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N ATUURLYKE HISTORIE
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UITVOERIGE BESCHRTFING
DER

DIEREN, PLANTEN
E N

MINERAALEN,
Volgens het Samenstel van den Heer
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Met naauwkeurige Afbeeldingen.

DERDE DEELS, EERSTE S T U jt.

De VERSTEENINGEN,

Te AMSTERDAM,'
f)y de Euv en van F. H OUT TU T Ni
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DE WEL EDELE HOOG GELEERDE

HEEREN.

DEN HE-ERE

GUALTKERUS van DOEVEREN,

Mei Doctor & Coll Cbtr. Prafes,

Hoogleeraar der Geneeskunde te Leiden.

Lyf- Medicus van zyne Doorluchtige Hoogheid ,

den Hcere Prince van Orange.

Lid van verfiheide binnen- en buitenland/*

Genootschappen van Geleerden.

DEN H E E R

E

DIONYSIUS van de WYNPERSSE,

A. L. m TheoL & Phil. DoSlor,

Hoogleeraar der Philofophie , Sterrekunde es

Wiskonst te Leiden.

Lid van verfcheide hnnen* en buitenlandft

Gcnooffebappen van Geleerden*

Als



rr% - Als ook

DEN.JIEE R E

A ARNOUD VOS M A ER,
Diredeur van het uitmuntende Naturaliën - Kabinet

zyner Doorl. Hoogheid , den Heere Prinee

Erfitadhouder.

Lid van verfcheide binnen- en buitenlandje

Genootfchappen van Geleerden.

Correspondent van de Koninglyke Akademie

der JVeetenfchappen van Parys.

VOORNAAME VERZAMELAARS
en KENNERS van FQSSILIEN,enz.

Wordt dit Derde Deel van de

NATUURLYKE HISTORIE,
Zynde de Befchryving der

MINERAALEN,
,

Uit een byzondere hoogachtinge

door den Autheur

opgedragen.

p. s.

De wyd- beroemde Hoogleeraar ,H. D 4 GAUBIUS, den i$\Kovm*

her komende te overlyden , heeft de reeds ontworpen Opdragt , aan

zyn WelEd, inden voorfte,tor myn leedwezen geen plaats kunnen

hebben : masr verhsuge my foy deezen mynen groo ten Vrind , reeds

den volgenden Dag in deszelfs plaats door zyne Doorl. Hoogheid

tot Lvf - Medicus benoemd , in die hoedanigheid te n.ogen

fccgpooten.



VOORREDE.
^r^oen ik, nu twintig Jaar gelecden, myn Ont«

JL werp, om de Natuurlyke Hiftorie te be-

fchryven , ter uitvoering bragt , was daar mede myn

Oogmerk, een Werk, dat nuttigen vermaakelyk was

en dat dus mynen Arbeid vergoeden mogt, te leveren.

Dit heb ik in zo verre bereikt, dat het my daar door

gelukt is j een Kabinet van Natuurlyke Zaaken te ver-

zamelen , zo uitgebreid ? als weinige Liefhebbers in

alle de drie Ryken bezitten. Meest echter moet ik

<Kt toefchryven aan den zegen van God , die my op

eone byzondere wyze in deezen heeft begunftigc*;

Anders mogt het my wel gegaan zyn als den grooten

Aldrovandus, die wegens de overmaatige Kos-

ten , door hem aan het verzamelen van Nacuraliën be-

fteed , eindelyk behoeftig is geftorven,

Die onvergelykelyke Man heeft in de Zaaken

der Natuur alles , wat van voorige Autheuren ge»

fchreeven en waargenomen of ook beredeneerd was-.,

met zulk ee$e naauwkeurigheid en uitvoerigheid by

$m gebragt , dat men zig over zyn geduld moet

* m yefc



VOORREDE
verwonderen. Zyne Werken maaken nog een Schat-

kamer uit , tot het nafpooren en onderzoeken ten

dien opzigte. Ik heb alleen kortelyk te boek ge-

field , het gene my aanmerkelykst voorkwam en

waar van men eenige zekerheid hadt, volgende den

Leiddraad van den grooten Leermeefter deezer Eeuw.

Het Saraenftel der Natuur van Linn^us, naa-

melyk , die wegens zyne verdienden eindelyk door

den Koning van Sweeden tot Ridder is bevorderd,

fcwam my in den aanvang deezer Onderneeming niet

zo uitgebreid voor , of ik zoude hetzeke in eenige

Jaaren wel met de behoorlyke verklaaring en uirbreir

ding aan \ licht kunnen brengen, Ondertusfchen dy-

de de befchryving der Dieren zodanig uit , dat ik

byna aan de voltooijing wanhoopte; tot ik, in

die der Planten vorderende y wel haast de nood-

zaaklykheid begreep, om my ook tot die der Mine-

raalen in Haat te ftellen,

Dus alles, wat mooglyk was , aanwendende, om
myne Verzameling van Delfftoffen tot volkomen-

heid te brengen, heb ik my inmiddels in de ken-

nis derzelven geoefend en uit het mondeling be-

rigt van de Handelaars, die my dezelven bezorg-

den , in deezen ook veel dienst genooten» Ik on-

dernam derhalve de befchryving van dit moelelyk-

fte gedeelte der Natuurlyke Hiftorie : . het moeiev

lykfte j zeg ik > Qin &c de Kenmerken tot on-



VOORREDE, v

derfcheiding hier veel verder te zoeken zyn , dan

in de andere Ryken der Natuur, De uitwendige

gedaante is bedrieglyk en de inwendige zo duister
*

dat men door de ontbinding der famenftellende dee-

pen dikwils vervalt in tegenftrydigheden , die onop-

losbaar zyn. Uit de Inleiding kan men zulks ten

klaarden zien, en die is de oirzaak, dat IH.er Mi*

neralogist , byna , een byzonderen. Weg is ingeflagen

in de Syftematifche Verdeeling»

Het zoude regt aan geloopen hebben , dat ik de

fchikking van den Grooien Linnjeus^ wkns Sa-

mendel ik my , van den beginne af, toe een rigu

fnoè'r heb verkoozen
f
ook hier gevolgd ware; doch

aangezien anderen dit Onderwerp veel verder uitge-

werkt en de onvolkomendheden der Methode, aan

welke zyn Ed. zig bleef houden, aangetoond heb*

ben, zo fcheen dit niet raadzaam. Dan
, echter,

was de grootfte zwaarigheid , welk Stelzel van die

geoefende Mannen , ervarene Bergwerks- en Scheid-

kundïgen, daar ik in de Inleiding berigt van geef,

H verkiezen, h Was, bovendien, een groot verlehil,

de Mineralogie , gelyk Walleriüs, V o.g s

l

,

CaoNsïEDT , S c o.p

o

l i , op zig zei ve alleen

,

of die als een vervolg der Dieren en Planten te be-

fchryven. Die laatfte Oogpunt deedemy eindelyk be-

flufceri tot die Kiasfikaale Verdecling , welke ik, bladz.



ü VOORRED %

1 30 5 heb opgegeven ; waar door ik tevens den Rick

der eenJgermaate volg, en , zo 't ray toefchynt, de

Natuurlyke Methode ook in dit Ryk meer in trein

breng , dan veele anderen gedaan hebben , ten

minfte deszelfs famenvoeging met die der Dieren cr\

Planten bewerkftellig.

Dit gefchiedc, naamelyk , door de Verfteeningert

van Dierlyke en Vlantaartige Lighaameu , welken

men in de Mineralogie niet voorby kan gaan , vooy

aan te plaatzen. De één heeft dezelven hier , de an-

der daar ,
gelchikt en fommigen hebbenze naauwlyks ia

aanmerking genomen ; \ welk niet te verwonderen

is ?
alzo veele Mineralogisten geheel onbedreven zyn

geweest in de Dier- en Plantkunde , welke volftrekc

vereischt wordt , om de Verdeende Zaaken wel te

befchryven. Men moetze met de Natuurlyken ver-

gelyken, zal menze onderfcheiden en onder dezel*

ven die Voorwerpen ontdekken , welke nog niet Na-*

tuurlyk gevonden zyn. Dit is voor iemand, in dQ

kennis der Dieren en Planten onkundig
, geheel on<«

mooglyk , zonder alleenlyk door eens anders Bril t§

zien.

ïn de befchryving der Verfteende Zaaken , nu *

volg ik, zoveel doenlyk is, op 't voetfpoor van det*

Ridder ,
zyne Orde der Natuurlyke Schepzelen. Dus

komen eerst die der Zoogende Dieren, dan der Vo*

gei



VOORRED E. m
gelen, der Amphibiëa, der Visfchen-, der Infek-

ten , en eindelyk die der Wormen ; volgens de zes.

KJasfcn of Afdeelingen van het Dieren -Ryk. On-

der de laatften zyn ook die der Hoorens en Schuld

pen, der Koraal; en andere Zee- Gewasfen,, als ook

der Plantdieren , begreepen. Alle deeze Verfteenin-

gen beichryf ik in die Eerfte Stuk van 't Derde.

Deel der Natuuriyke Hiftprie , 91 geef , tot ophel-

dering , de Afbeeldingen van., de nieefte Soorten %
allen naar nieuwe Origineelen , \\k myne Verzame-

ling , door de konftige Hand van onzen Plaatfny-

der, G. Philips, ten natuurlykfte in Plaat gebragt».

Ik heb my zeer moeten bepaalen, om die Voorwer-

pen van 't Dieren -Ryk, welke als eene Conchylio-

gie compleeter dan de Natuuriyke uitleveren , op zo

weinige Plaaten van ons formaat te brengen en zq

vyel dit, als de overvloed van StolFe , heeft my ge*

noodzaakt, de Verfteeningen der Planten te beipaarea

tot het volgende Stuk. In 't vervolg hope ik my meer

te zullen kunnen bekorten , en denk dat dit Derde

Deel niet boven vier of vyf Stukken zal beloopen.

r
Korrelyk moet ik nog van de hier volgende In-

leiding fpreeken. By gelegenheid van het onder-

zoek naar den oirfprong der DelfllofFen, heb ik myne

denkbeelden omtrent die des Aardkloots en deszelfk

veranderingen \ w7at de Oppervlakte aangaat, zoveel

mcoglyk op de Heilige Schriftuur gegrond
,
viymoe-

* 4 <%



vhf VOORREDE,
dig voorgeftcld. Inzonderheid heb ik zulks ook in ucht

genomen , ten opzigt van de Verdeeningen « of eigent-

]yk van de jÉtiïér op welke de Pieren en Plakten, in

't midden van Europa, in 't Gebergte begraven zyn

geraakt, om niet dan na verloop van zo veel Eeuwen

wederom het Daglicht te aanfehouwen. Die zulks niet

met Scheuchzer en anderen aan den Zondvloed

willen toefchryven, vervallen noodeloos in veeleduis*?

terheden. Noodeloos 9 zeg ik , dewyl 'cr niets tegen

flrydt, dat die zulks veroirzaakt zoude hebben ; gelyk

ik dit uit dc gefteldheid det Bergen , waar in menzo

vindt, orr.flandig heb betoogd.

