voor eene nieuwe ontdekking

houdende , nagt en dag zwoegtom ’er geleer-

de Commentaria op te maaken ; hoedanig een
geval men wil , tusfchen den beroemden gre-

vius en gronoviüs , gebeurd te zyn. Be-

driegeryen van dien aart hebben ook by-

zonder plaats omtrent de Verfteeningen.

Zekere Monnik, in Duitschland, ievërig

naar Verfteenigen zoekende, fpeurden ee-

nige Spotters de plaats op, daar hy ge-

meenlyk vlytig zogt; deeze ontdekt heb-

bende , vormden zy allerlei vreemde Mon-
fters, Zonnetjes, Sterren, en dergelyken,
tot getekende Spinnewebben ingeflooten

,

zoo natuurlyk als zy naar de afbeeldingen

konden doen , in Klai. Deeze namaakfels

lieten zy verharden en bakken; begroeven
ze vervolgens, ter plaatfe daar de Steen-

zoeker zig gemeenlyk begaf; welke, die

ftukken aldaar vindende, meende wonde-
ren ontdekt te hebben. D. Beringerus (*)

,

wien men zegt, deeze pots gefpeeld te

zyn, is ook onvoorzigtig genoeg geweest,

om

(*) D. BERiNGERi, Spec. I. Lithograpb, Wirt-
zeburg 172 (5.

DELF-
STOF -

FE N.
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om zulke bedriegelyke afbeeldingen , die

hem nu tot eene rechtmaatige befpotting

verltrekken, in ’c licht te geeven. Dit

geval, in ’t voorbygaan hier ingelascht

hebbende, kan het onzen Leezeren niet

mishaagcn , dat wy hen tegen zulk een be-

drog waarfchouwen , en tevens raaden

,

om, ten opzichte van de Schelpfoort, wel-

ke wy hier over xweegen, zelfs oplettend

te zyn, omtrent natuurlyke gevolgen.

Deeze Schelpen , naamlyk , worden zeer

meenigvuldig in de Tuinpaden geftrooid;

ook brengt men ze wel in de fundamenten
der Huizen, byzonder die van het platte

Land; hier door geraaken ze meermaals met
Kalk en Steen vermengd, waar mede ze

dan verharden. In zulk een geval nu kan
het ligtlyk gebeuren , dat een eenvoudige

of onkundige , zodanige brokken aan wor-
telen van Boomen verknogt, of met Kalk

verbonden vindende, het ontdekte voor
eene Verfteening houd. Wanneer ons in

’t vervolg over het aanleggen van een
Steenkabinet Raat te fpreeken, zullen wy
nog wel gelegenheid hebben , om eenige

middelen, ter onderfcheidinge van derge-

lyke Steenen , op te geeven ; waarom wy
’er voor tegenwoordig van afzien , en we-
der tot ons onderwerp keeren. Hierom-
trent heeft men in deezen wyders nog aan

te merken, dat’er zig, onder de opgemel-

de Verlteeningen der Tellince of Schotel-

fchelpen, nog veele andere Soorten be-

vinden ; welken
,

fchoon ze minder in

ge-
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getal zyn, hier egter gemeld dienen te wor-
den. Wy zullen ze derhalven kortlyk als

Soorten opnoemen, en na de zoo even ge-

noemden laaten volgen.

Tweede Soort.

GEGRAAVEN OF VERSTEENDE
GERIBDE SCHOTELTJES,

GA APERS.
Cbamdcea. Klein. Gen . II. Chamites Waller.

Spec. 389.

Tot deeze Soort betrekt men overdwars
diep geribde Schelpjes; waar van eene net-

te afbeelding te zien is , by klein , Tab. X.
Fig. 50 en 54.

Derde Soort.

GEGRAAVEN LANGWERPIGE GE-
TANDE SCHOTELTJES, ZAAG-

JES.

Deeze Schelpjes zyn hier te Lande be-

kend, by den naam van Zaazjes-, om dat

zy aan hunne Schaaltjes, in de rondte, als

Zaagjes getand zyn. Men vind ’er purpren

en geelen ; dog onder de Verlteeningen zyn
zy wit verkalkt.

delf-
stof-

fen.

GERIB-
DE SCHO-
TELTJES,

enz.

getan-
de SCHO-
TELTJES,

enz.
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Vierde Soort.

GEGRAAVEN STOMPE GETANDE
ZAAGJES.

Zy verfchillen alleen daar in van de

voorige Soort, dat ze als Romp afgefnee-

den zyn. Eene nette afbeelding, die ons

tevens eene andere Soort leert kennen,
doet zig op by d’argenville, la Conchylio-

logie. Part. I. Planche XXII. Fig. L.

Vyfde Soort.

GEGRAAVEN DUNSCHAAL IGE SCHO-
TELTJES, ROOZENBLAADJES.

,

Klein, Tab. IX. Fig. 28.

Men noemt dus kleene zeer dunfchaali-

ge Schelpjes , van eene roozenverwige ko-

leur ; ’er worden ook geelen van die Soort

gevonden ; dog gegraaven , zyn zy wit. De
Grotwerkers hebben dezelven den naam
van Roozenblaadjes gegeeven , om dat zy de

Roozen, Ranunkels, en dergelyke Bloe-

men, zeer fraai nabootfen. Men vind ze

doorgaans cirkelrond en platagtig , ze komen
ook zeer naby aan de Fig. van klein, Tab.

X. No. 41. en zyn volkomen gelyk aan de

by de Liefhebbers bekende Ferms Labaa-

ren.

Zes -
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Zesde Soort.

OEGÏtAAVEN ZONNESTR AALEN.
Tellmce virgata. Klein. Gen. II.

Overvloedig gemeen is aan onze Stram
den een tweefchaalige Schelp van deeze

Soort: ’er vertoonen zig op dezelven ver-

wyderende ftraalen, die van de fpitze zy-

de , of de fchroef van den Schelp waaier-

agtig uitloopen, juist zoo als men de Zon-
neftraalen aan de kim, tegen eene witte

lugt , ziet flikkeren ; waarom ze ook Zon-
neftraalen genoemd worden. Zy zyn ron-

der dan de Fig. by d’argenville
,
La Conch.

Planch. XXII. Fig. G. maar anders aan die

gelyk. Deeze Schelpen zyn mede van dat

(lag , dat een groot gedeelte onzer Schelp-

banken vervult; dog ze zyn zoo teder,

dat men ze byna nooit heel en gaaf tus-

fchen de Schelpbeddingen vind , maar
genoegzaam altoos aan vergruisde fl:uk-

ken.

Zie daar de voornaamfte Soorten , die

,

onder elkander vermengd , de Steenagtige

en Kalkagtige Schelp-beddingen in dit Land
formeeren. ’Er zyn nog wel eenige ande-

re Soorten , welken ik hier toe zou kun-

nen betrekken; dan dewju dezelven, in

haar vveezenlyken Natuurflaat , en Geflagt-

kundig onderfcheid, nog eens moeten voor-

komen , zullen wy ’er hier geen gewag van

snaaken , om de kortheid te meerder te be-

trag-

DELF-
STOF"

FEN.

gegraa-
VEN

ZONNE-
STR AA-
LEN.
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tragten. Hierom ftaan wy ook, in de mel-

ding deezer Soorten, zelfs niet op eene
juiste befchryving; genoeg agtende, de
bedoelde Soorten , die hoofdzaaklyk onder
de Verfteende of Verkalkte Zee-fchelpen

voorkomen, en een byzonder Bedde uit-

maaken,flegts oppervlakkig te hebben aan-

getekend. Egter moesten wy , terwyl we
kort poogen te zyn , daar door niet verzui-

men, nog even ftaan te blyven, op eene
Soort, die onder dezelven gantsch onder-
fcheiden is, en genoegzaam op zig zelve

weezenlyke Verfteeningen , en Beddingen
van Zee fchelpen uitlevert.. Dus komt hier

nog byzonder in aanmerking eene

Zevende Soort.

GEGRAAVEN DUNSCHAALIGE SCHEL-
PEN, UIT HET BEDDE DER UIT-
GEMAALEN HAZA ARTS WOUD-

SC HE PLASSE.
Chamites Wall. Spec. 389.

Wegens deeze Schelpen durf ik niet wel

voor vast bepaalen, of het Zee- dan Ri-

vier fchelpen zyn; nademaal men ze allen

zeer dunfchaalig, en daarenboven iets ron-

der en platter dan onze gemeene Zee-
fchelpen bevind; ’t geen uit de vergely-

king der Figuuren
, op Plaat IX. Fig. B. en

die der reeds befchreevene, en afgebeelde

by Fig. D , duidelyk genoeg af tc necmen
is. Ik ontdek ook in onze Slooten en zoe-

te
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te Meeren wel een dergelyke Schelp, dog
zy komen my nogtans nimmer in zulk ee-

ne hoeveelheid voor, als het Bedde te

Hazaartswoude oplevert. Men zou der-

halven mogen gisfen, dat die Schelpen ’er

voor deezen overvloediger geweest zyn

,

dan heden
;
of liever , het geen ik nader

vermoede, grond hebben, om te denken,
dat het Schelpen zyn , die diep in den
grond booren , als onze Slyk-mosfels ; daar

ik ze nu en dan wel mede opgebaggerd

heb. Dit althans doet my overhellen
, om

ze als Rivier* fchelpen aan te merken; waar

in ik des te meer bevestigd word , om dat

de oplettende d’argenville, deeze eigen-

fle Soort, onder de Zoetwater- of Rivier-

fchelpen opgeeft. Men zie in zyne XXVII.
Plaat

, de Bivalves, No. 9. de twee eerfte

Figuwen. Hoe ’t zy, deeze Schelpen be-

vinden zig in menigte tusfchen de opgedol-

ven Klai , die ’er zelfs dermaate van aange-

daan word, dat ze in eene Kryt-aar.de ver-

wandelt; hoedanig wy ze ook in ’t voor-

gaande reeds opgegeeven hebben. Wat
wyders de Schelpen zelven aanbelangt, ze

zyn hagelwit, dunfchaalig
,

en zoo bros,

dat ze op de minfte aanraaking breeken.

Men kan dezelven , tusfchen de Klai ver-

bonden, op Plaat IX. Fig. B. gantsch na-

tuurlyk afgebeeld vinden.

Agt-

DELF-
STOF-
FEN.

Zie
Bladx.

i 3 i.

Zie
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DELF“ Agtfte Soort.
STOF- °

FEN.

VERSTEENDE EN GEGRAAVEN
KROON- SCHELPEN, GERIBDE
VENUS DOUBLET HARTEN,

KAMMEN.
Ilocarclia. Klein, Tab. X. Fig. 40. Peftini-

Us
, Jive Bucardites. Waller. Spcc.

393 > 394 -

gegr AA- By den Landnaam is deeze Soort van
ven Schelpen, hier te Lande, den Zeelieden

schel*-
bekend, als Kroon-fchelpen , of Goud-

pEN s
fchelpen ; om dat de Zee-jongens dezelven ,

enz. als zy zeer grooten van dit flag vinden,
met Speldenknoppen polysten ; waarop het

afflytende Koper zig , tusfchen de ribben

der Schelpen, goudglimmende aanzet; zoo

dat zy als geheel verguld fchynen. ’t Is

eenigermaate onzer opmerkinge waardig,

dat deeze Schelpen, die, in eene groote

hoeveelheid , tusfchen de bovengemelde
Zee- fchelpen , vooral de eerfte Soort, op-

gedolven worden, nogtans op zig zelven

aanmerkelyke Beddingen, die genoegzaam
uit hunne Soort alleen beftaan , formeeren ;

zoo dat wy ze onderfcheidenlyk in wel

drieërleie Beddingen ontdekken : en , dat

nog byzonderder is, in twee onderfchei-

den koleuren; te weeten, blaauwen en
witten ; fchoon ’er fomwylen in beiden dc
ecncn en anderen onderling vermengd zyn.

Men vind ze ook nevens de natuurlyke

Schel-
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Schelpen van deeze onderfcheiden ver-

wen; dog houd ze egter voor eene en de-

zelfde Soort. Hoe ’t zy, derzelver ver-

fchil geeft ons evenwel eenigermaate vry-

heid , om ze op de volgende wyze te on-

derfcheiden.

(a) Blaauwe Ver[leende Kroon-fchelpen , van
onze Stranden. Zoodanig een ftuk, dat,

uit deeze Schelpen , hard en vast , als

blaauwe Arduin- fteen verfteend is, bevind

zig in het Hoog Vorstlyk Kabinet van zy-

ne Doorlugtige Hoogheid, onzen Erfftad-

houder , het welk de Heer vosmaer van de

Scheveninger Stranden bekomen heeft. Het
beflaat de grootte van een hand breed

, en
is , met deeze foort van Schelpen , hoewel
3
er ook eenige anderen mede vermengd
zyn , kennelyk verfteend. Deszelfs af-

beelding zou hier niet kwaalyk gevoegd
hebben; dan wy mogen ons Werk niet met
te veel Plaaten bezwaaren , en vooral niet

door ’t afbeelden van zaakèn, die op zig

zelven duidelyk genoeg zyn. Deeze ei-

gende foort van Schelpen doet zig wyders
nog op, als

(b) Gegraaven Blaauwe Kroon-fchelpen , by
Rokanje. Men ontmoet daar terplaatfe,

als boven gezegd is, een groot Bedde van
deeze Schelpen, met eenige andere Soor-

ten vermengd; allen blaauw geverwd;vee-
len aan Rukken , dog ook andere geheel en
volkomen. Ze zyn, zoo verre ik dezel-

ven ontdekt heb, onverbonden op een ge-

pakt; dan waarfchynlyk zullen die geenen,
wel-

delf-
stof-

fen.

Zie
Bladz.

980.
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DELF-
STOF-

FEN.

welken onder den vasten grond liggen,

meerder verbonden , en mogelyk wel ver-

fteend zyn. Buiten deeze komt ons nog
eene dergelyke Soort, van witte of lie-

ver graauwe Schelpen , voor ; te wee-

ten, de

(c ) Noord- Hollanrlfche of Barzingerborner

verfteende Kroonfchelpen. Deeze Schelpen

,

van welker Bedding wy reeds gewag ge-

maakt hebben, zyn aldaar de meesten in

getal. Men vind ze allen wit graauw
van verwe; gemeenlyk vergruisd; gantsch

vast en hard; byna geheel verfïeend; en
dermaate met de klai dier Landftreeke ver-

mengd, dat de Klai, fchoon de Schelpen

tot Kalk in ’t vuur verteeren
,
gedeeltlyk

verharde. Derzelver kluiten zyn zoo
hard en vast, dat ze niet zeer fpoedig bree-

ken
;
hoewel de Schelpdeelen ’er gereed-

lyk afgruizen.

By alle de tot hier toe opgenoemde Soor-

ten , die wy als de voornaamften der Ver-

fleeningen en gegraaven Schelpen hebben
opgegeeven , kunnen nog eenige andere

overblyffels van Schelpdieren , welken op
onze Kusten leeven

, ontdekt worden ;
waar

van wy, alhoewel ze ons tot nog toe niet

verfteend of gegraaven zyn voorgekomen,
evenwel vastftellen, dat ze ’er zyn ;’t geen

wy van eenigen derzelver, in zeker op-

zicht, volftrekt bepaalen. Zy beftaan in

de volgenden.

Ne-
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Negende Soort.

GEGRAA VEN ZEE - MOSSELEN*
Musculiti. Mytuliti Wallen Spec. 390.

On Ier onze Schelpen bevind zigdeMos-
fel, die bekende Zeefchelp, mede nu en

dan vermengd; dog ze zyn my in Hol-

land zelden by menigte voorgekomen ; en

nooit als volftrekt verkalkt tusichen ee-

nig Bedde. Mogelyk levert Zeeland, daar

deeze Schelpvisch overvloediger huisvest

dan in ons Land , ’er hier of daar nog wel

een gegraaven Bedde van op. Een wei-

nig kennelyker mag ik tot de gegraaven

Schelpen van ons Land betrekken eene

Tiende Soort.

DUN SCHAALIGE GROOTE GEGR AA-
VEN RIVIER- MOSSEL.

Musculus Fluviatiiis.

Deeze Schelpen zyn in aanmerkelyken
getale te vinden , op de Bodemen van alle

onze Rivieren
, Meeren ofMoerasfen, en

byzonder in de Veenen. Zy booren in

alle weeke gronden zoo diep door, dat

men ze oppervlakkig bykans nooit ge-

waar word

,

dan alleen in den Zomer,
wanneer ze zig by zekere tyden op-

waards begeeven. Men vind ze van al-

II. deel. Cc cc ler-

DELP'
STOF-
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delf- lerltie grootte , wel ter lengte van zeven
stof- 0f agC5 en ter breedte van vier a vyf dui-

men; dog doorgaans zyn ze kleener. Som-
wylen liggen ze in de gedroogde Turven

;

wordende met deeze Stoffen uit de diepfle

Veenen opgebaggerd ; weshalven zy als ge-

graaven Schelpen aangemerkt mogen wor-

den. Uitmuntend kennelyk zyn ze by
d’argenville , op zyne Plaat XXVII. Fig.

io, onderaan, als de grootflen afgebeeld;

ook vind men daar benevens op die eigen-

fte Plaat , onder denzelfden Nommer, zeer

keurig voorgedraagen de bier naastko-

mende

Elfde Soort.

GEGRAAVEN DIKSCHAALIGE R I-

VIER-OF SLYK - MOSSEL.

GEGRAA- Op de eigenfte wyze als de voorgemel-
VEN de, doet zig deeze Mosfel, of liever Zoet-

scha«li-
watcrfchelp ,

ter gemelder plaatfen, op;

ge Ri dog men vindze wel wat meer onder de
vjer-of Beddingen der oevers, onder de vergaane
SLYK' Calmoes- wortelen. Zy worden veel ge-
MOy L

' zogt en opgebaggerd, ten einde ze tot

'^Vei'w-fchelpen te gebruiken; waar toe de

Neuren burgers dezelven opkoopen , om de

bekende Neurenburger Waterverwen ’er in

te doen. Voorts vind men ze veel tusfehen

de Klai in

;

.
waar mede ze dikwerf al vry

vast verbonden zyn , tot eene verkalkte Zelf-

ftandigheid.

Twaalf-
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Twaalfde Soort.

GEGRAAVEN STEEN-MOSSELS ,

PYP- MOSSELS, MESSEN-HEG-
TEN.

Solenites Wall. Spec. 395.

Men vind onder de Zee-fchelpen veel

Schelpen, die langwerpig zyn als Mesfcn-

hegten; zelfs zyn ze my in de Katwyker
Zandbeddingen , tusfchen het Zand , voor-

gekomen : des ze hier ten deezen opzichte

in ’t voorbygaan wel genoemd mogen wor-
den. Zie de afbeelding van deezen Schelp,

by klein, Tab. XL No. 65. en d’ar-
genville, Conchyliologie. Part. I. Planche

VI. Fig. K & M. Part. II. Fig. G & H.

Dertiende Soort.

GEGPvAAVEN OESTER-SCHELPEN.
Ostracites Wall. Spec. 388.

De Oester-fchelpen ,
over bekend by de

Liefhebbers van deezen Schelpvisch
, zyn

,

buiten dat ze hier en daar in de gronden
met het vuilnis der Steden en Dorpen ver-

fpreid geraaken, onder de Verfteeningen

of gegraaven Schelpen te betrekken. Ik

heb ’er verfcheiden
,
geheel met Zand ver-

bonden, tusfchen onze Zand-oker Beddin-

gen gevonden; en wel van eene aanmer-

kelyke grootte; daar benevens bezit ik ins-

C c c c 2 ge-
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delf- gelyks eene andere kleener Soort , by Naar-
ST0F * den , tusfchen de Keien ontdekt

, zoo dat
FEN

* men deswegens volftrekt kan zeggen , dat

men ook verfteende Oester- fchelpen ont-

moet. ’t Schynt my ook toe , dat deeze
Schelpen , die hard en vast van Schaal zyn

,

in Zee zelfs fteenagtig worden ; dewyl ik

’er verfcheiden aan onze Stranden gevon-.

den heb, die vry vaster, harder en fteen-

agtiger waren, dan ze anders natuurlyk

zyn.

Veertiende Soort*

GEG RAAVEN STEEN-MOSSELS*
Pbolades AuXhornm .

gegraa- By het verhandelen van den Dary, en
ven zoo ook in onze overweeging, nopens de

mossels
waarfchyntykheid , hoe eenige Schelpdie-

s
' ren in de Klai of den grond doorbooren

,

en,’er vervolgens in overblyvende, voorts

als gegraaven Zelfftandigheden gevonden
worden, fpraken wy van eene foort van

Zie ook Steen-mosfelen, Pbolades , die zelfs in de
K4adz. Steenen dringen. Onder dit Geflagt is ons
I 31 - bekend een Schelpdier, van dien aart, het

welk aan onze Stranden huisvest, en zig

in de harde Darybonken onthoud: waar

van wy op zyne plaats eene naauwkeurige

Befchryving hoopen te geeven. Voor te-

genwoordig bepaalen wy ons tot den Schelp

van dat Gedeelte , als eene gegraaven Zelf-

ftandigheid. Op Plaat IX. Fig. C. komt ons

des-



van HOLLAND. 1127

deswegens voor , de natuurlyke afbeelding

van een Huk gegraaven Kiai , waar in dee-

2e Schelpen door my gevonden zyn, tus-

fchen een Zandig Klaibedde; ’t welk zigin

eene afwatering der Duinen, by en om-
ftreeks den Helder , opdeed. In deeze

Klai vond ik het gemelde afgebeelde Stuk-

je, waar in men deeze Schelpen, bene-

vens eenige holen en gaten, overgeblee-

ven ziet. Dergelyke Hukken, dog van
eene harder krytagtige Stof, zyn my ook
door den Heer pallas medegedeeld, die

zyn Edele in Engeland ontdekt had; daar

ze meerder verlteend voorkomen : dan wy
geeven ze hier, minder verhard zynde,
flegts als gegraaven Zelfftandigheden op.

Hy, dien ’t geluste, deeze Schelpen on-

gemeen fraai afgebeeld te zien, be-

fchouwe Tab. XXVI. van d’a rgenvil-
le, Conchyliologie

,
Part. I. Fig.U. en Part.

II. Fig. Q. daar de Schelp met den Visch
gemaaid is; welken wy zelven vervolgens

hoopen af te beelden, zoo men deezen
Schelp wyders in den gegraaven Dary mog-
te ontdekken , ftrekke zulks niet ter ver-

wonderinge: nademaal dit Gedierte dee-

ze Delfftof natuurlyk zeer bemint , en
’er veelvuldig in huisvest. Wy bezitten

ook Steen-mosfels , in die StofFe ingewik-

keld, dog niet anders dan in haare natuur-

lyke fchuilplaatfen , zoo als zy zig aan on-
ze Stranden opdoen; des wy deze! ven met
die Stof niet wel als gegraaven kunnen op-

geeven: egter twyffelen wy niet, of zy
Cc cc 3 be-

DELF
STOF
FE V.
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bevinden zig onder onze Beddingen daar

mede verhard.

By alle deeze onderfcheiden Zee- en Ri-

vier- fchelpen zou ik nog vry veel verfchil-

lendheden kunnen te berde brengen; dan,

dewyl wy de voornaamften hebben opge-

noemd , die wy eenigzins
,
en mogelyk nog

al wat ruim, onder de verfteende, ver-

kalkte ofgegraaven Schelp-dieren des Lands
betrekken mogen , zullen wy hier mede de
ontvouwing van dit Gejlagt befhiiten. In-

dien ’er egter iemand gevonden word, die

het nog uitgebreider wenschte, of eenige

andere Soorten mogte opfpeuren , hoeda-

nigen wy wel gelooven dat ’er zig kunnen
opdoen, die zou dezelve naar het famen-

ftel van wallerius kunnen fchikken. Als

daar zyn de zoogenaamde de Concbx Ano-

tifera , de Zee-pokken , Balanites (*) , die

niet zelden op onze Schelpdieren , en by-

zonder op onze Zee-gorfingen , Steenen,
Paaien , Schepen , enz. aangroeien ; de

Patellites (f) , of Schoteltjes en Kapjes, die

’er insgelyks aankleeven; de Tubuhten Q|),
of Wormhuisjes, en foortgelyken : waar

by ook inzonderheid gevoegd mogen wor-

den eenige fchaalen van Kreeften, en byzon-

der van Krabben , met meer dergelyke harde

Zelf-

(*) Wall. Mineral. Tom. IJ. Sp. 405. D’ar-
g e n v 1 l l e , Concb. Planch. XXVI.

(f) Wall. Mineral. Tom. II. Sp. 371. D’ar-
g e n v 1 l l e , Concb. Planch. II. Fig. I.

(Q Wall. Mineral . Tom. II. Sp. 330.
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Zelfftandigheden , welken al mede niet delf-

vreemd in onze Zandbeddingen zyn. Alle STOF *

deeze en meer andere Dieren liaan wy FENm

over; dewyl wy deze!ven , fchoon wy ze

wel, enfomwylen al zeer verbonden ont-

moet hebben ,
liever als toevallig ver-

ftrooid aanmerken , dan als weezeniyk be-

hoorende tot de Verfteeningen of natuur-

lyke bedolven Zelfftandigheden van dit

Land. Egter is ’er nog een Gejlagt
, waar

van wy eenige nadere blyken hebben , en
dat wy gevolglyk niet kunnen nalaaten

nog ten Hot onder deezen rang te bren-

gen , als een

Zevende Gejlagt .

VERSTEENDE PLANTDIEREN.

Eeifte Soort.

VERSTEENDE ZEE-EGELS, Z E E-

APPELEN.
Ecbiniti. Wall. Spec. 399.

Deeze Soort is genoegzaam de eenige, VER.

die wy , onder de zoogenaamde Plantdie- stee-

ren (Zoopbyta) der Ouden , als zig nu en NINGhN

dan hier te Lande verfteend opdoende, PL

V

A

A

N
N
T.

dienen te melden.
JEr fpoelen fomtyds, dieren.

dog zeldzaam , op onze Stranden volftrekt

verfteende Zee-egels , of zoogenaamde Zee-
appels, aan: welker holte dan veelal met
een Zandig Kryt vervuld is, dat, gebed

C c c c 4 ver-
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verhard, de fchaalvan den geweezen Echi-

niet volkomen behoud. Dit Gedierte be-

vind zig ook inderdaad overvloedig in on-

ze Noord-zee , en op zekere tyden is ’er

het Strand vol van : ze zyn by de Strand-

beden bekend met den naam van Koet-eie-

ren ; in onderfcheiding van eenige andere

gedoomde Soorten (*) , die ook nu en dan

gevonden worden. De rechte Soort , die

vvy bedoelen, is, zoo wel verfteend, als

in haar naamrlyken Raat, zeer fraai afge-

beeld, door d’argenville , Conchyliologie ,

Part. I. Planch. XXV. Fig. I. en Tab. XXIX.
de derde Soort, Fig. M.; en wyders door
klein, Orclre Naturel des Ourjins de Mer.

Tab. XIII. daar de kleene, en Tab. XIV.
daar de groote Soort zeer natuurlyk voor-

gefield word. Dit flag van verfteende Zee-

dieren is elders vry gemeen , maar boven-

al in de Krytbergen van Engeland; en ze

worden by uitneemendheid gaaf te Corn-

wal gevonden. Ik heb ’er eene zeer fchoo-

ne verzameling van gezien by den Heer
schlosser, die ze in perfoon aldaar opge-

zogt had. De vergelyking dier Soorten

met twee a drie, welken ik aan onze Stran-

den had opgeraapt, heeft my doen bemer-

ken, dat ze ten vollen met elkander over-

eenkomen, zoo ten aanzien van de ver-

fteende fchaa! , als van de krytagtige Stof-

fe

(*) Zie baster, Uitfpanningen , Fig 6. En
klein, Ordre naturel des Quvfins de Mer. Tab,

XVIIJ.
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fe zelve: des ik ze hier te Lande houde,
voor overgefpoelde verfteende Echinieten

van de Engelfche Kust; te meer, dewyl

’er geene Kryt* beddingen in dit Land zyn.

Dergelyke Echiniten, en eenige pennen
van andere Soorten, doen zig ook in ’t

Landfchap Drenthe op: waar van ’er twee
door den Heer van lier, in het Stadhou-

derlyk Mufceum verzorgd zyn. In de Kat-

wykerDelving zoekende, zyn my, als hier

eenigzins natuurlyker , voorgekomen , klee-

ne ronde kalkagtige , dog niet te min met
Zand vast verbonden, Echinietjes; wel-

ken hier en daar tusfchen Zee-fchelpen in

lagen. Een derzeiver hebben wy op Plaat

IX. Fig, L. afgebeeld; waar uit deszelfs

gedaante genoegzaam is af te neemen. Nog
dcen ’er zig nu en dan, tusfchen het Duin-

zand, op, al vry harde, met Zand ver-

bonden Beenderen der Echinieten , of Zee-
appelen, in die gedaante en natuurlyke

Zelfftandigheid , als zy, door den kundi-

gen Heer baster, ontleed en afgebeeld

zyn ,
in deszelfs Natuurkundige Uitfpannin-

gen, Eerfte Deel , Plaat XI. Fig. A. en Fig.

VIII. a b c d ef.

Eindelyk , indien men, ten geftrengften,

nog eenige deelen van zoogenaamde Plant-

dieren, die onder onze Zand-duinen . by
aanfpoeling en overftuiving, bedekt wor-
den, opnoemen moet, zoo behoort hier

toe nog eene

DELF-
STOF-
FEN.

Zie
Oud-
heidk,

Brieven,

Bladz.

101.

Cccc 5 Twee-
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Tweede Soort.

BEENDEREN VAN DE Sepia , OF LoligO ,

Z E E - K A T.

Deeze Ruggebeenderen , Osfa Sepice, ge-

meenlyk by onze Zeelieden Zeefcbuim ge-

naamd, welker hoornagtige uitftekken by-
zonder beftand zyn tegen het verderf,
worden nog al dikwils in het Duin-zand
vry vast gevonden. Voorts weet ik niet,

dat men iets van eenig belang, hier te Lan-
de, tot dit Geflagt kan brengen. Hier me-
de derhalven van de gegraaven of verfteen-

de Dierlyke Zelfftandigheden afftappende,

komen nu de Plantaartige Wezens, als

een tweede rang, onder onze volgende

befchouwing.

De TWEEDE RANG der TWEEDE ORDE.

VERSTEENDE EN GEGRAAVEN
PLANTAARTIGE ZELFSTAN-

DIGHEDEN.
Phytolitbi. Waller. Mineral. Tom. II.

Gen. LIV.

De meermaalen , nu en dan in dit Deel

herhaalde , onderfcheiding van Dierlyke en

Plantaartige Zelfftandigheden, geeft, ter

deezer plaatfe, een gemaklyk begrip der

hier voorkomende benoeminge van Plant-

aartige verfteende of gegraaven Zelfftan-
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digheden. Wy verftaan ’er naamlyk door
de gedeeltlyke of geheele overblyffels van
allcrJeie Boom- cn Plantgewasfen; die, of
verfleend zyn, of onder de Aarde van
over langen tyd beftendiggebleeven zynde,
daar uil opgedolven worden. Dusdanige
Zelfftandigheden , fchoon ze , byzonder
de eerstgenoemden , in ons Holland niet

overvloedig voorkomen, geeven ons, in

de befchryving van deezen rang, nog al

eenige aanmerkelykheden aan de hand, die

wy, zonder een kort natuurkundig onder-

zoek, niet wel voorby kunnen; te minder
dewyl WALLERius daar onder eenige Soort-

verdeelingen maakt , die , in zekeren opzich-

te, tot fommigen onzer Delfftoffen eene
groote betrekking hebben. Te weeten,
hy verdeelt ze

,
(a) in volllrekt verfteen-

de Plantgewasfen. (b) In afdrukfels van
Planten. (c)In Plantgewasfen, die in Aar-

de verwandeld zyn. (d) In Gemineralizeer*

de. (e) In Steenkoolige, en eindelyk (f)

in met Bitumen doordrongene , en in haaren

natuurflaat Plantaartige, Delfiloffen. Dee-
ze verdeeling, volkomen toepasfelyk op
dit onderwerp, zullen wy in de Soorten

ook eenigzins in ’t oog houden ; en , om
de ORDE der rangschtkkinge gade te Baan ,

zullen wy de vooronderllelde Gejlagtsafdee-

ling aanneemen , met ze te onderfcheiden

in verfteende of gegraaven deelen van

Boomgewas, en in die van Plantgewasfen.

Eer.

DELF-
STOF-
FEN.

•*



ii34 NATÜURLYKE HISTORIE

DELF-
STOF-
FEN.

VER-
STEF-
NINGEN
VAN

BOOMEN,

VER-
STEEND
EIKEN-
HOUT.

Eerfte Gejlagt.

VERSTEEND EN GEGRAAVEN HOUT)
TAKKEN OF BLADEREN VAN

B O O M E N.

Hier toe behooren voornaamlyk de Stron-

ken, Takken en Wortelen, die Eeuwen
lang onder het water of in den grond gele-

gen hebben. En men moet ’er omzigtig

van onderlcheiden , zulke Wortelen en
Takken , of, ’t geen ook zyn kan , Blade-

ren van Geboomte, die, in den grond ge-

worteld, of ’er nog pas mede vermengd
zynde, geene andere dan hunne natuurly-

ke en nog onveranderde tegenwoordigheid

aanduiden. Hier omtrent komt, als boven
al der overvveeginge waardig, aanvanglyk

voor, de volgende

Eerfte Soort.

VERSTEEND E I K E N - H O U T.

Litboxylon. Waller. Spec. 312.

De Heer vosmaer , wiens kunde inde
Natmrlyke Historie genoeg bekend is, en

wiens heufche aanbieding, om ons eenige

ftukken, dit Land betreffende, mede te

deelen ,
vergezeld van eenige nevensgaan-

de aanmerkingen, wy dankbaar erkennen,

heeft ons, op ons verzoek, ook niet ge-

wei-
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weigerd , de aftekening van een fluk ver-

fleend Hout, by Scheveningen opgegraa-

ven, in ons Werk te plaatfen. Dit fluk

Houts is, in den jaare 1752, omtrent vyf
of zes voeten diep, van onder de Duinen,
die, volgens de opgave van den Heer vos-

maer aan den Hoogleeraar kastner (*)

,

een fleenworp van het Zeeflrand waren,
opgegraaven. Men houd dit fluk voor een
brok van een Eiken plank , van ’t eene of
andere vergaane Schip ; welk fluk , toe-

vallig onder de Duinen geraakt zynde, na
verloop van tyd, verfleend zou weezen.