De Gejcbiedkunde der Mineralogie en de beknopt

te voorftelling der byzondere Rangfchikkingen , zal

den Liefhebberen niet minder aangenaam en nuttig

zyn , dan de Onderfcheiding der Mineraalen , cn de

Proefneemingen , om derzelver Eigenfefcappen te ontt

dekken; een zaak van 't grootfte belang tot de gedag-*

te Onderfcheiding : in 't hyzonder om te weeten to|

welke Klasfe deeze of gene Delfftof , die iemand voorn

komt, behoore. Ik twyfel dan niet, ook in dit opzigt

alles toegebragt te hebben , wat tpr opheldering diQ*

nen fcan.

Amfterdam

30 Novemb. 1780.

M. HOUTTUYN,
Med. Doclor.

Lid van de Hollandfche en Zeewwfchê

Maatjehappyen der Weetenfchappm*
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INHOUD van dit STUK.
EERSTE AFDEELING.

De DELFSTOFFEN.
Imleid. té De Eigen fóhappen dér Mine*

raalen of Drlfstopfen in 't algemeen

befchouwd, ten opzigt van haaren Oir-

fprong , waar omtrent die des Aardkloots ,

welken zy famenftellen , in aanmerking

komt, D& Aarde is niet uit Warer geboo-

ren , dat groote Omwentelingen in *s Aard"

kloots Oppervlakte vroirzaakt heeft , zo

wel als het Vuur en de Lugt >door Aard-

beevingen ^Overftroomingen. Uitwer*

kingen van het Water, Vuur en Lugt,
op de Delfftoffien, enz. Bladz. i

Ir.LEin. II. Onderfcheïd Tng der Mine-
kaalen 3 ten opzigt van haare Zitplaats

;

waar omtrent de Bergen in aanmerking ko-

men , en verder het gene de tegenwoordige
Gefteldheid va?i

9

s A irdkïoots Ögpervlak-

te betreft. De hoogjlen zyn Graniet, Por-

fierfteen en Ysbergen. Uit Kalk- ofZand-

fteen en Marmer, als ook Arduin fceen en

Ley, bejtaande Laagere Erts- Bergen.
Eigenfchappen der Aarden, Steenen , Kry»
jiallen, Zouten > Zwavels , Metaaien. «• 49

Inleid. tl% GelcMedkunde^r Minesalo*
C E. Haare Oudheid. Zyis eerst dm de

Alchemiften beoefend* De Natimrbefchry-

vers



vers hebben de Delfftoffen, vervolgens,

naar de uitwendige Gedaante onderfchei*

den. Verdeeling van Agpicola , Cje-
s alvi paus en anderen. Nieuwe Rangfchik*

lang door de Hedendaagfchen > Bromel^
Buerhaave, enz. Manieren van Bau-

ivier , Hill 3 Scopolï , enz. Stslzels van

WoLTERSDORFF , CaRTHEUSER , JüS-

ti y Cronstedt, Vccel, en anderen*

Het nieuwfte Stelzel van Wallek? us

o vermogen : dat van L i nn^eijs , veranderd

m verbeterd
}
ter navolging aangenomen. Bladz* S5

Inleid. IV. Manier om de Delfstoffen, zo

Aarden als Steenen en Ertfen of Mine-

raaien ,
gemakkelyk te onderzoeken en tot

die Klasfe te brengen 5 waar onder zy be-

hooreit. Toefcel en Proefneernsingen , ten

dien opzigte ; ! Op Mineraale Stoffen

Wt algemeen: 2. op Aardachtige en Stee*

nige Stoffen: 3* op Zoutige zelfjiandig-

ïeden: 4. op Brandbaare Stoffen: 5. op

Ertfen en Metaalen. Bladz. 134

I. Hoofdst* De Versteeningen of Pe-

trefakten, anders Verfteende Zaaken
genaamd 9 in't algemeen befchouwd. Haa-
re Eigenfchappen en afkomst. Verfchil van

de Natuurfpeelingen* Plaatfen waar men-

ze vindt* Manier van Verfteening. Hoe

de Zee - Schepzelen op 't Vaste Land zyn

gekomen. V

:

rfchillende hoedanigheid der

Verfteeningen. Verdeeling derzelven^ tot

de befchryving }
door Linnjïïus. —— 17$

!!• Hoofd



ï)ierén - gelyk de Kreeften , Krabben en

d^rgelyken, als ook in 't byzonder van die

vreemde Schepzels $ Trilob icten genaamd ;

derzeiver Ferfchillendheden en bedenkin-

gen over het Origineel* Bladz.

VII Uoofdst. Befchryvïng &rVerfeeeningen van

Wt rme en Weekfchaalige Schepzelen;

gelyk de Zee -Sterren en Zee -Appels als

Echlnieten en Verfieende Zee» Appel Pen»

nm<
f
joodenfieecen genaamd. » »

VilL Hoofdst. Befchryvingder Verfteeningen

van CoNCHYLiëN of Hoorens en Schul-

pen , zo veelfchaalige als tweefchaalige en

eenfchaalige ; volgens de Orde der Na-
tuurlyken ten grootjlen deele gefchikt. .

IX. Hoofdst. Befchryring der Verfteenin-

gen van Koraalach acE Zee- Gewas-
sen (Lithophyta) gemeenlyk Korallioli«

then genaamd ; tot welken de Tubiporie*

ten, Madreporieten , Aftröieten , Fun-

gieten , Milleporieten en dergelyken > bc~

hooren*

Hoofdst. Befchryring der Verfteenin-

gen van Dierplanten {Zoophyta) «, tot

welken die van het Bloedkoraal > de En-

krinieten, Rader of Rol- en Stertftes*

Den s Schroeffteenen , Gorgonieten , Al*

cyoniën en Kor.allinieien bthQQrm. s~*



.XL Öoofbst. Befchryving der Verfcecnïngcn

van Zodoende t)

i

eren 3 genaamd Zoo*

lithi : derzelver zeldzaamheid , inzonder*

heid die van Mersfchelyke Lighaamen en

Geraamten. Gebeente van Reuzen, z<>

genaamd
, waarfchynlykvan Olyphanten

vf andere groote Dieren. Verfiecnd Ëlpe-

been en E<iiboorö. Beenders van Her-

ten of anderen : van Zee - Dieren , Wal-

visfchen, enz. Onbekende Beenders. De
Turkoizen van Tanden afkomftig.

III. Hoofdst* Befchryving der Verfteenin-

gen van Vogelen , zo geheel , als gedeeU

telyk. Vogelfneb en Kop in Steen. Vtr*

Jieende Vogelnesten en Eijeren , enz.

IV# Hoofdst. Befchryving der Verfteenin-

gen van Amphibicn of Dieren van bei-

derley Leven , tot welken de Schildpadden ,

Kikvorfchen , Haagdisfen , Slangen , Haai-

jen, cnz*behooren. Maltheefche en andere

Haaijen - Tanden , enz. *~

Hoofdst. Befchryving der Verfteenin-

gen van Visschen. AfJrukzels van Vis*

fchen en derzelver Geraamten
; op Ley,

Marmers en andere Steenen : van Plat-

visfchen [ Aaien , Snoeken , Baarfen 3 enz.

Verbeende Visch- Tanden en Kiezen,

Paddc freenen genaamd èn Slangen - Go-

gen* of Zwaluwenftèenen*

IVX. Hoofdst. Befchryving der Verfteenin-

gen van Insecten en daaf toe behorende



AANWYZING der PLAATEN,

en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

Plaat 1. Afbeelding van Zoöli-
TH EN, OrnITHOLITHEN, AM-
phibiolïthen. tegenover Bladz.203

Fig, 1. Reusachtig Wervelbeen van Man*

heim. Zie bl. 204»— 2. Een Borstbeen (mooglyk) van een

Dier verfteend, Normandie.

<— Vj. Een Schenkel- of Ribbe- Beenftuk t

dito. . •

— 4. Een Vogel «op en Bek verfteend , van

Blankenlieim. • . bl, 225

—- 5. Een Kaakebeen , meeft verkalkt ,

doch harden glad. • bl, 229.— 6. Een Ruggegraat - Wervel van een

Slang of Vifch ; Normandie. bl. 233.

7, Een -Haaije-Tand uit Duitfchland

of van Eybergen. . bl 240.

Plaat II. Afbeelding van Icbthyol 1-

t*ïen en Ejvtomolithen* • m 247

Fig. 1 • Een Verfteends Haring , in Kley ge-

rold , van 't Eiland Ferro. bl. 247.

2. Een Vischje tot de Baarzen behoo*

rende , van Verona. • bl. 256.

«te» 3. Een Kreeftje (lang gearmd) op Kalk-

fchiefer , van Papenbeim. bl. 271.

4. Een Vzrfteenèe Krab , met figuuren

op het Borstftuk , Normandie. bl. 275.

** Fig, 5,



Fig. 5. Een Ceylonsch rond Krabbetje zeer

fraay getekend. bi. 27^
—— 6. Een bultig rond dito bruinrood Krab-

betje van Kormandel. . bl. 2;6V— 7. Een Kalkachtig verjleend wit dito uit

Deenemarken. , ,< > » ~

«— 8. £*» zeer fraay en duidelyk plat Krab-

betje va» Ceylon. . bh 278.

9. Trilobiet van Dudley in Enge-

land zeer compleet\van de Rugzyde* bi. 291*

— 10. dfto m e<?/z uitgerekte Gefialte

iCöj) <?» Staar* zigtbaar. -

— 11. De Staartklep van een Trilobiet, van

Vifet by Maastricht. bh 292,

Plaat III. Afbeelding van Helmin-
tholithen* tegenover Bladz, 295

Fig. I. Worm, die tot aV Ruigbekken

behoort, ep Papenheimer Ley* bU 29Ó.

—~ 2. zeff aartig Petrefakt een

Worm in *$ midden , uzi iZejr/?-

. • bl. 297.

l— 3. Een vyfflraalige Zeefter op Okerig

Gefteente uit Frankenland, bl. 301.— 4. Een af- of ingedrukt Zee - Sterretje

in Vuur/leen of Key % bl. 30 2

«

— 5. Leedjes1 van een Zee - Pasteitje op

Kryt , uit Engeland. # bl. 3031

—. 6. Een vyfflraalig Zee - Sterretje van

<fe» Heimberg by Gottingen* bl. 304.— 7. Z^i Kegelvormige Echiniet 0/ Ver-

, fteende Zee*yJppelê . bl. 310.

8> £5» rond getopte dito, uit de En-

gelfche Krytbergen. . bl. 311.— 9,10. Twee Kogelronde of Knoopige y

het laatjlevan by Lubtk. . bl. 313.

ïïg*



1

ïïg. 1 1 Een laag ronde of gedrukte , die

naar de Moorfe Tulband gelykt. bl. 314,

12- £Vw geribde Oostindifche Jaspisaar-

tig verfteend, van Ternate. bl. 3r<5.

te— 13. greote , d/e /^// doorfchynend

Chalcedoonachtig^i* verfteend. bl. 320.

14* 2fe» Doodshoofd - Echiniet geer

fraay , van Stevens- Klinu bl. 323.
»*» 15. Zeldzaame Echiniet - Pennen op En-

gelfch Kryt* • bl. 323.

Plaat IV* Afbeelding van Conchie-

te**, * # tegenover Biadz, 333

Fig- 1. Verfieende Pholadiet in matrics

vanBrusfel, zie . bl. 334.
*— 2. Een dito, bloot, vanVerona in Ita-

*—- 3. Een Scheeffchaal of Telliniet ver-

kalkt, uit Vrankryk. bl. 339,

m— 4 Een aartig Hart - Doublet
, verfteend,

uit Hesfenkasfel. . bl. 340.

*— 5 Een Amandel -Doublet, zeer frzay

verfteend. . bl. 342»

6. Een Korf -Doublet , Ma&riet, uit

Engeland. . bl. 343,

mm— 7 . Een zeer zeldzaame Triangel- Dou-

blet Kern van Normandie ~—

«

t — 8. Hartvormige Veneriet of Venus-

Kous Doublet , dito. bi. 34^.

—~ 9, Een rondachtige , die tot de Speel

Doubletten behoort* Frankryk. bi. 347^
—- 10. De Kern der regte Zotskap - Doublet

verjleend, uit Normandie * bl. 350.

«II. Een verfieende Paardevoet - Doublet,

dit9. . bl. 351.
* * 2 Pkaat



Plaat V. Afbeelding van Conchie-
TEN* . tegenover Bladz. 353

Fig. i.Een Arkiet tot de Poffer - Doublet-
ten behoorcnde. Zie bl. 354.

Een Sr. Jakobs- Schulpje of Manteltje

uit Spanje. . bl. 356.
*

3. Een Oefter- Schulpje op Engelfch

Kryt. bi. 368.
-— 4. .Een- langwerpig Oeftertje van Brus.

fel. _
5. De Vertieening van *t Laurierblad

uit Normandie.— 6. De Blader -Karn, eeu zeer fraay

Petrefakt , dito. . bl. 369.— 7* Een zeer fchoone groote gegroefde

Anomiet , Engeland. bl, 377.

8. Een zeldzaam gedoomde of fteke-

lige uit de Swartsburgje Bergrivier, bl. 380.

~~g.De platkleppige Net- of Kamswyze

van de platte zyde. . bl. 381.—-io»Een Terebratulietje, Chalcedoenachtig,

van Ternate. • bl. 382e

-— 1 1 . Een zeerfchoone Hy fterolieth van Kc-

burg. . é bi. 384.

——12. Een Schulpje verjleend , dat de helft

is van een Anemie. . bl. 387.

—— \^.Een driekantige Hyfterolieth by Co-

blentz vallende. . bl. 388.

14» Een Gryphiet met haar Dekzeltje

verjleend. . bl. 39L

Plaat VI. Afbeelding van Cochlie-

1 EN. . mmmmm 299

Fig. i. Een aartig geflreepte Nautilus in

matiice , uit Italië. Zie bl, 399.
Fig.



Fig. 2. Een fraaïje geftreepte en met Kies

hekleede Ammoniet van Koburg. bl. ^if.

3, Een knobbelige Ammoniet van den

Heimberg by Gottingen. bl# 414..

-4, Eon Knoop ige met bogtige Scheid-

wandjes , van Verona in Italië.

*— 5. Een Naad of Weivelfleen van een

Ammoniet van Goppingen. bi. 41
-— 6» Een zeer fraai]e en raare doorgezaagd

de Or^hokeratiet uit Sweeden. bl. 418*'

• 7* Een dito kleinere ge - articuleerde van

Maastricht. « bl. 421.

8* Een Lituiet uit Sweeden los. bl. 43 r*

« 9. Een Lituiet> in rood Marmer y van

Bareith, • bl. 432*
*io. Een Heliciet uit Sevenbergen, van

binnen vertoond. # bl. 435. |

li. Een klompje met veelt kleinere dit&

van BrusfeL . bl # 438,

Plaat VIT. Afbeelding van Cochlie-
T£n. • . . tegenover Bladz. 443

Fig» 1. Een verkalkte , tot de Builieten beho-

rende , van Soisfons in Vrankryk. bl* 444»

2. Een dito , zeer Jpits getopt , van den

zelfden aart en dito plaats. * -

3. Een Volutiet , zynde een verkalkte

Eandpen ,va?i Montmartre %
bl. 446".

4., Eenfraaije verfteende Bucciniét uit

Switzerland. . bl. 447*

«— 5. j£«n Strombiet, zynde een TrommeU

fchroef, van Wettenbergen by Hano-

ver. * bl. 449.

6. Een Gekorrelde Penhoorn van Bout-

deaux in Vrankryk. bl. 451,
* * 3 R£



ïHg»7>S,9- Briè dito verfchiÏÏendc zefer

aartige uit het Veroneejcbe. bl. 4S$*

—* 10 Een zeer fchoone onbeschadigd ver*

Jleende AJatiet, Ferona. bl. 454*
—— tu Een dito tot de Kroonhoorens be

hoorende , van dito. bl. 455.

Phat VIII. Afbeelding vanCocHLiE-

Ten» • tegenover Bladz. 455

Fig. r. Een Muricieto/ verkalkte Purperkoe

ren> W% Vrankryk* . bl. 456.— 2. Een dito Fufict o/ verkalkte Spil ,

ww Soisfons. . bh 458*
—— 3, 7£m rffl0 , z^r byzondete fi-

guur , verfteend, uit Normandie, bl. 459.

4» £m Trochiliet
,
zynde een verjleen-

de Bagyne Drol , uit Engeland* bl, 46 i.— 5. Een dito Tolletje, zeer fraay , wt£

Normandie »

—. (5. £m Turbiniet of geknobbeld Tul

bandje, van dito Land. ' • bh 463*

«mm 7, Een dito, zeer zeldzaam overdwars

gejlreept , Sheppey.

. 3, fcheef gedrukte Kalkflets van

Vifet. . bl. 464.

— 9 # Een Globofiet, tot de Slakhoorens

behoorende ,van St. GalU bl. 465,— I Op Een Lirnaciec ,
lang uitkopende

,

Switzerland. • bl# 4^5.

—— 11. Een groote Neritiet van Akenje

Verfleeningen.

mm* 22. £<??i Patelliet, tot de Zotskap] es be-

hoorende, verkalkt* van Meaux. bl, 457.

m*m 13. Een Vermiculiet van Vcrona , zeer

fraay. • bl. 469.

—— 14, Een ongemeen fchoon en raare Slak-

hoornige uit Indie. • bl. 470»

Fl&AT



Plaat IX. Afbeelding van Turiforie-

ten* . tegenover B!adz# 479

Hg. i* Tubiporïtes Favagiteso/ Honigraat-

koraal 1 uit Engeland, bl. 479,

— 2, Een zeer fraatje Tubiporiet van Gro-

ningen* . bl. 480,

« 3. Een dito vandaar
t afgejlectentot een

ronde Steen» •
"

1 »

-—4. Een Kruipende Tuhiporiet of Pyp-

koraal van Blankenheim. bl. 481.

« 5, Gehondeld Pypkoraal van de Kust

van Normandie. « bl* 482.

Plaat X. Afbeelding van Madeepo-

K1ETEN, ASÏROIETEN CH Fül\-

GIETEN. —

•

fig. 1. itf» Takkige
,
bogtige Madreporiet

Westphalen. . bl. 485.

<—
s 2. Een gejiraalde Afaöiet in Keyftcen. bl. 488»

w— 3. fen Wafelfteen c/ Honigraatige

Aftröut uit Normandie. bl. 490.

•-—4. £m Gefpeldewerkte Stern fteen rwi

Maastricht» bl. 492.

5. ikrc Porpiet - Steentje , rfat ï^v^ix

een Azynfceen is> zogenaamd. bl. 506.

i 6. Cyathiet Bekerfteen van Ve-
rom. # b!. 507#

7. Een Hippuriet uit het Bergfe Land. bl. 508.— 8. Een Keratiet of Hoorn/teen van de

Grenzen van 'tLuxemhurgfe* bl. 509,
0—~9* Een Unguliet, zynde een zeer raar

e

Ferjleening , uit den FJffel bL %n.

Plaat



Plaat XL Afbeelding van Fungi e*

ten , Milleporietenj enz. tegenover Bladz. $i 5

Fig. U Een Bladerige Fungiet uit Norman-

die* Zie « bl. 515._ fj £*rc Poreuze, Stigmïec genaamd , van

Blankenheim. • bl. 517.

*— 3 Een glatitakkige Miileporiet uit Bo-

hème. • bl. 519,

-—-4. Een geknobbelde of Celleporietfl/to.bl. 524.

5. Een Netvormige of Reteporiet van

Maastricht. • bl. 526,

6. Rood Koraal ira Keyfleen , uit

Normandie» bi. 53^»

Plaat XII. Afbeelding van Korallie-

ten, Alcïonieten, enz. >A ; , mm 535-

Fi*. 1. <Ee?i gtoote geflcelde Enkrimet öf

Lelyjieen van Brunswyk. bl. 5^4,— 2. 2fe« Plaatje Entrochieten - Marmer

uit Sweeaen. . bl. 55^4,— 3. Schroeffteenen , i« matrice ,van Se

venbergen in Hongarie. bl. 5<5q.

*— 4. Afteriën <ƒ Sterrefteenen > dito, uit

den Gulikker Eijfel. . bl. 567,

*» 5. Alcyonie, genaamd Verfteende Vyg,

«ft Normandie. . bl. 580.