Dit heeft eenigermaate zyne waarfchynlyk-

heid; dog men kan, in zodanig een geval,

onzes eragtens , niet te omzigtig zyn , met
zulks te bepaalen; aangezien men zou kun-

nen twyfFelen
,
of een enkel fluk hier van

ten bewyze moge verflrekken ; te meer,
dewyl ’er zig overvloedig veele flukken

Hout van Schepen, tusfchen het Zand,
langs onze Stranden opdoen , die geen
blyk van Verfleening hebben: en men daar

benevens, op goeden grond, zou mogen
vraagen ; waarom ’er juist flegts een kleen

fluk, in vergelyking met de groote van
planken en brokken van vergaane Schepen

,

gevonden is; daar men ’er natuurlyk meer-
der zou moeten vinden. Dit doet ons den-

ken, dat dit verfleende fluk Hout zelve

als

DELF-
STOF-
FEN.

(*) Zie $f)pfïïtalifcï)e SSetufïigungen / Berlin

I7J 3 - pag. 1069.
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als een reeds verfteend Ruk anngefpoeld,

en op die plaats onder het Zand geraakt is j

of wat bepaalder, ’t geen wy zeer aannee-

melyk vinden, men mag vermoeden, dat

dit ftuk verfteend zy, in het verfteenende

Bedde, dat waarfchynlyk tusfchen ’s Gra-

venzande en Scheveningen ligt, en de ge-

melde verfteende Yzeragtige klonten aan

die kanten opwerpt; waar van daan dan
dit ftuk weggefpoeld, en even als die ver-

fteende Schelpen , aan Strand opgeworpen
zou weezen. Hoe ’t zy, ’t komt ons al-

thans voor, dat ’er, zoo uit dit verfteen-

de Hout, als uit de blaauwe verfteende

Kroon-fchelpen , en de gemeene Strandga-

pers , die allen de duidclykfte blyken van
eene volftrekte Verfteening opgeeven,een
welgegrond vermoeden ontftaat, dat ’er

voor die Stranden een zeer kennelyk Bed-

de met Verfteeningen ligt; dog waar om-
trent de hoogte en vloed der Zee ons be-

let, een nader onderzoek te doen. Men
ziet het aanmerkelyke Stuk, waar van wy
fpreeken, op Plaat X. , in zyne volkomen
grootte, afgebeeld, alwaar het de grootfte

vlakte beflaat; zynde ruim elf duimen op
zyn langst, en vier en een half op zyn
breedst: het is vol van uitgefleeten hol-

ligheden , die nu dieper , dan golfswyze

,

eene zekere foort van afilyting te kennen
geeven , en naauwkeurig gevolgd zyn , daar

de graveering zelve iets houtagtigs aan-

duid. By Fig. A A A. word het grootfte

gedeelte vertoond, en by Fig B B B.-ziet

men
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men drie afgezaagde fuikjes, op welker
doorgezaagde kanten , de vleug , de erf of

de nerf van ’t Hout zig opdoet,* daar en
boven zyn ’er in het doorgezaagde gedeel-

te , by Fig. d d. .. ook de overblyffels van
wormgaatjes te zien. By Fig. C. is het

bovenfte afgezaagde ftukje van Fig. B. om-
gekeerd; om te doen bemerken, hoe het

geheele ftuk van onderen effen en glad is,

en de fyne erf of nerf van ’t Eikenhout
in zyne Verfteening behouden heeft.

Voorts is het geheele ftuk hard verfleend

,

eenigermaate agaatglanzig
,
graauw en rots-

agtig van koleur, en ’t vonkt, zoo ik ’t

wel hebbe, op ’t ftaalflag. Dit zeldzaame

ftuk, uit het fraaie Kabinet van den Heer
vosmaer, in dat van zyne Doorlugtige

Hoogheid, onzen Erfftadhouder
, ingelyfd

zynde, berust aldaar nog; en kan, onder
de heufche toeftemming van gemelden
Heer , als Directeur van dat Vorfte-

lyk Mufceum , door befcheiden en kundige

Liefhebbers verder in oogenfchyn genoo-

men worden : waarom wy ’t by dit korte

berigt, en de natuurlyke nevensgaande af-

beelding, laaten berusten.

Tweede Soort.

VERSTEEND HOUT, MET SCHELP*
STOF DOORDRONGEN.

In de nabyheid der Molens, daar men ,

byzonder in Noord-holland, van de Schel-

pen

DELF-
STOF-
FEN.

VER-
STEEND.
HOUT,
enz.
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pen een zoogenaamd Schelp-zand maalt,

en dit gemaalen Zand, in Schuuren , Loot-

zen , of ook wel op den grond ligt , dringt

die Schelpftof dermaate in de houten plan-

ken , en ook de wortelen der Boomen in

,

dat het Hout, daarvan doortrokken zyn-

de, Steenagtig word; op eene dergelyke

wyze als de planken door ongebluschte

Kalk worden aangedaan; die egter . ’tgeen

zeldzaam is , hier minder kragt oeffent dan
dit Schelp-zand. Men befpeurt ook om
en aan die plaatfen , daar lange jaaren

Schclphoopen gelegen hebben, dat ’er zig

aan het Hout en Paalwerk, ’c welk onder
dezelve ligt , wel byzonder omtrent de af-

wateringen dier hoopen, door den tyd

eene Steenagtige korst omzet, ja, dat het

Hout zelve van die Stoffe doordrongen

word; des dit Hout, ten dien opzichte,

hier als verfteend zyne rechte plaats heb.

be. Wyders mag men hier toe ook eenig-

zins brengen, die Steenagtige aanzetfels,

welken men aan de Paaien vind, daar de

Paalwormen in doorgedrongen zyn.

Derde Soort.

MINER AAL AGTIG, STEENKOOLIG
GEGRAAVEN HOUT.

Wall. Spec. 325.

Hier toe behoort de houtagtige fchelfe-

rigeDary, Bladz. 429. befchreeven; wel-

ke Soort, alhoewel zy ze geen eigentlyk

Hout
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Hout zy, ’er nogtans zoo flerk naar

zweemt , dat het ’er by de Stëenkundigen

veelal voor doorgaat. Men vind zeer vee-

le zulke ftukken aan onze Stranden , die

nu week, als zwarte vermeuluwde* en
dan als harde Steenkool voorkomen; dog
weezenlyk niets anders zyn, dan harde Bi-

tumineuze fchelferige brokken * uit de
Beddingen losgebroken, ’t Kan egter wel
eens gebeuren , dat men ook eenige fluk-

ken Houts, met Steenkoolige of Bitumi-

neuze Stoffen doordrongen , daar onder
ontmoet, gelyk ze zig zoo in Engeland en
elders fomtyds opdoen : en in zulk een ge-

val behoort die Soort hier t’huis gebragt té

worden.

Vierde Soort.

MET OKER DOORDRONGEN HOUT»

De Oker-ftof, die wy, boven, als in de

Duinwortelen indringende hebben aange-

merkt, kan zoodanig eene Soort opgee-
ven: dog men wagte zig van zulks voor
eigentlyke takagtige Okerfpruchtfels te nee-

men.

GEGRAAVEN HOUT*

In de Verhandeling van het Veen , heb-
ben wy zoo breedvoerig gefproken van def

XL deed. Dddd ge-

STOF-
FEN*

OKEÏ§

HOUT.

Zie
PlaatVh
Fig . G*

GEGRA/lb?
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gegraaven Boomen, dcrzelver Wortelen
en Stronken, dat die befchryving, hier

overgebragt, ten klaarden aanduide, wat
men ’er ter deezer plaatfe mede bedoelt

:

naamlyk, allerlei Geboomte, dat men bui-

tengewoon diep in onze gronden
, en wel

byzonder de Veenen, ontdekt: men mag
het, uit dien hoofde, volftrekt onder het

gegraaven Hout betrekken, en kan ’er,

zoo men wil, de volgende onderfcheidin-

gen van bepaalen.

Vyfde Soort.

1

-

GEGRAAVEN ELZEN-HOUT.

Dit doet zig altoos op met eene hoog
roode koleur ; dikwils is de bast ’er nog
om; en de wortelen der Elzen-boomen
vind men vry veel. Somtyds treft men
hier ónder ftukken aan, die eene aartige

fpeeling vertoonen; gelyk men op die

fraaie houten Tabaks- en Snuif doozen ,

welken de Luikenaars uit oude Elzen-wor-

telen maaken, befpeurt. Voor ’t overige

is dit Hout hard, en eenigermaate vlug

brandbaar.

Zesde Soort.

GEGRAAVEN WILGEN-HOUT.

Men vind d’t minder kennelyk dan het

voorgaande; egter ontdekt men het hier

en
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en daar aan groote (lukken, in de diepe

Veenen.

Zevende Soort.

GEGRAAVEN ESSCHEN- HOUT.

Zulks is mede in onze Veenen al vry

kennelyk te ontmoeten.

Agtfte Soort*

GEGRAAVEN BEUKENHOUT.-

Hier van bezitten wy een aanmerkelyk

fluk, diep onder de Hillegommer Zande-

ry opgegraaven , alwaar zig zeer veel van
deeze Soort bevind.

Behalven de reeds opgenoemden , kan
men hier toe nog brengen bykans alle an-

dere verfchillendheden; als Eiken-, Ber-

ken-, Ypen-hout, en veele andere Soor-

ten ,
die zig hier en daar kunnen opdoen 5

gelyk ook het Pynboom-hout , zoo men
zegt, in hooger Veenlanden gevonden
word. Dan, deeze Soorten ons minder
kennelyk voorgekomen zynde , dan de voor-

gemelden , willen wy dezelven liefst niet

volftrekt tot de gegraaven Houten van
Holland brengen ; alleenlyk ftaat ons hier

nog in *t voorbygaan te melden , dat wal-
leriüs gewag maakt van eene

N«f-
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Negende Soort.

VERSTEENDE B O O M -W O R T E L E N.

Rizolitbi Wall. Spec. 313.

De wortelen der Abeelen, of zwarte

Populieren, in een Zandigen grond was-

fende, of daar uitgegraaven , droogende*
worden, volgens dien Autheur, in zig zel-

ven Steenagtig. Dit hebben wy tragten

na te fpooren, in de Popelen, die op on-

ze fchraalfte
, en zelfs Oehr-gronden

,
groei-

den; dog zyn ’er niet in gedaagd. Zoo
zulks iemand egter vervolgens mogtevoor-
komen,’t welk wy niet onmogelyk agten,

dan kan men deeze gegraaven verfteende

Wortelen, als eene byzondere Soort al-

hier plaatfen.

Tweede Geflagt.

IN AARDE VERWANDELD DELFBAAR
HOUT.

DELF-
8AAR-
SOUT.

Van zulk een dag van Hout vinden wy
melding by wallerius ; die het zelve be-

fchryft als Hout , dat ,
tot Aarde overge-

gaan zynde, in dien ftaat nog, tusfchen

den bast van den Stam, omvat blyft, in

de gedaante van een Boom. In dien ftaat

heb ik zelve meer dan één bedolven Boom *

byzonder Boom-wortelen , ontdekt , en wel

foramige Ypen , die het inrotten in ’t mid-

den
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den der Stammen zeer onderhevig zyn;
mitsgaders Abeelen;en zelfs aarfelik niet,

om in dit opzicht ook te denken op onze
Wilgenboomen ; die dermaate in zig zel-

ven verderven kunnen , dat de buitenfchors

alleen overblyft, als de inwendige Stam
geheel tot Aarde verwandeld is; zoo dat

’er allerleie Planten, en byzonder de Vaa-

ren
,
weelig in groeien. In het Vyfde Deel

van de Verhandelingen der Hollandfche

Maatfchappye vind men dit ook aangemerkt,

wegens een Boom in een Boom wasfende;

’t welk ons voorkomt niets anders te zyn
dan een Plant- of Heester-gewas, dat in

zulke verwandelde Aarde is opgeflaagen;

hoe ’t zy ,
wallerius , die van zoodanige

Boomen gewaagt, geeft ons recht genoeg

om deeze verwandeling in
?
t oog te hou-

den. Des wy, indien men zulke tot Aar-

de verwandelde Boomen, in ons Land,
in de Veenen , in den grond , of, ten ruim-

ften genomen , in eenigen anderen Hand ,

vind, dezelven hier toe wel mogen be-

trekken ; als behoorende tot eene verwan-

delde houtagtige Aard-ftoffe.

Derde Gejlagt.

GEGRAAVEN BLADEREN VAN
BOOMEN.

Lithophylla Wall. Sp 315.

Van de Soorten, die wallerius en an-

deren hier toe brengen, weet ik geene

D d d d 3 voor.
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voorbeelden in dit Land, waarin ik de

Bladeren als kennelyk verhard kan opgee.

ven; dan als Veen aangemerkt, doen zig

de overblyffels der vaste deelen overvloe-

dig op; maar dergelyke Soorten agten wy
ter deezer plaatfe niet te voegen. Ily

,

dien ’t geluste, kan daar omtrent zyne
kieschheid volgen, of iets in dien firiaak

ontdekkende, het alhier invoegen. Ee-
nigzins,om dit ter deezer gelegenheid nog
met één woord te melden , kan men hier

onder brengen, de overblyffels der Ei-

ken, maar byzonder die der Popelblade-

ren; welker Zenuwen zoo taai zyn, dat

ze, jaaren lang, onder den grond hunne
gedaante behouden , en in de Klaigronden

zelfs hunne indrukfels overlaaten; vooral

als die gronden ongeroerd zyn. Daar ze

op de Duinen wasfen, ontdekt men die

Bladeren onder ’t Zand; in ’t Haagfche

Bosch komen ’er geheele Beddingen van

voor; dan men kan ze, zoo verre wy wee-

ten, voor niets anders, dan eigentlyke

nog onverdorven overblyffels , of liever

Geraamten van Bladeren aanmerken; ’t

geen ook voornaamlyk omtrent het vol

gende Gejlagt plaats heeft.

Vierde Gejlagt.

GEGRAAVEN VRUGTEN.
Carpolitbi Wall. Sp. 31 6.

Wegens dit Gefiagt zyn ons niets andere

bekend, dan de Hazel-nooten , die zig

al



van HOLLAND. 1145

al vry kennelyk in onze Veenen opdoen:

in die Streeken , daar men Pynboomen
vind, is het niet vreemd derzelver Vrug-

ten in den grond te ontmoeten; gelyk ik

ze dus al zeer verhard en onbefchadigd

,

in het Duin-zand , voor de Hofftede Harte-

kamp , by Bennenbroek, ontdekt heb: bui-

ten deeze Vrugten kan men ook nog ande-

ren vinden; die, natuurlyk hard zynde,
niet ligt in den grond vergaan

;
als daar zyn

Eikels , Elzenzaad-buisjes , Nooten-kernen
en foortgelyke harde Vrugten meer; dan ze

zyn in dit Land meerendeels als loutere

gegraaven Vrugten aan te merken.

Vyfde Geflagt.

GEGRAAVEN KRUIDEN OF PLANT-
G E VV A S S E N.

Onder dit Geflagt behooren, met allen

recht, de gegraaven deelen dier foorten

van Kruiden, welken, op allerleie wyze
in ons Veen vermengd, gevonden wor-
den , en nog kennelyk derzelver Soorten
aantoonen, welke onderfcheiding wy by
het Veen zelve alrede in agt genomen heb-

ben. Om derhalven het daar reeds be-

fchreeven niet te herhaalen , zullen wy de

Hoofd-foorten in deezen flegts opnoe-
men.

Dddd 4 Eer-
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Eerfte Soort. Gegraaven Water-plantdeelen*
Zie Bladz. 619.

Tweede Soort. Gegraaven Riet
, met dezelver

Wortelen . Zie Bladz. 620.
en Bladz. 623.

Derde Soort. Gegraaven Waterlis en Bie-

zen. Zie Bladz. 623.

Vierde Soort. Gegraaven Hei. Zie Bladz,

624.

Vyfde Soort.

gegraaven mors.
Zie Bladz. 624.

Ten aanzien van dit Mors of Mos, heb

ik ’er deeze aanmerking nog by te voegen;

dat my in onze Duinen meer dan eens is

voorgekomen, hoe ons gemeen Duin-mos,
en byzonder eene Soort van Koraal-mos,

(Lichen^ in heete en drooge Zomers, der-

maate verhard, en daar na met Zand ver-

bonden geraakt, dat men het inderdaad

voor Steenagtig kunne houden. Ik bezit

een Huk aaneenverbonden Oehr-zand, bo-

ven op het welk dit Mos groen gedroogd
is, welks Worteltjes tusfchen het Zand
Steenagtig zyn: nog is my door zeker

Heer, voor eenige jaaren, vereerd, een
ftuk Steenige Stof ; alleszins met verfteen-

Öe Worteltjes van Mos, aangegroeid , daar

het
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het gedroogde Mos nog op groent; ’t welk
op de Naarder-heide zoude gevonden zyn.

Dit zoo zjmde, is het by uitftek der op-

merkinge waardig ,
dewyl het dan vol-

ftrekt tot de Verffceeningen behoort ; maar
ons aangaande, wy durven ’er niet wel op
aan , om dat wy het in die Streeken nooit

zoo volkomen hebben kunnen vinden ;

dog wel zoo als het eerstgemelde , met
en tusfchen het Zand bedolven en faam*

gedroogd.

Voorts berusten wy by deeze voornaam,
fte Soorten, die ons volkomen als gegraa-

ven Kruiden, Planten, of derzelver dee-

len bekend zyn; en men kan verder zoo
veele Soorten van dezelven onder dit Ge-

Jlagt brengen, als men maar kan ontdek-

ken, dat zig in onze Aarde, en byzonder

in ons Veen, vermengd bevinden. ’Er

is egter nog eene enkele Soort, over wel-

ker zeldzaamfte uitwerkfelen wy ons ten

hoogden moeten verwonderen; ’t welk
ons noopt, om dezelve wat nader te be-

fchouwen, en hier, als op zyne rechte

plaats, nog afzonderlyk te befchryven.

Zesde Soort.

VERHARD GEGRAAVEN WIER, .

ALG A.

Zie Bladz. 624.

Toen wy de brandbaare Veenftoffen be-

paalden, ftelden wy onder allen ook, als

D d d d 5 eene

delf-
stof.
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eene byzondere Soort, voor, het Wier-
veen. Diestyds waren wy door de onder-

vinding geleerd, dat het Wier, ’t welk

men in Noord-holland , ter Waterweerin-

ge, aan de Dyken ligt, tot een brandbaar

Veen op een pakt , en te famen rot. Dan
heden doet zig deeze Stoffe, door de op-

lettende nafpooring van den Heer palu-

danus, daar en boven van eene andere

zyde ter befchouwinge op. Gemelde Heer
heeft my eenige Schelpen , en ’t verdere

reeds befchreeven zendende, ook laaten

toekomen, etlyke Rukken verhard Wier,
bewesten den West-Friefchen Zeedyk uit

den grond gefpit. Dit Wier, in den eer-

ften opflag befchouwende , Rond ik ver-

zet, wegens de digte en vaste op een ge-

pakte laagen, waar uit een der grootRe
Rukken beRond. Het vertoonde zig als

harde en vaste Rukken Ieders , digt op een

gelymd; of als vast. en hard bordpapier,

’t geen men , ’t zelve van een fplytende

,

in verfcheiden vliezen en vellen kan ver-

deelen. Dan, ’t geen myne verwondering

nog vermeerderde, was het bezigtigen van
eenige andere Rukken deezer zelfde Stof-

fe, welken dieper gegraaven waren. Dee-

ze Rukken bevond ik met Klai doordron-

gen , en zoodanig verhard , dat ze byna
Steenagtig fcheenen , zynde tevens glan-

zig; ook waren ze niet meer zoo gereed-

lyk te fplyten, als het eerstgemelde Wier;
waarom ik dit gedeelte met recht als eene

gegraaven Steenagtige of verharde Plant-

Roffe
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koffe mag aan merken. Maar dit is nog
niet alles wat ik bedoel; het voornaamfte,

waarop ik ten deezen opzichte myne ge-

dagten vestig, is, dat ik hier door ver-

kerkt word, in myn vermoeden, overee-

ne voornaame oorzaak der Verfteeningen.

Nademaal dit Wier gelegen is, of gelegen

heeft, aan de aanfpoelingen der Zuider-

zee ,
op die plaats daar ze vol is van zout

Zeewater ; en het zig tevens bevind in de

nabyheid van een aanmerkelyk getal, of

eene bedding van Schelpen, die meeren-
deels verkalkt en Steenagtig zyn ; en *er

daar en boven eene mergelagtige Klai tus-

fchen het Wier is ingeweld ; zoo ziet men ,

uit dien famenloop van gronden en kof-

fen, in dit Wier bevestigd, het geen wy,
wegens het doordringen en famenzetten

van Steenmaakende of verhardende Stoffen

,

in allerleie Dierlyke en Plantaartige Zelf-

kandigheden , als eene voornaame oorzaak

der Verfteeningen vermoeden; waar van
dit Wier tot een doorflaand en overtuige-

Jyk blyk verkrekt. Die Watergewas tog,

dat in zig zelve eene weeke , fappige ,
hoe-

wel niettemin taaie, langbladerige Zee-

plant is, heeft geen de minke verhardende

vermogens ; alleenlyk bezitten deszelfs

Bladeren, die ongemeen lang en fmal zyn,

waarom het ook Zeelint genaamd word , de

eigenfehap , van zig, door hunne eigen lee-

migheid, vast en digt aan een te verbin-

den ; en als eene vast verbonden Stoffe

famen te rotten. ’£r moet gevolglykeene
an-

DELF-
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andere bykomende oorzaak zyn ,
die het

Wier eene zoo harde en byna Steenagtige

verandering doet ondergaan ; waar toe wy,
uit alle de natuurlyke oorzaaken, geene

eigenaartiger agten , dan de invloed van de

ontfloopte Schelpdeelen , en hoodzaaklyk

ook de Klai; die men weet dat, door zout-

water aangedaan zynde, natuurlyk ver-

hard; ’t welk, op dit verharde Wier over-

gebragt wordende, onzes bedunkens vol-

doende is
, om deszelfs verharding te be-

grypen.

Dan , eer wy hier van afftappen , valt

ons nog eene aanmerking te binnen, die

wy den Liefhebberen der Verfteeningen

wel eens in bedenking willen geeven. Men
is ’t, omtrent fommige Rukken , die men
verfteend Hout noemt, niet volkomen eens,

of naamlyk alles, wat men ’er voor op-

geeft, wel volftrekt Hout geweest zy? Ten
aanzien van eenige Bitumineuze en Steen-

koolige laagen ,
is dit reeds overtuigende

beweezcn; en van zekere fchelferige Aar-

de, is zulks nog in gefchil. Maar wat zou

men zeggen, indien men een (luk van dit

verharde Wier vond, dat volmaakt naar

Hout geleek? Het Wier zelve oppervlakkig

befchouwd zynde, zweemt naar vermeu-

luwd Hout; zou het derhalven niet wel

mogelyk zyn, dat men zulk Wier, volko-

men verfteend zynde, t‘eenigen tyde ont-

dekte, en het voor verfteend Hout aan-

zie? Ik voor my ben verzekerd, dat ie-

mand ,
die nooit deeze Wierbeddingen aan

on*
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onze Dyken gezien , en tevens aan eenige

andere Delfftoffelyke Zelfftandigheden ken-

nis heeft, *er niets naders van zou den-

ken; of het, buiten dat, ten minden niet

gemaklykzou kunnen t’huis brengen. Om
deeze aanmerking, die wy voor de ken-

ners niet onnut agten , met het voorbeeld

der zaake zelve op te helderen
, hebben wy

op Plaat X. Fig. O. een (tukje van de verhard-

de Soort afgebeeld; ten einde de kenners ,

die elders, in andere Landen, eenig har-

der verfteend ftuk van dien aart mogten
ontdekken , te meer in (laat te (lellen , om
deeze Relfftof wel te kunnen onderfchei-

den. Mogelyk is ook een zeker zooge-

naamd Delfbaar Leder wel niets anders,

dan een minder verhard en verrot Wier;
dat, in tegenftelling van het verharde
Steenagtige Wier, alleszins naar verdorven
op een verbonden Leder zweemt, ’t Een
en ’t ander Jaaten wy den Natuurkundigen
ter nadere onderzoekinge over; en agten

hier mede de gegraaven of verfteende

Plantaartige Zelfftandigheden van dee-

zen rang , zoo veel Holland betreft,

genoegzaam afgehandeld te hebben ; al-

leen ftaat ons ten Hot nog iets te mel-

den van de halfflagtige Steenige Plant*

foorten.

Ztu
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Zesde Gejlagt.

VERSTEENDE ZEE-KORA ALEN.
Lithophita.

Wegens deeze Soorten van Zelfftandig-

heden is ons in Holland niets byzonders
voorgekomen. Ik heb nu en dan aan de
Stranden wel Steenen opgeraapt

, met ee-

nige koraalagtige kortten bezet , dog dee-

zen zyn geenzins onder de Verfteeningen

te betrekken : dewyl ze gemeenlyk maar
brokken Steen zyn, met eigentlyke ko-

raal ttoffen min of meer omkorst. Zoo
men ze egter onder het Zand hier of daar

mogte vinden , kan men ze als gegraaven
aanmerken, en zig in dat geval van de
fchikking van wallerius bedienen

; die ze
in verfcheiden Soorten afdeelt; welke on-
derfcheiding wy hier kortlyk zullen affchet-

fen, om dat deeze Soorten zeer gemeen
onder de Vertteeningen voorkomen: zy
beftaan in de volgenden.

(a) Corallia . Koraalagtigen.

(b) Madrepora . Met veele poriën.

(c) Milkporce. Duizend- porigen.

(d) Tubularia. Buisagtigen. Hier toe kan
men brengen de Steenagtige kor-

tten der Paalwormen , en ook de
verharde Buisjes , in de Stcenen , by
Rokanje, enz.

(e) dstroües* Starre-fteenen.

(0 *9-
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(f) Kymatita. Hersfen-fteenen
, Golfag-

agtige Starre- fteenen.

(g) Hippuriti Corallinu Corallynen , Leed-

jes , Koraalen , Koraal Gewasjes.

Wy bewaaren van deeze Soorten

verfcheiden fraaie Staaltjes, uit ons

Land; dog geene verlteende of ge-

graavene ; zy zouden ’er egter wel
kunnen voorkomen.

(h) Purpitce. Penning-koraalen.

(i; torallo fungita ,
Alcijonia. Zee-padde-

ftoelen.

(k) Eschara. Netswyze Koraalen. Van
deeze Soort ontdekt men fomtyds
onder ons Duin-zand wel enkele

Itukjes op Steen gegroeid; ook kent

men ’er al vry aanmerkelyke Soor-

ten van, die dit Land natuurlyk

zyn, en ze zouden ’er waarfchyn-

lyk wel meer gevonden kunnen wor-
den.

(l) Keratopbyta. Hoornagtige Zee-plan-

ten, hoedanigen men ook hier en
daar aan onze Zeedyken vind: ik

bewaar ’er verfcheiden, welken aan

de Steenen, voor den Helder lig-

gende, gegroeid zyn: ze kunnen
zig, als zeer vast in den grond
blyvende, ook als gegraaven op-

doen.

(m) Pyrites Coralloides . Geminiralizeerde

Koraalen.

Dit korte Schetsje, op de gegraaven Ko-
raa-

DELF-
STOF-

FEN.



delf-
stof-
fen.

1154 NATUÜRLYKE HISTORIE

raaien van ons Land, alhoewel flaauwtjes$

toepasfelyk, kan, buiten dit, voor dezul-

ken , die in deeze konstnaamen onbedree-

ven zyn, van eenig nut weezen, als hun,
onder de Naamlysten der Verfteeningen

,

dergelyke naamen voorkomen ; waarom ik

bet te meer hier ingelascht heb. Onder-
tusfchen kan ik niet voorby, eer wy van
deeze Verfteeningen afzien, om nog met
een kort woord gewag te maaken , van ze-

kere Steenen , welken hier toe behooren,
en waar mede men het Bygeloovige Ge-
meen deerlyk misleid: het zyn naamlykde
zogenaamde Verfteende Brooden. Men
vertoont op de Leidfche,en,zoo ik ’t wel

heb, ook op andere Ontleedkamers , als

mede in het Gasthuis van Gouda, zekere

ftukken Steen , die de gedaante van een

rond gebakken ,
doorgefneeden Brood heb-

ben , daar ze te meer naar zweemen , uit

hoofde van de ligtheid, de porieusheid,en

de gaatjes in de Steenen; dat eenigermaa-

te dient ter verfterkinge van ’t voorgee-

ven, dat het Verfteende Brooden zym
Men voegt doorgaans by ’t vertoonen dier

Steenen dit Logenverhaal: dat zekere be-

rooide arme Vrouw, binnen de Stad Lei-

den , aan het huis van haare ryke zuster

komende, dezelve uit hongersnood om een
ftuk broods fmeekte; waar op deeze, haa-

re arme zuster toefnaauwende, betuigd

had, geen Brood te hebben, en te wen-
fchen , dat haar Brood, zoo zy eenig Brood in

huis had, in Steen veranderde; het welk
de
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de arme zuster op haare beurt aan de ryke
deed toewenfchen, dat zulks gefchieden

mogte. Het gevolg hier van was, dat,

toen de ryke zuster vervolgens Brood wil-

de eeten ,
het Brood in Steen veranderde.

Onder het voordellen van dit verhaal , ver-

toont de Aanwyzer der zeldzaamheden den
Steen, om den aanfchouwer, door de ge-

lykheid der zaake, van de waarheid des

verhaals te overtuigen. Dit geval zou ge-

beurd zyn, in den jaare 1316, binnen

Leiden, alwaar een Steenen Brood nog
lang daar na , in ’t Choor van St. Pieters

Kerk , bewaard is; hoedanig een nog heden,
gelyk hier boven gemeld wierd * als iets zeld-

zaams , op de Ontleedkamer dier Stad ver-

toond word (*). Jammerlyke beuzelin-

gen! te laf, om ’er nog in deeze verlichte

Eeuw de Bygeloovige lieden mede te mis-

leiden,* en welken, door de laatere Histo-

riefchry vers der Stad , wyslyk agterwegen
gelaaten wierden. Wy ontkennen niet,

dat ’er onder de Menfchen zulke Monfters
geweest zyn, die hunne Medemenfchenen
Bloedverwanten, liever van gebrek zouden
laaten vergaan , dan dat ze hun mededeel-

zaamheid zouden betoonen. Zulke vrek-

ke Bloedzuigers zyn ’er , helaas ! nog over
bekend; fchoon ze van God en Mensch

ver»

Zie w. v. GOüTHOEVEN, Cï)JOnpchr

/

Biadz. 369. en l. guicciardyn, in zyne Aan-
tekeningen van Leiden.

II. deel. E e e e

delf-
stof-
fen;
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delf- vervloekt zyn. Wie zal zyn Zoone een Steen
stof- geeven ,

als by om Brood bid ? vraagt
, met ver-

FEN
' wondering, de Menschlievende Leeraar

Christus zelve. Wy treeden hier ook niet

in een onderzoek, of de Almagtige Brood
in Steen zoude kunnen veranderen

; wie
durft dit beflisfen! Maar wy agten ons

verpligt, den Landgenooten te melden,
dat deeze Steenen niets anders zyn , dan
weezenlyk in de Zee gevormde Steenen,
die altoos natuurlyk eene ronde geflalte

hebben; en door de Zee indiervoegen af-

flyten , dat zy de gedaante van een gekorst

brood aanneemen : daarby komen intus-

fchen etlyke gaatjes en buisjes, die men
thans door Polypen of andere Waterplant-

dieren gevormd agt; welken men ook in

’t gewaande verfteende Brood ziet, en
zeer wel zweemende naar de lugtige gaat-

jes in natuurlyk Brood. Andere zulke ge-

waande Brooden zyn van groote brokken
Puimfteen, door de Zee afgefleeten, ofmoge-
lyk door Bedriegers geformeerd. Ter ont-

zenuwinge van het Bygeloof, dat deswe-

gens ,
van ouds , zelfs door de toen heer-

fchende Geestlykheid gefterkt
, diepe wor-

telen gefchooten had, kunnen wy, in dee-

zen verlichten tyd , den Leezers de over-

tuigendfte verzekering dier onwaarheid gee-

ven. ’t Zou by ons meer door den beugel

mogen, zoo men beweerde, dat ’er zulk

eene Soort van Steenen nu en dan aan on-

ze Kust gevonden was ; fchoon wy ’er ai

mede aan twyffelen zouden ; nademaal de-

zel-
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zelve niet eigen is aan ons Gewest. Maar
men vind ze vry veel in Italië en aan de

Kusten der Middellandfche Zee; en hy die

begeerig is, verfcheiden van derzelver

Soorten afgebeeld te zien, kan ze in de

meeste afbeeldingen van Zeegewasfen ten

overvloede vinden; by d’argenville, gi>

ALTIERIUS, BOCCONE, RANOUW, en VOOrtS

in meest alle Plaaten van Verfteeningen van
Milleporen en Madreporen. Wyders is het

ook wel niet buiten alle mogelykheid, dat

een Brood, ’t zy geheel of ten deele, in

Steenagtige wateren en gronden , met die

Stoffe kan doordrongen worden ; dan zulks

is egter zeer twyffelagtig, en hier te Lan-
de in ’t geheel niet aanneemelyk.
By het tot hier toe verhandelde, be*

treffende de verfteende en gegraaven Zelf*

ftandigheden, in Hollands gronden, zou-
den wy ’t gefchiktlyk kunnen laaten bly-

ven , als hebbende aan derzelver eigently*

ke natuurlyke befchryving genoegzaam vol-

daan : dan
, dewyl de kieschheid der Rang-

fchikkers, en veder Liefhtbbery tot het
opfpooren van gegraaven dingen , zoo ver-

re gaat, dat zy daar onder ook allerleie,

door ’s Menfchen handen gevormde , zaa-

ken optellen, zyn wy verpHgt, om ook
nog iets des aangaande voor te draagen.

Evenwel meenen wy reden genoeg te heb-

ben, om zulke zaaken maar in ’t algemeen
en als ter loops te melden ; te meer daar wy

,

omtrent de weezenlyke zaaken zelven
,
niet

breedvoerig tragtente zyn. Ook zou men
Eeee 2 hier

DELÊ-
s roF-

FEN.
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hier in te vergeefsch eene juiste Gejlagu

en Soortbepaaling, van allerleie gegraaven,

door ’s Menfchen handen gevormde , din-

gen zoeken; en het komt ons voor, dat

de befchryving van zulke onderwerpen
buiten het beftek eener Natuurlyke Historie

loopt. Wilden vvy ons hier toe inlaaten,

dan zouden de opgedolven Steenen met
allerleie oude Infcriptien, gegraaven Pen-
ningen, Medailles, Wapenen, en derge-

lyke andere overblyffels der oude Volke-
ren ,

alleen ons meerder arbeids verfchaf-

fen, en ons Werk meer doen uitdyen,dan

alle de opgenoemde DelfftoflFen ; ons hier

in toegeevende, zouden wy in de Histo-

riën, Oorlogen en Huishouding der vroe-

gere Natiën, die in die Land zulke Over-
blyffels hebben nagelaaten, ontellyke by-

zonderheden ontmoeten, die ons, in de

Oudheid omdwaalende, het fpoor der JS!a-

tuurJyke Historie zouden doen verliezen. Wat
aangaat de afleidingen uit, en de over-

brenging van dergelykeOverblyffelen,met

betrekking tot de verandering van ’sLands

gronden;
5

t is zeker, dat ze daar omtrent,

ten aanzien der Natuurlyke Historie , ook

nog van eenig gewigt zyn: dan, in zoo
verre meenen wy ’er alrede een nuttig ge-

bruik van gemaakt te hebben ,toen wy,in
het Vyfde Hoofdjluk , den ouden ftaat van
Hollands Beddingen befchreeven. Om eg-

ter, ook omtrent dit llag van zaaken niets

over teflaan, dat nog eenigermaate tot de

Natuurlyke Historie behoort, zullen wy niet
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wel konnen nalaaten , nog met een kort

woord te fpreeken van de

ZOGENAAMDE DONDER-STEENEN,
DONDERBEITELS.