6. Geribde of gebilde Fygfteen 9 Cmcoï*

de , v^m ^fto Löwrf. 1

— 7. nwr Tafye Korallyn of Koraal-

mos in Steen, uit den Gulikker EiffeLbU 59.x*

D E
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I.

J}e E igenschappen der Mikeraalen
x of Delfstoffen %u

5

£ algemeen befchouwd ,

ten opzigt van haaren Oirfprong , waar omtrent

die des Aardkloots , welken zy famenftellen 9 in

aanmerking komt. De Aarde is niet uit Water

gebooren , dat groote Omwentelingen in 's Aard*

kloots Oppervlakte veroirzaakt heeft ^zo wel ah
het Vuur en de Lugt , door Aardbeevingen

en Overftroomingen. Uitwerkingen van het

Water, V'uur en Lugt op de Delfjloffen, enz.

^>AA^olgens de verdeeling der Natuur, NaamaJ

*C y > dat is. van alle de Schepzelen die reden*

*([ ])* den Aardbodem famen (tellen , in

drie Ryken , rnaaken de Delfstof-
A FEN

Z1I« Deei,, Xt Stuk.



!* De Eigenschappen

Inlei» fen daar van bet Derde of laatfte uit. Mea
WIÏö» noemt dit, gemeenlyk, het Ryk der Mï-

neraale^,- weshalve ik ook dien naam al-

toos op den tytel deezes Werks gebruikt heb

:

niettegenltaande Linjs^us hetzelve geheten

hadt het Ryk der Steenes ( Regnum

Lapideum.) Men behoort, naamelyk, iets toe

te gceven aan de gewoonte, en, hoe kragtig

ook die uitdrukking rcogt zyn , om den aart

der Lighaamen «, onderhoorigen aan dit K yk , afte

fchetfen ; kwam de benaaming van Steenen my
ongepast voor 5 om een denkbeeld te geeven

van Zouten , Zwavels , Ertfen , enz. Die van

Mineraalen , beken ik , was ook de eigenfte

niet; doch 5 als gezegd is, door 't gebruik ge-

wettigd. De meefte Amheuren fpreeken van

eene Mineralogie en van Mineralogijche Schrif-

ten , om eene Leerwy/e of Kennis te bete-

kenen , die over allerley Delfstoffen
( Fosfilia ) gaat : hoewel fommigen ook dat

woord gebruiken (*), 't welk aller- eigenst is

om de afkomst deezer Lighaamen te beteke.

nen; welken men door fommigen tot de 0>
deraardfche Natuurkunde betrokken vindt»

Bep
wai

ne
* Dc Onderwerpen, naamelyk* van dit Derde

Delfftuffen Deel
zyn.

(*) Gelyk Uijlory of Fêsftls OryüoUgie r enz,

(f) De Metcalen en Steenen worden, wel is waar, gro<&»

tendeels niet uit den Grond gegraven, maar gebstkt of ge*

brofcn; doch de woorden groavtn , delven , hakkt* en foef

ken ,
zyn flegts trapswyze vermeerderingen van her geweld,

dat men gebruiken moet , om de Lighaamen uit den Grosidl



der Minera alen, 3

Deel der NatuurlykeBiftoHe, zyn alle Schep- inleij

zelen, welke, buiten de Dieren en Planten , ding.

de Oppervlakte des Aardbodems , zo diep als

dezelve door delven onderzogt heeft kunnen

worden , famenftellen* Aarden , Steenen en

Ercfen of Mynftoffen , zyn daar van de voor-

naamften. Deeze allen, tot meer of minder

diepte in de Grond gevonden wordende; hoe-

wel zy ook fomtyds onbedekt in de Opper-

vlakte voorkomen , kunnen gevoeglyk begree-

pen worden onder den algemeenen naam van

Delfstoffen; dewyi menze ook t'eeni-

ger tyd , er. misfehien wel allermeest, uit den

Grond graaft of delft. Ten minfle is dit van die

Stoffen, welken het meeste waardig gekeurd

worden en van het grootfte belang zyn , de Me-
taaien naamelyk, eene volftrekte waarheid (f^.

Van de Dieren fpreekende heb ik opge- Haare

merkt, dat zy Schepzelen zyn, die Jeeven , betoogd?

groeijc n en zig beweegen : van de Planten
,

dat zy leeven en groeijen , doch zig niet be-

weegen of verplaatzen : maar wat zal men ,

in dit opzigt, van de Delfdoffen zeggen? Van
de meesten is het zeer waarfchynlyk, dat 'er

een tyd geweest zy , toen zy niet waren 3 't

geen

te haaien , naar het verfchil van hardheid der bevattende

Stoffen of Moeren (Matrices) % waar in zy zitten, en al-

les kan
, volgens den gebruiklyken fpreektrant , tot delven

worden betrokken. Men zegt van iets uit den Grond te

delven , al is die Grond nog zo hard»

A ft

III, Dei l. I« Stuk,



4 De Eigenschappen
Inlei- geen zy thans zyn. De Aarden zyn ren zeer

sikg*
zigtbaare aangroeijing en vermeerdering onder-

hevig» Zy komen voort uit de Lighaamen

van allerley Dieren en Planten. De Steenen

zyn niet aüeen baarblykelyk uit Aarden gefproo*

ten, maar neemen oogfchynlyk in grootte toe.

Men ziet de Stoffen , waar zy uit famengegtoeid

zyn, Zand , Steentjes, Glimmer, Spaath en an-

dere deeltjes, duidelyk. De groeijing der Zou-

ten, Zwavels en Aardharften,gefchiedt onder 't

Oog* In de Enfen is zo groot eene vermen-

ging, dat niemand aan derzelver famengroei-

jing een oogenblik kan twyfelen. De Grosi-

ƒ i no derhalve is Van het Ryk der Delfdoffen

onaffcheidelyk , en , aangezien hetzelve de an-

dere Eigerfcbappen, van Leven en Beweeging,

mist, zo kon men 'c zelve allerbillyksc noemen

het Groei je nd R y k ; hoewel fommi^ea

dien naam op het Ryk der Planten alleen heb-

ben toegepast (a).

zy ver- De Groeijing der Delfftoffen, echter, is van

Scder*
11

die der Dieren en Planten zeer verfchiUende.

Diuen £)e rneeften zyn vast en droog, en wanneer zy
en Plsn*

ten. al Vloei ftoffen bevatten , zyn dezelven gelyke-

lyk verfpreid door hunne zelfftandigheid , zon-

der eenige Omloop
, ja zonder eenige Vaten of

Vergaarplaatzen zelfs. Naauwlyks heeft in

derzelver Vogten eenige beweeging , naauw*

lyks eene blykbaare uitwaafeming plaats. Daar

is

(a) Vergelyk het I. Stuk van myne befchryving der Plan?'

ten , bladz* 3.



De Mineraalen, 5

is geen fpoor van Werktuigen , door welken ïnlei-

de JDeifftof , op gelyke manier als de andere
DING#

Schepzelen der Natuur , Voedzel na zig nee*

men zoude. Zy ondergaat eene ftmenhoo-

ping van Deeltjes , die door eenige Lymige

Stoffe , cf door Zouten, verhonden worden, •

en , aar elkander gehecht, een geheel uitmaaken >

dat dikwils wederom gefloopt wordt door de

Lugt, en dan op nieuws in een andere gedaante

fatnengroeit , of door Vuur verandert. Zo
ftremt de Kalk tot Marmer , dat in Kryt ont-

bonden wordt, en toe Pleifïer wederom her-

eenigd , waar van het Vuur een volkomen

Steen vormt, Zo baart het Kwikzilver , met

Aarde en Zwavel verbonden, een Erts, welke

door Zouten zig van elkander fabelde, en by

nieuwe vermengingen , door Vuur , tot ver-

fcheiderley Metaalen ftolt.

Dus blykt, dat, hoe zeer de Mineraalen ook De

van de Schepzelen der twee andere Ryken ver*
Gl£^of

fchillen , zy echter een dergelyke Grondüof ove* een*

hebben. Men kan van de eenen zo wel als

vari de anderen zeggen : de Aarde is hun aller

Moeder. Doch , als men vraagt , wat eigent-

lyk deeze Grondftof zy en op welke manier

de Natuur de Lighaamen daar uit famen (lel-

ie , dan vervalt men in veele duifterheden.

De Geheimen des grooten Scheppers laaten

tzig niet ligt ontknoopen door een Stervelyk

Vernuft.

Van de Ouden , die zig verbeeldden dat al welke

A 3 hc£ dIc

lil* Deel» i, stuk*



6 De Eigenschappen
IrïLEi- het gefchapene uit één Element gefprooten wa-
DING

* re, hebben fommigen de Lugt , anderen het

Water, daar voor genomen. Zy zagen , naa-

melyk, dat door die beiden Aardachtige Stof-

fen werden afgelegd, zo nuttig tot den Groey

. der Planten , Dieren en DelfItoffen ; ja voor

die allen onontbeerlyk.

De Lugt» Tot het denkbeeld , dat de Lugt de oir-

fprong mogtzyn der Lighaamen, zyn zy waar-

fchynlyk gekomen door de verheffing der Uit-

waafemingen van allerley Schepzelen in den

Dampkring 9 die een algemeene Vergaarplaats

is van Dierlyke
,

Plantaartige en Mynftoffen.

Zy namen waar , dat daar uit alle dezelven

geboren werden , en dat 'er geen Groeijing

plaats had zonder Lugt. Dus kon de Lugt

wel als een Voorraadschuur worden aange-

merkt , doch haare Veerkragt en Vlugheid

ftreedt tegen der Lighaamen vastheid , om
daar een Grondftof van te zyn. Die zwaa-

righeid, echter, fchynt te vervallen, daar men
hedendaags 20 veel fpreekt van een Plaste

Lugt , in de Lighaamen , inzonderheid in de

Mineraalen, huisvefieode

vaste Behalve de gewoone Veerkragtige Lugt

,

Lu£t>wat?
naamelyk 5 welke in de openingen der Lighaa-

men in en uitgaat , heeft men uit de menigte

van

(b) Black , Ncv. A&. EdM. vol. II. Bergmanw kt

*Aft> Stockholm, et UpfaL item PriêSTLEY Experiment*

onlangs m 'i Nederd. vertaald , &c. Zie Hedend. Vadert*

Letter - Oefeningen
% Vi« & VII. DEEL.



per Mineraalen. 7

van Lugt, welke door vernieling van 't Vuur Inleï.

en Opbruiichingen wordt geboren , opge-
DlNG#

maakt, dat 'er in Kalkachtige en Loogzoutige

Stoffen een byzondere Lugt zy , welke door

derzelver Opbruifching met Zuuren zïg open*

baart. De menigte onderiusfchen , vao Veer-

kragtige Lugt , welke door de Opbruifching

voortkomt , die zelfs den grooten Üoerhaa»
ve verfteld deedt ftaan, maakt het waarfchyn*

lyker , dat die Lugt 'er van buiten bygekomen zy

;

te meer , dewyl zy altoos eenigszins Zuurachtig

bevonden wordt, en zodanig een Damp veelal

plaats heeft in onze Dampkring. De Vaste Lugt f

derhalve, die, volgens 't oordeel der nieuwer-

wetfe Natuur- en Scheidkundigen , uit vermen-

ginge van Vitriool -Olie met Water , waar in

Loogzout gefmolten is , geboren wordt (c) ,

fchynt flegts een dunne, eemgermaate zigtbaa-

re Damp te zyn , van een fyn Mineraal Zuur (d).

Dus blykt dan , hoe die Vaste Lugt de oir» Mineraaie

zaak zy van de kragt der meefte Mineraaie™^™*
Wateren. Men vindt dezelven welgemeenlyk be-

zwangerd met Zwavel- en ook met Yzerdee-

len , die veelal door Loogzouten ontbonden

zyn ; doch zy bevatten ook een groote veel-

heid

(c) Men heeft die zogenaamde Vaste Lugt zelfs kortlings

als een Middel tegen den Blaas - Steen , het Scheurbuik en

Voet -Euvel, inwendig aangepreezen : zie Heiend* Vadert.

Letter- Oefen. VU. D bl 537

(d) WALLER de Origine Mzndi. Stockh, 1779» P« SI*

A 4
III* Deel, L Stuk,



8 De Eigenschappen
Inlei. hcid van Aard- en Kalkachtige Stoffen , en

Ö1NG
* uit de vermenging van deeze met eenigerley

Mineralifch Zuur, gemeenlyk Zout-, Salpe-

ter- of Vitrioolachtig, worde die vlugge Damp
geboren , welke na de affcheiding der Wate-

ren van de Bron, even als de kragt van den

Wyn , door 't bloot ftellen aan de Lugt ver-

vliegt , en dezelven veelal kragteloos maakt

of aanmerkelyk verflapt Men noemeze des-

wegen Geeftige of Lugtryke Wateren Qe\

of het Sommigen hebben bet Water gehouden voor

olfprong den eerften oirfprong alier Schepzelen, Ditrij)fong

Gevoelen fcheen daar door bekragtigcl te wor-

den, dat uit zuiver Water Aarde te voorfchyn

kwam* De veelheid, 'nogthans, die men dus

erlangt , is zo klein , dat veele Natuurkundi-

gen met den grooten Boerhaave, door

wien dit ftuk uitvoerig is behandeld , gedagc

hebben , dat zulks veeleer toe te fchryven

ware aan eenig Stof uit de Lugt of byna

onzigtbaare Aarddeeltjes , door 't Water op-

genomen of van de Vaten afgefleeten, die zïg

allengs afgefcheïden hadden en doorgezakt wa-

ren in het Water. En, waarom zou het Wa-
ter zo wel niet een menigte allerfynrte Stof-

deeltjes in zig bevatten kunnen , als men die

door middel van een Zonneftraal, anders geheel

enzigtbaar , in een Donkere Kamqr zo menig-

vuldig

(t) Zie het Scheïdkundig Onderzoek der Bronwateren

SÜiz : Uitgezogu rtrha%ddingen , HL DSEL „ bladz* Hh



der Minera AtE»»

vuldig ziet zweeven in de Lugt en uit dezel- Ititttif

ve, zo fchielyk en onophoudelyk, in een ge-
DlNG "

llooten Kamer , zig als een laag van Stof ne-

derzetten op gepolyste Lighaamen ?

De Sweedfche Hooglecraar W alle ruts, of hec

niettemin , beweert tegenwoordig nog met de Water
Jn

.
° Aarde

uiterlte verzekering , dat de verandering van^wndcre?

Water in Aarde mooglyk is en weezenrlyk ge-

fchiedt. Zyn Ed. brengt in de eerfte plaats tot

bewyzenby, de Proeven , zo van anderen als

van hem in 't werk gefield , waar uit blykt

,

dat door Uiiwaafeming, Kooken of Destillatie,

het Water, hoe zuiver ook, eenige Aarde af-

geeft. Ten anderen door flüftand niet alleen

,

maar inzonderheid door Beweeging en Wryving.

Hy hadt door een Drachme Water in een Gla-

zen Mortier t
je , met een Glazen Stampertje ,

zo lang te wryven dat het geheel droog was,

een Scrupel Kalkachtige Aarde bekomen (ƒ)
Andere manieren , zo Kcnftig als Naruuriyk,

door welken het Water, gelyk bekend is, 't

zy als Schuim, als Drabbigheid of alsZetzel,

eenige Aarde aflegt , gaa ik voorby. Genoeg-

zaam , immers, zyn niet alleen dergelyke Stel-

lingen, al over lang , door den grooten Boer-

baave beantwoord; maar de Franfche Heer La-
voisier heeft onlangs , zuiver Water in een

Glazen Pellikaan , met een Glazen Stop gefloo-

ten,

(/") Stockbolmu V&rb&nL 1759 : item MtMu 'de Origine

fltundu Stockh* & Üpfal. 1779. p. *U

A s
llh Deel» h Stuk*



ïo De Eigenschappen
Inlhi- ten, honderd Etmaalen in een warme Dige«

*ÖING#
ftie houdende door middel van een brandende

Lamp, geen aanmerkelyke veelheid van Aarde

daar uit bekomen (g).

Het bevat Gezegde Wallerius wil wel die voort-

vreemde brenging van een weinigje Aarde, uit het Wa-
Dedtjes. £er ^ n jet aan eene verandering, maar aan eene

andere famenbinding der zeer harde Deeltjes,

welke in het Water zyn , toefchryveru Ge-

lukkig moeten die Deeltjes zig dan maar in

een zeer kleine veelheid bevinden in die Vloei-

ftoffe : want anders zou de ftremming van

Water tot Ys, waar uit inzonderheid de hard-

heid deezer Deeltjes blykt , hetzelve geheel

tot eene Aardklomp maaken. Ondertusfchen

toonen veele Ondervindingen genoegzaam , dat

het Water nog ongelyk meer vreemde deelen

bevat dan de Lugt* Waar van anders dié on-

gemeene vcrfchillendheid van Rivier- , Regen-,

Sneeuw* , Voorjaars, Zomers, Najaars, Sloot*

en Zee -Water? Is niet even helder Water ,

minder fmaakelyk , zagt of hard , ligt ofzwa&r ?

Sommig Water veroirzaakc Verpoppingen der

Klieren en Steenige famengroeijingen , zo in

de Lighaamen der genen die het drinken, als

aan de kanten der Kanaalen , aan het daar in

groeijend Riet of Biezen , of daar in leggende

Lighaamen ;
gelyk zulks zo aan de Waterlei-

dingen van Arcueil in Vrankryk , als aan de

Rots,

(g) Mem, de FAcad, R* de Pdtis, 1770.



der Mineraalen.

Rots , in t Meïrtje van Rokanje by den inlei-

Bricl, d°ch inzonderheid uit de Verfteeningen DI3SG -

der Karlsbad • Wateren in Bohemen 5 t'over

blyfebaar is. Dit alles moet aan vreemde

Kalk- of Aardachtige Stoffen , welken het

Water opgenomen heeft , en die mooglyk

door eenig Zout of Zuur daar mede verbon*

den zyn en tot doorfchynendheid gebragt, wor-

den toegefchreeven*

Zo blykbaar , nu , als het aan den anderen Dient tot

kant is 9 dat het Water tot famenbinding der ya^Sfn-

Aarddeelen dient ; zo onbetwistelyfc is het, 1,!?™

dat de Lighaamen der Planten en Dieren door

hetzelve gevoed worden. Verfcheide Onder-

vindingen, van vroeger en laater tyd 5 toonen 9

dat Planten gevoed worden door enkel Wa-
ter* Dat veele Diertjes ook van enkel Wa-
ter leeven , is te minder onwaarfchynlyk, nu

men een Vrouwsperfoon eenige Jaaren niets

dan Vloeiftoffen heeft zien nuttigen (h). Maar

men zal die niet kunnen nalaaten toe te Fchry

ven * aan de Olie- , Zout- en Aarddeeltjes s

die 'er in het Water zyn» Hoe veel millioe-

nen Zaadjes van byna onzigtbaare Diertjes,

Mos- en Schimmelplantjes , zyn niet in het-

zelve ? Welk een onderfcheid tusfehen ge-

kookt en raauw Water 3 op den Smaak ?

In

(h) Jl. Jac. Voltelen , Med, DoSt. Diatribe, Memo-
rabilem feptennis Apofitiét, kiftoriam exhibens* Lugdb* & Ui-

traj. Anno 1777» O&ave.

III. Deel* I* Stuk,



De Eigenschappen
Inlei- In de famenflelling der Delfltoffen komt

ï>ing* ook wel het Water, als een Element ofGrond-

stemen" ftof aangemerkt , gelyk uit de Scheïdkonftige

Ddfftoffen
Ontbinding der Zouten en Zwavels , uit de

'konftigc vorming der Steenen , uit de groei-

jing der Kryftallen en andere Omftandigheden

,

inzonderheid uit de Verfteening< n der Plant-

aartige en Dierlyke Lighaamen, blykbaar is;

doch^in
s
t algemeen gefproken, maakt het Wa-

ter op ver naa geen zo groot gedeelte van die

Lighaamen uit , als in de andere Ryken der

Natuur, en in de Ertfen of Mineraalen is het-

zelve ver te zoeken.