Ceraunia Plinii. Lithoglipbi Wall. Spec.

455-

Het is zoo by de Oudheid, als Natuur-
kundigen over bekend , dat ’er gevonden
worden , die eene zekere Soort van Stee-

nen Beitels
,
gelyk ook een ander ilag van

Steenen, voor uitwerkfeien van den Don-
der en Blikfem houden; beweerende dat

zulke Steenen, door de ontzachelyke wer-

king deezer natuurlyke Verhevelingen ,

neder gevoerd
, in de Boomen en andere vas-

te Gebouwen gedreeven zyn. Men verfterkt

dit gevoelen , door by te brengen , hoe
men ’er in eenige Gewesten , byzonder in

Duitschland , Steenen in gevonden heeft

,

die
,
als Beitels gevormd of gedeepen zyn

;

men beroept zig op gegraaven Geboomte,
waarin ze werkelyk nog als ingeOaagen Bei-

tels voorkomen ; en maakt daar benevens
gewag van eene andere Soort van Steenen,

die, puntig langwerpig famenloopende , in

den grond ontdekt zyn; welken men insge-

lyks als door den Donder en Blikfem gevorm-
de Steenen aanmerkt. Dit Oag van Steenen
is in Duitschland , by den naam van /COU?

ïtetftctï en bonnet ftetn/ bekend, en in

Holland, voor zoo verre men aldaar ook
&an zulk eene foort van Steenen geloof

E e e e 3 Haat

,
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delf- Raat, noemt men ze Donder-Jleenen. Wan-
stof- neer ’er, by zvvaare donderdagen, een
¥BN ' Boom, of eene andere vaste Zelfftandig-

heid, gekliefd, gefcheurd, of ter neder-

gellaagen word
, waant men , dat zulks

door Donderfleenen gefchied. Dan , boe
veel men daar van opgeeve,kan men nog*

tans, na een naauwkeurig onderzoek , in

de door donderdagen getroffen Boomen,
nooit dergelyke Steenen vinden. Men
heeft ’er my wel gebragt, die men daar

voor uitventte; dog ze waren niet anders

dan gemeene platte Keien , door het eene
of andere toe val in den grond geraakt: ook
zyn my de oprechte Steenen , die men el-

ders voor Donderfleenen houd, tot nog
toe in Holland onbekend. De Wel Eerw.
Heer j. f. martin et bezit ’er egter,

volgens zyn Eervv. Berigt , eenigen , die te

Steenwyk gevonden zyn; ook weet ik dat

ze omflreeks Groningen ontdekt zyn ; en in

het nabuurige Landfchap Drenthe, heeft

men, onder zekere hoogten , waar in men
bepraafplaatfen van oude Volkeren vond,
verfcheiden van deeze zoogenaamde Stee-

nen ontmoet. De geleerde Heer en Mr.
joannes van LIER (*) , heeft ’er ons niet

alleen zeer fchoone en alleszins voldoende
afbeeldingen van gegeeven , maar te gelyk

ook desaangaande , door bondige bewyzen,
getoond, dat zodanige Stcenen, eertyds

Wa-

Oudheidkundige Brieven, door Mr. j. van
lier, enz. enz. enz. Uitgegecven door a. vos-
ma er, ’s Hage 1760.
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Wapenen of Gereedfchappen der oude
Volkeren geweest zyn: en men mag,
fchoon zeer veele Schryvers voor hem de-

zelven als zulke , of natuurlyke Steenen
befchreeven hebben, zyn Edelens Brief,

aan den Heer vosmakr, benevens des-

zelfs kundige aanmerkingen , deswegens
wel als beBisfende agten. Men voege,
zoo men egter iets meerder begeert, ter

volkomener overtuiginge , hier nog by,
de wiskundige aanmerkingen van de Hee-
ren rohault en sturm (*); die toonen
hoe onmogelyk het zy, dat Steenen van
zulk een zwaarte, in de lugt kunnen bly-

ven hangen. Lenigen (f), ’t is waar, be-

roepen zig op voorbeelden van zeer zwaa-

re Steenen, die uit de Lugt gevallen zyn;
dan , zulke voorbeelden zyn de gevolgen

van Hoozen en Windpylaaren
, die men

weet, dat de zwaarfte lichaamen van de

Aarde kunnen opheffen, en een eindweegs

mede voeren ; weshalven zy geenzins oor-

fpronglyk van den Donder of Blikfem voort-

komen. Betreffende de gedaante deezer

Steenen
, ze zyn allen niet eenerlei. Men

vind ’er , die zig als korte Yzeren Beitels

ver-

(*) Rohault, Traiï. Pbyfic. Lib. III. Cap.

XVI. -

—

Sturm, Pbyf. Experim . SeóL III.

(t) Kjsntmann, Ncmenclat, rerum fosfil. Fol.

tfo. COnr. gesner, Rer fosfil. Fol. 66. Plin.
Bist. Nat. Lib. II. Cap. LVIÏI. Scot . Phyf Cu-

riofa. Lib. XI. Cap. XIX. pag. 1238. Ol. worm.
Muf. Lib. I. SeCt. I. en veele anderen.

Eeee 4
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vertoonen, en volRrekt gelyk zyn aan

die korte dikke Yzeren Beitels, wel-

ken men gebruikt om zwaar Hout te

klooven, en JViggen noemt; waar toe ze

zekerlyk ook door de oude Volkeren ge-

bezigd zyn , even als men zig nu nog be-

dient van Yzeren Wiggen , van allerleie

breedte, fcherpte en dikte, om het Hout
gemaklyker van een te klieven. Dit zoo
zynde, is ’t zeer natuurlyk, dat men de-

zelven in oud gegraaven Geboomte of Ruk-
ken Hout, nog vind zitten: zelfs moet
het geene verwondering baaren, als men
ze in overoude Muuren ontdekt; dewyl
tot het afbeitelen ofafbikken van Steen ook
meermaals zulke wiggen gebruikt worden.

Men zóu , en dit moeten wy ter verfterkinge

van ons gevoelen, wegens de kundigheid

der oude Duitfchen, Hunnen en Batavie-

ren, zelfs in de Bouwkonst, hier gade-

flaan; men zou, om dat tacitus zegt,

dat deeze Volken in Holen woonden, en

geen kennis aan Tichelen en Kalk hadden

,

het gebruik van deeze Beitels , tot Metzel-

werk, hier ligtlyk ontkennen. Dan, men
ïïierke daar omtrent aan , hoe die beroem-
de Romeinfche Historiefchryver uitdruk-

kelyk meld , dat de Batavieren de Jong-
vrouwe f^elleda opgeflooten hielden in een
hoogen tooren. Indien ’er nu bepaaldlyk

Steenen Tooren Rond , was de zaak volRrekt

afgedaan; edoch, fchoon wy ’er die toe-

voegelyke benaaming niet by vinden , is

liet ons evenwel waarfchynlyk,dat het een

Stee-
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Steenen tooren geweest zal zyn
; om dat

men elders, in de Oorlogen der Duit-

fchers en Batavieren met de Romeinen,
dikwerf gewag vind van Sterkten, en het

beftormen van Muuren. Ook ontdekt men
in die Streeken en plaatfen , daar men de

gemelde Steenen Beitels gewaar word,
weezenlyk Steenen, die door ’s Menfchen
handen tot eene geregelde gedaante gebei-

teld zyn: des ’er, onzes bedunkens, geen
twyffel overblyve , of eenigen deezer Bei-

tels zyn tot het klooven en bearbeiden van
Steen en Hout gebruikt; en dus niet on-

waarfchyniyk, ook tot het bouwen van

Sterkten, enz.; dan dit in ’t voorbygaan.

Eene andere Soort van dergelyke Steenen
heeft de gedaante van een dikken zwaaren
ovaal ronden Steen , die op de twee platte

breedfte zyden vlak is, terwyl hy op de

fmalfte rondagtig fpits en fcherp toeloopt;

aan het ftompe ronde einde is een vry aan-

merkelyk rond gat, waar in men vermoed
dat een ftok als een fteel geftooken zal heb-

ben. Dit alles geeft aanleiding om te he-

il uiten , dat ze ook tot Bylen of Hamers,
en wel voornaamlyk tot Heirbylen , in ’t

Krygsgebruik
,
gediend hebben. Dit denk-

beeld word door den gemelden Heer van
lier zeer overtuigelyk bevestigd, uit de

gewoonten , die de alleroudfte Volken had-

den, om Steenen- Heirbylen en Mesfen te

gebruiken, gelyk’er zoo, wegens de Israë-

liten , in de Heilige Bladeren vermeld
word, dat ze met Steenen Mesfen befnee-

E e e e 5 den

delf-
stof-
fen.

Exodus
V. vs.

25. en
Jof V.
vs. 2. en
vervolg.

I
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den wierden (*). Ook ftaaft hy ’t verder,
met betrekkinge tot de oude bewooners
van Germanie, uit de gewoonte, die ’er

ftandvastig heerschte , van de Wapenen
der verftorven Helden in hunne begraaf,

plaatfen te leggen
, en met de lyken dier

dapperen onder een hoopGedenkfleenen te

begraaven. Men vind dit alles inonzemoe-
dertaaie, door dien Heer, zoo geleerd als

kundig, met onderzoek van de beste Schry-
vers , zoo wel betoogd , dat wy , ’er niets na-

ders van kunnende zeggen , onzen Leezers
daar heenen wyzen. Doch eer wy van dit

onderwerp geheel afftappen , Raat ons nog
kortlyk iets te melden , wegens de andere
Soort van zoogenaamde Donderfteenen

,

welken, door zeer veele Geleerden en
Steenkundigen onzer dagen, voor niets

anders gehouden worden , dan voor Punten
of Pennen van verfchillende Soorten van
Zee-egels. Men vind ’er egter, die daar

omtrent andere gedagten voeden
, en wel

hyzonder de beroemde Scheikundige

stahl (f); die, eenigzins kleevende aan

het oude gevoelen , dat ze door den Don-
der geformeerd worden, een ander denk-

beeld

(*) Indien ’t waarheid zy, ’t geen veele Bybel-
fche Tydrekenkundigen bevestigen, dat Duitschland

,

Hongarye, enz. door japhet, den Zoon van nq-
ach ,

bevolkt is, zou men mogen denken, dat de
gewoonte ,

van Steenen Gereedfchappen te ge-
bruiken , ook al van ouds in die Landen is overge-

bragt geworden.

(f> Stahl, Animadvers Cbym . £? Phyf.in Epbe-

mericl. Cwr. No. J34.
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beeld op de baan gebragt heeft. Hy be-

weert naamlyk , dat de hette des Blikfems

,

in de Aarde Baande, fommige fmeltbaare

Delfftoffen dermaate kan aandoen , dat ze

fmelten ;
waar op ’er dan eene foort van

Scorie overblyft, welke voorts, door den

Donder en Blikfem , in die verfchillende

gedaante gevormd zou worden, in welke

men die Steenen nog onder de Aarde ont-

dekt. Dit gevoelen is waarlyk niet van

allen fchyn ontbloot, om dat men weet,
met welk een kragt het Blikfemvuur op
allerleie Zelfftandigheden werkt, zoo dat

men ook nu en dan
,
door den Blikfem

,
ge-

fmolten Lood en Yzer vind. Het kan ge-

volglyk in een zeker opzicht op andere

Steenen aanneemejyk zyn ; maar men moet
omzigtig weezen , van het niet toe te pas-

fen , op de door ’s Menfchen handen ge-

werkte Beitels , noch op de Belemniten of

Gips-fteenen ; wegens welke laatlle Soort

men wel in agt heeft te neemen , dat het

geenszins Pennen van Zee-egels zyn. De
Heer vosma er, die de Brieven van den

.Heer van lier (*), overal met keurige Na-
tuurkundige Aanmerkingen verrykt heeft

,

fchynt van dit gevoelen; en wy hebben ze,

onder het verhandelen van den Blikfem en
Donder, in ’t Ecrfle Deel, ook als zodani-

gen aangemerkt; dan, kort na de uitgaave

van dat Deel , heeft de Heer schlosser,
my, met het vertoonen van zeer overtui-

ge-

C) Oudbeidk, Brieven. Bladz. 127. Nat. HïsU
van Holland , I. Deel 9 Bladz. 358.

DELF-
STOF-
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gelyke Rukken , doen 'gelooven , dat dee-

ze Steenen, die algemeen voor Doornen
van Zee-egels doorgaan, eene eigen Soort
van Steenen zyn, die men tusfchen de
Klai en Krytaartige Steenen , voor weezen-
lyke verfleende gipsagtige Tubuliten heeft

te erkennen. By eene oplettende waarnee-

ming zag ik ook de trapswyze verandering in

deeze Stoffe , van de allerkleenfle beginfe-

len , tot op de volmaaktheid toe, dermaa-
te bevestigd, dat ik thans niet meer twyf-
fel , of ze zyn een Soort van Steenen , die

,

natuurlyk op zig zelven groeiende, of ver-

Reenende, geenszins tot deEchiten behoo-
ren. Waarfchynlyk zyn deeze Rukken , by
het verkoopen der voortreffelyke Verza-

melinge van dien Heer, na deszelfs over-

lyden, nog in eeniger handen. Indien der-

zelver Bezitter, konde befluiten,om eene

afbeelding dier Stukken, met eene nevens-

gaande opheldering van dit onderwerp, in ’t

licht te geeven , waar in de Heer schlos-

sEit door den dood verhinderd is gewor-

den, zou hy het Gemeen geen geringen

dienst doen; voor zoo verre zulks zou
Rrekken , om het bygeloovig oude gevoe-

len , dat het Donderfleenen ,
als mede om

de heerfchende nieuwe gedagten , dat het

Pennen van Zee»egels zyn , te wederleggen

;

en een ieder van de waarheid te overtuigen,

dat men ze voor verfleende Tubuliten of

Gips-Reenen heeft te houden. Men zie reeds

deswegens de ontdekkingen van bueynius en

KLEIN ,
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klein (*) ,
die ze als verfteende Buisagti-

ge Hoorntjes aanmerken; mitsgaders de
Verhandeling van plancüs, die ze natuur-

lyk meent gevonden te hebben* Althans

wy, wat ons aangaat, volkomen van die

waarheid overtuigd zynde, belyden gaar-

ne, dat, het geen wy, op het gemeene
gevoelen gegrond , in het Eerfle Deel hier

Van gezegd hebben , eene misvatting is

;

en daar mede zullen wy voor tegenwoor-
dig , van een verder onderzoek der Don-
der- en Blikfem* Beitels of Steenen afzien

;

te meer, dewyl ze in Holland zelden

voorkomen ; fchoon ’er by geval eenigen

op het Strand aanfpoelen, die wy uitBrit-

tanje oorfpronglyk agten.

Wat nu wyders andere gegraaven Over-
blyffels der Oudheid aangaat ; ’er zyn , van
tyd tot tyd, menigvuldige Zeldzaamheden,
hier toe behoorende, in dit land ontdekt;
byzonder in de Zestiende en Zeventiende
Eeuw, in de grondflagen van oude Ge-
bouwen, als by Brittenburg, Roomburg,
Rhynsburg, Egmond , en zeer veele an-

dere plaatfen. Dezelven beftaan in Stee-

nen, met Griekfche en Romeinfche, fom-
tyds ook Gothifche Opfchriften; in Beel-

den , oude Wapenen , Zegelringen , Medail-

les, Lampjes, Sleutels, Blaas inftrumen-

ten, waar onder de Hoorn van Goedere-

de; voorts allerleie gebakken Aarden Va-

ten,

(*) j. TH. klein, Lapid. figurat. Nomencla-

tor. j. j. scHEUCHZERi, Confcr post. Au&. £?
illustr. j. plancüs, de Cotieb. Min. notis , Libsr,

pag. 14. Tab. I.
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delf- ten, Kannen, Kruiken, en Schotels der
stof- oude Germaanen, byzonder ook Urnen,
FEN

* Lykbusfchen , en wat dergelyke Zeldzaam-
heden meer zyn. Hy

, dien ’t geluste, kan

veelen derzelven befchreeven vinden, by
A. pars , Katwykfcbe Oudheden

, p. scrive*

riüs , Oud Batavie , hadrtanus juniüs,J5«-

tavia
, en j. douza , Annales Belgicce

, j. ou-

Daan
,
Roomfche Mogendheid , l. smit ,

Schat-

kamer der Nederlandfche Oudheden
,

den on-

fterfelyken Burgemeester , m. alting
,
A7

o-

titia Germania inferioris
, en eindclyk, on-

der de Oudheidkundige Nafpeurders onzer

tegenwoordige Eeuwe
, de opgenoemde

Brieven van den Heer en Mr. j. van lier*

In deeze Werken
,
gelyk ook in onze Kro-

nyken
,
vind men zeer veele zodanige Ont-

dekkingen aangetekend, dan, om bovenge-
melde reden , dat ze naamlyk niet tot ons on-

derwerp behooren, laaten wy die allen be-

rusten. Uit dien hoofde mogen wy ook
niet uitweiden, in het Aanhangfel van
wallekius , betreffende eene menigte van

zaaken, die uit de voortbrengfelen der

Delfftoifen , door konst, bereid worden.
Daar het te pasfe kwam, hebben wy nu
en dan, aan ’t een en ander der voor-

naamfte dingen in ’t voorbygaan gedagt;

en thans zullen wy de enkele benaaming
dier byzonderheden , naar de Geflagitafel

van onzen geachten Autheur , flegts voor-

draagen; om dus het Samelltel van dien

beroemden Schryver
,
zoo veel het op ons

onderwerp nuttig en toepasfelyk is , volle-

dig te maaken. Zie hier zyne verdeeling.

BY-
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bygevoegde
C L A S S E.

De EERSTE ORDE.

DOOR KONST BEREIDE DELFSTOFESN*

EERSTE RANG.

DOOR KONST BEREIDE MINERAAL EN*

ift*. 'Gejlagt.

AARDAGTIGE BE-

REIDINGEN.

Soorten.

1. Kalk.

2. Gyps of Pleister, BI.

75 <5 .

Genus 1,

PRiEPARATA TERRBA*

Species.

1. Calix.

2. Gypfum.

3. Ultramarinum.3. Ultramaryn.

4. Gemaakt Bergblaauw. ff 4. Cceruleum Montamm*

ide Gejlagt.

STEENAGTIGE BE-

REIDINGEN.

Soorten.

Genus 2.

PRiEPAR AT A LAPI-
DEA.

Species.

1. Nagebootst Marmer. ü 1. 1Warmor artificiale.

2. Ge
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Gebakken Steen , Ti- M 2. Lateres.

chelfteen, BL 301. M

3. Porcelein of Delfs-

Aardewerk ,B 1 . 292.

4. Glas, BI. 6 8 <5 .

5. G^koleurd Glas, 687.

3
de

* Gejlagt.

BEREIDE ZOUTEN.

Soorten.

1.

Bereide Vitrioolen.

2* Gemaakt Salpeter.

3.

Bereid Zeezout, BI.

886 .

6.

Bereid Ammoniak-
zout.

4
de

t Gejlagt .

ZWAVEL AGTIGE BE-

REIDINGEN.

Soorten.

ï* Gerafineerde Zwavel.

3. Porcellana,

4. Vitrum.

5. Fluores.

Genus 3.

PRiEPARATA SALINA.

Species.

1. Vüriola Artificialia.

2. Nitrum.

3. Salrmiriaticum.

4. Bereid Alkalyn zout. 4. Alkali.

5. Bereide onzydigeZou-
||

5. Ntutra.

ten, BI. 901 tot 913. H

6. Ammoniacum artifi-

ciale.

Genus 4.

PR./EPARATA sul-
PHUREAi ••

Species.

1. Sulpburfeparatum.

2. Be-
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2. Bereide Zwavel , BI.

924.

3. Buskruid.

5* Gejlagt.

BEREIDINGEN VAN
HALVE METAALEN.

Soorten.

1. Kwik Bereidingen,BI.

931-

2. Arfenik Bereidingen.

3. Cobalt Bereidingen.

4. Antimonie Bereidin-

gen.

5. WismuthBereidingen.

6. Zinck Bereidingen.

2. Sulphur faftitimrié

3. Pulvis Pyrius.

Genus 5.

PRCEPARATA SEMI-
METALLIC A.

Species .

1. Preeparata Mercurialidi

2 Prceparata Arfenicalidi

3. Prceparata Cobalti.

4. Prceparata Antimonia*

lia

.

5. Prceparata Wismuthn

6 . Prceparata Zinci,

TWEEDE RANG.

METAAL BEREIDINGEN.

6de
. Gejlagt. 5$ GercKi <5.

METAAL BEREIDINGEN.
j|

PRCEPARATA METALLICS

Soorten. Species.

1. Yzer Bereidingen, BI.

936 .

2. Koper Bereidingen.

II. deel. Ff ff 3. Loodi

1. Prceparata Martialid.

2. Prceparata Venerea

.
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Lood Bereidingen. 3. Prceparata Saturnim.

4. Tin Bereidingen.

5. Zilver Bereidingen.

6. GoudBereidingen,Bl.

723 -

7^. Geflagt.

METAALAGTIGE VER-

MENGINGEN.

Soorten.

1. Wit Tin.

2. Toutenage.

3. Geel Koper.

4. Brons.

5. Prins Robberts Me-
taal.

6. Smilor of Pinsbek.

7. Tombak.

8. Staal Bereiding.

9. Vermengd Tin.

10. Vermengd Zilver.

11. Vermengd Goud.
? .1 o *5

4. Prceparata Jovialia.

5. Prceparata Lunaria.

6. Prceparata folaria.

Genus 7.

MIXTURA METALLICA.

|
Species.

&
H i. Meiallum album arfe-

nicale.

2. Metallum album Jlan-

niciitn.

3. Orichalcum.

4. ./Es Caldarium.

5. Metallum Robertinum.

6. Metallum aureum /o-

phisticum.

7. MetallwnTombacinum.

8 . Metallum Chalybeum.

9. Stannum Mixtum.

10. Argentum ligatum.

11. Aurum Caraticum .
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TWEEDE ORDE,

.

"7 3

OVERBLYFSELS*

EERSTE RANG*

Overllyfzels na de Overlading «

ift*. Geflagt*

Soorten.

1. Doodekop.

2. Colcothar.

3. Overblyfzels vanPy-

rieten*

~ Gems i 6

&
^ Species *

ff i. Terra Ekmentaris*

SS

$ 2* Caput mortuum Vitrioli„

ijj 3. Relicta pyritacea.

TWEEDE RANG*

. SCORIEN, AANSLAG OF SUBLIMATIES

2^. Gejlagt .

Soorten*

1. Aanflag van Metaal-

Rook.

2. Tutie*

2 »

Species*

1. Metallicus con

denfatus.

2. Tfrtfff,

Ffff 3 3* G*?*
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3
de

. Gejlagt.

Soorten.

1. Glasflekken.

2. Scorie.

3. Metaal Schubben of ^ 3. Squamce Metallica.

Metaal-Schuim. n

jj

G,m 3'

^ Species.

1. Fd vitri.

2. Scorice.
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VER KL A ARING

VAN

PLAAT IX.

lig . A. Toont een vermenging van verkalkte gegraa-
ven Duin-posthoorntjes, op Bladz. 1092
onder de tweede Soort , benevens eenige
gebakerde kindjes, Bladz. 1105, als de
tiende Soort befchreeven

; de grootPe Duin-
posthoorns doen zig in allerlei rigting , regt-

Pandig, op zyde en omgekeerd, op, be-

nevens een derzelver dwars doorgebrooken.

— B. Vertoont een PukKlai, vol dunfchaalige,
gegraaven , verkalkte Schelpen , uit de Ha-
zaartswoudfche Plas, Bladz. 1118.

— C. Is de gedaante van een Puk Klai , uit Noord-
holland , waar in zig de Pholades of Boor-
mosfel , Steek-mosfel , Steen-mosfel , in

zyne groeven en holen verkalkt, vertoont,
benevens eenige holligheden, door deeze
Dieren geboord; befchreven Bladz, 1126.

— D. Is de Figuur van een aanmerkelyke yzer-

agtige Steenbonk , vol Schelpen , van voor
Scheveningen en ’s Gravenzande ; men ziet,

zeer kennelyk, de Schotelfchelpen of Ga-
pers daar in verhard , benevens veele Puk-
ken derzelve verbryzeld; de bovenPe uit-

Peekende Schelp is een Puk van een zoo-
genaamde Kroon-fchelp : voorts ziet men
door den gePipten grond zeer natuurlyk de
Yzeroehr en verharde ZandPof aangeduid.
De befehryving is breeder op Bladz. 854
en ii 11. te vinden.

— £. Is volmaakt de afbeelding van een Puk geel

verbonden Okerzand , ’t welk vol met ver-

kalkte en kr Basterd Land- en Ri-

vier-
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vier-trompetjes is , uit het Katwyker Zand-
bedde; het eerRe Hoorntje, ’t welk zig

omgekeerd voordoet, vertoont den mond
der Hoorn , de andere grootften zyn , in den
liggenden Rand , met den ronden kant afge-

beeld, en de twee bovenRe, nevens nog
eenige kleenere, doen hunne tedere, broo-
ze , afgebrooken Schelfers kennen. Zie
wyders de befchryving Bladz. i ioi en ver-

volg. Zie ook Bladz. 47 , 48 en 105.

fig, F, Zyn de Figuuren van gegraaven Roggen-
beenderen , Bladz. 1078. omflandig be-
fchreeven,

— G. Verwonen drie aaneenverbonden Tandjes,
Bladz. 1055, enz.

H. Is een fcherp driehoekig tandje, waarfchyn-
lyk behoorende tot de Haaien-tanden. Zie
Bladz. 1083.

-— J.
Vertoont de omgekeerde gedaante van een
zoogenaamden Zeehond of Slangentand, BI.

1081. naauwkeurig befchreeven; de twee
tiitftekken verwonen den wortel der Tand,
en de onderRe lange punt den Tand zelven.

— K. Is de fchets van een dergelyk ander foort

van Tanden als die van tier. I, Zie deswe-
gens Bladz. 1084.

*— X/. Doet zien een juiste afbeelding van een ver-

kalkt en verhard Echinietje, van onder on-

ze Zandgronden, Zie Bladz. 1131.

M, Is een Ruk als Reen verharde afgefleeten

Vischgraat, op zyde afgebeeld. Zie Bladz.

JQ85.

*



verklaaring

VAN

PLAAT X.

Tig. AAA. Is de natuurlyk wel getroffen afbeelding

van het grootfte gedeelte van een ftuk ver-

fteend Eiken-hout; zig voordoende aan de
eene zyde met holten van uitgefleeten Ei-

kenhout , en is by Scheveningen gevonden.

De befchryving is breeder te vinden op BI.

1134, enz.

— B B B. Verbeelden drie van het groote Huk af-

gezaagde ftukjes, waar in men de dikte en
aderen van het Hout ontdekt.

— C. By de aanwyzing van deeze Fig. vertoont

zig het boven fte afgezaagd ftukje van Fig»

B omgekeerd, op dat men de poriën of
nerf van het Hout bezien kan.

— dd. Zyn de aanwyzingen van drie a vier worm-
gaatjes , in het doorgezaagde Hout ontdekt.

— E. Is een natuurlyk met laagen aangezet plat

ftukje Tuffteen , uit de wateren agter Ro-
kanje; het opmerkelyke in dit ftukje is,

dat deszelfs gedaante afwykt , van de lange

Rolfteenen, die om de Biezen aanzetten,

Fig. G en H , en ook van die aanzettingen

op knobbeltjes of gruisjes, by Fig. I. afge-

beeld, waar uit dan blykt, dat de Tuffteen-
ftof, zig om allerlei foort van Stoffen aan-

zettende , de gedaante van het weezen,
om ’t welk zy aanzet, behoud, en aan geene
regelmaatige eige , in zig oorfpronglyke,

groeijing gebonden is. Zie hier verder over
Bladz. 1015, en het vermelde Sponsgewat
aldaar by Fig. N.

Ffff 4 Fig*
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Fig. F, Doet zien een afgefplecten ftukje Hout, van
een Paal, uit het water, by Rokanje, waar
op de aanzettende Tufgruisjes, door een
Vergrootglas afgeteekend, zig vertoonen;
even op zyde ziet men eenige flaauwe aan-

wyzing van het natuurlyk gruis of de Tuf-
ftof, iets meer dan in de natuurlyke grootte

;
de

grooter knobbeltjes
,
by bb, zyn reeds korrels

van uitfteekende aangezette gruisjes. Zie
voorts Bladz. 989, 1021 en 1023.

— G. Vertoont een reeds Steenagtig Buisje , waar
uit de Bies reeds vergaan is , en naderhand
met een nieuwe Steenige korst of laag om-
groeid. By aa ziet men overtuigelyk de
dunne fchelferige laagen aangeweezen; by
bb , ziet men de met laagen voortgegroeide
aangroeijing der tweede "Buis, waarin het

andere Buisje gevat is
;

cc duiden de holte

en tevens de platte laagjes der eerfte omkor-
fting aan. Zie Bladz. 990, 1014 en 1021.

«— H. Is de volmaakte Figuur van een langwerpigen
hard aangezetten Rol fteen , waar in de eer-

fte aangezette Buis nog uitfteekt , deeze
Rolfteen , die nog met geene Bisfus , Spons
of Wormhuisjes bezet is, doet de eeuvoudr-

ge omkorfting, met eenige weinige hollig-

heden, zien. Aan den bovenkant, by aa,

ziet men al wederom de aanzetting by laa-

gen , gelyk ook aan de binnenfte Buis by bb.

Onder aan , by c
, ziet men de toezetting ,

door
het afllyten op den grond , de overige kier-

tjes zyn door Waterpisfebedden veroorzaakt.

Zie breeder Bladz. 991 , 1015 en 1021.

— I. Is de gedaante van een knobbelige, met
laagen faamgezetten Steen, zoo als ’er by
meenigte op den bodem van hetMeir, by
Rokanje, verfpreid liggen, len waar van men
de laagjes by aaaa duidelyk kan nafpeuren.

Men leeze hier verder over , ’t geene Bladz.

99?. vermeld is.

Hg.
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fig. K. Zyn de waaieragtig geformeerde Buis-

jes, waar mede de groote en oude Stee-
nen bezet en doorboord zyn , zeer aan-
merkelyk vergroot afgebeeld, op dat men
’er zig een beter denkbeeld van vormen
kan : boven ziet men de opening der Buis-

jes, als een kant koraal; dan in ’t mid-
den derzelver, de pypagtige aaneenfchake-
ling;voorts,na den hoek des plaatrands,eenigen

hol en doorgelheeden. De betrekking deezer
Buisjes op de Steenen van Rokanje is te

vinden Bladz. 994 en 1023.

-— L. Vertoont kleene Steenmosfeitjes, zoo als ze
voor het Vergrootglas zig opdoen, en zoo
als ’er eenigen, in een Buisje liggende, zig

vertoonen
;
a vertoont twee Mosfeitjes , in

een Buisje liggende
;
b vertoont ze natuurlyk

tweefchaalig
; c vertoont ze hol, en aan

twee ftukken ; d is omtrent de natuurlyke
grootte. Zie wyders Bladz. 993.

M. Is een vergroot ftukje Tuffteen , waar in by
aa zig vertoonen Schotelswyze oppervlakki-

ge aanwasjes, zoo als ’er aan een zeker
foort van Zee-plantje, by den Heer baster
afgebeeld, te vinden is (*). By b is ver-

beeld een Waterpisfebed , uit andere hollig-

heden in den Steen kruipende
;
blykende uit

dit en ’t voormelde ftukje , by Fig. L , dat ’er

,

in ingevreeten Steenen, drie onderfcheiden
Dieren of Plantaartige Weezens huisvesten,

zoo als daar en boven Fig. N , hier volgende ,

vertoont.

~~ N. Een vierde Weezen, dat op die Steenen
aanzet, naamlyk het fponsagtig aanwas, dat

wy als een Bisfus hebben opgegeeven, en
hier, merkelyk vergroot, met zyn nets-

wyze plantaartige aangroeijing is nagetee-
kend. Zie Bladz. 1014, 1016 en 1023.

Deeze

(*) J. baster, Natuurk. Uitfpattninge»
, I. Deel , Tab.

Fig. :en 4,

Ffff 5
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Deeze Figuuren natuurlyk gevolgd en nage-
teekend, van tig. E af tot N ingeflooten,

op onze gegeeven befchryving overgebragt

,

ifrekken andermaal ten overtuiglyken bewy-
ze, dat men in deeze Steenen geene aan-
groeijing uit zig zelve, maar eene volftrekte

aanzetting van Tufftof, en daar na door
vreeting van Dieren zoo wel als aankleeving

van twyffelagtige halfflagtige Weezens

,

ftellen kan, en geeven tevens nog eens den
Onderzoekeren ter bedenking over , hoe an-

ders de uitwerkfelen by tig. E, F, G, H
en I afgebeeld, overeenftemmen kunnen,
met de uitwerkzelen by Fig. K, L, M en
M b , voorts ook N , om , door zes onder-
fcheide natuurlyke eigen Gejlagten , een ee-

nig byzonder Gejlagt voort te brengen ?

tig. O O. De aanwyzing van deeze letters vertoonen
een ftuk verhard Wier, uit Noord-holland

;

welk Wier zig voordoet als Steenagtig ge-

graven Hout, welkers pooren men zoude
vermoeden ’er zig in te vertoonen. Men
leeze hier over na ’t geen Bladz. 1150 en

1151 deswegens breeder gemeld is.



BEKNOPTE VERHANDELING,

wegens

HET AANLEGGEN EN TOESTELLEN

van een

MINERAAL -KABINET,

mitsgaders

over de beste wyze
9
om Delfftoffen, in bet

vogtige klimaat van Holland ,
tegen alle

voorkomelyk bederf te bewaaren.

Met bet afhandelen der Delfftoffen,

word ons eene eigenaartige gelegen-

heid gebooren, om, ten aanzien van dit

gedeelte der Natmrlyke Historie , te voldoen

aan onze belofte, in den aanvang en voort-

gang van dit ons Werk, den gunftigen

Leezer gedaan , om naamlyk onze Landge-

nooten mede te deelen , het geen wy , door
•den tyd en ondervinding, in ’t beoefenen

der Natmrlyke Historie
, geleerd hebben

;

wel inzonderheid ten opzichte van het

verzamelen , behandelen , bereiden en be-

waaren van allerleie voorwerpen , die tot

het volmaaken van een Kabinet van Na-
tuurlyke Zeldzaamheden kannen dienen.