Dïeu r
t Met veel reden zullen wy de Delfftoffen >

E?emcnten 8etyk a^e aRdere Schepzelen , in navolging

beftaan, van de Griekfche Wysgeeren, in 'e byzonder

van Aristoteles, achten te beftaan uit

een verbinding van alle de vier Elementen. De
Aarde is \ zekerlyk , die onder dezelven

hier de hoofdrol fpeelt , en het Vuur dient als

een voornaame Werkmeelter ; terwyl het Wa-
ter en de Lugt , 't zy als behulpen , \ zy ala

gezellen, onontbeerlyk zyn*

voornaa. De Aarde , als een Grondftof befchouvvd ,

Aaide.
m

*s zwaarder dan alle anderen en verliest in haa-

re zeltftandigheid niets door 't Vuur, maar
wordt tot Kalk of Glas. In haare zuiverheid

heeft

(O Dit fchynt te volgen uit de Aanmerking ran den
Heer Febber, in zyne Briefe am lVéUschiand

9
Praag

17^3$ p. '51 :) dooi wien in de Solfrtan Hukken van
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heeft zy g^n Reuk of Smaak. De hardheid, Inlei-

vastheid, digtheid en zwaarte der Lighaamen

,

DINb *

hangt veelal van dezelve af,

Maar, welke onder de Aarden, die wy als^ of<aws

nog kennen , verdient den naam eenes Ele- Vêfzei-

xxients; welke is de Grondftof der overigen ?
Aarde%

Is het weezentlyk de Keizei- Aarde , of, gelyk

zy van anderen genoemd wordt , de Glasach-

tige , als welke alle veranderingen hardnekki-

ger weder(laat dan de overigen? Is het deeze,

uit welke de Natuur door vermenging met de

algetneene Zuaren der Lugt, voornaameiyx in

de Gewerktuigde Lighaamen , Aluin - Aarde

teelt (ï) , wier Zuur men in de tot Afch en

Slyk geworden Dieren en Planten , en in de

daar uit ontftaande Vrugt - Aarde ontdekt, die

weder tot Keizei « Aarde wordt , zo dra haar

de zuure
1 Deeltjes onttrokken worden, welke

haar van de oirfpronklyke natuur der Aarde

vervreemden en nader brengen aan het Zout?

Is niet de geboorte der Keizei - Aarde het be-

gin van den teruggang der Kley tot Moeder-

Aarde , en is de Verglazing der zuivere en on-

zuivere Aluin Aarde , door de kragten der

Natuur, voornaamelyk door 't geweld derVuI-

kaanen , of door het verfterkte Vuur des Werk-

meefters, niet ook eene overgang der gemengde

Aluin-

over oude Lava gezien werden , die van de uitdampende

Zwavelzuuren dermaate doordrongen waren , dat menze

iceds half in Kley veranderd vondu

1.DSEL, I. STU2S»



14 De Eigenschappen
ïnlex- Aluin -Aarde in zuivere Keizei - Aarde , door
)INÖ# het geweldig verdryven der Zuure deelen ge-

fchied?

of Kalk- Maar , is ook de Kalk -Aarde een afkome*
Aarde

* ling van dqeze Keizei - Aarde ? Wordt deeze

in de Lighaamen der Planten en Dieren , voor-

naamelyk der Zee - Schepzelen , met derzelver

Voedzel ingenomen zynde , ook door bymen*

ging van Waterdeeltjes in Kalk - Aarde her-

fchapen , keerende wederom > wanneer zy de-

zelven door lang aan de Lugt bloot gefteld te

zyn , of door verbranding , langzaamer of

fpoediger zyn kwyt geraakt, tot Keizei -Aar-

de terug ? Toont zulks niet de menigte van

Keyfteentjes en Keizei -Zand aan de Zeeftran-

den en Oevers der Rivieren : de Kalkaartige

bekleedzels of Huisjes der Schaal- en Schulp-

dieren , welke in deeze Wateren leeven : de

Kalk -Aarde , welke men in de Afch van alle

Dieren en Planten , zelfs van zodanigen , die

op Zandgronden gegroeid zyn, vindt; de Kalk-

achtige Schors 3 waar mede de Keijen en Jas-

pisfen zo dikwils omkleed zyn : de zigtbaare

trapswyze overgang der Kalkftoffen in Agaath 5

welken Collini in de Verfteende Schaal

eenes Zee - Diers 5 van binnen buitenwaards

,

waargenomen heeft Cj): zelfs de veranderin-

gen van Dierlyke Lighaamen in Key; de on-

be-

(j) Journal d'un Voyage , qui contknt differentes Qbferv*

limralogiquzs* Manhcina. 1776* p. a£p.
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betwistelyke blyken van Kalk - Aarde in de Inlei-

meette Keizelfteenen en de verglazing der daar
DING*

onder gemengde Kalkftoffen, in een uitermaa- .

te fterk Vuur

Door deeze Kalk • Aarde moet men geen Wat

Kalk verdaan, maar aUeenlyk die Aarde, weU deczc zv *

ke Da het vervliegen van alle vlugge deelen,

na het uitloogen van alle Zouten 3 van de

vernieling der Planten en Dieren , 't zy door

Vuur , 't zy door Verrotting , 't zy door uit-

drooging of anders overblyft. Op zig zelf is

deeze Aarde onverander!yk ; doch door by-

menging van Zouten bekomt zy eene Glas-

aartige Natuur , of kan door Vuur tot Ver-

glazing gebragt worden* Uit Zouten , Zwa-
veis en JErtfen, bekomt menze zo wel als uit

Steenen , doch niet uit zuivere Metaalen (/)«

Zou men evenwel , daar men zo duidelyk zykomt

den overgang van Kalk- tot Keizei - Aarde men""
ziet , niet kunnen vermoeden , dat op derge* lin£ der

lyke manier de Grondftof der Mineraalen kon len.

'

worden geboren? Laat zulks niet de hardheid,

waar in de Keizeis alle andere eenvoudige Stee-

nen overtreffen : hunne ligte overgang in Glas,

welke zy met de Metaalachtige Aarden gemeen

hebben; de oplosbaarheid der laatften in Loog-

zouten , wanneer menze daar mede in 't Vuur

brengt

(k) Pornfr Anmerkungen uher Hcrn Baume AhbandL vcm

Tkon* Leipz. 1771. p. *7 & *8.

(l) Boerhaave Ckem, \ol U P*



r6 De Eigenschappen
ïjslsi- brengt cn door middel derzelven in Water;

3DING#
als ook de neerploffing uic deeze Solutie door

Zuuren : (alle welke Eigenfchappen men ook

in de Keyftoffen waarneemt;) vermoeden?

Moet men niet uit de Proeven vaneenen Ger-

hard, die uit Zwavel en Keizei -Aarde eene

Metallifche Aarde zag ontftaan (m) , en uit de

wel niet zeer gemeene verandering van Dier-

lyke Lighaamen 5 inzonderheid der Schulpdie-

ren, in Zwavelkiezen > Yzer- Koper- en Zil-

ver -Ertfen, met grond befluiten, dat de Na.

tuur de eenvoudiger Aarde allengs tot Mine-

raal -Stoffen verhooge?

Maar , van welke kragten bedient zig de

Natuur 3 om deeze Elementen onder elkander

te verbinden , en door deeze vereeniging die

menigvuldige Lighaamen voort te brengen ,

welken wy op deeze Aarde zien ; om die in

zulk eene Geflalte en Orde voor te (lellen
,

als wy ze befchouwen: als ook om dezelven

weder te vernielen en tot famenftelling te doen

dienen van andere geheel nieuwe Lighaamen ?

Het Vuur Hier fpeelt het Vuur 9 dat onophoudelyk de

Elementen algemeene kragt der Zwaarte tegenwerkt , en de

'Lighaamen, daar het op werken kan, ten deele

door zyne verdunnende kragt , ten deele door

bykomfte zyner ligte Deeltjes naar de Opper*

vlakte des Aardkloots dryft > eene hoofdrol*

Het-

(m) Beytragi far Cbjmk und Cffahkhu des Mlmral-Rekhb',

Vol. I. Berl. l?73- p. $2*
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Hetzelve verbindt de vlugfte Stoffen en ver- InlEi-

eenigt de genen die vaüer zyn
j dryvende de rlNG *

eerften in dc hoogte en de an/deren fyner

maakende ; zo dat van ondoorféhynende een

helder Glas wordt. Dit toont zig blykbaar»

lyk in de nog brandende Bergen en in de over-

blyfzels der genen die uitgedoofd zyn. De
vlugge Zwavel en het Armoniak - Zouc ftygc

tot in den Mond van den Vefuvius op, en zee

zig daar aan deszelfs binnenfle Wam'en en

Kloven ; de Kalkltecn brand c tot Kak : de

Kryftallen verliezen haare regel rnnatige figuur

*

de overige Steenen en Aarden fmeltea tot een

waar Glas, gelyk het Yslandfche Agaat, dat

zekalyk daar van zynen oirfprong h.eh (n)l

tot eenen Chalcedoon of Agaatfteen, naar de

verfchillende bykomende Mineraalen verfchei*

delyk gewolkt , gekleurd : of zy worden uitge-

brand tot Puimfteen ; of door eene ruuwe ver-

menging van ten deele gefmoltene* ten deele

verkalkte en uitgebrande Stoffen, leveren zy

een Scroom van Vuur uit , welke ftollende

een Steenharde Lava wordt. Gemeenlyk heb-

ben de uitwerpzels der Vuarbraakende Bergen

geen bepaalde Geftake : 't welk van de fchie-

lykheid afhangt en van *c geweld des Vuurs ;

doch als de verandering langzaam gefchiedt en

de

(») Dit is een zwarte Glaz'ge Lava, die men ook ondet

de Produkten van den Vefuvius met veele witte Schirl*

Êtaafjea vindu Zie Ferbers Brieft
, p. xyp*

B



iS De Eigenschappen

ïtfLEi- de Stoffe eenigen tyd heeft om te rusten , eer
Dim. zy ^Qöï Lugt veikoelt, dan kurDen^er zelfs

regelmaatige Kryfiallen en zuivere Ertfen üit

voortkomen (o).

Het vuur Bie noë twyfelen mogt, of het Vuur een

brengt ie or0ot deel hebbe in het voortkomen der Kry-

gcfaamen* Jtallen; verbeeldende zsg, dat zulks iïryde te-

vooit; ger) dcszelfs vernielende hoedanigheid ; beden-

ke dat de meefte drooge, vlugge en half vlug-

ge Zeuren , en andere Lighaamen , gelyk , by

voorbeeld 5 het Ovenbreek 5 wanneer zy door

het Vuur om hoog gedreeven worden, eene be.

paalde gedaante aanneemen (p) ; dat alle Mctaalen

in 't Vuur met eene bolle Oppervlakte vloei-

jen; ja dat vtelen onder de/elven, gelyk Spi-

auter , Bismuth 5 Spiesglas- Koning , wanneer

zy allengs weder koud worden, of ook andere

zuivere Metaalen,als zy na 't fmelten plotslings

in

(o) Zo vondt Fs rber, binnen in de Lava van

den \efuvius, een menigte regelmaatige Schirl - Kryfhllen $

Briefe aus WalfchUrd als boven, p. 1Ó4. De Lava, zegt

hy, vloeit fomtyds door overdekte Gangen , en blyft daai

nog ongejyk langer beet , dan in de open Lugr , alwaar

hyze, omtrent een ]aar na »t uitvloeijen , aan de Hand
niet kon verdraaien. Twee Maanden na de uitwerping

wordt op derzelvet Oppervlakte nog Arrnoniak - Zout gefub-

limeerd. p. 150,

(p) Dit Ovenbreek (Ofenhruch) is een SrofTe, die zig aan

de Gewelven der Metaal - Ovens , even als de Bloemen

(Fkrei") van Arrnoniak - Zout , Eenzoin en anderen in de

Scheidkonst , waar van dit zelfde gezegd kan worden , S&ab*

liniceit.
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in de Lugt worden verkoeld of door koud Wa- Tnlei«

ter bcfrrc gJ , cene bepaalde Tekening ver-
DIN0,

toonen ; dat Rood Gulden Erts, door een al-

lengs, drie of vier Weeken lang, vermeerderd

Vuur, een kondig Haair- Zilver uitgeeft (5)

:

dat Zwavel , door flap Vuur gefraolten eu

langzaam verkoelende , Spiezige Kryftallen

fchiet : dat wy in de Natuur zelfs byna al!e

Metaalen fomcyds in regelmaatige Geftalten

vinden (r): eitidelyk, dat zeerveele Bafaltber-

gen, in Italië en elders, niet dan door Vul-

kaancn fchynen voortgebrag t te kunnen zyn;

ja dat men de Eafalt uit de Lava zelf heefc

zien fpruiten (s).