Ingevolge deezer belofte ftaat ons dan
hier het oog te vestigen op de Mineraalen,

of het Ryk der Delfftoffen; onder welke
* be-

MINE-
RAAL-

KABINET.
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benaaming behooren alle voorwerpen , die

onder de Aarde vermengd zyn , en daar uit

gegraaven worden; van hoedanigen aart,

en in welk eene verfchillendheid dezelven
ook mogen voorkomen; met uitfluiting

van alle Dierlyke en Plantaardge Zelfftan-

digheden, die men, als tot twee daarvan
afgezonderde Ryken betrekkelyk, wel uit-

drukkelyk van de Mineraalen heeft te on-
derfcheiden ; waar van in de Verhandeling
der Delfftoffen bereids reden gegeeven is.

Men verwagte hier egter geenzins, dat

wy, handelende over het aanleggen vaneen
Mineraal Kabinet, in deezen een uitvoerig

Samenftel zullen voordraagen ; daar om-
trent laaten wy den Liefhebberen de vrye
keuze over; het zy ze zig willen bepaalen

tot dat van wallerius , ’c welk wy voor ons

,

om zyne verftaanbaarheid , hoog fchatten
;

of dat van wolfertdorf, ’t welk mede
zeer goed is; of dat ze liever het Samenltel

van lïnnjeus, van valmont de bomare,
of ook dat van anderen , verniezen wil-

den. Niemand hier in bepaalende, is ons

tegenwoordige oogmerk niet anders , dan

eenvoudig op te geeven, hoedanig eene

behandeling ’er in ’t algemeen vereischt

worde, ter verzamelinge en bewaaringe der

Mineraalen ; met eene nevensgaande be-

knopte in agt neeming van de Rangfchik-

king, zoo als wy dezelve, by ’t ontvouwen
dier DelfftofFen, gade geflaagen hebben.

Edoch . eer wy ter zaake komen , zullen

wy vooraf de vereischten van een Verza-

me»
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melaar der Delfftoffen kortlyk affchetfen;

waar op wy hem vervolgens onzen raad

en ondervinding, ter beoeffeninge deezer

onderwerpen , zullen mede deelen.

Van Verzamelaars der Delfftoffen fpree-

kende , vooronderftel ik twee verfchillen-

de foorten van Liefhebbers onder dezelven

te ontmoeten: naamlyk, in de eerfte plaat-

fe,zulken, die eene Verzameling maaken,
ter Scheidkundige beoeffeninge ; en ver-

volgens zulken, die, uit eene oppervlak-

kige Liefhebbery , eene fraaie Verzameling

begeeren te bezitten, ter uitfpanninge van

andere voor hun gewigtiger bezigheden.

Wat de eerstgemelden betreft, deezen zyn
de waare en egte Liefhebbers; dan, dewyl
men de zoodanigen moet aanmerken , als

reeds kundig, en ervaren in de vereisch-

ten, die een rechtfchapen Liefhebber ei-

gen behooren te zyn , zoo mogen wy hun
geene regels voorfchryven ; maar zullen

eerder hunne gunftige beoordeeling en ver-

betering, ten aanzien van ’t geen wy an-

deren voordraaien , verwagten. ’t Zyn
•derhalven alleen de laatstgemelden, ten

wier gevalle wy eenige aanmerkingen ftaan

mede te deelen; en dien wy, hoe zeer wy
alle mogelyke infchikkelykheid voor dusda-

nige Liefhebbers in ’t oog houden , nogtans

moeten melden, dat de volgende hoeda-

nigheden volftrekt noodzaaklyk in hun ver-

eischt worden.
Een Liefhebber van Mineraalen of Delf-

ftoffen behoort , buiten tegenfpraak , ten

hoofd-

MINE-
RAAL-

KABINET.

Ver-
eischten

in den
Aanleg-
ger.

Noodi-
ge kun-
digheid.



MINE-
HAAL-

KABINET.

Alge-
meene
proeven.

1178 NATUURLYKE HISTORIE

hoofdoogmerk te hebben , eene befpiege-

ling van de aaneenschakeling, en de ver-

baazende veranderingen der Natuurlyke
Delfftoffen. Hy moet weeten wat men
door Aarde , door Steen , door Mineraal

en Metaal verftaat; deeze ‘Stoffen genoeg-

zaam op het oog leeren kennen ; en kun-
dig zyn in de Moederftoffen , de vermen-
ging, en vereeniging, waar onder zy op-
pervlakkig voorkomen. Ten dien einde

is ’t noodig, dat hy veele Kabinetten gaa

zien, en zig, zoo veel doenlyk is, van
fommige algemeene proeven bediene, eer

hy eenige fchikkingen van zyn Kabinet
maakt.

Tot het neemen van die algemeene proe-

ven wordt ’er vereischt , dat hy nooit zon-

der een goed ftaalflag zy, om daar mede
byzonderlyk op de Steenen te flaan. Hier

door zal hy daadelyk ontdekken, of het een
harde vuurgeevende Steen, hoofdzaaklyk

Quarts,dan of het een kalkagtige niet von-

kende Steen , hoofdzaaklyk Spath of Mar-
merfteen zy ; en zoo ook in de Mineraa-

len en Metaalen, of het een vonkende
zwavelige Pyriet , dan een vast niet zwave-
lig Metaal zy. Nevens dit gebruik van het

Staalflag, (laat hem den Reuk te voegen,
om , naar den meer of minder zwaveligen

of bitumineuzen reuk, over de hoofdftof-

fe van het voorwerp te oordeelen. Dit
doende, behoort hy gedagtig te zyn dat

hy het ïtuk , ’t welk dus beproefd word

,

aan meer dan eene zyde heeft te flaan en

te
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te ruiken ;
om te ontdekken , of het over-

al van den eigenften aart zy. Ter betere

befchouwinge is ’t daarenboven ook hoog
noodig, een goed maatig Vergrootglas te

gebruiken; en hy zal best doen, als hy
fteeds een en ’t zelfde glas bezigt , om ee-

ne vaste manier van befchouwing te ver-

krygen: dewyl veel verandering van Ver-
grootglazen verwarring maakt, heeft hy
zich daar van te onderhouden; ten zy in

gevallen, als hy een ftuk geheel naauw-
keurig onderzoeken wil. Het is vervol-

gens ook van veel dienst, dat hy menig-

maal het eene of andere ftuk, min of meer
op de hand, om zoo te fpreeken, weege,
om dqor die behandeling de zwaarte der

ftukken te ontdekken ; hier door leert hy
op het gewigt gewaar worden , of de eene
of andere ftoffe Metaal-houdende zy, en
of een Steen tot de ligtere of zwaardere
foort behoort. Een Keifteen, by voor-

beeld, zal zig in de hand zwaarder op-

doen, dan een Marmeragtige of Spathfteen;

een ftuk Looderts veel meer gewigts op
de hand hebben, dan fommige foorten van
Koper- of Zilver erts. Wyders zal hem het

gevoel hier by mede nog te ftade komen

:

men kan tog , door het aanraaken en ftry-

ken met de vingeren, zeer veele eigen-

fchappen der Aarden en Steenen ontdek-

ken; of zy naamlyk zagt, glad en fmee-

rig, dan wel fchraal, ftroef, zandig, en
fcherp in ’t aanraaken zyn. En nadien

een onderzoekend Liefhebber, op deeze

op-

MINH-
RAAL'-

KABINET»
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oppervlakkige nafpooring, niet altoos ge-

noeg vertrouwen kan , zoo moet hy tevens

voorzien zyn van een Mesje
, dat een plom-

pe fcherpte heeft
;

hier mede fchraapt hy
de Aarden, Steenen en Mineraalen af, om
die gruisjes vervolgens voor het Vergroot-

glas te befchouwen ;
ten einde te ontdek-

ken, of het Zandig gruis of Aarddeeltjes

zyn , die den klomp uitmaaken ; als mede of

deSteen, dien men belchouwt, uit fchub-

agtige of korrelige deeltjes beftaa, dan
niet. Door behulp van zulk een mesje kan
hy ook de bladagtige Steenen fplyten, en
de laagjes der Spathen, Asbesten , Leien*

en fchelferagtige Steenen van een fchei-

den; waar door hy dezelven gereedlyk van
de vaste Steenen kan onderkennen: zelfs

is hem dit mesje dienftig om de Loodert-

fen te fnyden , en die van de Zilver en
Tinertfen te onderfcheiden. Om zodanige

afgefchraapte of afgefchelferde deeltjes des

te naauwer te befchouwen, moet men ze

op een wit papier verzamelen , en ze dan
met het Vergrootglas bezien. Ik voor my
bedien my veelal van een vierkant Spiegel-

tje, en befchouw de deeltjes op het glas,

tegen ’t helder daglicht, of in den Zonne-
fchyn; om, dus doende, derzelver door-

fchynendheid of ondoorfchynendheid te

ontdekken. Een kleen Zak-fpiegeltje is tot

dat einde groot genoeg; en hy , dien ’t ge-

luste, dit na te volgen, zal ’er zeer veel

nut en gemak in vinden ; dewyl men , op
dje wyze , buiten de doorfchynendheid der

deeL
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deeltjes, tevens zeer juist derzelver ge-

daante ontdekt ; zelfs zal men, als men
een geheel ftuk Erts opligt , deszelfs af-

fcheidingen en hoeken naauwkeuriger kun-

nen nagaan. Voorts moet een Onderzoe-
ker niet fchroomen , om fomtyds een ftuk-

je van het een of ander voorwerp af te

breeken, om het zelve inwendig te zien;

egter heeft hy zulks, zoo het een waardig

ftuk zy, met omzigtigheid te doen, door
middel van eene Knyptang. Groote Huk-

ken kunnen door een Hamer gebroken
worden; en fommige Aarden of Steenen

kan men, door middel van een Zaagje,

aan de eene zyde doorzaagen; dog dit al-

les hangt af van de keurigheid en den
onderzoeklievenden aart der Verzame-
laars.

By deeze algemeene proeven of manie-

ren, om de Mineraalen te leeren kennen,
is nog van een onontbeerlyk nut, het nee-

men van byzondere proeven; met de voor-

komende Mineraalen, op het vuur, en in

de Zoute en Zuure geesten , te toetfen. De
hier toe vereischte kundigheid, kan men
zig, zonder eene uitgebreide kennisfe der

Scheidkunde, in een zeker opzicht, nog
al gemaklyk eigen maaken; door eenige

kluitjes van Aarden, Steenen, of Zouten,
op eene wel doorglommen Turfkool te lig-

gen. Hier door ontdekt men weldra, of

de Aarde tot Steen verwandelt, dan of ze

tot Asfche overgaat, of zy al of niet met
Zouten bezwangerd zy. In het onderzoek
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der Steenen, kan men derzelver Kalkaar-

tigheid, of verhardenden aart, hier door
ontdekken. Betreffende de Zouten, daar

van kan men , zonder eenige proeven op
het vuur ,

niet oordeelen , of zy vloeibaar

dan hard, of zy vlug dan vast, knappende
en berftende, of onveranderlyk zyn. In

de Mineraalen leert men ’er de Zwavel,
het Vitriool , en den Arfenik uit kennen.
Kort om, een Liefhebber moet zig ook
van het vuur eenigermaate weeten te be-

dienen , om zyner voorwerpen kundig te

zyn. Maar boven dit alles , word ’er ver-

eischt, dat hy altoos Sterkwater, Geest

van Salpeter, Geest van Zout, Voorloop,
en meer andere vlugge Zuuren of Alkaly-

nen, by de hand heeft; en, zoo veel zyn
lust en tyd toelaat, de behandeling dier

Geesten leert kennen; om daarin, of daar

mede, zyne Rukken, en vooral de Stee-

nen, te toetfen; of zy naamlyk kalkaartig

dan hard, en of zy voor de Zuuren aan-

doenlyk, dan onaandoenlyk zyn. Deeze
proeven naar den eisch , en met vergely-

king van het Samenftel, dat men volgt,

gebruikt, zyn de voornaamften , die een
kenner met zekerheid ten grondflage zyner
kennisfe liggen moet: waarom wy ons ook
voorheen met dit (tuk een weinig om-
ftandiger hebben opgehouden. Voor ’t

overige beveelen wy hier den Liefhebbe-

ren een eigen oplettend onderzoek aan,

waar in hun, die der Latynfche taaie on-

kundig zyn , en in deeze Soort van proef-

nee-
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flèemingen bedreevenei* vvenfchen te wor-
den, zekerlyk van groot nut zal zyn de
vertaaling van het Franfche Scheidkundige

Werkje van den Heer mac^uer, ’twelk

men voorneemens is in onze taaie uit te

geeven. In dit Werkje , fleunende op de

voortreffelyke Scheikunde van boerhaa-
ve, zal men lichts en gemaks vinden;
vooral in de proeven en kentekenen , die

de Schryvers der Samenflellen veelal be-

korten.

Zig dus bedienende van de gemeenfle op-

pervlakkige proeven met vogten, moet
men ook niet vergeeten zuiver water te ge*

bruiken ,
om daar in de Aarden en Zanden

af te wasfchen, en te laaten bezinken;

waar door de zwaardere doorzinkende dee-

len, van de ligtere boven dryvende, on*

derfcheiden worden. Men kan hier mede
ook, door middel van fmelting, de Zou-
ten zuiveren. Wyders bedient men ’er

zig insgelyks van, om de vuile Hukken
Spathen , Kristallen , Keien , Agaaten , Mar-
mers, Verfleeningen van Mineraalen ,enz.

af te wasfchen; het Hof met een kwastje

of borHel uit de hoeken te fpoelen en te

verdryven, om altoos zindelyke fchoone

en reine Hukken in zyne Verzameling te

houden. Dog hier omtrent heeft men wel

in agt te neemen , dat zulks niet gefchie-

de, dan met vaste, harde, onfmeltbaare

Stoffen , en geenszins met Zouten , Vitrioo-

len, of Klai en Aardagtige, in water ont*

bindbaare ,
Hukken. Sommigen zouden
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hier mogelyk nog eifchen, dat een Lief-

hebber zich boven dit alles bediende van
eene polystborftel , om eenige ftukkên glan-

zig te maaken Dan zulk cene kieschheid

zou ik niet verder toelaaten , dan in eenige

Marmers, Jaspisfen , Agaaten en dergely-

ken; hoedamge Rukken nog wel een wei-

nig glans op hunne flreeJende koleuren mo-
gen hebben; dan in ruuwe en natuurlyke

Rukken Mineraal , is dit, by rechtfchapen
Liefhebbers, niet geoorloofd. De Mineraa-
len moeten zoo zeer als, indien niet meer
dan iets anders, in de Natuurlyke Historie ,

in dien zuiveren Raat blyven,in welken zy
gevonden worden; en lyden dus gansch

geene konRige opfmukking, ten zy men
zulks ten overvloede uit dubbele Rukken
doen kan ; in hoedanig een geval men door

dat middel zyne Verzameling voortreffely-

ker en aanzienlyker maakt. Alle deeze ge-

melde oplettendheden zyn volRrekt noodig

,

zelfs in den minstkundigRen Liefhebber;

immers dit verfchaft hem Vermaak, Nut
en Kennis; ’t welk altoos, in hoe gering

een trap ook, het oogmerk van allerleie

Verzamelingen en Kabinetten is.

Een Liefhebber, op die wyze aan van-

gende, en van deeze hulpmiddelen , ter be-

kominge van kennisle der voorwerpen , die

hy verzamelt, gebruik maakende, dient

wyders altoos eene verRandige keuze in

het oog te houden. De grootfle Rukken

,

in ieder Soort, fchat men altoos de fchoon-

Rcn; ten zy het zeer gemeene zaaken zyn

,
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die men gereedlyk bekomen kan ;alsKlaien

en Aarden ;
dog ook hier in moeten ze noch

zoo kleen , noch zoo weinig zyn , dat ze

niet gehanteerd kunnen worden. Een (tuk

van eene vuist, of eene halve vuist groot,

kan in zulke Soorten van Aarden in een

Kabinet beftaan ; maar een fluk fchoon

Cinaber-erts, van twee a drie vuisten groot,

te breeken, zou een onvergeeflyke mis-

flag zyn. Daar benevens moet een Lief-

hebber, by het verzamelen der Natuurly-

ke Zeldzaamheden, nooit verzuimen, om
de plaats, daar de voorwerpen gevonden
zyn, aan te tekenen; de byliggende Stof-

fen en Moeder-aarden of Matricen te ont-

houden; als mede den rykdom, per cent-

ner
, de gelegenheid, de waardy der Stof-

fe,en de diepte der Myngroeven of Gron-
den , daar ze uit gegraaven zyn , zo naauw-
keurig, als hem mogelyk is, op papier te

(teilen.

Wanneer ’er een (tuk voorkomt, het

welk uit twee, drie of meerder Soorten of
Gejhgten is aan een gegroeid, mag dit,

zonder tegen het fchoone en zeldzaame te

misdoen , nooit gebroken worden , om ’er

verfcheiden Soorten van te maaken, ten

zy by overvloed; dan is het zelfs fraai, als

men de fpeelingen der Natuure by de ee-

ne en andere Soort voegt. Maar, buiten

dit geval, moet men altoos de (lukken in

de vermenging behouden , en dezelven

plaatfen, of by de waardigfte Stoffe, die

’er in huisvest, of by die Soort, van wel-

Gggg 3 ker
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ker StofFe het fluk het meeste bezit. By
voorbeeld, men vind een Keifteen met
Goud-aderen , zoo als de Indiën wel ople-

. veren, of met Quarts faaingewasfen
; al is

het dat ’er, in dit geval, minder Goud
dan Keifteen of Quarts in is, dan eischt de
zeldzaamheid en de waarde, dat men dien

Steen by den Gouderts plaatfe. Is het in-

tegendeel dat men, by voorbeeld, eene
famengroeijing van Keifteenen ontmoet

,

waarin de Agaat- of Jaspis-keien de meer-
derheid hebben , dan moet men ze by de-

zelven plaatfen; gelyk men dit wel inzon-

derheid ook in het Quarts en Spath , in den
Koper en vermengden Looderts, in wel-

ken deeze vermenging wel het meeste
voorkomt, heeft waar te neemen. Behal-

ven het aanpryzen deezer regelen , waar-

fchouw ik ernftig alle en wel byzonder de

beginnende Liefhebbers, om vooral in het

koopen van zulke vermengde ftukken de

tiiterfte omzigtigheid te gebruiken: want
’er is in de geheele Liefhebbery der Mine-
raalen, en byna in de ganfche Natuurlyke

Historie
, geene zaak bekend, waar in de

Bedriegers zoo groot eene rol fpeelen als

in deeze. Zy weeten naamlyk door aan-

eenfmelting
,
aaneenlyming , aaneenbakking

,

en veelvuldige andere listen, die men niet

allen opnoemen kan, verfcheiden Soor-

ten ,
die zelfs natuurlyk in geenen deele

by één hooren, famen te verbinden, en

die den onkundigen en gretigen Liefheb-

ber, als een raar zeldzaam fcfjönejS fitteft/

voor
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voor grof geld in de hand te Hoppen. Dan
van deeze bedriegeryen , zoo ver ze ons
bekend zyn , zullen wy in ’t vervolg

nog wel iets melden ; wanneer wy den
Leezer, zoo veel ons mogelyk is, de ken-

tekenen, om het bedrog te ontdekken, zul-

len opgeeven, waarom wy ’er thans niet

op Haan blyven; gelyk ook niet op eenige

verdere byzondere waarneemingen , die in

het verzamelen vereischt worden; welker

overweeging wy tot de verhandeling der

zaaken zelven overlaaten. Dit dus uitftel-

lende, zullen wy ons nu wenden, tot ont-

vouwinge van ’t geen men gade heeft te

(laan in het aanleggen van het Kabinet, en
de verzamelplaats der voorwerpen zelve.

Met de inrigting van een Mineraal-Ka-

binet , komen inzonderheid tweeërleie

hoofd-oogmerken in overweeging: het moet
naamlyk voor een byzonder Liefhebber die-

nen , of tot eene openbaare Verzamelplaats

verftrekken. Naar geraade der verfchei-

denheid deezer tweeërleie. oogmerken
, is

’er ook natuurlyk een groot verfchil in de
wyze der toeftellinge. In het eerfle op-

zicht (Irekt het ter byzondere uitfpanninge

van een Liefhebber alleen; die het zel-

ve, naar het zyn tyd en omftandigheden

dulden, laat zien, of enkel voor zig zel-

ven gebruikt; en dus kan hy ’t, in veele

byzonderheden naar zyn eigen zinlykheid

fchikken ; maar in het tweede opzicht heeft

men agt te geeven op het nut van het alge-

meen ; en dan behoort de fchikking geens-
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zins af te hangen van de keuze van een
byzonder perfoon , om het naar zyne zin-

lykheid te doen maaken, en om het te

laaten zien of niet; mits de befcheidenheid

hier een wettig weigeren of toeftaan in den
Eigenaar voorbehoude. Een byzonder
Liefhebber mag derhalven een Kabinet aan-

leggen , in den fmaak die hem best toe-

fchynt ; dog een ander is volftrekt ver-

bonden , om het nut van ’t algemeen gade
te (laan.

Beiden deeze verkiezingen dan in ’t oog
houdende, zoo raaden wy de byzondere
eerstbeginnende Liefhebbers, om, eer zy
een Kabinet, ter bewaaringe van Mine-
raalen , laaten maaken ,

zig een geruimen
tyd te bedienen van Houten Doozen

,

Bordpapieren Bakken , of oude Laaden

,

die, inzonderheid te Amfterdam, op de

verkoopingen, byna te geef en als Brand-

hout verkogt worden : of ook , zoo de ge-

legenheid gunftig is, een oud, dog niet te

min zuiver Kabinet of Kabinetje te koo-

pen , om daar in den eerften grondflag hun-

ner Verzamelinge te leggen. Als zulk een

naderhand zoo verre gevorderd is, dat hy
den overOag tot een gefchikt Kabinet kan

maaken, kan hy het oude weg doen, of

het zelve, tot eene verzamelplaats van dub-

bele (tukken ,
ten overvloede behouden.

Een jong Liefhebber is niet zelden vuurig,

om aanftonds een Kabinetje te laaten be*

reiden , en doet zulks naar de grootte en

het getal der (tukken die hy bezit, dog

naauw-
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naauwlyks is zulk een Kabinet gemaakt, of MINE.
de aanwas der voorwerpen doet hem wel ra*l-

dra zyn misdag zien. Het Kabinet is te ka*inet.

kleen ; de laaden zyn te ondiep; de fraai-

fte (lukken moet men breeken , om ze op
hunne plaats te leggen; kortom, men
maakt een gröoter; en dit weder vol zyn-

de, valt men in dezelfde omftandigheid.

Ik behoef niet veel omflag te gebruiken,

om de Liefhebbers hier van te overtuigen

;

dewyl dit by alle oude en ervaren Kenners
zeldzaam buiten ondervinding is. Hierom
is het ,

dat ik alle Liefhebbers ernflig aan-

raade, geen Kabinet te laaten bereiden,

voordat ze reeds een goed aantal van voor-
werpen hebben; dan is men in (laat om de
laaden naar de grootte der (lukken te doen
maaken ; dan heeft men eenig overdag op
derzelver getal ; en men kan dan nog wat
ruimte tot verdere bykomende Zeldzaam-
heden overlaaten; ook heeft men, zo lang

wagtende, gelegenheid , om niet alleen een
oogftreelenden (land, maar te gelyk eene
nuttige Rangfchikking in agt te neemen.

* Daar benevens komt het my gantsch niet

goed voor, dat een jong beginnend Lief-

hebber eensklaps eene geheele Verzameling
koopt , of het moest by eene ongemeene
gunftige gelegenheid, of by eene erfenis,

of dergelyken, toekomen: wie tog onder
onze Hollanders zal Koorn van den Molen
zenden ? Dan ook in dit geval wensch ik

nog kundigheid en onderzoeklievendheid;

en raad zulke Liefhebbers, dat ze niet

Gggg 5 drif-
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driftig zyn, om zoodanig eene Verzame-
ling te verfchikken , en naar een ander fa-

menftel , dan de voorige Eigenaar gevolgd
heeft, te veranderen, zonder nafpooring,

befchouwing en toevoeging van zulke zaa-

ken ,
die ’er nog aan mogten ontbreeken.

’t Zou my moeien , indien men onder onze
Hollanders de vreemde Mode invoerde,

om flegts den naam te hebben , van een
Kabinet te bezitten, fchoon men geene
kennis van de voorwerpen hadde; en dit

beweegt my , om hierop wat ernftiger Ril

te ftaan. Ik prys ten boogften, dat een
vermogende eene Liefhebbery opregt,- ik

kan met vermaak zien , dat hy een fraai

ftuk, al is het gemeen in zyne Soort, wel
betaalt : dit genoegen komt hem toe ; dit

is een gedeelte van het zoet, dat hy van
een bloeienden koophandel of eerlyken

rykdom heeft. Maar ik wensch tevens van
harte, dat hy niet onkundig zy, en weete
dat het geen hy koopt, zoodanig iets is,

’t zy dan gemeen of zeldzaam , dat hem in

zyne Verzameling ontbreekt; dat hy zig

vooral hoede , om niet twee- of driemaal

het zelfde te koopen. Dan tog word het

bedryf van aanzienlyke perfoonen belache-

Jyk; en ze worden tedikwils misleid, door

een kunstje der Catalogenmaakers , die ee-

ne zelfde Soort, met eenige weinige ver-

anderingen, welken niets betekenen, op-

geeven, onder den naam van Variëteit. Hier

voor moet zig een Liefhebber wagten , en
wel leeren toezien, of zulk eene Va>ieteit

j wee-
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weezenlyk zy dan niet; en daar omtrent mine-

oplettend zynde, zal hy fomwylen bemer- RAAL-

ken, dat eene Variëteit meerder waard is ,

KAEINBT<

dan het oorfpronglyke ffcuk zelve. Ik kan

,

om zulks in ’t voorbygaan aan te merken,
dit nergens beter by vergelyken , dan by
het koopen van Boeken , van een eerden

,

tweeden of derden druk. In zoodanig een
geval kan ’t zyn ,

dat een Boek van een en
denzelfden inheud , door de Plaaten , be-

ter is in den eerden druk dan in den twee-

den ; maar ook wel , door verbetering van
drukfouten , beter in den tweeden of der-

den , dan in den eerden druk. Zoo nu ie-

mand, die vermogend is, eene Boekery
opregt , en zig in dit duk onverfchillig ge-

draagt, dan toont hy zeker zyne onkunde;
maar koopt een minder vermogend, om
den laager prys, een gemcener druk, daar

hy het tot zyn nut en gebruik mede del-

len kan, ’t is in hem verfchoonelyk. Even
zoo is ’t ook met de Mineraalen : een ver-

rhogend Liefhebber moet altoos het fchoon-

de, fraaide en zeldzaamde verzamelen;
.dit heeft hy met oordeel te behartigen;

zulk een moet, by voorbeeld, een groot

fchoon duk van een Braziliaanfchen tak of

Bladzilver hebben ; daar een minder ver-

mogend, met een kleen dukje beftaan kan;

terwyl ’er in beiden eene kundigheid van

het geene zy verzamelen vooronderdeld

word, en een ieder zig regelt naar zyn
vermogen. Plaatfmg

Wanneer ’er nu, met alle omzigtigheid ,
van een

eene Kabinet,
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mine- eene genoegzaame hoeveelheid en verfchei-
raai.- denheid byéén verzameld is, zoo dat men

kabinet
een 5ehoorelyk Kabinet kan laaten maa-
ken, dan word het tyd om zulks in ’t werk
te Rellen: en het eerde en voornaamfte in

dat geval is , de plaats en de gelegenheid

uit te kiezen, waar en in welke men zulk

een Kabinet zal Rellen. Hier toe behoort

men altoos een droog vertrek , en , zoo ’t

zyn kan, eene Bovenkamer te verkiezen.

In Amflerdam, daar de voornaamRe hui-

zen tog op een Onderhuis gebouwd zyn,
kan men ook in een Benedenvertrek van
’t Bovenhuis, altoos eene goede plaats

vinden. Een welgefchikt Kabinet is een
deftig meubel , in een Zaal of Zykamer.
Zoo ’t de gelegenheid toelaat, moet men
eene rookende plaats vermyden ; dog niet-

temin kan het geen kwaad van aanbelang,

zoo het rooken niet te Rerk zy;en als men
’er des winters eens vuur kan Rooken, is

het ten uitterRe nuttig, om de droogte in

de kamer te houden : dan deeze en foort-

gelyke aanmerkingen verklaaren zig zei-

ven , des vvy dit verder voor de keurig-

heid der Liefhebberen overlaaten. De
plaars gekoozen zynde, maakt men een
bcltek van de hoogte, breedte en diepte

van het Kabinet, naar de gefchiktheid der

Opgave plaatfe, die men in het vertrek heeft. Is

va een de verdieping hoog, en het vertrek ruim,
K*Mnct. ^an moeC iiec Kabinet deftig en groot zyn;

Laaden. en cen minRcn drie ryen met Laaden heb-

ben: is het fmal en bekrompen, zoo kan

men
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men met fmaller en kleener laaden even- miné*
wel eene goede fchikking in agt neemen.
Egter dient het, onzes oordeels, niet te kabiï*et‘-

kleen te zyn , een goed Kabinet -behoort

vooral niet minder dan vier en een half voet

breed, en vyf en een half, zes a zeven voe-

ten hoog te weezen ; ten minften zoo men
iets goeds hebben wil. Wat het Hout van
’t Kabinet zelve betreft, hier toe kan een
ieder, naar zyne zinlykheid, het Eiken-,

Nootenboomen , Mahognie-hout, of an-

dere Soorten van hard Hout verkiezen.

Een Kabinet van Greenen of Vuuren hout

,

is voor een Liefhebber, die wat goeds
heeft, te gering; en ook uit hoofde van
de ligtheid en poreusheid van het Hout,
dac de vogten fterk aantrekt, voor de Mi-
neraalen volftrekt nadeelig. Wyders moet
ik de Liefhebbers in deezen afraaden, om
in een Nootenboomen of ander Kabinet

,

dat men heeft , laaden te doen maaken ; zoo
het zelve niet overvloedig ruim zy : waar
van ik, by ondervinding, de lchadelykheid

heb leeren kennen. Men heeft in zulk een
.geval byna zoo veel onkosten , als of men
een nieuw liet maaken; en ’c word vervol-

gens, by verkoop, voor een bagatel ver-

kogt; daar een welgeordend Kabinet , hoe-

wel men ’er op veiiieze, altoos nog beter

betaald word. Buiten dat leuteren de Laa-
den gemeenlyk in zulke vermaakte Kasfen;

dat eene verdrietige zaak is in het behan-

delen, byzonder met opzicht tot de Mine-

raalen. Men moet dan dikwils eene Laade
met



mine-
raal-

kabinet.

1194 NATÜÜRLYKE HISTORIE

met geweld uittrekken; en dit doende has-

pelt men niet zelden den geheelen boedel

door een; naamen, bakjes en Mineraalen
rollen door elkander; en een beginnend
Liefhebber is buiten Raat, om de naamen
wederom by de juiste Soorten te voegen;
waarop men, het eene voor ’t ander nee-

mende , in eene deerlyke verwarring ge-

raakt.

Wanneer men my raadpleegde over de

grootte en fchikking van zulk een Mineraal-

Kabinet, zou ik voorflaan
, het zelve te

maaken, op de breedte van vyf of vyf en
een half voet, en ter hoogte van zeven of

zeven en een half voet , de bovenlyst en den
voet daar by gerekend, of hooger, naar

dat men het met een cierlyken boog of ee-

ne vierkante kap begeerde. Op zulk eene

maat kan men een kloek welgevormd Kabi-

net hebben ; waar in men gevoegelyk drie

ryen met Laaden kan fchikken. Deeze
Laaden behooren ten minften drie duimen
diep te zyn, en onder aan zou ik ’er eeni-

gen, ter diepte van omtrent zes duimen,
begeeren. Volgens deeze fchikking heeft

men onder ieder ry zes groote Laaden , ter

diepte van omtrent zes duimen ; die te Ta-

rnen, het buitenfpon ’er by gerekend, zes-

en dertig duimen maaken: daar en boven
nog tien Laaden, van drie duimen diep, of
met den buitenkant drie en een half duim
beHaande, ’t welk de hoogte van vyf en
dertig duimen geeft. Dit maakt te famen
de hoogte van een- en zeventig duimen , of

om-
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omtrent zes voeten ; en als men hier by een
voet rekent voor de kap en voetlyst

, heeft

men de hoogte van ruim zeven voeten.

Een Kabinet indiervoegen ingericht, aan

drie ryen kolomswyze verdeeld, beftaat

dan uit agt- en veertig ruime Laaden ; als

men nu deeze Laaden fielt op de breedte

van agttien duimen , en daar by een duim
voor de twee middelfchotten , en drie dui-

men voor de zyftylen rekent, dkn bekomt
men twee en zestig duimen , dat eene

breedte van ruim vyf voeten geeft ; ’t welk,

op de hoogte van ruim zeven voeten , een
wel geëvenredigd Kabinet uitmaakt. In zo-

danig een Kabinet kan men eene vry vol-

ledige Verzameling plaatfen : en ’er blyft

voor den Werkbaas, naar men zulks ver-

kieze, zoo aan de Zykolommen ais Middel-

Ichotten en anderzins, nog ruimte genoeg
over, om dezelve ten gevalle van Lyst-

werk of verdere cieraaden te gebruiken ;

anders kan men ook , nog meer ruimte in

de Laaden begeerende, dezelven wel wat
breeder maaken. Wat voorts de lengte dier

Laaden betreft, fchoon men ze veeltyds

vierkant vinde,ben ik ’er nogtans niet zeer

voor. Men moet dan dikwils eene affehei-

ding in de groote en kleene Geflagten maa-

ken ;
’t welk men in de Laaden , die iets

kleener zyn , nog al kan vermyden ; daar

benevens kan men een talryk Gejlagt of Or-

de , in twee of wel drie Laaden beknopter

fchikken ,dan als men dit op de helft eener

Laadedoen moet: ook geeven de min bree-

der

MINE*
H AAL*

KABINET.
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der Laaden in het befchouwen en aanleg-

gen dit gemak, dat men ze, door den aan-

langer altoos in de juiste fchikking ont-

vangt, daar anders de vierkante Laaden
wel eens onverfchiilig en dus fomtyds ver-

keerd afgegeeven worden. Maar boven die

alles zal een Kabinet, met Laaden van agt-

tien duimen lang, myns oordeels, te diep

zyn, vooral, wanneer men het zelve in

zulk een bellek , als boven gemeld is op-

maakt. Want agttien duimen voor de Laa-
den, een duim voor het fehot, een duim
voor de hengfels of knoppen , en anderhalf

duim voor de deuren* alles met wat fpee-

ling van tusfehenruimte , maakt de diepte

van wel twee voeten; dat ik althans wat te

diep houde, vooral, om dat ik een genoeg-
zaam getal Laaden heb. Ik voor my zou
derhalven de lengte der Laaden twee of
drie duimen korter dan de breedte neemen;
maar men mag dit gerustlyk aan de keuze der

Liefhebberen zelven overlaaten , daar het

toggeen hoofdzaak is, en iedereen ’erzyne

geneigdheid in kan opvolgen. Even zoo
beftaat het ook grootlyks met de uitwendi-

ge geftalte van het Kabinet, ’t welk wy

,

om het tot dus ver gefchikte Kabinet ge-

heel op te maaken,in den volgenden fmaak
zouden toeftellen.