^ De uiterfte werking des Vuurs , op alle Lig-

haamen 3 welken het niet kan doen vervliegen, slakkenm
is

Glas,

(q) Wallek , uber dein Vegetation des Queckfübers. Stockfc

Verband. XV f. Band p. 259.

(r) Gelyk de Biaderige
,
Takkige, van Goud, Zilver, Ko-

per ; de Teerlingachtige van Lood , Yzer ; de Kryftallen van

Tin enz. enz.

(s) Zie Febbers Briefe , als boven , pag. 6$. Ook hebben

de Hceren Banks en Solanofr zulks op 't Schotfe Ei-

land Staff1 , anderen op Ysland , gezien ? hoewei men niet

twyfelen kan , dat veele Bafalten uit eene natte Kryftaüiza-

tie ontftaan : zie Collini ais boven 283 , 316. enz.

Aan de oude Vulkaancn , in *t Gebied van Vicenza, Vew
na en Tadua , bevindt: men

, zegt Fërisr, dat de zwar-
te grove Lava de eigenfehap heeft , van

, by 't verkoelen

,

- groote Kryftallyne Ksntzuiitjes of Frismaas, die Bajalt ge*

noemd worden, te fchiecen. Wat is een Balalt en gevolg-

lyk ook Lava» zegt hy
, anders, dan een foort van Schril.

Ibid, pag» 170.

B 3
llh i>£EL. I, StVS,



ao De Eigenschappen
Inlei* ïs derzelver verandering in Slakken of in Glas*
nuG.

£)j t zl
-

et men dage]y], s jn de Smelthuizen der

Metaalen, in de Werkplaat!! n der Scheidkun-

digen. Wat zyn veele Agaaten , Laven , Ba-

faken 3 anders , dan een foort van natuurlyk

Glas? Blykt zulks niet uit derzelver oirfprong;

uit derzelver Glans , bmoschheid ; haar he-

iland zyn tegen 't Vuur; hwe onoplos^aar-

heid door Zuure ftoffen , cn haar inwendig

geweefzel aan de breuk ? En alzo , wat de

liatfte Eigenfchappen betrefe, hiar de meefte

Keizeis zeer naby komen > en eenigen buiten

tegenfpraak door 't zelfde* Vuur zyn voortge-

bragt , 'c welk de Laven formeert (t): alzo

de Glimmer rnet de mid ïen in de vuurige

Lava ontftaane Schirl- Kry (lallen en de Bla-

derige Schuim > welke zig by 't fmeHen eeni-

ger Yzer Ertfen vertoont , veel gelykheid

heeft

;

(s) De vermaarde Arduin i beweert , d?t de Kegelachti-

ge Steenen , die men in ged^gte Berden onder de Lava

vindt» waare voortbrengsels zyn van een Glasachtige fruel-

ting des onderanrdfehen Vuurs, Ferber p. 62. En, kun-

nen niet de (Lapides FUdrophori) Cliakedoon- Steentjes met

Water , aldaar onlangs ontdekt , ook ten bewyze daar van

ffrekken ?

(v) GKRHARD, Beytrage fur Ckymk &c, als boven , p. $34.

(x\ Uit Zandfteen met Graniet. Zie Niehburs Reii&e*

fchryving naar Arcbie enz.

(y) Aan de Noordzyde uit Jaspis • banden. Zie Gerhard*
als boven, p. 1 5 r.

(z) Uit Kwarts. LEPECHIN Tagebuch der Reife &c. Al*

tenb, ï;75»Me£ groota Hukken Pleifter • steen van roodach-
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heeft; terwyl Aluin -Aarde, langfmet Zwavel Jnlei-

141 een zagte Hitte gehouden 5 door het Vuur
mN6 *

Glimmer geeft (vj : zou het dan wel onge-

rymd zyn te denken , dat een groot deel der

Key- en Glimmer - Stoffen 9 zo niet haaren

oirfprong j ten minften de tegenwoordige Ge*

ftalte , aan het geweld van een natuurlyk Vuur

te danken hebbe ?

Terwyl r*u de laatstgemeiden juist die foor* v
Hf rJ

11
Vuur heeft

ten van Steenen zyn , welke de vernielende moogiyk

kragt der Lugr , des Waters en van 't na omweme-
tuurlyke Zonne- Vuur het langfte tegenfeaan :

l]ri% v
f
r"

terwyl onze oudfee en hoogde Bergen
; gelyk

die om het Dal Pharai in Egypte (x)
s de

Caucafus (y; * n het Uratifche Gebergte ia

Alle (%} > d3 Andes in Peru, de Switzer-

fche ( a> , de Schoclandfche , LapJandfche
,

Kar.

tige Veldkwnrts met zwarte Blende Gransetifch 'mgefptcngd »

waren de Wouden bezsaid aan de Noordzyde der Waldaifche

Bergen. Pallas Reifen. Perersb. 1771* I. Th, p. 6—— ir.

Dergeiyke Bergen van Veldfpaath met zwarte Schirl gefpren-

keld , Serpentyn - Steen of groen en rood gevlamde Jaspis f

vondt hy aan de Ja>k en elders in Siberië „• zie p. 258, 2S9*

(a) De Switzerfche beft inn ge!yk de meeile volgende,

uit Grsnfet, de uit Veldfpaarh , Glimmer en Kwarts is fa-

raengefteld, of uit den zogenaamden Gehbergsr - Stesn
% wiens

Grondftof Kwarts is, met ingefytengdc Glimmerdeelrjes.

Dit kan men zeggen van de Rotfen des Gnrofeis , des Ur-

feler - Thals , van den gantfehen Gothard en de Gronden

der Ysbergen. Z?e Gruner Helvet. Naturgefcb* Bern. 1774.

ANDREA Briefe aus der Scbweitz. I776. p# i|| ÖC FEREES
als boven, p. $q6,

B 3
lil. Desl.i, stuk.
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iNLEi-Karpatifche

,
Tyrolfche , Silefifche , Saxifche,

[N0#
die van den Haartz (b) , en de hoogfte Ber-

gen aan den R*yn (cj> 't zy geheel of ten min-

fce in de diepte en op de hoogfte toppen ,

uit ééne der gedagte Stoffen, of uit Rotsftee-

nen, die uic verfcheidene derzelven famenge-

fteld zyn, beftaan: terwyl op die van mid-

delmaatige hoogte gemeenlyk eerst Kleijige

Leyfteen legt , die weder Laagswyze gedekt

is met een Gebergte van Kalkfteen (d): ter-

wyl de laager Bergen uit enkel Ley,en de laag-

ften uit 'Kalkfteen of dergelyke Stoffen be-

ftaan (e) : terwyl de Bergen aan de Kusten , op

veele plaatfen, Krytachtig zyn ; terwyl deeze

beide laatften gemeenlyk vol zyn van Ver-

fteende Zee - Schepzelen , volkomen gelyk aan

die, welken men in 't midden van 't Vaste Land

vindt ; devvyl inzonderheid het Zee - water

fteeds met de Grondfcoffen der Kalkbergen

be-

(b) Ook de Hennebergfchen. GLAzEIl Verfucb eener be*

fchreib, der Groffchaft Hetmeherg. Suhl. 1774-

(c) Men vindtze daar , die geheel of grootendeels uit

Kwarts beftaan, gelyk in het Keur - Pahzifche, aan de Moe-
fel en de Hondsrug by Coftelann , Kirchberg en Altley

uit Keizei, Kwarts en Agaat, by Oberfteïn, enz. Cojluni

als boven.

(d) Voorbeelden daar van zyn de hoogfte Bergen in 't

Zutdelyk deel der Kelzerlyk Duiffche Erflanden , als ook

in Tyrol en die van Ooftenrykfch LotnVirdie. Ferber
als boven, p. 4-40. Uit Schiefer of Ley op Kwarts gezet,

beftaan de meefte Bergen tusfehen Simmeren en Creuzach ,

volgens Colli Ni, p. 378. De Ysbergen in Switzerland

uit
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bezwangerd , en zelfs, volgens het getuigenis I»ff-

der Ouden, op veele plaatfen terug gewcekea DING *

is; zou 3 uit hoofde van die alles, het denk-

beeld der zodanigen niet zeer waarfchynlyk

zyn, die gelooven , dat de eerfte algemeene

Omwenteling op onzen Aardbodem door Vuur,

even als de volgende veranderingen door het

Water veroirzaakt zy ? Het Vuur zou de oud*

fee Bergen voortgebragt , ten minfte daar de

tegenwoordige Geftalre aan gegeven hebben,

terwyl naderhand de overigen daar tegen aan-

gefpoeld en opgezet waren.

Dit Gevoelen , door den Heer Doktor G me- of de

lin , Hoogleeraar der Philofophie te Gottin fi^S»
gen, geopperd , ftrydt zeer tegen dat van den™™^*
voorgemelden Sweedfchen Hoogleeraar Wal-

Zy

leri us , die de geheele Aardkloot uit Water

fielt geboren te zyn (ƒ). Dat denkbeeld is

wel by veelen der Ouden aangenomen geweest

,

doch

uit losfe Ley , welke een Glasachtige Grondlaag heefc. GBU-

NER , Andbea, enz.