Men begrypt ligtlyk uit de opgegeeven
maat, dat zodanig een Kabinet eene ko-

lomagtige, of liever eene Bazimentagtige

geftalte verkrygen kan; hoedanig eene

fchikking van ’t zelve my best zou bebaa-

gen$
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gen ; het zy men het met drie deuren
, voor

ieder ry van Laaden één, of flegts met
twee deuren verkieze. De bouwkundige
schynvoet heeft deezen fmaak van Kabi-

netten, in zyn tyd ,
in zwang gebragt;

en daar zyn ’er nog hier en daar van die

gedaante te vinden. Het eenige gebrek,

dat in zyne Kabinetten plaats heeft, is, dat

de Laaden al te ondiep en te bekrompen
zyn, mitsgaders, dat de kolom van het

geheele Kabinet doorgaans te diep , te

vierkant en te zwaar is. Voor ’t overige

zyn de ordonnantiën, zoo deftig, dat men,
op het gezigt van ’t Kabinet , bewoogen
worde, om den inhoud insgelyks fchoon te

agten ; men kan ze in zyne Naamlyst afge-

beeld vinden. In dien fmaak vvenschte ik

wel een Mineraal-Kabinet te zien; dan,
volgens het opgegeeven bedek, inwendig

ruimer, breeder en minder bekrompen;
200 dat het uiteriyk fchoon het inwendi-

ge niet verdoofde, maar alleszins aan de

zaak mogte beantwoorden. Uit dien hoof-

de zou ik dan den voet van zulk een Ka-

binet trots en breed begeeren, met een
lievig Bazimcnt, en eene enkele kloeke

holle lyst : de zyplanken moesten recht op

,

en met een paneel ingelegd zyn ; zoo dat

de deuren aan een fchuin uitgehold ojief

uitflaken : op de twee hegt gemaakte deu-

ren zag ik gaarne een eenvoudig paneel,

dat boogswyze opliep. In ieder paneel zou ik ,

indien men’t aan my overliete , en’cgansch

pragtig begeerde, door een keurig Konstfehil-

11. deel. Hhhh der

MINÈ-
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der eene marmeren Nis laaten fchilderen,

en hem tevens gelasten, om in dezelve,

in basreliëf of anderzins, naar de konst,
een ftaand beeld te plaatfen; het zy men
de Natuurkunde, eene Pesta 9 of eene Sa-

turnus , ’er kunftiglyk in afmaalde; of ’er

de zeven Planeeten , door Kindertjes, op
verbeeldde; of zig van eenige andere toe-

pasfelyke zinfpeelende Figuur bediende.

Dus heb ik, zoo ’t geheugen my niet mis-

leid, gezien, het Kabinet, daar de beroem-
de FEiTAMA zyne heerlyke verzameling van
Tekenkonst in bewaarde. Dit Kabinet
was, van fraai Nootenboomen-hout , by
wyze van een kolom gemaakt; en op de
deur had de wydvermaarde Konstfchilder

de wit, in eene Nis, de Schilderkonst in

’t graauw afgebeeld: welk alles zulk eene
deftigheid vertoonde, dat men ’er ligtlyk

de voortreffelykheid der Verzamelinge uit

konde raamen. Dan , mogelyk, zouden ee-

nigen zulk eene uiterlyke pragt aan geen
Kabinet begeeren ; en zeker , als ’er de
inhoud niet naar gerigt, en het door geen
keurigen Schilder gefchilderd zy,is het be-

ter gelaaten: dan ik voor my oordeel, dat

een vermogend en kundig Liefhebber , ook
in dit opzicht, zjme Verzameling behoort

te onderfcheiden van de gewoone Kabinet-

ten. Een Kabinet van een deftig Liefheb-

ber moet geen Linnen- of Kleeren-kas ge-

lyken; maar zelfs uitwendig zigtbaar too-

nen, dat ’er iets fraais in verborgen is. De
luisterryke en deftige , fchoon anderzins

een-
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eenvoudige Natuur, mag wel eene verruk-

kende eerbied verwekken , in een defcig

konstkleed; en dus mag een Kabinet, dat

haare fchoonheid bevat, wel iets bekoor-
lyks voor ’t oog bezitten, dat den aan-

fchouwer een indruk van deszelfs inwen-
dige voortreffelykheid geeft, ’t Is zelfs

voor den Eigenaar iets aangenaams; het
verfterkt zyn genoegen in ’t verzamelen

;

het fpoort hem aan, om zyn Kabinet van
dag tot dag te verbeteren , te vermeerde-

ren en te voltooien; en ’t geeft hem ruim
zoo veel aanziens als de kostbaarile pronk-
meubelen kunnen doen. Indien men dan op
deeze wyze het Kabinet vervaardigd wil

hebben , moet de Bovenlyst ook naar ge-

raade kloek en bouwkundig gemaakt wor-
den, vooral eenvoudig en glad, met wei-
nig beeldwerk; ten zy men een boog ver-

kieze , die insgelyks eenvoudig behoort te

weezen. In dat geval zou ’er, in ’t mid-
den der bogt, een gebeeldhouwde vermen-
ging van Ysdroppen, of nederhangend Mi-
neraal

,
gehegt kunnen worden. Buiten

dit ftaat het zeer deftig, als men , in ’t

midden van den boog, een antiken door-

gefneeden boog verkiest; waar tusfehen

men een keurlyk flaand gebronst beeld , op
een grotje van Mineraal, als op een voet-

ftuk, zeer fraai kan plaatfen; wanneer ’er

ook iets van die natuur op de hoeken ver-

eischt zal worden: al het welk men, vol-

gens eene daar toe vvelgeordineerde teke-

ning, naar genoegen kan bepaaleiir Voor
H h h h % >t
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’t overige kan een andjer Liefhebber, die

een minder kostbaar , en egter goed Kabi-

net begeert , uit de voorgemelde befchry-

ving ligtJyk opmaaken , hoe hy voor zig,

naar zyne verkiezing, een kleener en min
uitgebreider Kabinet kan toeftellen. Dan ,

in beide de gevallen is, buiten de gemelde
vereischten of ieders verkiezing, ten aller-

uiterfte noodzaaklyk , dat het Kabinet over-

al wel digt zy. ’Er is in verre de meeste
Kabinetten een gebrek, dat uit zuinigheid,

of uit een heerfchend gebrek by de Kasfen-

maakers, ontftaat. Ze gebruiken naamlyk
tot de befchotten der Kabinetten gemeen-
lyk dun Wagenfchot , ofzoogenaamd Spreid-

fel,* dit Hout, zeer dun zynde, word lug-

tig in een geploegd, en eerlang krimpen-

de, geeft het der vogtige lugt overvloedi-

ge gelegenheid, om van agteren in de Ka-

binetten in te dringen, op die plaats, daar

in ons vogtige Gewest de meeste tegen-

ftand behoort te gefchieden. Ter voorko-

minge hier van moet het befchot van een
goed Kabinet wel degelyk droog, en ten

minften van half duims Hout zyn; ook niet

aan losfe planken flegts in een gefchoo-

ven, maar te gelyk aan twee vast verknog-

te Rukken van het Kabinet vast gefchroefd

worden. Daar benevens zou ik eifchen , dat

men overal op de naaden prefenningen van
Vlaamsch of Gewascht Linnen, met wel-

kleevende lym hegtte ; en ze daar na met
opdroogende Oly overfmeerde , om het

los gaan der Lym voor te komen
;

zelfs

zou
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zou ik, om die rede, het geheele befchot

doen olyen. Wyders moet men, als het

befchot reeds aan het Kabinet gehegt is,

aan de hoeken, op de naaden, papier plak-

ken , bevoorens men ’er de Laaden infleekt;

om, zoo veel mogelyk, allen toegang der

vogtigheid te beletten. Daar benevens zal

men ook wel doen als men de Laaden niet

vlak tegen het befchot aanftoot; maar in-

tegendeel zorg draagt, dat zy ’er wel een
halven duim af blyven , om ’er de lugt door
te laaten fpeelen : zelfs behoorde men het

Kabinet, ter dier oorzaake , nooit vlak te-

gen den muur te zetten, maar altoos op
die manier te plaatfen , dat ’er de lugt ag-

ter voorby kunne togten. Hier omtrent
oplettend te zyn , is, hoe gering het ook
moge fchynen, van zeer veel aanbelang,

om de voorwerpen , die een Kabinet bevat,

tegen het doortrekken van de vogtigheid

te befchermen. Men voege hier by , vol-

gens eene op ondervinding (leunende proef,

hoe ’t niet minder nuttig zy, dat men on-

der den voet van het Kabinet, of,’t geen

welvoegelyker is, in eene doorgaande Laa-

de, in het voetftuk. Turven fchikt, en

die fomwylen verwisfeit; want vermits de

opflaande vogtigheid hier gretig indringt,

gelyk onder het vermelden van het nut der

Turven boven reeds gezegd is , zoo word de-

zelve hier door belet tot de andere Laaden
over te Haan.

Alles wat wy tot dus ver
, met opzicht

tot het voorgeftelde Kabinet, gezegd heb-

Hhhh 3 ben,
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ben , is ook op allerlei ander flag, naar elks

verkiezing, betrekkelyk, en wel byzonder
op eene tweede niet min keuriger foort

van Kabinetten , naamlyk van zulken , die

op de wyze der Porcelein-kasfen gemaakt
worden. Deeze foort van bewaarplaatfen

van Mineraalen of andere zaaken , zyn in-

derdaad, zoo niet beter in zeker opzicht

,

ten minften gelyk, in het fraaie en het

nutte, dat men ’er mede beoogt: omdat
men in de bovenkas , door middel van de

glazen ruiten, den verzamelden fchat ver-

rukkelyk befchouvvt. Daar benevens is de

glazen bovenkas zeer gefchikt
, om ’er al-

lerleie fchoone Hukken, die, uit hoofde

der grootte, in de Laaden niet geplaatst

kunnen worden , ten toon te Hellen. Op
deeze wyze heeft de Heer vosmaer, van
wiens keurigheid, in nette fchikking en

nutte verkiezing, men geen weerga vind,

het Vorflelyke Kabinet van onzen Door-
lugtigen ErfHarihouder ingerigt. In het

voetHuk van dat uitmuntende Kabinet zyn
twee a drie welgeregelde kolommen met
Laaden geplaatst, die de kleenHe en han-

delbaarfte Rukken bevatten. Deeze Laa-

den worden , door middel van een op en

nedergaand Hout of ander flaafje of latje

geflooten en ontilooten, zoo dat ’er geen
deuren aan dit Kabinet behoeven. Op dit

voetHuk van Laaden, dat eene geregelde

en welftaande hoogte heeft , rust het bo*

venftuk, ’t welk boogswyze oploopt, en

aan de zyden en van vooren met fchoone

,

hel-
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heldere, groote glazen ruiten pronkt. Dit

Kabinet , dat twee openflaande glazen deu-

ren heeft, is voorts van binnen met plan-

ken en pedeftallen , naar de grootte der

Hukken geregeld , voorzien ; welke planken

,

op dat men dezelven , naar genoegen, hoo-

ger of laager konne verfchuiven, rusten in

ingewerkte groeven, die allen, op een re-

gelmaatigen afftand, in de zyftukken van
het Kabinet gewerkt zyn. Volgens deeze

verkiezing kan men zig dan ook een Kabi-

net laaten vervaardigen; vooral, indien

men een genoegzaamen voorraad van fraaie

groote Hukken byéén heeft, die gefchikt

zyn om in de bovenkas eene deftige ver-

tooning te maaken. De verdere inrichting

hangt dan voorts af van de keurigheid
, kun-

de en liefhebbery des Verzamelaars, om
alles zoo deftig en net te plaatfen , dat hy
zig zelven en den aanfchouwer voldoet:

welk hoofdoogmerk, inzonderheid ten op-

zichte van de openbaare Kabinetten , hier

eindelyk nog eene beknopte melding der

vereischte fchikkinge van ons vordert.

. Nadien men, met den aanleg van een
publiek of openbaar Mineraal-, of in ’t ge-

meen Natuurkundig Kabinet, ten oogmer-
ke heeft, het dagelykfche nut, en alge-

meene gebruik, van een ieder, die, by
mangel van eene eigen byzondere Verza-

meling, een nuttig gebruik van zulk een
algemeen en openbaar Kabinet wenscht te

maaken; zoo behoort men uit dien hoofde

op eene gemaklyker en algemeener fchik-

Hhhh 4 king
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king te denken , dan ’er in het Kabinet van
een byzonderen Liefhebber vereischt wordt.

Deeze kan zyn Kabinet naar zyne eigen

zinlykheid inrichten; dewyl hy ’t, wel by*

zonder zig zelven, ten nutte maakt; en ’t

niet laat zien aan anderen, dan naar eigen

willekeuze, tyd en gelegenheid: kunnende
hem de last , om gefladig een groot getal

van Laaden in en uit te haaien , niet opge-

legd worden, dan met zyne volkomen be-

geerte, tot eigen vermaak en uitfpanning.

Gansch anders is ’t gelegen met een open-

baar Kabinet ,
het welk gefchikt is , om door

allen des begeerig hefchouwd te worden.

Zoodanig een Kabinet, ryklyk met Laaden
voorzien, legt eenen verdrietigen en flaaf-

fchen last op den hals van hem , die gehou-

den is, deeze Laaden voor alle aanfchou-

wers, waar van ’er dik wils veelen op één

dag komen , in en uit te haaien. Eene ver-

drietlykheid , die 5 gelyk ik by ondervinding

weet, het hoofdoogmerk niet zelden ver*

ydelt. Want door dien de Opzigter niet

wel alle de Laaden , uit hoofde van derzcl-

ver aantal, maar alleen fommigen der voor-

naamften, ter befebouwinge , kan uithaa-

ien, zoo verliest de Aanfchouwer de aan-

eenfehakeiing der Gejlagten , die hem een

weezenlyk nut moest aanbrengen. Men
haalt, by voorbeeld, cenige Laaden voor
den dag, met Goud of Zilver-erts; maar

Haat die met het Lood, Tin en Yzerover;
fchoon ’er ruim zoo veel verwonderens-

\vaardige zaaken in berusten. Onder de

Stee-
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Steenen krygen de glimmende gepolyste

Agaaten of Marmers den voorrang
, en fom-

tyds ook de Kristallen ; tervvyl de Spathen

of Asbesten , en andere byzondere nuttige

zaaken ,
ongemerkt voorbygegaan worden.

Ten aanzien der Aarden, mist men zelden

de gezegelde Aarden, en onder de Verllee-

ningen ziet men bovenal het verfteende

Hout; doch dit is menigwerf alles wat ’er

vertoond word. Dus doende , verkrygt een
Aanfchouwer , van het nuttige en noodige

fchoon, niet dan een oppervlakkig denk-

beeld ; ten zy hy zelf eene doordringende

kundigheid bezitte ; in welken gevalle ’t

hem vryflaat, naar eenige andere zaaken

te vraagen , waar om hy niet zelden alleen

gekomen is. Doch dan (laan de Opzienders

der Kabinetten fomwylen zeer verlegen

;

gewoon zynde maar een zeker getal Laaden
voor de Aanfchouwers uit te haaien , wee-

ten ze niet waar het eene of auderegeeisch-

te (luk ligge; ze moeten dan de eene Laa-

de voor, de andere na, uittrekken
, en

de (lukken verfchikken, om ’er naar te

zoeken ; waar door ze zig zelven onnodige
moeite geeven , en wel eens doorllaande

blyken van onkunde toonen.

Ter voorkominge hier van zou men, zoo

ik vertrouw, ten deezen opzichte, de vol-

gende verbeterde, gemaklyke, en vooral

niet kostbaarer fchikking, in ’t werk kon-

nen (lellen. Wanneer men in eene zekere

Plaats ,
Stad , of op eene Hooge Schoole , een

openbaar Mufceum wil aanleggen, eischthet

H h h h 5 al*
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mine- algemeene nut, dat men vooreerst en voor.
KAAL' al het oog flaa, op een ruim

,
groot, droog

kabinet,
h^s of gebouw, voorzien met lange, niet

heel brcede vertrekken , of zoodanige vier-

kante ruime Kamers, die ter wederzyden
het heldere daglicht ontvangen ; op dat

men wel verlichte Kasfen en befchotten

in ’t midden dier vertrekken moge plaat-

fen. Ook kan men zeer wel volftaan met
het verkiezen van ééne groote Zaal alleen,

mits dezelve lang en ruim genoeg zy; om
de Verzameling onbekrompen te fchik-

ken.

Deeze verftandige keuze
, om alles voor

’t oog te brengen , is by onze Natuurkun-
dige Voorvaders altoos omzigtig in agt ge-

nomen. Zoo tog ziet men in alle dq Ont-
leedkamers der groote Steden, en byzon-

der in die op ’s Lands Hooge Schoole te

Leiden , dat zy alle voorwerpen ter open-

baare aanfchouwinge geplaatst hebben; had'

den zy een zeldzaam ftuk , dat boven al

opmerking verdiende , ’er wierd voor ’t

zelve altyd eene plaats uitgekoozen , die de

welvoegelykfte was, om het oog derwaards

te trekken; en zelfs omtrent geringer zaa-

ken, hebben ze eene nuttige en goede
fchikking geenszins verwaarloosd.

Uitmuntend, en ’t geen ik ter deezer ge-

legenheid als een voorbeeld van myne ge-

dachte toeftelling wil opgemerkt hebben,

is de fchikking en verftandige verkiezing

van het Ontleedkundige Kabinet van den

Hoogleeraar rauw, te Leiden. Dit Kabi-

net
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net beftaat uit twee groote wel geordineer- mine»
de Kabinetten, elk mee twee groote Gla- ra*l-

zen deuren, met kloeke ruiten. Deeze kamnbt.

twee Kabinetten zyn aan elkander ver-

khogt, door een langwerpig Glazenkasje,

dat in ’t midden , in eene grootfche ronde

lyst, de afbeelding van dien beroemden
Ontleeder bevat ,

en geplaatst is boven den

ingang van het Theatrum Anatomïcum ; aan

welks zyden de gemelde groote Kasfen zig

bevinden. In deeze Kasfen, die hoog,
breed en diep zyn , is de volgende fchik-

king in agt genomen. In de eene, ter rech-

ter zyde van den ingang, ftaan tweefchoo-
ne, zindelyk faamgevoegde Menfchen Ge-
raamten; agter en op zyde, ziet men
het befchot en de wanden van de Kas ryk-

lyk behangen, met allerleie gaave of mis-

vormde gecariëerde zeldzaame Beenderen,
die allen , niet tegengaande de menigvul-

digheid, in zulk een juistheid en netheid

gefchikt zyn, dat men alles, wat de Kas

bevat, met een opflag van ’c oog kunne
befchouwen. Maar boven al heerscht in

de tweede Kas, ter linker zyde, de fchik-

king, welke ik hier voornaamlyk bedoel;

zynde dezelve in deezervoege ingerigt. De
binnenruimte is onderfcheiden in drie

voornaame vakken ; waar van het eerfte het

bovenftuk van de Kas uitmaakt , dat tot

een bodem heeft een plank, zoo breed en

diep als de geheele Kas; liggende op zulk

eene hoogte, dat men alles, wat op die

plank gelegen is, gemakiyk befchouwen
kan.
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kan. Tusfchen deeze plank en den bene-

den bodem der Kas, is wederom eene der-

gelyke plank ingewerkt, ’c welk de Kas
zelve in groote vakken verdeelt. Op dee-

ze planken ,
en ook op den bodem

,

vertoont zig* in afzonderlyke nette bak-

jes, de trapswyze aangroeijing der men-
fchenbeenderen , van den naauwlyks ge-

booren
,

tot den volwasfen mensch inge-

flooten ; zynde Rangswyze in alle de losfe

geledigingen gefchikt. Tegen het befchot,

en aan de zyden ftaan , op verheven trap-

jes, verfcheiden tot de Ontleedkunde be-

hoorende konstbereidingen
; en hier en daar

hangen etlyke Beenderen of drooge opge-
fpooten deelen, in eene juiste orde. Al-

les is in deeze Kas dermaate geregeld ge-

fchikt, dat het zig genoegzaam in eens

voor het oog vertoont; zonder dat de in-

gevoegde planken den Befchouwer eenig

het minfte hinder toebrengen. Op dee-

ze wyze wenschte ik, dat alle de Kabi-

netten of Kasfen , in eene openbaare
Schouwplaats van Natuurlyke Zeldzaamhe-

den ingerigt wierden ; en ik houd my ver-

zekerd , dat het niet alleen aan het deftige

voldoen, maar tevens onkostbaarer uitko-

men zou. Het ftaat by my vast, en een
ieder, die aandagtig let op de fchikking en

den inhoud der gemelde Kabinetten , zal

met my ligt bevatten, dat men , indien

men alle de gemelde Beenderen en berei-

dingen in een Kabinet met Laaden wilde

bewaaren , ten minften ook twee Kabinet-

ten
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ten zou moeten bebben; buiten nog eene
bewaarplaats voor de twee groote Geraam-
ten. En men kan niet wel twyfelen, of

de onkosten van ’t maaken van een fraai

Kabinet , met Laaden , zouden die , van het

vervaardigen eener eenvoudige vierkante

ruime Kas, met glazen, ver overtreffen.

Ook denk ik het buiten tegenfpraak te zyn,

dat een vereischt vertrek
, met ruime een-

voudige Glazen kasfen , minder kostbaar

zou zyn dan een bekrompener vertrek, vol

fraai gewerkte Kabinetten met Laaden.

Daarenboven Hellen twee zulke Kabinetten

met Laaden , die hooger in de kosten loo-

pen, en genoegzaam dezelfde plaats be-

flaan, als zoodanig een Glazen Kas, ons

gefladig bloot aan een onoverkomelyk onge-

mak van het door een roeren en fchomme-
len der voorwerpen , met het in- en uittrek-

ken der Laaden ; waar mede de bovenge-

melde verdrietige last, met het natuurlyke

gevolg, onaffcheidelyk gepaard is : daar al-

les integendeel in zulke Glazen Kasfen be-

ftendigin rust en eene gefchikte orde blyft;

als liggende , of flaande , alles terflond open-

]yk ten toon ;
dat voor den Aanfchouwer

nuttig is, en den Opziender veel moeite

befpaart.

Als ik dan , om by dit Huk ten voorbeel-

de te blyven, gelast ware, een openbaar

Mineraal- Kabinet aan te leggen, dat tot eer

van den Eigenaar kon Hrekken, wilde ik

eerst zoodanig een ruim vierkant of boogs-

wys Kabinet hebben ; dat ik met doorgaan-

de
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mine- de planken in drie of vier ruime vakken
kaal* zou verdeden. Deeze planken moesten op

kabinet. zuik een afftanci van elkander gefchikt wor-
den , dat de voorkant van de bovenfte en
middelfte planken, een middelbaar kloek

menseb, die recht overeinde ftaat,opruim
twee treeden of iets meer van de Kas, niet

belemmere in ’t befchouwen der aldaar

zynde voorwerpen. Het oog moest dan
onverhinderd konnen doorzien, tot ruim
tegen den agterkant van den bodem, en de
onderfte plank; en op een grooter afftand

moest het geheele Kabinet zig voor het

gezigt opdoen. Deeze planken dus ten

grondflage gelegd hebbende, zou ik eenige,

’t zy van zuiver Bordpapier, om de minfte

kosten, dog liefst van Hout , vierkante bak-

ken laaten maaken , van drie of meerder-

leie grootte, en ter onbepaalder diepte.

De voorwerpen
,
naar hunnen rang, in dee-

ze bakken gefchikt hebbende, zou ik de

grootften, die wel zoo lang als de Kas diep

is moeten zyn ,
in eene weinig fchuine rig-

ting, vlak op den bodem of de planken

plaatfen. Boven deeze bakken, die nu, in

orde gevuld en gefchikt, alrede de geheele

plank beflaan , moesten weder, op eene

ondieper plank, andere bakken gezet wor-
den; en wel in diervoegen, dat zy, met
de fchuins ftaande, en korter zynde dan

de onderften, het gezigt op de agterfte

ftukken van de onderften niet beletten;

en zoo voorts opklimmende, zou ik boven
deeze ry bakken weder andere kleener

fchik-
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fchikken. Alle deeze bakken behoorden in

eene (leeds fchuiner rigting te (laan, tot

ruim over het midden van ieder groot

vak; daar men dan, tegen het befchot,een
fmal doorgaand plankje plaatfen moest , om
allerleie fraaie middelbaare (lukken van
Kristal, Marmer, Spath, Figuurlteenen

,

Mineraalen, enz. te (tellen; ten einde dus

alles voor ’t oog op het verrukkendfte ten

toon te fpreiden. En dewyl zulk eene
fchikking alleen recht welvoegelyk is voor
het onderfte gedeelte van de Kas, zou ik

’er voor zyn, om het bovenffce met nog
grooter (lukken te verderen

; of, ’t geen

aan eene geheele Natuurkundige Verzame-
ling eigen is, de boven Kasfen gebruiken

tot andere voorwerpen
;

als by voorbeeld

Zeegewasfen, Flesfen , Dieren, en foort-

gelyken , die , mede trapswyze in zulke

ruime Kasfen gefchikt, eene deftige ver-

tooning konden maaken. Zoo men nu, ’t

geen men zekerlyk zou kunnen tegenwer-

pen , eenig gebrek aan ruimte hadde, dat

egter, indien alles wel gefchikt worde,
naar myne gedagten

, niet zeer groot zyn
zal; dan mogt men, en dit zou een onge-

meen fchoon gezigt verleenen , in het mid-

den van de Zaal , eene doorgaande Kas

maaken; die, op ruim een half mans hoog-

te, van onderen met glazen deuren voor-

zien was; waar in men dan, op de voor-

fchreeven wyze, ook zoodanige bakken

kon plaatfen. Daar benevens zou men,
boven op die doorgaande Kas, by wyze

van

MINE-
RA Ai-

KAK1NET.



MINE*
RAAL-

kAEINET.

I2i2 NATCJURLYKE HISTORIE

van een Schryf-Lesfenaar, groote bakken*
met glazen dekfels , in eene afhellende ge-

ftalte, konnen fchikken; in welken ik dan
gaarne allerleie Mineraalen , Hoornen ,

Schelpen en Infecten geplaatst zou zien.

Dit alies kan voor ’t oog open gelegd wor-
den, even zoo als de Winkeliers en Ga-
lanteriekraamers hunne Waaren in zulke

Lesfenaars ten toon Rellen. Vervolgens
kan men , midden op die Lesfenaars , Kas-
fen met planken laaten vervaardigen; om
Flesfen en opgezette of andere Dieren al-

daar in eene nette orde te fchikken , en al-

les in den vereischten Rand ter befchou-

winge en befpiegelinge voor te Rellen:

waar omtrent boven al in agt genomen
moest worden, van welke zyde het licht

best in het vertrek doorRraalde. Ontvangt
de Zaal, by voorbeeld, ter wederzyden,
dat wel den meesten dienst kan doen ,

het

licht, dan moeten de groote Kasfen tus-

fchen de penanten geplaatst worden ; en de

Lesfenaar-kasfen , om ze dus ter beter on-

derfcheidinge te noemen, recht in de leng-

te in het midden doorloopen; om dat ’er

ter wederzyden licht is. Maar komt het

licht van de eene zyde alleen , zoo is de

overmuur best gefchikt tot de hooge en
groote Kasfen ; en men moet dan , in Rede
van eene doorgaande Lesfenaarkas voor el-

ke penant, op een gevoegelyken afRand,

dwarsRaande Lesfenaar-kasfen maaken , zoo
dat het licht van het eene venRer of gla-

zen raam valle op de eene , en het licht van
hec
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liet andere op de tegenoverheilende Lesfe-

raarkas. Op deeze vvyze te werk gaande,

ben ik verzekerd, dat men, in een open-
baar Kabinet, de moeite van het uithaaien

der Laaden , mitsgaders de kosten tot het

maaken van veele Kabinetten met Laaden,
uitvvinne; en tevens ieder Aanfchouwer
de gemafclykfte gelegenheid geeven zal, om
een geregeld begrip van een Natuurkundig
Zamentel , onder eene verrukkende ver-

baazing, over zoo veele fchoonheden, te

verkrygen. ’Er zyn, buiten de gemelde,
nog verfcheiden byzonderheden , waar om-
trent ik niet weinig zou hebben by te bren-

gen; maar, om door een breedvoerig ver-

flag niet te verveelen , zal ik ’er niet op
taan blyven ; vooral , om dat ze niet vol-

trekt tot ons betek vereischt worden.
Liever zal ik derhalve, weder tot de Mi*
neraalen keerende , nu nog opgeeven , hoe
men dezelven, myns oordeels , op de bes-

te wyze geregeld , in de laaden of bakken

,

zoo als men ’t verkieze , kan fchikken.

Hier toe moet eik Liefhebber zig voor-

zien van een goed getal kleene bakjes, van
allerleie grootte, om de Mineraalen , tuk
voor tuk, in dezelve te fchikken, zoo
dat ieder tuk of tukje, dat maar van ee-

ne byzondere Soort is, ook in een afzon-

derlyk bakje of doosje geplaatst worde.
Wegens deeze bakjes zyn almede verfchei-

den verkiezingen. Men neemt totdat ein-

de veeltyds Spaanen Doozen, en legt, zoo
in de dekfels

, als in de doozen zelven, al-

II. deel. Iiii Ier-
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lerleie Rukken; dan, ’er is een verdrietig

gebrek aan dit gebruik verknogt. Want
decze Doozen , met lym zeer lugtig aan
een gehegt zynde

,
gaan door de vogtig-

heid ligtlyk los, en zelfs gefchied het ook
wel door de droogte, als ze veel gehan-
deld worden. Om dit gebrek voor te ko-

men, dient men zulk llag van Doozen wel
vast, byzonder in de rondte, met papier

te beplakken , en dezelven voorts met oly-

vervve , van eene zagte hemelsblaauwe ko-

leur, laaten overftryken : en dan zyn
ze niet alleen beftand tegen de vogtigheid

en droogte; maar ze geeven ook eene even-
redige zindelyke vertooning in de Laaden.

Anderen verkiezen hier toe papieren vier-

kante bakjes te maaken, hoedanigen ik

voor my het beste houde; om dat men dan

de Bakjes zoo groot en kleen kan vormen
als het ftuk, dat ’er in liggen moet, ver-

eischt. Dan tot het maaken van deeze bak-

jes behoort al mede eene byzondere oplet-

tendheid; de beste en gefchiktfte wyze is,

dat men hier toe gelikt of gladgemaakt

Bordpapier neeme; men fnyd het zelve tot

een ftuk of ftukje van die uitgebreidheid,

dat het, de ftaande zyden omgevouwen
zynde, zoo groot is, dat men het ftuk, ’t

welk men ’er toegefchikt heeft, ordentlyk

in liggen kan; hec zy het daar toe eene
juist vierkante of eene langwerpig vier-

kante gedaante moet hebben. Men meet
dan eerst den platten grond van het bakje,

door middel van een Pasfer, en merkt de

ver-
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vereischte breedte en lengte met een pot-

loot; vervolgens tekent men insgelyks de
buiten randen, die omgevouwen moeten
worden, af; en fnyd dan, volgens dien

bepaalden omtrek, zoodanig een vierkant

ftuk Bordpapier. Dit verrigt zynde, knipt

men, met eene Schaar, of fnyd men met
een Mesje, op een Greenen of Vuuren-
houten plankje, de overfchietende zyran*

den recht door, tot aan de hoeken van het

binnenfte afgeperkte vierkant , naar de
hoeken van het uiterfte vierkant. Dus
maakt men vierfchuine fneeden aan de vier

hoeken van het buitenfte vierkant, die al-

le vier juist op de hoeken van het binnen*

fte vierkant eindigen. Voorts vouwt men
de randen om , zoo dat ze , recht op ftaan-

de, een bakje uiemaaken; ’t welk men dan
op deeze wyze vast hegt. Aan de vier hoe-

ken van de twee doorgeknipte zyranden is

een fchuin driehoekig ftukje Bordpapier

over gebleeven ; dat, als de randen omge-
vouwen zyn

,

om de twee andere randen
geflaagen , en door lym met dezelven ver-

knogt moet worden. Men hegt deeze om*
geflagen flukjes daar benevens, op dat ze

door de vogtigheid niet los gaan , zoo dra

het lymfel droog zy, met eene naald en
draad ter degen vast; en uit hoofde der

hardheid en ftroefheid van het Bordpapier

,

die de naald niet gemaklyk doorlaat, be-

dient men zig veelal van een eist offeherpen

priem , om daar door den weg voor den

draad te gereeder te baanen. Op deeze wyze
liii 2 kan
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kan men het gemaklykst en fpoedigst een

goed getal bakjes, naar de grootte van ie-

der Ruk, bereiden; en door de handeling

zal men ’er best in ondervveezen worden.
Bovenal heeft men hier in agt te neemen

,

dat men de randen niet te breed, noch te

fmal maakt: in het eerRe geval worden de

bakjes te diep, en in het tweede te vlook.

Men moet ze altoos van zoodanig eene
diepte maaken, dat het Ruk ’er niet ligt

uit konne rollen; en dat het egter,alsmen
het Ruk met het bakje ter befchouwinge
opneemt, van alle zyden gemaklyk bezien

moge worden , zonder het veel te hande-

len of te bedaauwelen. De hoogte van
ruim een duim tot anderhalven duim is over
diep genoeg; ten zy men, voor Zanden,
Aarden

,
gruizige en flofagtige zaaken , de

bakjes wat dieper verkooze. De verdere

opfchik hangt geheellyk af van de keuze

der Liefhebberen; die fomtyds de bakjes

met wit of ander gekoleurd papier beplak-

ken; dan dit is Wat lastig, cn valt zelden

zindelyk uit: veel eer zou ik raaden om
de bakjes met eene flerke lymverw, die

niet afgaat, van een zeer ligt hemelsblaauw

koleurtje te overfchilderen ; en ’er boven

,

met eene dergelyke vermilioen roode ko-

leur, een randje om te verwen: dit Raat

netjes, is niet kostbaar, en gefchied ge-

maklyk, By dit gezegde, wegens de pa-

pieren bakjes, Raat ons wyders nog eene

beknopte melding te voegen, van eene an-

dere zeer zindelyke wyze om de Mineraa-

len,
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len, in daar toe gefchikte houten tobbe-

tjes, te bewaaren.

Men heeft naamlyk v7oor eenigen tyd,

met het toeneemen van het beoeffenen der

Natuurlyke Historie , ook wel byzonder veel

werks gemaakt van eene juiste fchikking in

de Mineraalen. By die gelegenheid heeft

de Heer j. ch. meutschen, voornaam
kenner en konsthandelaar , boven al in de

Mineraalen , in ’s Hage , en op wiens trou-

we en kunde , in het verzorgen van fraaie

ftukken, men zig gerust verlaaten kan,

zoo ik niet misfe , het eerst in zwang ge-

bragt, eene zekere Soort, van uit één ftuk

gedraaide Doosjes ,
die by wyze als een plat

Tobbetje of Botervlootje gevormd zyn. Dit
flag van Doosjes ,

hoedanigen men van aller-

leie grootte kan bekomen , is ongemeen wel
gefchikt tot het bevatten van Mineraalen.
Dewyl zy uit één ftuk gedraaid worden,
zoo zyn ze aan ’t losgaan van de lym niet

onderworpen ; ze fchikken zig zeer wel in

deLaaden; zyn van de vereischte diepte,

en de uitfteekende oortjes geeven gemak
by het in en uitneemen. Het eenige ge-

brek , dat aan het verzorgen deezer Doos-
jes eigen is, beftaat hier in, dat het wat
fchadelyk uitkomt; want deeze doosjes of
vlootjes, die in Neurnberg gemaakt wor-
den, komen hier niet dan by geheele Nes-
ten over, fluitende van groot tot kleen in

elkander: daar nu de grootften zelden

grooter zyn , dan de meeste ftukken

Mineraal wel eifchen , zoo houd" men veel-

I i i
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tyds eene menigte van kleene doosjes over;
het welk de grooten dermaaten kostbaar

doet worden , dat men zig beter en goed-

kooper houten bakjes kan laaten maaken.
Ook twyffel ik, of men by onze draaiers,

inzonderheid by dezulken, die zig toeleg-

gen op het draaien van Melkmaaten of kop-

pen en Botervormen, niet goedkooper,
naar genoegen , en volgens eigen opgegee-

ven maat, zoude te regt komen. Het goed
gebruik van deeze doosjes ziende, heeft

men vervolgens in Neurnburg ook derge-

lyke ovaale , en allerleien flag van grooter

Soorten voor de Mineraal- Kabinetten be-

gonnen toe te ftellen : dog dezelven zyn in

Holland onnut, byzonder in vogtige hui-

zen ; want de bodemen zyn ’er zeer lugtig

in gelymd, en gaan dus ligtlyk los, zelfs

wel door de behandeling; waarom wy ’er

de Liefhebbers tegen moeten waarfchou-

wen. Men kan ze kennen aan de dunte;

en ze zyn gemeenlyk met eene licht groene

geele koleur geverwd , daar de uit één

ftuk gedraaide eenvoudig van ongekoleurd

Hout zyn.

Wyders ftaat hier nog aan te merken,
dat men, het zy men Bakjes, Doozen , of

Tobbetjes verkieze, of zig opzetlyk Hou-
ten bakjes laate maaken 5 dat men dezelven

voor niets anders dan voor’t bewaaren van

drooge zaaken heeft te fchikken. De Zou-

ten, of Zouthoudende Aarden, fommige
Pyriten of Zwavelkiezen , en zelfs drooge

tedre voorwerpen ,
eisfehen een ander
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flag van bewaarplaatfen. Hier toe heeft

men te gebruiken Glazen Flesfen, of uit

vierkante ruitjes, digt faamgevoegde Kist-

jes, welke men ten dien einde met ftop-

verw behoorelyk toefluit. Deeze glazen

Kistjes worden voorts in diervoegen inge-

rigt, dat men dezelven aan de eene of an-

dere zyde kan openen , om den aanflag of

de uitwaasfeming, die zig, hoe digt men
het Kistje fluite, aan het glas aanzet, te

kunnen afveegen, en by gelegenheid den
inhoud nader te bezien. Dit gebruik van
glazen Kistjes heeft men boven al in agt te

neemen, wanneer men een. fchoon ftuk

Mineraal heeft, dat, hoewel droog van
aart, nogtans , om zyne tedre Kristalle-

ties en Spietsjes als anderzins ,
wel in glas

beflooten mag worden ; waar toe men an-

ders ook wel glazen ftulpen gebruikt , die

men naar genoegen op of afzetten kan.

Den Liefhebberen hier mede alle kiesch-

heid en zindelykheid aanbeveelende , kan
ik , by deeze gelegenheid , niet naiaaten ,

te gedenken aan de uitneemende keurig-

heid van wylen den Heer adrtaan dekna-
tel; wiens kunde en oplettendheid, in het

behandelen van een Mineraal-Kabinet , nog
heden, by alle rechtfchaapen kenners, in

een leevendig geheugen en eene algemeene

hoogagting is. Deeze uitmuntende Lief-

hebber was zoo naauwkeurig op dit ftuk,

dat 'er in zyne Verzameling niets gevon-

den wierd, of de fchikking beantwoordde

aan het voorwerp. Geen ftuk Steen ,
of
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Mineraal befloeg in de Laaden meerder
plaats, noch lag in dieper of ondieper bak.

je, dan de grootte van het voorwerp eisch-

te. Geen vreemde Zanden of firooibaare

Delfftoffen liepen gevaar van onder een te

geraaken ; zynde allen in afzonderlyke Fles-

jes bewaard. De zeldzaame Hukken van
den fpietsagtig groenen en witten Lood*
erts; de onvergelykelyke Hukken Cinna-

ber-erts, die een voornaam deel zyner
Verzamelinge uitmaakten; de tedere getak-

te Yzerbloem , de Tin ertfen , en meer an-

dere Zeldzaamheden , die te groot en te

fraai waren, om in kleene Laaden gefchikt

te worden , wierden allen in vierkante gla-

zen kistjes, of onder glazen Hulpen be-

waard, en afzonderlyk boven of omtrent

het Kabinet geplaatst; en voorts had hy de

Zouten allen in digte Flesfen opgeüooten.

Kort om, ik heb nooit, in een kleener be-

ftek , een juister, kundiger, en tevens

naar evenredigheid kostbaarder Verzame-
ling gezien; gelyk ook ten overvloede , by
het verkoopen van ’s Mans uitgekipte Ver-

zameling , in alle deelen der Natuuriyke His-

torie
,
gebleeken is. Geduldig in het afwag-

ten van gelegenheid, om het fraaifle en

fchoonHe te bekomen , kundig in zyne keu-

ze, verHandig in zyne fchikking , blyft

zyne nagedagtenis in deezen tot een uit-

fleekend voorbeeld, dat ik den Liefhebbe-

ren in ’t gemeen aanbeveele. Dit voor-

beeld volgende, heeft men wyders, hetzy

in het Kabinet , het zy in de Laaden , het

zy
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zy in de Bakjes, Flesfen, Stulpen, en wat

dies meer is , en eindelyk in de zaaken zel-

ven, den aart en eigenfchap van elke

CLASSE, ORDE , rang, Gefl-igt of Soort

naauwkeurig in ’t oog te houden : waarom
wy ons ook over de Rangfchikking in ’t

Kabinet nu nog wat nader zullen uitlaa-

ien.

Wanneer men naamlyk een genoegzaam
getal van verfchillende voorwerpen , zoo
van Aarden , als Steenen en Mineraalen of

Metaalen byéén vergaderd heeft, komt van

zelve in overweeging, de ORDE en rang,
die men in het plaatfen van dezelven zal

gadeflaan ; cn gelyk men zig in het verza-

melen reeds eene Rangfchikking had voor-

gemeld, zoo eischt nu de plaatfing der zaa-

ken die zelfde oplettendheid. Ten dien

einde zal ik den Liefhebberen de volgende
wyze, welke my best voorkomt, opgee-

ven ; hier toe ten voorbeelde Hellen een
gedeelte der EERSTE CLASSE der Delf-

lïoffén van wallerius , en met de eerfte

Laade in het Kabinet beginnen. Om zulks

volkomen (Systematisch

)

Zamenftelkundig
te doen, word ’er vereischt, dat men zig

verfchaffe vierkante Eiken Houten, of dik-

ke Bordpapieren plankjes , van drie a vier-

derleie grootte; en op ieder deezer plank-

jes, nadat ze alvoorens met papier beplakt

zyn, heeft men te fchryven, de naamen
der CLASSE, ORDE , rangen en Geflag -

ten .
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Ten duidelyker begrip van deeze myne
bedoelde fchikking, gaat hier nevens een
Plan, van de twee eerfte ryen eener Laa-

de, tot de EERSTE CLASSE der Delf-

ftoffen behoorende ; ingericht naar het Za-

menftel van wallerius, op de eigenfte

wyze als ik zulks altoos het nutfte en ge-

maklykfte bevonden heb. in het hier afge-

bedde eerfte vierkante groote vak, fchreef

ik, op rood papier, dog om het gemak der

Drukperfe, in dit geval, met roode Let-

teren onderfcheiden , de naam der CLAS-
SE, in ’t Latyn en Nederduitsch. In het

tweede wat kleener vak fchreef ik, op
geelagtig papier, den naam der orde , en
plaatfte dit ter zyde van het voorgaande,
waar op de naam der CLASSE Rond. Naast

daar aan fchreef ik, op wit papier, met
rooden Inkt, den naam van het Gefiagt.

Deeze drie gemelde onderfcheidingen van

koleur, die op zig zelven onverfchmig, en

hier niet wel te volgen zyn, hebben eg-

tcr eene weezenlyke nuttigheid, nadien

ze de CLASSE, de ORDE en het Gjlagt^

terftond op het enkele gezigt aanwyzen.
Hier aan volgden wyders met zwarten en

rooden Inkt befchreeven papiertjes , die ik,

volgens de verfchillende Soorten , naar Rang
plaatfte. Wyders voegde ik in elke bakje , dat

zig op zynery in de Laaden bevond , een pa-

piertje of wit Kaarten blaadje, waar op de

naam van het voorwerp gefchreeven ftond;

als mede de naam der plaaife daar ’t gevon-

den was, en dien des Zenders, wanneer
ik

\
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ik het zelve als eene vereeringe had ont-

vangen ; fchryvende zulks in diervoegen

,

als op het nevensgaande Plan, tot een
voorbeeld, by de Soorten is uitgedrukt.

Hier by heeft men nog in agt te neemen,
dat ’er boven elk papiertje gefchreeven

ftaat, Cl. f. O. i. G. i. enz., om aan te

duiden CLASSIS i. ORDE i. Geflagt i. enz.

en dat vervolgens de Soort zelve onder-

fcheiden word uitgedrukt. Dit geeft den
Verzamelaar een uitneemend geraak, als

zyne Laaden en Voorwerpen, by aanwas
van meerder Soorten, of by het verfchik-

ken, ichoonmaaken, en wel byzonder by
het uitneemen van een of meerder Huiken
ter befchouwinge, eens van een verfpreid

geraaken; in zoodanig een geval kan hy
alles, naar deezen geleiddraad, terftond

weder tot zyne CLASSE, ORDE , Geflagt

en Soort brengen. Voorts is het den Lief-

hebberen eener Verzamelinge van Mine-
raal en te raaden , dat ze een afzonderlyk

gefchreeven Catalogus, of eene Naamlyst
der dus in orde gefchikte voorwerpen,
houden; waar in men het merkwaardige
dan breedvoerig befchryfc, met nevens-

gaande aantekening der juiste Bladzyden

van zoodanige Boeken of Verhandelingen

,

in welken een oplettend Autheur dit of

dat Huk naauwkeurig befchreeven heeft;

waar by men vervolgens ook zyne eigen

proeven, ontdekkingen en aanmerkingen,

als mede getrouwe berigten van anderen

ontvangen, gefchiktlyk kan voegen; hoe-

da-

/
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danig eene wyze van aantekening ten uit-

terften nattig is , en den Verzamelaar tot

een weezenlyk vermaak verftrekt ; daar ’t

hem geRadig gelegenheid geeft, om zyne
kundigheden wel te bewaaren, en van dag
tot dag te vermeerderen. Wanneer men
op deeze manier alles in zulk eene byzon-
dere Naamlyst op gefoliede Bladzyden be-

lchreeven heeft, brengt men vervolgens
die folio’s insgelyks over op de papiertjes,

of kaartenblaadjes, welken in de bakjes

liggen ; op zodanig eene wyze als ook hier

op het nevensgaande Plan , ter nadere op-

heldering ,
gedrukt Raat. In de Rangfchik-

king der Soorten, onder haare Gejlagten
,

gaat men dus al agtervolgende voort, plaat-

sende de Rukken, naar vereisch, nu in

grooter, dan in kleener beflek van bakjes,

in de breedte der Laade , op eene ry ; de

eerRe vol zynde, begint men w*ederom

eene nieuwe of tweede ry, en zoo vervol-

gens, tot dat de Laade vervuld zy.

Wanneer men, naar deeze inrigting, het

geheele Kabinet door vervolgt, Relt men
alles in eene juiste Rangfchikking , en ieder

kan met een opflag alle de onderfcheiden

Gejlagten , ORDE en CLASSEN onderken-

nen ; het welk , byzonder in een openbaar

Kabinet, van de uiterRe noodzaaklykheid

is. Daar benevens kan men zig, om het

door een fchuiven en verwarren der ryen,

of der Bakjes, in afzonderlyke ryen ge-

plaatst, voor te komen, zoo als ik ge-

woon was, bedienen van net gefchaafde

Lat-
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Latjes, die zoo lang moeten zyn als de Laa-

de breed is. Deeze Latjes, die, duidelyk-

heidshalve in ’t nevensgaande Plan, met
de doorloopende lynen aaaa aangeweezen
worden , fteekt men aan beide de einden

met eene dikke Speld, in den bodem der

Laade, vast; zoo dat zy de bakjes tusfchen

beiden gekneld houden , en dus het ver-

fchuiven beletten. Men kan ten dien ein-

de ook gebruik maaken van roedjes, van
maatig dik Yzerdraad, die, met vermilioen

of eene andere koleur geverwd, tegen de

ry bakjes geplaatst konnen worden. Op
die wyze heeft de meergemelde Heer vos-
maar, de Hoornen en Schelpen zeer keu-

rig gefchikt; en door middel van Latjes

bevind zig, op myn raad, het uitmuntend
Kabinet van den HeerjOAN coenraad
brand, in eene alleruiterfte zindelyke

orde: des deeze onze opgave, na beproef-

de ondervinding, den Liefhebberen aanbe-

volen worde.

Het een en ’t ander., dat verder nog tot

deeze fchikking mogte behooren , verklaart

zig zelve, wanneer men ’t nevensgaande

Plan blyft gadeilaan, zoo duidelyk, dat het

geen nadere opheldering behoeve. ’Er is

egter, na dit alles nog iets, dat uitdrukke-

lyke melding eischt, en ’t welk ik byna
had vergeeten;de onderfcheiding naamlyk,
die men ook buiten aan de Laaden behoort

in agt te neemen. Vermits meest alle de

Laaden zig van buiten eveneens voordoen,
zoo haalt mén dikwils de eene voor en de

an«
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mine- andere na uit; door dit onnodig in en uit-
kaal- fchuiven , loopen de bakjes zelven ook ge-

kabinet.
vaar van verpiaatfing ; en men zoekt de
kleenere voorwerpen met groote moeite.
Ter voorkominge van dit lastige ongemak,
heb ik voor my het volgende behulpmid-
del zeer dienflig gevonden , waar van men
op eene zindelyke wyze in alle Kabinetten
gebruik kan maaken. Te vveeten ; men
voorziet zig van Houten of ook wel Bord-
papieren plankjes , van eene ovaalronde ge-

daante,, of eenig ander formaat, zoo als

men ze begeert; boven aan deeze plankjes

hegt men een koperdraads oogje; om ze

door dat behulp in ’t midden van het voor-

ftuk van elke Laade, tusfchen de koperen
knopjes, daar ze door uitgetrokken wor-
den, aan een net kleen koperen Spykertje

te hangen; ten einde deeze bordjes ook te

gereeder te konnen verplaatfen, als zulks

by tyd of wylen noodig geoordeeld mogte
worden. Op deeze bordjes of plankjes plakt

men wit of fraai gekoleurd papier, en
fchryft daar op den naam van den algemee-

nen inhoud der Laade; op dezelfde wyze
als in het Plan de naamen der CLASSE en

ORDE ftaan. De Geflagten behoeven ’er

niet op gemeld te worden , dewyl een Lief-

hebber van de minfte kundigheid , uit zy-

ne ondervinding, na genoeg gisfen kan,

waar het eene of andere Gejlagt
, en die of

deeze Soort , in de vereischte orde
,

ligge.

’t Is ter handleidinge genoeg, als ’er op
zulk
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zulk een bordje, by voorbeeld, gefchree-

ven Haat

CLASSIS I. AARDEN.

ORDE i. Strooibaare Aarden.

en zoo vervolgens, tot dat deeze CLASSE
en ORDE , inde Laade liggende, door ee-

ne Tweede, Derde, enz. vervangen word: 1

waar omtrent men dan weder op eene der-

gelyke wyze handelt ,
als men met de voo-

rige gedaan heeft. Men kan zig ten dien

einde ook, ter vercieringe van ’c Kabinet,

bedienen van gedrukte Vignetjes, hoeda-

nigen ik, op Bordpapiertjes geplakt, aan

myne Laaden pleeg te hangen; welken ik

thans nog gebruik voor myne Verzameling
van Natuurkundige Tekeningen, plakken-

de dezelven agter op myne Portefeuilles.

Deeze wyze
,
ftrekkende om den algemee-

nen inhoud der Laaden, zonder veel uit-

haalens en zoekens, met gemak te kunnen
onderfcheiden, is ons eerst allerzindelykst

voorgekomen, in het Kabinet van Schel-

pen en Hoornen, ’t welk haare Koningly-

ke Hoogheid, de Princesfe Gouvernante,
hoogloffelyker gedagtenisfe , voor zig had

opgerigt; hangende in het zelve, voor el-

ke Laade
, keurige geamailleerde Plaaten ,

waar op de naamen der voorwerpen Hon-
den. En ’t was in navolging van deeze

Vorstlyke fraaie verkiezing, dat ikmy van

papiere Vignetjes bediendhebbe , en zulks nu
ook
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ook den Liefhebberen ten voorbeelde op-

geevc. Wat nu nog betreft de inwendige
verfiering der Laaden , hier omtrent is my
niets voorgekomen , dat zig zoo wel voor
het gezigt opdoet, als het gebruiken van
het fraaie nieuw uitgevonden Engelsch flu-

weel papier, ’t welk men gercedlyk en
goedkoop krygen kan. Met dit papier zag

ik gaarne de Laaden van binnen beplakt;

vermits men daar door niet alleen een net

bekleedfei bekomt, maar ook tevens be-

vinden zal, dat de bakjes, uit hoofde der

fluweelagtigheid, minder door een zullen

glyden , dan op een effen gladden papieren

of zyden bodem; dog men behoort, zoo
men zig van dit papier bedienen wil , voor-

al het een koleurige te verkiezen; dewyl
het twee koleurige verwarring veroorzaa-

ken en dus nadeelig zyn zou.

Zie daar het zaaklykfte, dat ik, wegens
het maaken en aanleggen van een Mineraal-

Kabinet
, had voor te draagen; laat ons nu nog

een weinig ftaan blyven op het behandelen
der Stoffen zclven : en aanvanglyk het oog
vestigen op de EERSTE CLASSE, naam-
lyk de Aarden ; waar in, volgens walle-
rius , de Strooibaare Aarden eerst voorko-

men. Deeze moet men meest al in Glazen

Flesjes bewaaren
; en ’er zoo veel vermeng-

de Soorten van by elkander voegen, als

’er natuurlyk voorkomen. Eenigen ,
eg-

ter, die in zig zelven wat vettig zyn, kun-

nen in doosjes of bakjes blyven; dienende

de Flesjes alleen om te beletten , dat de

ver-



ft
.

iv

3 Rangfchikkend Plan van een gedeelte eener Laade van een Mineraal-Kabinet.

KSrSSSSWsssss;^» g
§ CLASS. 1. ORDO I.

jj
ë*

” „ « »
Genus a. ^ %

$ jtfS«<n>yoy>CS% »

1 C CLAiSIS .. 3 5 CLASSIS «. g ,»

m 5T E R R dE.§ TERR& MACR&.

g 3>
~ C

|
(C EERSTE CLASSE. S1 ^ EERSTE ORDE. % |

Etrflc Geflagt.
jj

|
zwarte Teel aarde , uit

f S. C SSTROOIBAARE AARDE.f §T E E L-A A R D E.f
* IIo"and -

g (CA A R D E N.3

| %^u<?s>oir§><y#

CL. I. O. i. C. i.

Humus rubra.

Terra stnglica rubra.

Tweede Soort.

CL. i. O. i. G. x.

Spcc'i's s.

Humus vegetabilis luiofa ,

Turfa-Auilorum.
Vi &

S w S
5 Twttêt Geflagt.

g
?:.

jjKRYT- AARDEN.jj} fer

Ü*i I

CL. i. O. i. G. a.

Species a.

Crfffl Suecica Fragilior.

Tweede Soort.

Grof Zwcedsch Kryt,

uit Ostergylcn.

f CL. i. O. i. G. i.

Species 3.

Loc Lunte Anaricus

• Derde Soort.

Maanmelk of Mineraal

Berg-Zwam , uit Zwit-

g CLASSIS j. £ g
ORDO 2. f i

j

CLASS. 1. o«L»/t 2. W CL. r. 0. j.C. 3 . 1

j Genus 3. ^ %rf« 1.

J

ARCILLA.
| Argilln Ma.

Der</e Geflagt. g
Evrtle Soort.

Iklai-aarden.8 Witte Klai.

Fol. j. jj

Fol. 6.

tssKssssss««®sstf

=ri



*



van HOLLAND. 1229

verfchili.ende Soorten , door het ftoo-

tcn, of uit en infchuiven der Laaden,niet
door eengeraaken : ook behoort men, wel-

flaanshalve , ieder FJesje in een afzonderlyk

bakje tc plaatfen. Zoo ’er zig onder deeze

Aarden eenigen bevinden , die tot Verwftof-
fen gebruikt worden , is het van een weezen-
Jyk nut, dat men ’er een met deeze Stoffe

geyerwd papier of iets anders by voege; om
dus de koleur der Aarde te gereeder te

kennen. De meer verbonden Aarden, als

by voorbeeld het Veen^ moet men in Na-
tuurlyke kluiten, met de boven en bene-

den liggende laagen, in bakjes plaatfen;

waar by men dan een net gefatfoeneerd

Turfje, van ieder Soort, dient te hebben;
om ook hier in het gebruik aan te wy-
zen.

De Krytagtige Aarden mogen mede wel in

open bakjes of doosjes gefchikt worden;
en ’t ftaat zeer wel, wanneer men daar by,
zoo veel mogelyk is, zie te bekomen, het

eene of andere ftukje Werks door konst

bereid of gebakken; waar toe men eenige

byzondere fraaie Soort kan gebruiken.

De hier aan volgende Klaiagtige Aarden

vorderen insgelyks aan kluiten in bakjes

eene plaats. In deeze Soorten heeft men,
uit hoofde der natuurlyke kneedbaarheid

dier Aarden, vryheid, om ze naar genoe-

gen tot handelbaare ftukken te vormen ; en

ik oordeel , dat een recht onderzoeklieven-

de ’er zyn byzonder werk van behoort te

maaken , om, van allerleie Klaifoorten,

II. DEEL. Kkkk een

MINE-
RA AL-

kaeinet*
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mine- een Rukje gebakken Steen, naast die na-
RaAL' tuurlyke Soort, te plaatfen; en zelfs een

kabinet.
^on p-jg gewerkt (luk op te zoeken, dat ee-

ne beknopte plaats in het Kabinet beflaan

kan. By voorbeeld ,
naast de Steenbakkers

Klai wenschte ik een Rukje gebakken
Steen , benevens de Scorie ; naast de Pan-

nen- en Pottenbakkers Klai eene kleene ge-

bakken Pan, of een potje van de eigenfte

Klai; naast de Platteelbakkers Klai een
kopje of bakje; naast de Pyp-aarde een
pypje, enz. naar den aart der zaaken,waar
toe men die Klai of Aarde gebruikt.

Van de gezegelde Aarden , heeft men zig

de egtfte Soorten de verfchafren , en daar

omtrent wel toe te zien, dat men geene
door konst geverwde en geftempelde Aar-

de bekomt.
De Mineraalen , of met Zout bezwangerde

Aarden , vereifchen, in dit Land, Flesfen ,

die met eene Kurk en Blaas wei digt gefloo-

ten zyn; op dat ze geen vogten tot zig

trekken.

Der Wat voorts de Zanden betreft , die na de
zanden. Aarden in aanmerking komen , deezen

dient men insgelyks in kleene Flesjes te

doen; op dat ze, met het in en uitfehui-

ven der Laaden , niet door een vermengd
worden. Indien het Glasmaakende Zanden
zyn, zou ik ze in Flesjes plaatfen, van het

eigenfte Zand geblaazen ; en daar by zelfs

allerleie Soorten van gekoieurde Glaasjes,

van eene beknopte grootte, fchikken; om
al wederom het nut met het aangenaame

te
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te vereenigen, of liever Konst en Natuur
te gelyk te leeren kennen.

Raakende de Clasfe der Steenen , hier om-
trent is het volgende voornaamlyk van aan-

belang. De Marmers, die by wallerius
de eerfte plaats bdlaan , dient men meestal

aan natuurlyke Rukken te hebben, welken
aan de eene of andere zyde een weinig ge-

polystzyn ;waar nevens men de Byfoorten
en eene menigte van verfchiüendheden kan
voegen. Men ontbied veelal uit Duitschland

en ïtalien
,
geheele flelfels van allerleie Mar-

mers , die aan nette vierkante Rukjes, van de-

zelfde grootte, gepolyst zyn; en ’t is zeer oog-

Rreelend, als men eene Laade of twee met
zulke Steentjes heeft. Dan, ik oordeel, dat

men deeze kieschheid niet te verre moet
trekken , nadien men uit één Marmer-Reen

,

ontellyke verfchiüendheden kan bereiden;

die, als boven gemeld is , voor enkele

fpeelingen der Natiiure gehouden moeten
worden , welken in ’t oneindige uitweiden*

Egter kan ik gereedlyk toeflaan , dat men
in zyn Kabinet het eene of andere konst-

Rukje van Marmer plaatst ; en zoo mede
te werk gaat , ten aanzien van het Albast ;

waar by men wel eenige gegooten Albas-

ten Beeldjes of Bakjes mag fchikken ; waar

uit men het gebruik van het Albast ont-

dekt; en even zoo ook by den Gips , het

een of ander van Gips gegooten Ruk, het

zy een Medaillon of Basreliëf. Daar be-

nevens moet men zig eenige beste Rukken
Landfchaps-marmer , ofFlorentynfche Stee-
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nen, gepolyst, verzorgen; en vooral een
natuurlyk Ruk zoeken te erlangen ; hoeda-

nige veeltyds twyffelagtig voorkoomen.
De Spatben , die meestal uit zeer veele

fraaie aaneengroeijingen van allerleie Ku-
ben en Kristallen beRaan , eifchen geene
andere opmerking, dan dat men, goede,
kloeke en fchoone Rukken verkiezende,

dezelven in eene gefchikte orde plaats.

De Leien , die ’er op volgen , hebben ins-

gelyks weinig omflags noodig. Men be-

hoort ze niet te polysten , maar zoo te

neemen , dat haare fchelferigheid te ont-

dekken zy; en kan dezelven, om dat ze

zeer gemeen voorkomen, naar genoegen
tot handelbaare Rukjes afbreeken.

De Zand- en Slyp.jieenen dienen ook best

aan ruwe Rukken te blyven ; ten zy men
van eenige Soorten in ’t kleen , het byzon-

dere gebruik tot de Beeldhouw- en Bouw-
konst, door ’t eene of andere voorwerp,
konde aanduiden. Meerder vryheid, om
gepolyste glad gelleepen , en door konst

bearbeide Steenen in het Kabinet te plaat-

fen
,
geeven ons de Keien en Agaaten aan

de hand.

Met opzicht tot de Keien is het zelfs een

noodzaaklyk vereischte, dat men ze door-

gezaagd en gepolyst heeft, om derzelver

inwendige gedaante te kunnen befchouwen;
en ze behooren ten minRen aan de eene of

andere zyde gelleepen te zyn. Hier van

heeft men nogtans de gefigureerde Keien
uit
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uit te zonderen ; nadien hunne uitwendige

gedaante eene byzondere opmerkzaamheid
vereischt : zoo men ze egter dubbeld be-

zit, mag men ’er een van beiden wel door-

gezaagd by liggen.

Wat de Agaaten ^
Cornalynen

,
Calcedoo-

nen , Onyxen , Opaaien , en dergelyken be-

treft; de zulken komen meest al gepolyst,

en reeds in eene ordentlyke, door konst

gefleepen
,
gedaante voor. Deeze Soorten

geeven zoodanig eene verrukkende en ftree-

lende fchikking in de Laaden aan de hand

;

dat ik, hoe geftreng ik anders den Liefheb-

beren de Rangfchikking aanbeveele , in

deezen nogtans wel lyden mag , dat men
hier een weinig vryheids tot eene nette

fchakeering deezer Steenen gebruike; om
dezelven in uitgehooide vakjes en holletjes,

op een afzonderiyken bodem te leggen,

naar geraade der koleuren. Byzonder Raat

het denzulken vry , die veelen deezer Stee-

nen dubbeld bezitten ; en ’t geeft eene al-

lerpragtigfte vertooning, als men in zyn
Kabinet kostbaare Agaaten bakjes, Snuif-

doozen of Plaatjes , Ringen , met Onyxen

,

Opaaien en dergelyken, en vooral fraaie

Boomfteenen , van allerleien flag en groot-

te, in eene bekoorelyke orde fchikt: maar
allerfraaist is ’t, indien men daar benevens
van alle deeze Soorten de natuurlyke ruwe
Steenen kan bekomen ; al het welk men
dan, met in agtneeming der Gejlagten

, op-

lettend gevallig kan plaatfen. Dog ver-

mits ’er ,
betreffende de Agaaten en Boom-
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fteenen, eene konst bekend is, om dezeh
ven met Boompjes, Landfchapjes, en al?

lerleie Figuuren, zoo wel te befchilderen

,

dat ze natuurlyk dus gefigureerd fchynen

,

en veele onkundigen daar door bedroogen
worden , zoo oordeelen wy het niet te on-

pas, het volgende Berigt deswegens uit

wallerius over te neemen.
Wanneer men eenige Figuuren op een

of ander eenkoleurig fluk Agaat, byzon-
der op de gryze of lichtblaauwe Soort, in-

diervoegen fchilderen wil
, dat het in den

Steen indringe; neemt men daar toe ont-

bonden Zilver, en tekent met dit fmeltfel,

door middel van een veertje of dun pen-

ceeltje, eerst zoodanige takjes of figuur-

tjes op den Steen, als men begeert; de

dus gemaakte trékken ftrykt men vervol-

gens dik wils met het zelfde vogt over, en

laat ze voorts droogen, waar op de Agaat
door den tyd eene roodagtige koleur aan-

neemt. Wanneer menditZilverfmeltfel ver-

eenigt met een mengfel vet , en rooden
Tarter, omtrent een vierde van het ge-

wigt van het Zilverfmeltfel, zoo word het

getekende helder doorfchynend of grysag-

tig bruin. En als men, in Rede van vet

en Tarter, zoo veel Pluimaluin neemt,
verkrygt het gefchilderde eene zwarte vio-

lette koleur. Het fmeltfel van Wismuth
maakt het Agaat witagtig wolkagtig;en dat

van Goud en Kwik verwt het bruin : wy-
ders hebben ’er de overige Metaalen geen

yerderen invloed op; dog men kan zig van

de



van HOLLAND. 1235

de gemelde fmeltingen , volgens verkie-

zing, naar de konst, veelshands bedienen.

Verder heb ik by ondervinding en toeval-

lig ontdekt, dat, inzonderheid de door-

fchynende Oosterfche Agaaten , zeer aan-

doenlyk zyn voor bruine Lym, en boven-
al voor St}7ffel: want eenige ftukjes op een
papier geplakt hebbende, om ze netjes in

myn Kabinet te plaatfen, bevond ik, dat

de blaauwe koleur der Styffel, door den
tyd, als wolkjes in den Agaat getrokken
was; des ik ook dit den Liefhebberen by ’t

voorgaande had te melden. Het gereedfte

middel nu, waar van men zig bedienen kan,
om zulke, door konst gefchilderde Agaa-
ten, van de natuurlyken te onderkennen,
is het Vuur. Men heeft het Steentje flegts

op eene gloorende kool , met een weinig
asfche gedekt, te liggen; en zoo dra het

Steentje heet word, zullen de gemaakte
koleuren verdwynen , terwyl de natuurly-

ken blyven. Men kan hier toe ook Sterk-

water gebruiken; fmeerende het zelve met
eene pen over den Steen: wanneer men,
dit gedaan hebbende, den Steen voorts in

eene vogtige plaats, geduurende tien of
twaalf uuren , nederlegt , zal men ge-

waar worden dat de gemaakte koleuren ins-

gelyks verdwynen; en hoewel de natuur-

lyken hier door ook eenigzins mogten ver-

fchieten , zal men egter ondervinden , dat

de Steen dezelven wederkrygt, als hy ver-

volgens maar eenige dagen voor de Zon
blootgefteld word. Daar en boven heeft

Kkkk 4 men
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men hier nog gade te Haan, dat ’er ook
veele eigentlyk gemaakte Agaaten zyn , die

uit eene glasagtige Stofte en eenige Sco-
rien nagebootst worden: men heeft ze, ze-

derd eenige jaaren , by menigte uit Duitsch-

land gebragt, en wel zoo natuurlyk, dat

’er, eer ze recht bekend wierden, zelfs

kenners door bedroogen zyn. Men kan zc

nergens beter door onderfcheiden dan door
de ligtheid en fcherpe glasagtige kanten

;

mitsgaders door het Vuur, waar op ze
barften: het overige hangt af van kunde,
onderzoek en ondervinding.

Met het Gejlagt der Jaspis-fteenen kan ’er

minder bedrog gepleegd worden ; dewyl
die Steenen gemeenlyk harder en vaster

aan grootte ftukken voorkomen ; ook zyn
zy dadelyk, op het vonken door ’t ftaal-

flag, dat zy altoos kunnen uitftaan , te on-

derkennen. De gepolyste Jaspis, Purpbyr ,

de Azuur- [teen , de Graniten
, en verdere daar

onder voorkomende Soorten, zetten een

Kabinet geen kleen cieraad by ; waarom
men ’t ’er op behoort toe te leggen , om
deeze Steenen, of geheel, of gedeeltlyk,

aan de eene of andere zyde gepolyst te

bezitten
,
en ze voorts naar Rang te plaat»

fen.

De Quartfen mogen meest ruw zyn,

fchoon eenigen het polysten wel toelaaten;

dan de Quarts-Jïeen verdient vooral in zyn
Natuurftaat gehouden te worden ; om dat

zy zoo veelvuldig, als eene Moederftof,

( Matrix]) , met de Metaalen verknogt is.

Thans
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Thans komen wy tot de Kristallen en het
Edele Gefteente , waarin alle de Hoofdllof-

fen, als om ftryd, haare voortreffelykhe-

den fchynen te vereenigen ; dewyl de Aar-
de haare vastheid, het Water zync zuiver-

heid, het Vuur zyn gloed, en de Lugt
zyn hemelfchen luister ’er aan heeft mede-
gedeeld. Deeze Steenen, welken de Ko-
ningen der Aarde, als een pragtig teken
hunner heerlykheid, aan hunne glansryke

kroonen doen Ichitteren
, ftrekken niet

minder ter vermeerderinge der aanzienlyke

pragt van een voortrefFelyk Mineraal-Kabi-

net7 Hoe zuiverder men dezelven kan be-

komen, hoe beter; houdende nogtans in

’t oog , dat men ze ook tevens in hunne
ruwe en natuurlyke geftalte opfpeure. De
Kristallen, de minden in waardy, en ge-

reedlyk in groote ftukken te krygen, moe-
ten zoo kloek van duk gehouden worden

,

als mogeJyk is : vooral die Soorten , wel-

ken rondfom eenige byzondere voorwer-
pen gekristallifeerd, of daar op gegroeid

zyn. De andere kostbaarer Edele Steenen

zyn ’t over waardig, dat ze ieder afzonder*

lyk geplaatst worden, en wel in zoodanig

een dand, dat men ze gemaklyk in 't oog
kryge. ’t Is , myns oordeels , zeer te pry-

zen , dat men de gefleepenen eenvoudig in

ringen laat vatten , en dus in de bakjes

plaatst; om dat men dan buiten gevaar is

van ze te verliezen, en ze ook gereed te

behandelen zyn. Uitmuntend keurig heeft

de Heer vosmaer 5 ten blyke van zyn ver-
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nuft, eene recht gepaste fchikkingaan de
Edele Steenen, in het Vorstlyke Kabinet

gegeeven; eene fchikking, die zoo over-

eenkomftig is met het nutte en cierlyke,

dat ik niet konne nalaaten zyne manier my-
nenLeezeren in deezen mede te deelen. In
de Laade, waar in hy het Edele Gefteente

geplaatst heeft, is, over de geheele vlak-

te, een weinig boven den bodem verhe-

ven, een dun en net gefchaafd middel-

fchot of looze bodem gevoegd
; dit geheele

plankje is ordentlyk met ronde gaten uit-

geboord , even als een Eier-rak ; op deeze

gaten ligt in reien eene reeks omgekeerde
Horologieglazen; zoo dat elk Horologie-

glas, met deszelfs bolronde zyde, in het

uitgeboorde gat fluite, als een Ei in het

Eier-rak. In de holte dier gemelde glazen

nu liggen één voor één de Edele Steenen

,

volgende elkander Geflagt aan Gejlagt , en

Soort aan Soort. Door deeze fchikking

kunnen de glazen met het verwrikken der

Laaden geenzins bewoogen worden , cn al-

les blyft Reeds in goede orde; waar by dan

nog dit gewigtige nut komt, dat de Op-
ziender, zoo een kenner, den eenen of

anderen Steen van naby begeert te be-

fchouwen, het Glas met den Steen te ge-

lyk flegts in de hand heeft te geeven, zon-

der dat de Steen zelve behandeld behoeft

te worden; dewyl de doorfchynendheid

van het Horologie-glas voldoende is, om
den Steen naauwkeurig in de lichtftraalen

te laaten bezien. Daarenboven kan ’er,

door
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door dit middel, zoo de luister en de waar-

dy der zaake al eens iemand in eene onre-

delyke bekooring bragt, niet ligtlyk eeni-

ge ontfutfeling gefchieden, zonder een oog-

lchynlyken rnisOag. Daar nu deeze fchik-

king ten uiterfle nuttig cn ten hoogfte

cierlyk is , mag dezelve den Liefhebberen

tot een aanneemelyk voorbeeld vertrek-

ken; en hier mede zal ik van het Edele
Gefleente afzien; als zynde een breeder

verflag buiten myn bellek, en , zoo ik ne*

derig erken, te gelyk buiten myne onder-

vinding: ook ontbreekt de naauwkeurige
kennisfe van dit onderwerp den meesten
Natuuronderzoekeren ; zoo uit hoofde van
de kostbaarheid, als uit gebrek der noodi-

ge kunde aan de Juwelierskonst.

Op het Edele Gefieente volgen in Rang
de voor het Vuur onaandoenlyke Steenen,
als daar is de Mica

, het Moscovifcbe Glas
, de

Talk, de Potten- en Serpentyn-Jleen^de Hoorn-•

Jleen , de Asbest , en meer dergelyken. Al-

le deeze Sceenen moeten ook, zoo veel

mogelyk, natuurlyk verzameld, en van
fommigen behooren ’er eenige byzonderhe-

den by gevoegd te worden. By voorbeeld,

by het Moscovifche Glas een doorfchynend

ftuk, met een printje of tekening ’er ag-

ter , om te doen zien , dat het als Glas ge-

bruikt word. By de Serpentyn-fleen een

bekertje, kopje, of iets van die natuur;

ten blyke dat die Steen tot allerlei werk
gedraaid of gefleepen word. By den As-

best behoort men vooral een geweeven
fluk-
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Rukje Linnen
,
gemaakt Kantwerk, of ge-

draaid Touw, van dien eigenden Steen te

hebben ; om de wonderlyke eigenfchap
dier onverbrandbaare Stoffen, door eene
duidelyke proeve, te kunnen toonen. ’t

Staat zeer fraai, cn is van een weezenlyk
nut, indien men, zoo in deeze als in de
voorheen gemelde CLASSE, orde oïGeJlagt,
het gebruik by het natuurlyke kan voegen.
Van de Rots-Jleemn valt niets byzonders

aan te merken; dan dat men zyn vlyt heeft
aan te wenden, om ze zoo vermengd te

bekomen als doenlyk is, en dezelven in

hunne ruwe gedalte te bewaaren.
Na de Clasfe der Steenen komt die der

Mineraalen
, en onder dezelve ontmoeten

ons eerst de Zouten . Deeze allen, geen één
uitgezonderd, moeten voldrekt in wel digt

gellooten Glazen Flesfen bewaard worden;
nademaal zy , vooral in dit Land , de vog-

ten zeer gretig inzuigen. Daar en boven
zouden zy, ook bloot liggende , in daat

weezen, om niet alleen de Laade, waarin

zy geplaatst zyn ,
maar ook , vloeibaar wor-

dende , de onderde Laaden , met de daar

in liggende voorwerpen, te bederven, en
zelfs een geheel Kabinet te befmetten. Daar
benevens agt ik het ten uiterde nuttig,

dat men
, by de natuurlyke gegraaven Zou-

ten,, ook voege de zulken, die door de

Scheikunde uit hunne Moederdoffe getrok-

ken zyn : als daar is het Zeezout
,
de Salpe-

ter , de /Immoniak , het Wonder-zout van
glauber, de gevitriolizeerde Tarter ,enz. Al-

le
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le deezen beboeren onder hunne Alkalyne,

zuure, of onzydige Gejlagten gefchikt te

worden; op dat men zig, van deeze ge-

wigtige voorwerpen der Delfdofkunde

,

een regelmaatig denkbeeld eigen maake ; het

welk men , zonder hier toe eene uitgebrei-

de Verzameling van Scheidkundige berei-

dingen noodig te hebben , in ’t hoofdzaak-

lyke, ten minden, langs deezen weg, be-

knoptlyk kan verkrygen. In zoodanig ee-

ne Verzameling moet men vooral niet ver-

zuimen , om deeds de grootde en kloekde
Zout-kristallen te verkiezen; en ’t zou daar-

enboven zeer gevallig zyn , indien men , door
oeffening en konst, zig een del glaasjes

voor het Microscoop bezorgde; waar op

men de Kristalfchieting der Zouten in een

droog glas, doos of kasje, hield opgefloo-

ten : om door dit middel ook hier het nutte

by het cierlyke te voegen.

De Zvcaveis en de Bitumineuze Stoffen kun-

nen gedeeltlyk in open bakjes , en ge-

deeltlyk in glazen , in geflooten , of in

in met glazen dekfels gemaakte doozen ge-

plaatst worden. Die geen reuk van zig

geeven , als daar zyn de natuurlyke Zwa-
vels*, en de niet riekende Bitumina’s , kun-

nen de lugt wederdaan; maar de Zwaveli-

ge met Vitriool verbonden Pyriten, zyn
allerderkst aandoenlyk voor ons klimaat,

en kunnen, in één jaar ty ds, van zelven

van een vallen , of met een zouten uitdag

bezet worden : des men deeze Soorten

vooral droog moete houden. De Ambers

en
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en aangenaame welriekende Bitumina’s , zyn
wel niet aandoenlyk voor de vogtigheid ; dog
hunne welriekende en vlugge geest ver-

vliegt geheel door den tyd, zoo men ze

niet wel opfluite* De Barnfleen alleen

houd dien in zig zelven opgeflooten , en
kan dus wel in open bakjes gelegd worden*
’t Verfirekt zelfs tot geen gering cieraad

van een Kabinet, als men zig eene Verza-

meling van konflig bewerkte Barnfteenen
Rukken verfchaft. Ik voor my plag ’et

zeer veel werks van te maaken, om den
bekoorlyken gouden gloed deezer Steenen

;

en de oeflfening leerde my zelfs eene konst*

greep, om gebroken Rukken te herflellen,

welken ik ook hier, in ’t voorbygaan, my-
nen Leeren zal mededeelen.

Als men een gebroken Barnfleenen konst-

Ruk, het zy gedraaid of gefneeden, bezit,

en ’t zelve wenscht te herflellen, moet
men neemen uitgeleezen doorfchynende

Rukjes Barnfleen, en die, het zy rood,
bruin of wit, overeenflemmende met de

koleur van het te herflellen Ruk uitkiezen.

Deeze Rukjes flampt men tot poeder, en

vermengt ’er een weinig geflooten Mastiek

of Harst mede. Vervolgens legt of voegt

men de gebroken Rukken naast elkander

,

en Rrooit het gemelde poeder langs de

breuk. Men moet dan tevens by de hand

hebben dunne Braainaalden
, of Yzerdraaden

Stiftjes , of fcherpe fyn gefleepen Mesjes

:

deeze maakt men gloeiend, op eene gloo-

rende Vuurkoole; en zoo dra ze gloeiend

zyn*
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zyn, ftrykt men met het punt over het

poeder, zoo dat het fmelte, en zig met de
Barnfleen verbinde. Men herhaal, deeze
bewerking telkens , tot dat de geheele

breuk herfleld,of zelfs een gat geflapt zy;

juist zoo als men gewoon is, Tin, Lood
of andere Metaalen te foudeeren. Door
deeze eenvoudige konstgreep kan eene
voorzigtige en keurige hand, allerleie van
een gebroken Barnfteenen volkomen ver-

eenigen.

By deeze aanmerking heb ik nog eene
onderrigting voor de Liefhebbers te voe-

gen, welke hun van dienst kan zyn, om,
in het koopen van Barnfleenen Konstfluk-

ken,het bedrog, dat
5

er in heerscht, te kun-

nen ontdekken. Men ziet naamlyk in glad-

pe Barnfleenen Rottingknoppen, Plaaten

van Snuifdoozen, Koffertjes en dergely-

ken, niet zelden zeer veel Beeldwerk, dat

’er in gefneeden of gewerkt fchynt te zyn;
dan deeze Plaaten , die men den onkundL
gen veelal voor een hoogen prys in de

hand flopt, beflaan dikwerf uit niets an-

ders, dan uit een geel koleurig glas ; waar

in eenig bloem of beeldwerk gefleepen is.

Dit Glas ligt met de gefleepen zyde op een

fluk geflaagen Koper, of zoogenaamd Kla-

tergoud, het welk zulk een natuurlyken

gouden gloed aan het glas geeft, dat ’er

de kundigfle in den eerflen opflag door

misleid kan worden. Dan de proef, om
dit bedrog te ontdekken, is zeer eenvou-

dig. Men heeft het Huk maar lievig met
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de hand te wryven , en vervolgens te rie-

ken: is het waarlyk BarnReen, dan zal het

een zagten lieflyken reuk van zig geeven

,

en daarenboven eeiiige kleene Rukjes pa-

pier, door zyne Elecirifche kragt , tot

zig trekken; is het integendeel flegts Glas,
of ‘nagebootst BarnReen-glas, dan zal het
noch reuk, noch Ele&rifche kragt gewaar
doen worden. Zoo men ’t nog verder wil

beproeven , neeme men eene heet gemaakte
naald, en Rippe met de punt op het te be-

proeven Ruk; dringt de punt van de naald

door met een weinig Amberrook, het is

gewis BarnReen; en Ruit ze af, het is niets

dan Glas. Wyders heeft men zig nog te

wagten voor gegooten BarnReen
; dan , na-

dien dit altoos minder doorfchynend is,

zoo ontdekt het zig zelve ligtlyk; en wat
betreft de BarnReenen Rukjes, die met
Vliegjes, Mugjes, Mieren, of andere In-

fcélen bezet gevonden worden; deezen kan
men insgelyks aan den reuk en op de proef

der naaide erkennen; en zoo ook de nage-

maakten daar aan, dat ze, als men deze!-

ven met water en brandewyn wryft, een

lymerig vogt afgeeven ; want deeze naboot-

fels, uit het wit van een Ei met Gom ge-

maakt, en in den rook gedroogd zynde,
kunnen dien gomagtigen aart niet ontvein-

zen. Wat nu nog de weeke Bitumim's , als

de Naptha , en dergelyken, aangaat; het

fpreckt van zelve, dat ze Glazen Flesjes

vereifchen.

Raakende de hier aan volgende CLASSE
der
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der Mstaalen ; deswegens kunnen wy wei-

nig meer byzonderheden , ten aanzien van
’t fchikken en verzamelen, opgeeven,dan
hier boven in ’t gemeen voorgefteld zyn

;

naarnlyk, dat men ze vooral groot van

Huk, en met hunne Mocderftoffe verbon-

den , verkieze. Alleenlyk ftaat ons ter dee-

zer plaatfe nog te melden, dat men zig

,

omtrent allerleie Soorten van Mynftoffen,

en gegraaven Metaalen heeft te bevlytigen

,

om ’er een welgefchikt fluk van het gezui-

verde Metaal by te voegen
, met nevens-

gaande aantekeningen ; en dat men ook on-

der anderen weete , welke Soort de beste

zy , en het meeste per centner uitlevere. Ook
moet men, zoo het zyn kan, een ftukje van
de Scorie , of het overblyffel uir. de Smelt-

ovens zien te bekomen ; waar door men
de verfchillende verandering, welke ieder

Soort in ’t vuur ondergaat, leert kennen.

Buiten dit zal het, daar ik in voorige

gevallen, zoo kort my doenlyk was, de

Liefhebbers gewaarfchouwd heb tegen de

my bekende bedriegeryen , om ’er zig voor
te wagten, niet ondienftig zyn, ook we-
gens, de Metaalen nog een weinig verflag

te geeven, van eenige alhier vercischte

omzigtigheden , inzonderheid met betrek-

king tot den Cinnaber- , den Goud- en Zil-

ver-erts.

Men ontmoet naarnlyk zomtyds door

konst gemaakten Cinnaber, die in eenen

met holligheden gegroeiden Steen inge-

propt is; en hoedanig een Steen dan voor

II. deel. Llll Cin-

MlNfi*

R AAL-

KABINET.

7ie
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Cinnaber- erts verkogt word. Dog men kan
den waaren Cinnaber- erts veelal onderken-

nen aan eenige glimmende deeltjes, welken
deezen Erts altoos vergezellen

; en voorts

aan eene zekere dooradering, die de Na-
tuur altoos onnavolgbaar boven de konst

vertoont. De overige halve Metaalen
brengen doorgaans hunne byzondere ken-

merken mede, en zyn aan niet veel bedrog
onderhevig; ten zy in lbmmige Zincken
en Cobalten; dan deeze vervalfching kan
men, na eenige oeffening, zeer ligt ge-

waar worden. Voor meerder en gewigti-

ger bedrog heeft men zig te hoeden in het

koopen van Goud- en Zilver- ertfen. Dee-
ze ryke Metaalen, van elk gezogt, gee-

ven ruim zoo veel aanlokking tot een op-

zetlyk bedrog, in den natuurlyken Erts,

als in de daar van bereide Zilveren of Gou-
den vaten en Geldmunten. De meeste val-

fche llukken Erts , die voor Goud- of Zil-

ver erts uitgevent worden, beftaan uit

Quarts en Spathdroezen , waarin het Goud
en Zilver, als zeer fyne adertjes en takjes ,

gefoudeerd word; ’t geen zoo natuurlyk

gefchied, dat ze zig vertoonen, als of ze

"er op- of ingegroeid waren. Dog ’er zyn
twee middelen om dit bedrog, hoe kunflig

ook in ’t werk gefield , te ontdekken. Eerst-

lyk, en vooral door middel van de Water-
weegkunde; want als men het gewigt van
zoodanig een Steen vergelykt,by de zwaar-

te, die dezelve natuurlyk moest hebben,
als die Goud- of Zilveraderen inwendig

door-
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doorliepen , en ontegenzeggeiyk bevind,

dat de Steen op verre na de vereischte

zwaarte niet heeft, ontdekt men dadelyk

het bedrog. Een tweede middel is het af-

breeken van een ftukje hier of daar van
een hoek des Steens; waar door zig ter-

ffcond het inwendige vertoont, en men
den aart van den voorgewenden Erts dui-

delyk ontdekt. Voor ’t overige leert een
oplettend oog, door de handeling en den
tyd, met een opflag, de waare en valfche

voorwerpen gemaklyk onderfcheiden
; en

de oeifening geeft fteeds meerder kundig-

heden, welken iemand beter in Haat Hel-

len , om het eene en andere te leeren ken-

nen , dan eene breede omfchryving van al-

lerleie byzonderheden , op de Soorten be-

trekkelyk, te weege kan brengen. Hier
van verzekerd zynde, zal ik, voorts van
alle verdere kleenigheden , die men tog in

alle gefchriften der Rangfchikkers vinden
kan, en onderzoeken moet, afziende, by
deeze opgegeeven manier, om een Mine-
raal-Kabinet aan te leggen, berusten; na

nög , met weinig woorden , iets , wegens
de Veriteeningen , voorgedraagen te heb-

ben.

In ’t algemeen behoort men de Verftee-

ningen uit een ander oogpunt te befchou-

wen ,
en met een ander inzigt te verzame-

len, dan de Mineraalen; zelfs mogen zy,

uit hoofde der menigte , wel in een afzon-^

derlyk Kabinet geplaatst worden. De Mi-~

neraalen heeft men aan te merken als zaa-

L 11 1 st ken,

mine-
raal*

KABINET

VER-
STEE-
NINGEN



MINE-
HAAL

KABINET

1248 NATUURLYKE HISTORIE

ken, die door haare vermenging, fchei-

ding en bearbeiding, meerder invloed op
de famenleeving en de konften hebben

,

dan de VerHeeningen ; welken
,
gelyk meer

gezegd is, eigenlyk dienen, tot ontdek-

kinge van allerleie onbekende ZelfRandig-

heden
, buiten het Ryk der Delfftc Hen

oorfpronglyk. Die zoo zynde, is iemand,
die een Kabinet van Mineraalen aanlegt,

niet gehouden, ’er een Kabinet met Ver-
Heende zaaken by te hebben; en dus is

ook, in het tegengeHelde, een beminnaar
van Verlteeningen niet verphgt, om een
Mineraal-Kabinet te houden ; niettegen-

ltaande zy beiden zeer wel by elkander

voegen. Indien men dan zulks verkiezen

mogte, behoort men in de Verlteeningen

het volgende gade te Haan. ’Er word
noodzaaklyk vereischt dat men alle Huk-
ken, die een geheel dierlyk verlteend voor-

werp, of eenig gedeelte van ’t zelve be-

vatten
, zoo geheel houde als doenlyk is

;

dat men wel byzonder de Visfchen geheel

gaaf opzoeke, en ’er nooit een llukje af-

breeke, dan ’t geen ’er overtollig , buiten

den omtrek van het Dier , aan mogte be-

vonden worden. Indien men, by voor-

beeld, een Encbrinit heeft, waar van de

Haart langer is, zelfs dan eene geheele Laa-

de, zoo bederft men dit leerzaame Huk
volkomen , als men ’er ’t minRe afbreekt.

De Hukken dan, zoo veel doenlyk is, ge-

heel en gaaf houdende, moet men voorts

met alle vlyt ook derzelver boven of onder

ge-
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gelegen Steenen, of Aarden, zoeken te

bekomen; waar in derzelver indrukfels nog
overig zyn. Dit maakt de byzonderfte

waardy der Verfteeningen ; vooral heeft

dit plaats in de Verileende Hoornen, en

nog wel meest in de Schelpen; want na-

dien derzelver holligheden met Steenftof

doordrongen zyn , en de fchaal zelve ver-

fteent , zoo neemt men fomtyds de Ver-

fteende Kern voor den Schelp zelven. Hier-

om ftellen w alle rius, en met hem alle

andere Kenners, zeer omzigtig de Kernen
der Schelpen ,

van de Schelpen zelven on-

derfcheiden, voor; en men behoort inder-

daad hieromtrent oplettend te zyn: want
fomtyds ontmoet men Verfteende Kernen,
waar van de Schelpen zelven , of geheel

verkalkt en vergaan , of volftrekt onbe-

kend zyn. Ik vermoed zelfs dat *er wel
eens bedriegers zyn , die zoodanige zeld-

zaame Kernen door konst vormen ; en men
kan ze zeker niet gemaklyk onderkennen

,

zonder tevens in de Zeehoorn- en Schelp-

kunde wel becireeven te zyn. Egter be-

hoort men ze, zoo veel mogelyk, te be-

waaren en op te zoeken ; om dat ’er veele

vreemde Soorten onder de Verfteeningen

voorkomen , waar van de Schelpen in de

Schelp kabinetten geheel onbekend zyn.

Men heeft in dit opzicht bovenal zeer

naauwkeurig te letten, op de plaats, daar

deeze, tot nog onbekende voorwerpen,
gevonden zyn; dewyl ’t veelal vermoede-

lyk is, dat ze aan de kusten dier Landftrce-

L 11
1 3 ken,

MINE-
RAAL'

KABINET*



MINE-
KAAL-

JKABlNfcT.

Bladz.

1046.

/

1250 NATUURLYKE HISTORIE

ken, in de Zee of in de Rivieren, ontdekt

kunnen worden. Aangaande de verbon-

den Verfteeningen , of zulken, die zig in

Klai, Steen, Mergel of Kryt bevinden;

deezen moet men vooral, met die Stoffen

aaneenverbonden, opfpeuren, en derzel-

ver indrukfels in die Stoffen zoo wel be-

waaren, als de zaaken zelven. Dezulken
noemt men Doubletten

, en zy zyn recht aar-

tig in een Kabinet; want eene ronde kluit,

die uitwendig niets vertoont, van een
fplytende, ziet men, met verwondering,
het inwendig verfteende fluk; en deezen

zyn het, waar op wy hier boven doelden

;

wanneer wy voorftelden, hoe ze dikwils,

door konst, in Kalk, Kryt of Gips, inge-

drukt worden. Het beste middel om dit

bedrog te ontdekken , is , dat men met de

hand, met een hamer, of eene knyptang,
hier of daar, ’er een ftukje afbreekt. Zoo
de Steen of het Kryt onregelmaatig afbrok-

kelt, is ’er geen vermoeden van bedrog;

maar zoo dezelve hard en met gladde hoe-

ken afbreekt ; heeft men om bedrog te

denken: want de natuurlyke Gips- en Kryt-

fteenen vind men ligt en bros; maar de

gegooten zyn zwaar, mitsgaders vast ge-

pakt: en buiten dit weet ik tot heden geen

ander noch beter kenteken. Wat de har-

dere Verfteeningen betreft, die, by voor-

beeld, in Marmerfteenen , Vuurfteenen,

Leien , en wat dies meer is
,

gevonden
worden; daar omtrent heeft men niet veel

bedrogs te dugten; dewyl geen Konfte-

naar
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naar in (laat is, om de Natuur zoo ver te

volgen ,
zonder in ’t oog loopende misda-

gen te begaan. Hier heeft men derhalven

vryheid , om zelfs fraaie (lukken te laaten

polysten
, die een Kabinet niet weinig cie.

raad byzetten ; als daar zyn de Marmers
met Ammonshoornen en veelerlei andere

Schelpen meer. Gansch anders is ’t gele-

gen met de verfteende Planten, Bladen,
Wortelen, Zeegewasfen, en dergelyken.

Zoodanige voorwerpen behoort men on-
gepolyst te houden , ten zy het eene of
andere (luk het zelve, by overvloed, toe-

laate. De kennelyklfe en fraaide Hukken
zyn de besten ; vooral dezulken die de Plan-

ten nog verheven vertoonen; om dat ze

dan als weezenlyk verfteend, en niet als

indrukfeis aangemerkt kunnen worden.
Verlleend Hout is meestal in zyne eigen

gedaante, en komt ook veeltyds gepolyst

voor; men heeft desaangaande tegen niets

anders op zyne hoede te zyn ; dan dat men
geen Steenkool , Leiagtig Marmer, en der-

gelyke Schelfcrige Steenen , voor verfteend

Hout aan zie. Het overige ; dat de Ver-

fteeningen zou mogen betreffen , is van

zoo weinig belang, dat het der moeite niet

waardig zy , om ’er byzonder op (laan te

blyven; waarom wy, deeze onze Verhan-

deling, als naar het bedoelde breed genoeg
uitgewerkt, befluitende, het verdere aan

den lust tot onderzoek , de ondervinding , en

de kunde der Liefhebberen zelven over-

lasten.

MINE-
RAaL-

kabinet.

Llll 4 Zie
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narede. Zie hier dan, geachte Leezers, en waarde

Vaderlanders, het Hot der Verhandelingen

wegens de Natuurlyke Delfftoffen van Hol-

land; vergun my, dat ik ulieden, ter dier

gelegenheid, nog deeze weinige Bladzyden,

ter gunftige befchouwinge , aanbiede ; ftrek-

kende om nog eenig Berigt te geeven, zoo
ten opzichte van het reeds afgedrukte, als

wel byzoncler ten aanzien van het geen nog

te volgen Haat. Ik had my, gelyk ik in

myn E rfle O el te kennen gaf, voorgefteld,

dat eene befchryving der Delfftoffen van

Holland geen grooter Boekdeel, dan het

eerfte was, zou vereifchen ; dog, opge-

wekt door de gunftige aanmoediging vee-

lei* geagte Mannen, en tevens aangefpoord

door oplettende Leezers, die hun genoe-

gen betuigden , wierd my het werk fteeds

aangenaamer, en ik getroostte ’t my geen

moeite te fpaaren , om zoo veel voldoe-

ning te geeven , als my mogelyk ware. Dit be-

woog my zelfs, om myn eerstgemaakte plan

meer uit te breiden en dus te verbeteren

:

en dit voorneemen , ondanks veele zwaarig-

heden, werkftellig maakende, ontdekte ik

wel dra veel meer weezenlyk noodige en

nuttige zaaken, dan ik my in het eerfte

plan voor den geest gebragt had. Dit leid.

de my tot nieuwe onderzoekingen; nood-

zaakte my, om, ter meerdere zekerheid,

naar deeze en geene plaatfen weder een
reis-
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reisje te doen; en intusfchen kwamen tny nareds.

ook oordeelkundige Berigfcn, van tot nog
ongemelde byzonderheden , ter hand. Aan
dit alles, geëerde Lazers, is het toe te

fchryven , da" men het Tweede Deel van de
Natuurlyke Historie van Holland

,
tegen myne

verwagting, tot twee Stukken heeft zien

aangroeien. Dan dit, fchoon in den aan-

vang niet bedoeld, zal niemand, zoo ik

vertrouw , my kwaalyk neemen ; en ik

durf, onbefchroomd , het aan ’t oordeel

van ieder befcheiden Leezer overlaaten
, of

ik het vveezenlyke nut van ’t Vaderland,

naar myn vermogen, niet in ’t oog gehou-

den heb, met zulke zaaken , die dit Land
volftrekt betreffen , of welker kennis het

zelve van dienst kan zyn, omftandiger te

verhandelen , dan zoodanige voorwerpen ,

die, naar myne gedagten, van minder be-

lang waren. Ik heb ook te minder zwaarig-

heid, om hier en daar wat breedvoeriger

te zyn; weetende dat myn fchryven in-

zonderheid gefchikt was voor onderzoek-

lievende Hollanders, die geen genoegen
neemen in oppervlakkige Berigten ; wier

Wysgeeren en Natuuronderzoekers, bo-

ven den roem van voortreflyke uitvin-

dingen gedaan te hebben , by alle Volke-

ren van Europa, gepreezen worden, uit

hoofde hunner kunstrykfte navolgingen en
bezadigde onderzoekingen. Ik heb dan,

als een Nederlander, liever wat breedvoe-

rig dan te oppervlakkig willen weezen,
voor myne onderzoeklievendeLandsgenoo-

L 1 1
1 5 ten

,
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ifAAEDE* ten, te meer, daar ik my nog Reeds her-

inner de les , die my de beroemde oplet-

tende MLisscHEN broek meermaals heeft

ingeprenc. „ Wees”, was zyne taal
, toen

de avondftond zyner grysheid naderde ,

wanneer de dageraad myner jeugd my de
veelvervvige fchoonheden der Natuure be-

gon te vertoonen , ,, wees voorzigtig , en

3, gaa vrymoedig voort. De Natuurlyke

3, Historie is eene diepe Goudmyn , in wel-

3, kernen altoos meer voorraads van nieuwe

3, nafpooring ontmoet , dan de opmerkzaam-

3, lle zig kan voörftellen.Zoek nooit het kor-

33 te,daareenomftandig nut en noodigeene

3, breedere voorftelling eischt, en vermyd

,, altoos het lange
, daar het zaaklyke zig zel-

3, ve verklaart. Men moet langzaam en gefta-

3, digvoortgaan. De Natuurkunde komt ons

5, voor als een zeer hooge ongenaakbaare

3, Berg, dien men, zoo men zagtjes op-

3, klimt, geftadig met nieuwe onbekende

„ heuvelen bezet vind; welken niemand,

3, in ’t eerfte opklimmen , verwagt zou

,3 hebben. Dog al voortgaande , wint men

;

3, men ftygt allengskens hooger , en komt,

3) zoo niet alle, ten minften veele zwaarig-

,3 heden te boven”. Deeze lc^ , die ik my
dikwerf herinner , heb ik bovenal in deeze

Verhandelingen over de Delfttoffen be-

waarheid gevonden. Vaak beklom ik on-

verwagte heuvelen , en trad op nieuwe my
onbekende gronden ; edog niet tegenftaan-

de dat alles, heb ik egter , althans gedeelt-

lyk, myn doelwit bereikt: fchoon ik zeker-

lyk
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]yk nog veele heuveltjes voorbygeftapt zal

weezen , die my ongemerkt gebleeven
, of

door niy niet naauwkeurig befchouwd zyn,
om dat ze te veel ter zyde van mynen weg
lagen : want zoo ik ze allen oplettend had
willen bezoeken en befchryven, dan zou
myn werk nog veel uitvoeriger geworden
zyn. Dit vermydende, en, zoo ik ver-

trouw, geene bypaden inOaande, heb ik

beftendig het zaaklyke nut , zoo verre het my
bekend was, in ’t oog gehouden : laatende

voorts een verder naauwkeurig onderzoek
aan Natuurkundige Liefhebbers over. Wel
verre van te denken , dat myn Werk in al-

les volmaakt zou zyn , belyde ik rondbor-

ftig niet te twyffelen, dat ’er nog veel

meer aan ontbreekt, dan ik zelf wel gewaar

zou kunnen worden. Indien 'er dan in de

dus ver behandelde onderwerpen eenige

zaaken, of overgeflagen , of te kort, of

te beknopt, of ook anderen te breedvoe-

rig mogten voorkomen; zoo is myn ver-

zoek , dat men my dan ten minfte die gunst

betoone , van te erkennen , dat zulks

groot’yks toegefchreeven moet worden,
aan de fchryfswyze, die ik, myns oordeels,

op goeden grond, in deezen, best oor-

deelde; waar in ik my minder gehouden
heb aan Zamenftelkundige bekortingen

,

waar mede zig veelen myner Landgenoo-

ten niet vermoeien ; dan wel aan befchry-

vingen,die voor eiken oplettenden en zelfs

eenvotidigen Nederlander duidelyk ver-

ftaanbaar zyn.

NAREDE

By
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NAREDE. By aldien ik deeze gunst van myne geach-

te Leezers ondervinden mag, zal ik rustig

voortgaan; en my van de tot nog gebruik-

te vryheid bedienen , om in ’t voorftellen

van weezenlyk nuttige zaaken myner pen-
ne den vryen toom te geeven. My dit bil-

lyke regt, naar den Vaderlandfchen trant,

aanmaatigende , ben ik bereid , om , hoopen-
de op de aanhoudendheid van dengunftigen
byftand myner kundige Landsgenooten

,

met behulp der oplettendheid myner Boek-
verkoopers

,
het Derde Deel der Natuurlykt

Ui$:o>ie van Holland , zoo zindelyk als de

voorgaande, het licht te doen zien; waar
van ik, buiten onvoorkomelyke toevallen

,

zoo God wil, nog in dit Jaar, een Ruk
hoop af te geeven. In ’t zelve zal ik den
Leezer het Ryk der Dieren tragten open
te leggen; naar de eigende manier van behan-

deling, welke ik tot hier toe gehouden heb.

Dat is
, ik zal de Dieren , welken volftrekt tot

dit Land betrekking hebben, zoo naauw-
keurig en onderfcheiden als my doenlyk is,

voorftellen ; bovenal ftaan blyven op die

oude fterke zenuw van ons Vaderland , den

Veebouw; en niet zeer uitweiden over

Dieren , welken tot een geringer tak van

voordeel behooren , of van mindere be-

kerde nuttigheid zyn. In verwagting, dat

deeze keuze en. manier van behandelen,

mynen Vaderlanderen moge behaagen , zal

ik op dien voet voortgaan; terwyl ik my
vleie met het ftreelende denkbeeld, dat

myne Landsgenooten het reeds uitgegee-

ven
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ven en bet verdere gevolg met een goedgun
ftig oog zullen aanzien, als een blyk van
myn ftandvascigen lust , om het myne aan te

wenden ter vermeerderinge van nutte kun-
digheden , ten dienfte van ons beminde Va-

derland; en tevens iets toe te brengen,
dat ter eer van den nooit volpreezen Schep-

ter en ontzachelyken Beftierder der Na-
tuure kan ftrekken. ’

NAREDE.

RE-
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Eerjie Gfjlagt.

GEELEOKER-AARDE.
j 363

Vloei baare Oker Guhr.

Roest Oker. Magnetisch Oker.

Mergelagtige fyne Oker.

Fyne Bruine Oker.

Leem of Klai-oker.

Geel aaneenverbonden Oker-zand.

Bruine aaneenverbonden Oker-

zand- aarde.

Roode aaneenverbonden Oker-

zand- aarde.

394

395

396 '

397

393

Tmffdagtig Gejlagt.

BLAAUWE A ANEENVERBON-
DEN AARDE. 398

Twee-II. DEEL. Mmmm



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optel 1.

der

Getal

der
Tweede Geflagt. BI.

Soort. Soort. ZWAVELIGE BITUMINEUZE
AARDE, OF DAR Y. 402

42 I Zoute Molmagtige Dary. 428

43 2 Bitumineuze vaste Dary. —
44 3 Bitumineuze houtagtige Dary. 429

45 4 Bitumineuze zoete Dary. 430

Derde Geflagt.

VEEN - AARDE. 43 1

46 i Zwart aaneenverbonden Bitumi-

neus Turf veen. 616

47 2 Bros oppervlakkig Veen. 617

48 3 Taai Bruin Veen. 618

49 4 Rood ligt Veen. Vechter veen. —
5° 5 Rood bruin Veen, met Water-

plantdeelen vermengd. 6.9

5 X 6 Roodagtig Veen , met Hout en

Wortelen vermengd. —
52 7 Zyper Riet-veen , enz. 620

53 8 Koedyker Riet- veen. 623

54 9 Hei-veen. 624
55 10 Veen uit verrot Mors. —
56 ii Wier-veen. —
57 T 2 Bosch-veen. 625
58 13 Zandig Moerig-veen. —
59 H Klaiagtig Veen. 6l6
60 15 Zandig Duin-veen. —
61 l6 Veen met Keitjes en Steentjes ver-

mengd. 627
62 17 Veen met Schelpen vermengd. —
63

| 18
|
Ho.utagcig Veen,

1

—
Brak-



van HOLLAND.
Optell.'

der

Soort.

64
65
66

67
6 8

69

70

7 1

72

73

74
75

Getal

der
Soort.

*9
20
21

Brak Veen.
Zout Veen.
Mollem Veen.

B!.

628

629

Vierde Geflagt .

AANEENVERBONDEN MINE-
RAALE AARDEN, MET VI-

TRIOOL GEESTEN VER-
MENGD. 630

1

2

3

Yzer Vitriool-aarde.

Koper Vitriool- aarde.

Zinc Vitriool-aarde.

630

Vyfde Gejlagt.

SALPETER AGTIGE MINE-
RA AL-AARDEN. <531

1

2

3

4

Salpeterige Kalk aarde.

Salpererige Klai-aarde.

Salpeterige Veen-aarde.

Salpeterige Dierlyke Aarde.

631

632

Zesde Geflagt .

M I NE RAALAGTIGE ZEE-ZOUT-
AARDE.

Klaiagtige Zee- zout aarde. .

Veenagtige Zee-zout-aarde. ,

Ó32

632

Mmmm 2



Optell.

der

Soort.

76

77

78

79
80
81

TAFEL der DELFSTOFFEN
Getal

der

Soort.

I

Zevende Gejlagt.

AA NEENVERBONDEN AARDE,
MET MIDDELBAARE OF
PLA/NT- ZOUTEN VER-

MENGD.

Jgtjie Gejlagt.

AARDE, MET DIERLYKE ZOU-
TEN VERMENGD. AMMONIA-

KAALE AARDE.

BI.

633

TWEEDE ORDE.
ONVERBONDEN MOE-

DER. AARDE.

EERSTE RANG.

ZUIVERE AAN STOF VER-
DEELDE MOEDER.AARDE.

Eenïg Gejlagt.

GEMEENE ZUIVERE AARDE.

Zavel-aarde, graauwe Aarde. .

Rosroode Aarde.

Zwarte Aarde. Mollem-aarde.

Uit Asfche ontfloopte Aarde.

633

635

637

637

638

639

640

TWEE-



van HOLLAND,
Optel!.

der

Soort.

Getal

Ier

Soort.

82

83

84

85
86

*87

88

89

TWEEDE RANG.
VERMENGDE ZWARTE ALGE-

MEENE AARDE.

Ecrjle Geflagt.

VERMENGDE MO LM- AARDE.

Tweede Geflagt.

GEMEENE ZWARTE ZANDIGE
TUIN-AARDE.

Derde Geflagt.

ZWARTE TEEL* AARDEj MET
VEEN EN ALLERLEI VER-
DORVEN PLANTSTOF»
FEN VERMENGD.

Onverbonden Veen*aarde. Cavel

aarde.

Bosch-aarde.

Hei-aaade.

Tuin-aarde.

Run*aarde.

Vierde Geflagt.

ZWARTE TEEL-AARDE, MET
ALLERLEIEN MEST VAN
DIEREN VERMENGD.

BI.

641

650

651

652

653

654

<554

Teel-aarde , met Koemest ver

mengd. . . 1656

Mm mm 3 Teel-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Soort.

Getal

der
Soort.

90 2

91 3

92 4

93 s

94 6

95 7

96 8

Teel-aarde, met Paardenmest ver-

mengd.
Teel-aarde, met Verkensmest ver-

mengd.
Teel-aarde, met Schaapenmest ver-

mengd.
Teel-aarde, met Duivenmest ver-

mengd.
Teel-aarde, met verrotte Visch-

deelen en Grom vermengd.
Aarde, met Schelpdeelen en Kalk-

ftoffen van Dieren ontleend,
vermengd.

Aarde, met Menfchendrek en dee-

len van Menfchen , vermengd.

DERDE RANG.

MINERAALAGTIGE , STOF-
LYKE en STROOIBAARE

AARDE.

Eerfte Gejlagt.

ONVERBONDEN STROOIBAA-
RE OKER-AARDE.

97 i

98 2

I

Oker-aarde , mee Gubr of vloeibaar

Oker vermengd.

Onverbonden fyne bruine Oker-
aai de. ...

BI.

656

65?

658

659

66

0

66 1

661

On-



van HOLLAND
Optel!.

der

Soort.

99

100

101

102

103

104
105
106

107
ic8

109
110

Getal

der

Soort.

3

4
5
6

Onverbonden grove bruine Oker-
aarde.

Roode onverbonden Oker-aarde.

Yzerroest Aarde.

Magneetifche Oker aarde.

Tvsyffelagtig Geflagt.

i BLAAUVVE ONVERBONDEN
STOFLYKE EN STROOI-

BAARE AARDE.

Tweede Geflagt.

ONVERBONDEN STROOIBAARE
VITRIOOL AGTIGE AARDE.

i Yzer Vitrioolige.

2 Koper Vitrioolige.

3 Zinc Vitrioolige.

Derde Geflagt.

ONVERBONDEN SALPETER I-

GE STROOIBAARE AARDE.

i Salpeterige Klai-aarde.

2 Salpeterige Kaik-aarde.

3 Salpeterige Veen aarde.

4 Salpeterige Dierlyke Aarde. .

1

BI.

661
662

663

664

664

664

664

Vier-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Op teil.

der

Getal

der
Vierde Geflagt.

Soort. Soort.
•

ONVERBONDEN STROOIBAA-
RE ZEEZOUT-AARDE.

III I Klaiagtige Zeezout-aarde.

1 1

2

2 Veenagtige Zeezout-aarde.

IJ S 3 Kalkagtige Zeezout aarde.

114 4 MetZeezout vermengdeTeel-aarde,

1IS 5 Dierlyke Zeezout-aarde.

Vyfde Geflagt .

u6 I ONVERBONDEN AMMONIA-
KAALE AARDE, MET DIER-
LYKE ZOUTEN VER*

MENGD.

BI.

664

664

6ÓS

TWEE-



t

Opiell

( der

[ Soort.

ï 1

8

.“9
1 20

I 2 i

122

123
I24

Getal

der

Soort

van HOLLAND.

TWEEDE CLASSE.

Z A N D E N.

Bevat 2 Orders. 5 Rangen. 15 Geflag-

ten en 42 Soorten.

Bh

666

II. DEEL.

EERSTE ORDE.

ALGEMEENE ZANDEN.

EERSTE RANG.

ZUIVERE FYNE ZANDEN.

Eerfle Gejlagt.

MEELAGTIG STUIF-ZAND.

Wit Stuif-zand.

Aschverwig Stuif-zand.

Steen zand.

Tweede Gejlagt .

WEL ZAND.

Zoet Wel zand.

Strand Wel zand.

Blaauw Wel-zand.

Graauw Wel-zand.

Nnnn

669

670

671

672

67 3

<573

682
684
685

1

Geel



TAFEL der DELFSTOFFEN
1 Optcll. Geca!

j

der der
* Soorr. Sourr.

I2 5 5 Geel Wcl-zand.
126 6 Aschvenvig Wel-zand.

Derde Gejhgt.

GLAS- ZAND.

127 i Wit Naarder Glas-zand.

I 28 2 Wit Harger Glas-zand.

129 3 Wit Schuur-zand.

Vierde Gejlagt.

GEMEEN DUIN- EN ZEE-ZAND , eHZ.

130 i Geel Duin of Strand-zand.
I3I 2 Wit Duin-zand.
132 3 Blaauw Duin-zand, enz.

TWEEDE RANG.

ZUIVERE GROVE ZANDEN.

Eerfle Gejlagt.

KEI-ZAND.

133 i Wit grof Naarder Kei- of 'Quarts-

zand

134 2 Bruin Kei-zand.

BI.

685

685

699
700
701

702

713
714
735

7*5

716

716
717

Twee-



üptell.

der

Soort.

135
136

137

•138

139
J4.C

I4I

142

Getal

der

Soort

van HOLLAND.
Tweede Gejlagt

.

GROF GEMEEN RIVIER* ZAND.

Wit grof Rivier-zand.

Graamv grof Rivier zand.

Geel grof Rivier-zand.

DERDE RANG.

VERMENGDE ZANDEN.

Eerfie Gejlagt.

MET AARDE EN MOLM VER-
MENGD ZAND.

V'-zand.

Maas-zand.

vleer-zand.

Tweede Geflagt.

ZWART ZAND, MET VEEN EN
PLANTSTOFFEN VER-

MENGD.
/

Derde Gejlagt.

ZWART ZAND, MET DIERLY-
KE STOFFEN VERMENGD.

BI.

7 J 7

717

718

718

719

720

720

Nnnn 2 TWEE



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optel].

der

Soort.

143

144
145
146

147

148

149

15°

15 1

Getal

der

Soort. TWEEDE OUDE.
BI.

MINER AALE en ME-
TAAL-ZANDE N. 722

EERSTE RANG.

METAAL-ZANDEN. 734

Ecrjte GJlagt.

I GOUD-ZAND, 734

Tweede Geflagt.

YZER-ZAND. 734

I Magneet-zand. 735
2 Zwart Yzer-zand. 736
3 Bruin Yzer-zand. —
4 Yzerroestig-zand. ’

TWEEDE RANG.

MIN ERAALE ZANDEN. 737

Eerjle Geflagt.

OKER-ZANDEN. 737

I Fyn geel Oker-zand. 738
2 Bruin Oker-zand. —
3 Rood Oker-zand. —
4 Zwart Bruin Oker-zand. —

Twee-

'



van HOLLAND.
Optell.

der

Getal

der
Tweede Geflagt.

Soort. Soort.

GLIM ZAND. BLINK. ZAND.

152 I Glimmend Tin- of Lood zand.

153 2 Granit-zand.

Derde Geflagt.

ZWAVEL-ZAND.

154 I Pyrit-zand.

155 2 Bitumineus-zand.

Vierde Geflagt .

ZOUTE ZANDEN.

15 Ó I Vitriool-zand.

*57 2 Salpeterig.zand.

158 3 Zee-zout-zand.

159 4 Ammoniakaal-zand , enz.

BI.

739

739
740

741

741
742

742

743

Nnnn 3 DER.



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Soort.

Getal

der

Soort.

BI.©WW»’
DERDE CLASSE.

S T E E N E N. 744

Bevat 4 Orders. 9 Rangen. 44 Gejlagten.

en 91 Soorten.

EERSTE ORDE.

KALK-A ARTIGE
STEENEN.

ƒ

EERSTE RANG.

MARMER- A ARTIGE
STEENEN.

Eerfts Gcflagt.

748

160

161
|

162

1

2

3

163 1

FYNE KALK- STEEN.
[ 749

Zwarte Kalk fieen. . [750
Blaauwe Kalk-fteen. . . \

—

Bruine Kalk fteen. .
.

[

—
Tweede Gejlagt.

GLIMMENDE KALK-STEEN.
1
751

|

Witte glimmende Kalk-fteen. . *75^

Blaauwe



van HOLLAND.
Optell.

der

Soort.

164
165

lóó

Getal

der

Soort.

2

3

4

Blaauwe glimmende Kalk-fteen.

Zwarte glimmende Kalk-fteen.

Geaderde groene Kalk-fteen. .

Derde Geflagt.

167 I UIT LAAGEN GEVORMDE
KALK-STEEN.

Vierde Geflagt .

I68 I MARMER.

Vyfde Geflagt .

GIPS.

169'

160

1

2

Albast. . .

Bladgips.

Zesde Geflagt.

X 7 i I CHRISTAL-GIPS.

TWEEDE RANG.
SPATH-AARTIGE STEENEN.

Eerfte eenig Geflagt.

f72 I ONDOORSCHYNEND BLAD-
S P A T II.

BI.

752

753

753

755

757
758

759

759

760

TWEE.



TAFEL der DELFSTOFFEN
.Optel!.

der

Soort.

Getal

der

Soort. TWEEDE ORDE.
GLAS-AARTIGE

STEENEN.
1

•

173 I

EERSTE RANG.

LELAARTIGE STEENEN.

Eerfte Gejlagt.

ZWARTE BLAD- LEI.

Dek-leien.

174 2 Steenkool-leien.

175 I

Tweede Gejlagt.

WEEKE LEI' STEEN.

Klaiagtige Lei-ileen.

176 2 Oaryagtige Lei-iteen.

'77

1

i

TWEEDE RANG. .

ZAND-STEENEN.

Eerfte Gejlagt.

FYNE ZAND-STEEN. SLYP-
STEEN.

;

1

BI.

761

762

764

764

765

765
766

766

767

Twee-



Optell.

der

Soort.

17B

179
180

181

182

183

184
185
186

187
188

189
190
191
II.

Getal

der

Soort.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4
5
6

7
8

DEEL.

van HOLLAND.

Tweede Geflagt.

GROOVE ZAND-STEEN. HART-
STEEN.

Witte Bik-fteen.

Roode Bik-fteen.

Molen-fteen.

Derde Geflagt.

VERMENGDE ZAND-STEEN.

Glimmer Zand-fteen.

Granit Zand-fteen.

Keiagtige Zand-fteen.

DERDE RANG.

KEISTEEN-AARTIGE
STEENEN.

Eerfte Geflagt.

ZUIVERE ONDOORSCHYNEN-
DE KEIEN.

Straat- keien.

Witte Quarts-keien.

Roode Quarts-keien.

Geele Quarts-keien.

Purper zwarte Quarts-keien.

Blaauwe Keien.

Groenagtige Quarts-keien.

Zwaluw-keien.

Oooo

768

774

775

775

776

77<6

797

798
801

803

804

1 805
Twee.



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optel!.

der
Getal

der
Tweede GeJJagt. 1 ]

Soort; Soort.

GEFIGUREERDE ONDOOR-
SCHYNENDE KEIEN.

I92 I Driekant-hoekige Keien.
*93 2 Penning. keien.
• 94 3 Geaderde Keien.

Derde Geflagt .

ZAND - KEIEN.

*95 i Witte Zand-keien.

190 2 Geeje Zand keien.m 3 Purpere Zand-keien.

193 4
|

[Zwarte Zand-keien. . <1.

*99 5 Graauwe Zand-keien. .

Vierde Gejlagt.

HALF DOORSCHYNENDE
KEIEN.

ZOO X Iloornagtige Vuurzeen.
201 2 Biaauwe Vuur-ileen.
202 3 Zwarte Vuur-fteén.

203 4 Geele Vuur-fteen.

Vyfde Gejlagt.

DOORSCHYNENDE AGAAT-
KE IE N.

204 r B’aauwagtige Agaat-kei.

205 2 Purperagtige Agaat-kei. ,

j

206 3 !
! Jasp agaat.

805

807
809
810

812.

813'

814

815

81 6

817

8 1

8

819

820



van HOLLAND.
j
Opteil.

I der

1 Soort.

207

Getal

der

Soort.

I

Zesde Geflagt.

JASPIS KEIEN.

00OOJ I

VIERDE RANG.
ROTS-STEEN-AARTIG

STEENEN.

Eerfte Geflagt.

ONDOORSCHYNENDE ROTS-
STEEN EN.

Roode Rots-iteen.

209 2 Geele Rots-deen. . #

210 3 Groene Rots-fteen.

21

1

4 Bruine Rots-deen,
212 5 Geaderde Rots-deen.

213 6 Blaauwe Rots-deen.

214 1

Tweede Geflagt.

AGAAT ROTS-STEEN.

215 i

Derde Geflagt

.

ZANDIGE PORPHYR-STEEN.

'2T6 i

Vierde Geflagt.

JASPIS STEENEN.

Agaat Jaspis.

217 2 • Roode Jaspis.

2l8
1

3 Groen gedipte Jaspis.

219
j

4 I
Graauw gedipte Jaspis.

220 1

5
1 Blaauw gedipte Jaspis.

Oooo 2

BL

8-20

822

823

824

825

825

826

82?

82S

8291



optell.

der

Soort.

221
222

223

224

225

TAFEL der DELFSTOFFEN
Getal

der

Soort

6
’

7
8

Roode geflipte Jaspis,

Geaderde Jaspis.

Porphyr Jaspis.

Vyfde Geflagt.

Q^U ARTS.

VYFDE RANG.
KRISTAL-AARTIGE

STEENEN.
Eerjie Geflagt.

ROTS-KRÏST AL.

Tweede Geflagt.

ROOD KRISTAL OF BASTERD
R O B Y N.

Derde Geflagt.

ZESHOEKIG BLAAUW OF
SAPHIER - KRISTAL.

Vierde Geflagt.

GEEL B ASTERD TOP AS-

KRISTAL.

Vyfde Geflagt ,

GROEN BASTERD ESMARAUD
OF SMARAGD.

BI.

830

831

831

832

834

834

835

835

835

Z<r-



Optell

der

Soort.

226

Getal

der

Soort,

van HOLLAND.

Zesde Geflagt.

DONKER DOORSCHYNEND
KRISTAL.

Zevende öeflagt

.

DIAMANT.

Amersfoortfche Diamant*

Zlgtfle Geflagt 4

R O B Y N.

Negende Geflagt»

SAPHIER.

Tiende Geflagt.

TOPAS.

Elfde Geflagt.

ESMARAUD.

Twaalfde Geflagt

.

CHRYSOLIT.

Dertiende Geflagt .

AMETHIST.

Veertiende Geflagt.

GRANAAT.
Oooo 3

BI.

835

835

836

83«

836

836

836

837

837

837

hf-



Opccil.

der

Soort.

227
22*8

229

230

ry o 1

O *

Getal

der

Soort.

TAFEL der DELFSTOFFEN
Fyftiende G jlagt.

hyacint.

Zestiende Gejlagt.

BERYL-STEEN.

De Soorten der Geflagten van dee-

zen rang
, flegts by wyze van

eene fchetswyze optelling voor-
gemeld zynde, als niet volftrekt

tot Hollands Delfftoffen behoo-
rende, kunnen op dezelve Blad

zyden , der hier afgefchetfte Ge •

Jlagten
,
gevonden worden.

DERDE ORDE.

ONSMELTBAARE
STEENEN.

E E N 1 G E RANG.
ONSMELTBAARE STEENEN.

Eerjle Gejlagt.

GLIMMER-STEEN.

Glimmer aan Schubbetjes.

Aaneenverbonden G Iimmer- ftecn.

Geele Glimmer Katcegoud.

Witte Glimmer Kattezilver. .

Tweede Gejlagt.

TALK.

BL

837

838

839

;

S 39
1
8

I

[840

1 841

jj~"

- t



van HOLLAND.
Optell.

der

Soort.

232

233

234

235

236

23?

238

Getal

der

Soort. VIERDE ORDE.
SAAMGESTELDE VER-
MENGDE STEENEN.

BI.

845

EENIGE RANG.

SAAMGESTELDE VERMENG-
DE STEENEN.

Eerfle Gcflagt.

ENKELE ROTS - STEEN. GRUI-
ZIGE ROTS-STEEN.

Spathagtige enkele Rots-Reen.

Qiiarts en Spathagtige enkele Rots
Reen.

Lei-aartige Rots-Reen, met Glim'

mer vermengd.
Zanden Steenige Rots-Reen, met
Glimmer vermengd.

Quarts en Glimmeragtige enkele

Rots-Reen.

Harde enkele Quartsagtige Rots-

Reen.

Weeke enkele Quartsagtige Rots-

Reen.

Tweede Gejlagt.

GRYS GRAAUWE VERMENGDE
ROTS-STEEN.

845

849

849

850

|
850

Graau-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optel!.

der

Getal

der
]

Soort. Soort.

239 I Graauwe Spath Rots-fteen. . !

240 2 Graauwe Quarts Rots-fteen.

241 3 Graauwe Glimmer Rots-fteen.

242 4 Evenredig met Quarts, Spath en

Glimmer vermengde Rots-fteen.

Derde Gejlagt.

GRAAUWE FYNE ROTS-
STEEN.

243 i Fyne donkergraauwe bruine Spath-

aartige Rots-fteen.

244 2 Fyne graauwe of bruine Quarts-

aartige Rots fteen.

245 3 Fyne donkergraauwe bruinagtige

Glimmer Rots-fteen.

246 4 Evenredig vermengde fyne Rots-

fteen, * . .

Fierde Gejlagt.

AANEENGEGROEIDE ROTS-
STEEN*

247 £ Verbonden Kci-fteen met gemeen
Zand.

248 2 Verbonden Kei fteen met Oker-

zand.

249 3 Veerbonden Kei-fteen met Yzer-

oehr.

1 250 4 Aaneenverbonden Rots. en Kei

fteen , enz.

BI.

850

850

8$i

85a

855

856

VI LR-



van HOLLAND,
Optell.

/der

Soort.

251

252

253
II.

Getal

der

Soort.

I

DEEL.

VIERDE CLASSE.

MINERAAL EN.

Bevat 2 Orders. 5 Rangen. 18 Gejlag-

ten en 23 HonfU-Soorten.

EERSTE ORDE.

De ZOUTEN.

EERSTE RANG.

De ZUURE ZOUTEN.

Eenig Gejlagt.

VITRIOOL.

TWEEDE RANG.

ALKALYNE ZOUTEN.

Eerfte Gejlagt.

VAST PLANTAARTIG ALK Ar

L Y N - Z O U T.

Tweede Gejlagt.

VAST DELFBAAR ALKALYN.
Pppp

BI.

<*59

863

865

865

873

875

876
Der-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Soort.

254

-55

Getal

der

Soort

I

I

Derde Bygevoegd Gejlagt

MUUR-ZOÜT, MUUR-SALPE-
TER.

Vierde Bygevoegd Gejlagt .

BORAX.

256 I

DERDE RANG.

MIDDELBAARE ONZYDIGE
ZOUTEN.

Eerjle Gejlagt .

GEMEEN ZOUT.

Delfbaar gemeen Zout.

2 57 2 Fontein zout.

258 3 Zee-zouc.

259 i

Tweede Gejlagt.

AMMONIAK- ZOUT.

260 i

Derde Gejlagt .

SALPETER.

26

1

i

BTGEVOEGDE GESLAGTEN.

Vierde Gejlagt .

! AMMONIAKAAL SALPETER.

BI.

878

879

881

883

884
885
886

897

901

i

910

hfm



4
Optell.

der

Soort.

Getal I

der

Soort.

2Ó2 I

263 I

264 I

265 I

266 I

1

267 I

van HOLLAND.

Vyfch Gejlagt .

CUBISCH SALPETER.

Zesde GJlagt.

GEVIT RIOLIZEERD ZOUT.

Zevende Gejlagt.

WONDERZOUT VAN GLAUBER.

Jgtfte Gejlagt .

VITRIOOL AMMONIAK-ZOUT. [913

BI.

911

912

912

VIERDE RANG.
AARDAGTIGE ZOUTEN,

Eenig Hoofd- Gejlagt.

ALUIN.

TWEEDE ORDE.
ZWAVELAGTIGE

STOFFEN.

BENIGE RANG.
ZWAVELAGTIGE ZWAVEL*

AARDEN.

Eerjle Gejlagt .

ZWAVEL.
Pppp 2

9H

915

920

920

1920

Twee.



TAFEL der DELFSTOFFEN
OptelL Getal

der der

Soort. Soort.

268i I

269
j

2

270 3

271 4

272 I

273 I

Tweede Geflagt.

BITUMEN.

BI.

925

Week Bitumen.

Bitumineuze vaste Dary.
Allerlei Zwavelig Brak-veen.

Steen*kool.

Derde Geflagt.

PYRIET ZWAVEL.

Vierde Gefiagt .

925
926

927

BARN-STEEN. 927

Roode doorfchynende Barn-fteen# 930

VYF-



van HOLLAND.
Optell.

der

Soort.

274

275
276

277
278

279

280
' 281

fr” . ..
Soort.

VYFDE CLASSE.

METAALEN.
Bevat haare eenige Orde. Eenigen Rang. 4

Gejlagten en 17 Soorten.

EENIGE ORDE.

METAALEN.

BI.

933

935

EENIGE RANG.

METAALEN. 935

1

2

3

4
5
6

7
8

Eerjle Gejlagt.

t

YZER.
j 935
t

Natuuiiyk Yzer. . . [945
Bladagtig Yzer-erts.

.
|

—
Schubagtig bryzeJig Yzer-erts. [946
Vast Yzer, Zand-erts.

.
1

948
Broos Zand-yzer-erts. . [951
Buisagtig Oker. Zandagtig Yzer-

j

erts. . . . . \
—

Takagtig Yzer-erts. . *952

Okeragtig Yzer-erts. .
* —

P p p p 3 Klak-



TAFEL der DELFSTOFFEN
. Optel!. Getal

der der

1
Soort. SoDrt.

282 9 Klaiagtige Yzer-erts.

283 10 Magnetisch Yzer-erts.

284 ii Yzer-giimmer.

Onzydig Geflagt.

YZER - STEEN EN. ADELAAR-
STEENEN.

285 i Platronde Adelaar-fteenen
, met een

vaste Kern.
286 2 Platronde Adelaar-fteenen , met

Gruis.

287 3 Witagtige Eironde Adelaar-ftee-

nen , met eene Kern.
288 4 Witagtige Eironde Adelaar-ftee-

nen
,
met Gruis.

Tweede Gejlagt.

289 i ZANDIG GOUD-ERTS.

Derde Gcjlagt .

290 i TIN -ERTS.

'7 A

BI.

953

954

959

960

960

961

ZES-



van HOLLAND.
O^tell.

|

Getal

der der
Bi.

Soort. Soort.

291

ZESDE CLASSE.

SAMENGROEIJING: 963

Bevat 1 Orders. 5 Rangen . 20 Gejlagten ,

en 79 Soorten.

EERSTE ORDE.
AANZETTINGEN of
OMKORSTINGEN.

EERSTE RANG.

DOOR HET VUUR GE
BOOREN STEENEN.

966

Eenig Gejlagt.

DOOR HET VUUR GEBOOREN
STEENEN.

TWEEDE RANG.

IN OF DOOR HF.T WATER
OMKORSTE STEENEN.

967

967

9<58

Eer-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Getal

der Eerfte Gejlagt .
BI.

Soort. Soort.

[N DE WEEZENS INDRINGEN-
DE AANZETZELS. 969

292 I Kalkagtige Aanzetzels. 970
293 2 Zee-korften. —
294 3 Zout-korften. 971

Tweede Gejlagt .

DRUIPSTEENEN, 97

1

295 I Pypagtige Druip-fteen. 975
296 2 Bladagtig knobbelige Druip-fteen. 977
297 3 Okeragtige Druip-fteen. 978

Derde Gejlagt .

TUF-STEEN. 979

TUF-STEEN BY ROKANJE. 98O

298 i Klai en Zandige Tuf-fteen ,
om Bie-

zen aangezet. 1021

299 2 Tuf-fteen op Hout aangezet. —
300 3 Met Tuf omkorfte Schelpen. 1022

301 4 Knobbelige Tuffteen. —

•

302 5 Koraalagtige Tuffteen. 1023

Twyffelagtig Gejlagt .

coOco i TWYFELAGTIGE TUF-STEEN. 1024

D F, R.



Gptell.

der

Soorr.

Getal

der

Soort.

van HOLLAND,

BI.

derde rang.

IN DE DIF.R' N of PLANTEN
OMMORSTE STEENEN.

Eerjle Gïflagt.

DIERLYKE OMKORSTE STEE-
NEN.

3°4 I Menfchen fteenen.

305 2 Paarden-lteenen.

306 3 Runder- of Koeien-fteenen.

3°7 4 Hairballen.

308 5 Vogel-fteenen.

309 6 Steenen van Schelp-dieren. Paar-

len.

310 7 Sceenen van gekorven Dieren.

Tweede Gejlagt.

3II i IN DE PLANTEN AANGEZET-
TE STEENEN.

TWEEDE ORDE.
VERSTEENINGEN.

EERSTE RANG.

DIERLYKE VERSTEE-
I N IN GEN.

II. DEEL.

1025

1027

1028

1030
10 <1

1032

'033

1034
1036

1037

1038

Qqqq

f048

Eer-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Soort.

312

Getal

der

Soort.

3*3
314
315
3x6

317

3x8

319
320

0 21

Eerjle Geflagt.

322

323

VERSTEEN INGEN VAN MEN-
SCHEN.

Tweede Geflagt.

VERSTEENINGEN VAN VIER-
VOETIG GEDIERTE.

Gegraaven Paarden-beenderen.

Gegraaven Konynen-beenderen.
Gegraaven verhard Weezeltje.

Gegraaven Elephants-beenderen.

2

3

4

5

6

BI.

1049

1051

1054

1055
1056

Derde Geflagt.

VERSTEENINGEN OF GE-

GRAAVEN DEELEN VAN
GEVOGELTE.

Vierde Geflagt .

VERSTEENDE OF GEGRAAVEN
DEELEN VAN VI3SCHEN.

Gegraaven Beenderen van Walvis-

fchen of Cachelotten.

Roggen beenderen.

Steenagtige Vischtanden.

Steenagtige Herfen fteenen van

Visfchen.

Gegraaven Kaaken-beenderen van

Visfchen.

Gegraaven Graaten en Wervel
beenderen van Visfchen.

1070

1074

1075
1078
1080

1085



van HOLLAND
.Optel!.

der

Getal

er Vyfde Gejlagt.

1

BI.

Soort. OO’ t.

VERSTEENDE , GEGRAAVEN
OF VERKALKTE, EEN-
SCHAALIGE HOORNEN. 1086

324 I Ammons- hoorntjes. 1092
325 2 Duin-posthoorns. —
326 3 Rivier-poschoorns. 1093
3-7 4 Doojers of Zee-flekhoorns. 1095
328 5 Alykruiken of Tollen. 1096
3*9 6 Land-flekken. 1098
33° 7 Wulken of Zee-trompetten. 1099
331 8 Basterd Land en Rivier-trompet-

jes. IIOO
33^ 9 Muizen- oortjes. 1104

333 50 Gebakerde Kindjes. 1105

334 LI Wenteltrapjes. —

•

Byfoorten.

335 ’ 2 Dekfels van Schelpdieren. 1107

-
Zesde Gejlagt.

*

T WEESCHA ALIGE GEGRAA-
VEN OF VERSTEENDE

1108SCHELPDIEREN.

336 I Schotelfchelpen. 1109

1

Q.qqq 2 By-



TAFEL der DELFSTOFFEN
Optell.

der

Soort.

337

Getal

der

Soort.

I

Byfoort.

Met Yzeroehr verfteende Schotel

fchelpen , enz. voor Schevenin-

gen , enz.

333 2 Gaapers of geribde Schoteltjes.

339 3 Zaagjes.

340 4 Stompe getande Zaagjes.

34'
j

5 Dunfchaalige Schoteltjes. Roozen-
blaadjes.

342'6 Zonneftraalen.

343
|

1 ;

7 Dunichaalige Schelpen , uit het

Bedde by Hazaartsivoude.

344!\ 8 Kroon fchelpen. Hanen.

345
j!

9 -

jZee-mosfelen.

346
; 10 Dunfchaalige Rivier mosfel.

347 1 1 jnikfchaalige Slyk-mosfel.

43 12 Typ- mosfel. Mesfehegt.

349 13 'Oester fchelpen.

350 14 Sceen-mosfel.

Zevende Gejlagt.

VERSTEENDE PLANTDIE-
REN.

35t i Zee egels. Zee-appels.

35a 2 Zee-kat Beenderen.

I

BI.

r i io

in 5

i ii6

1117

iiiB
1120
1123

1124
1125

1126

1129

1129
1132

TWEE-



van HOLLAND
i Optell.

der

Soort.

Getal

der

Soort. TWEEDE RANG.

VERSTEENDE EN GEGRAA-
VEN PLANTAARTIwE
ZELFSTANDIGHE-

DEN.

Eerfte Geflagt,

VERSTEEND EN GEGRAAVEN
HOUT, TAKKEN OF BLA-
DEREN VAN BOOM EN.

353 I Verfteend Eiken-hout.

354 2 Verfteend Hout, met Schelpftof

doordrongen.

355 3 Steenkoolig gegraaven Hout.

356 4 Okeragtig Hout.

357 5 Gegraaven Elzen-hout.

358 6 Gegraaven Wilgen-hout.

359 7 Gegraaven Esfchen-hout.

:<bO 8 Gegraaven Beuken hout.

36 I 9 Verfteende Wortelen.

Tweede Geflagt,

3<52 i IN AARDE VERWANDELD
HOUT.

Derde Geflagt

,

3<53 i GEGRAAVEN BLADEREN VAN
B 0 O M E N.

Q.qqq 3

BI.

1132

1134

1134

Ï13?
1138

1139
1140

jH4ï

l"42

1142

j

ir43

Vier-



TAFEL der DELFSTOFFEN van HOLL.
Optell

der
Getal

der Vierde GeJIagt. I

Soort. Soort

364 I GEGRAAVEN VRUGTEN.
]

Vyfde GeJIagt .

GEGRAAVEN KRUIDEN OF
PLANTGEWASSEN. 1

365 I Gegraaven Waterplantdeelen. 1

366 2 Gegraaven Riet.

367 3 Gegraaven Waterlis.

368 4 Gegraaven Hei.

369 5 Gegraaven Morscb.

37° 6 Verhard gegraaven Wier. . j

]

Zesde GeJIagt.

VERSTEENDE Z EE K 0 R A A L E N. I

De Soorten hier van 5 weinig be-

trekking op dit Land hebbende
,

i

zyn by het GeJIagt afgefchetst. i

1147

1152

152Ï
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