(e) Dit wierdt Fe RB ER oogfchynlyk gewaar, op zyn

Reistogt uit Italië door Tyrol, daar hy eerst Kalkige , ver-

der Ley -Bergen , en op 't hoogfte Granietbergen overtoog,

cn toen weder nederdaalende , uit de bovenfte Landftreek

,

eerst Ley- , vervolgens Kalkbergen aantrof, eer hy in de

Vlakte kwam. Dus is het , metkt hy aan , met aile de ove-

rige hooge Bergen in Europa gelegen: waar uit hy bei] uit,

dat Graniet de oudfte Grond&ejn en als de Zuil der Ge-

bergten is, waar op en aan alle anderen rusten*

(ƒ ) De Origine Mundi È
Stockh. & Ups

tf 1779. p. 82*

B 4
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24 De Eigenschappen
Inlei» doch het heeft in de Gewyde Bladeren geerr
;1KG

' den minften Grond. Met zeggen van den

Heilipen Petrus; de Aarde uit het Water

en in het Water beftaande (g), is veel te duis-

ter om iets zodamgs te befluiten. By Moses
vindt men niets gemeld van de Scheppirge

des Waters ; zo zou dan , indien de Aard-

kloot daar uit voortgekomen ware* hetzelve

ongefchapen moeten zyn. Die Heilige Schry-

vec maakt gewag , dat God in den beginne

den Hemd en de Aarde fchiep. Dan zegt hy.

De Aarde , nu, dat is onmiddelyk op dien

Schepdaad, was woest en ledig , en duifiernisfe

was op den Afgrond en de Geest Gods zweefde

op, of, (gelyk anderen het met meer waar-

fchynlykheid vertaaien , ) bewoog de Wateren* Dit

alles , nu 5 hadc plaats omtrent den eerften Dag

der Scheppirge f toen God zeide ; Daar zy

Licht ende daar wierdt Licht. Op den tweeden

Dag maakte de Schepper het Uitfpanzel, dat

de Lugt febyrt te zyn geweest; alzo 'er Wa-
teren boven waren en beneden , en dit Uit-

fpanzel noemde de Almagtige Hemel. Toen
wilde God 3

dat de Wateren onder den Hemel

op ééne plaatje vergaderd werden en dat het Droo-

ge gezien werde ; noemen Je , wanneer die ge-

fchied was, het Drooge Aarde , en de Verga-

dering der Wateren Zee [h)<

De
(g) ïi. Pets* 3* vs. j.

(h) Gen. I. vs. i ro.

(O Het Wortelwoord R&shaf\ daarliet Hebreeuwfch woord



der Mineraalen.

De Schepping, zo als zy door Moses ver- Inlii-

haald wordt, fchync in 'c byzooder betrekking
DING *

te hebben gehad tot onzen Aardkloot ; hoepfng^de

klein een Stipje in de bekende Wereld. Nog-
b
s
.
c^u^

thans moet in 't begin ook die Ruimte ge-

fchapen zyn; om dat 'er, op den vierden Dag,

Zon, Maan en Sterren, in geplaatst werden.

Het was de Hemel der Hemelen niet , daar

God woont en van Eeuwigheid heeft gewoond

;

maar de Ruimte , waar in alle de ons zigt-

baare Ligh^amen , Dwaal- en Vaste Sterren

zig bevinden , een Ruimte in welke het

Lighaam der Zon , een millioenmaal grooter

dan de Aardkloot, een Stipje uitmaak, niet

grooter dan de Vaste Sterren voor ons Oo^
Die Ruimte werdt toen door het eerfte woord

Hemel bedoeld* Door het tweede, de Aarde,

begrypt Moses waar/bh;; >yk al het Lighaa-

melyke , dat tot onzcn Aardkloot behoort*

en wel alle de vier Elementen, üit was in zo

verre onder elVar» der gemengd, dat het Water

al het andere bedekte
; gelyk uit het vervolg

duidelyk blykt ,• de A ir ;e was derhalve on-

zigtbaar of zonder bepaalde figuur en het

Water, dat 'er op dreef, werdt door den
Geest of Adem des Almagtigen

, (die Ibmtyds

by een geweldigen Wind vergeleeken wordt),

bewoogen of in 't ronde omgedreeven (ij. Zo
die

mirachepbetb van afgeleid is, betekent een oradraaijing, aïs

de kringen , door 't inv/erpen van een Steen in 't Water. Tht
Ssripture-Theory of the Eartb. Lond. 177?. p 4 25.

B5
l il. Ds.il. I» Stuk,



De Eigenschappen
Inleï- dit een begin geweest is van de Dagelykfe

omdraaijing des Aardkloots op den As , die

den eerften Dag reeds plaats hadt j (want het

was Avond en Morgen geweest;) dan volgt

uit de onveranderlyke Wetten der Zwaarte,

dat de zwaarfte Stoffen meest naar 't middel-

punt zyn gezonken , zig affcheidende van het

Water. De Oppervlakte zal vry gelyk zyn

geweest; zodanig evenwel niet, of daar blee-

ven holten in dezelve > welke tot eene Ver*

gaderplaats der Wateren ftrekten. Ook zyn

'er al vroeg Bergen geweest
;
dewyl men van

Rivieren leest , die het Paradys bewaterden*

Maar 3 dat de broeijingder van het Water door-

drongen Aardachtige Stoffen, Zwavels en Zou-

ten , kort dnar na , Uitbreekingen van Vuur»

kotken veroirzaakt hebbe, door welken gedagte

Graniet- en Porfierfteenen- of Kwarts en Key-

Gebergten reeds voor den Zondvloed zouden

voortgebragt zyn ; dit komt my , hoewel niet

onmooglyk
,

cogthans , om dat 'er van zulk

een algemeenen Vuurbrand op den Aardkloot

nergens gemeld wordt , niet zeer geloofbaar

voor.

De eerfte Daar zyn echter , die zig , mooglyk niet

des Aaid- zonder Grond , verbeelden , dat de Aardkloot

duifta? *n
*
l eerst Gedaan hebbe uit veelerley Laagen

van Stoffen, door het Vuur gebooren, 't welk

waar-

(k) The S<ripture Tbeory of the Earth. als boven, p. 97.

(I) Indien zulk eene Omwenteling , als
9
t ware, by geval

ge-



der Mineraalen. 2?

waarfcbyolyk de Stoffe heeft uitgeleverd f daar Inlei*

op den eerften Dag het Licht van kwam. DIWG*

Toen fcheidde de Almagtige dit Element, dat

zyne werking op de Stoffen der Aarde gedaan

hadt , daar van af 5 en verfpreidde hetzelve

gelykelyk tot verlichting en verwarming , door

de onmeetbaare ruimte der Hemelen. Op den

tweeden Dag werdt het tweede tilement, de

Lugt, afgezonderd 9 om den Dampkring te

maaken ; doch zodanig niet of dezelve kon

ook nog op en in de Aarde werken. Kan die

affcheiding ook tevens oirzaak geweest zyn

van de algemeene Jardbeeving , door welke , zo

men onderdek 9 de bovenlte Laagen des Aard-

kloots overhoop geworpen zyn en dus die af-

gryzelyke Klompen van Gebergten , welke

niet dan eene verwoesting of louter Woest-

heid vertoonen, veroirzaakt hebben {k)l Alles,

inderdaad , dat de verbeelding % volgens de

gewoone werkingen der Natuur , hier toe ver-

eifchen zou , ziet men, gelyk ik heb gemeld,

was 'er tegenwoordig. Een Aardryk met Zou*
ten r Zwavels en Mineraalen vervuld en van

Water doordrongen : een uitbarftende Lugt
en Vuur ! Maar de Onderftelling fchynt te

veel en derhalve niets te bewyzen (/). Zo we!

heeft

gefchfed mogte zyn , zou daar u't veel grooter verwarring

moeten zyn gefprooten : dewyl de Aardkloot alsdan als in

zyne Fondamenten aangetast ware geweest.

IH DEEI* L STUK.



$8 De-Eigenschappen
Inlei* heeft de Schepper de Bergen , waar van

|)^2SG,
de allerhoogften zelfs maar weinig verheven

zyn boven de Oppervlakte (m) , geiyk ook de

Kolken des Oceaans , die mooglyk niet die-

per zyn ; als een noodzaaklyk vereifchte in de

Schepdaad kunnen begrypen : te meet nog,

wyl derzelver ichikking zo regelmaatig is en

zy van fommigen gehouden worden voor Ke-

tenen of Schakels , die de Stoffe des Aard-

kloots faiüenhechten (n)*

het in---. Nog meer zyn wy genoodzaakt, den toe-

meniici
Sa

^es AardkIoots
,
by de Schepping onbe-

niccbc- fikt te laaien , om dat wy tegenwoordig zelfs
weczen. ^ inwendige gefteldheid byna niets wee-

ttn. Men is in lang niet tot de diepte van

een Myl in de Oppervlakte doorgedrongen ,

of tot die van een Roede op een Myl, als

iren de la?-gte van 's Aardkloots middel»

lyn in aar merking neemt* Ter diepte van

twee of dri ho derd Koeden ismen 'ernaauw-

lyks in ge vorderd. Of die Oppervlakte niet

maar een Korst zy , waar binnen een Kloot

van geheel andere Stoffe zig bevinde , worde

van veelen getwyfeld. Sommigen ftellen dat

het

(m) Niet meer dan een Zandkorrel gelegd op een Glo-
be van twee Voeren middellyns: want de proportie derzei*

ven tot de iLidde lyn des Aardkloots is ongevaar als van
een Roede tot een Myl*

("») Zie de Befchrjving der Ketenen van Berden rondom
den Aardkloot, volgens de Stelling van den Heer Büache»

Mm*
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het binnenfte uit Vuur, anderen uit Wa'er, Inleï*

beftaa: anderen achten dat 'er de Mi erai!en DING *

voornaamelyk huisvesten , en fommigen den-

ken, dat 'er een groote Magneet in verborgen

zy. De Verfchvnzelen bi^yken het een of

andere van die, hoe tegenftry ;ige , Gevoelens.

W at grond is 'er dus voor de Rekening van

Doktor Ke L,dat de Vloeifroffen tegenwoor-

dig niet meer dan een hondeid^uüendfre deel

des A rdkloots uitma ken zouden (0 ? Welke

in het denkbeeld van Büf fon, dac de Aar Je

van de Zon zy afgebroken , door de fchuu-

ring van een Staander ? Immens dan verviel

de orde der Schepping t'eenemaal Leibnitz

dagt, niet minder ongerymd, dat de Aardkloot

eerst een Zon ware geweest en B'.rmet
dat zy op 't laatst een Vaste Ster zal wor-

den (p). De grootte, immers, van de Zon en

de Vaste Sterren, is in betrekking nog gantfeh

onbepaald* Dit weeten wy, dat hy op 'teind

der Dagen vergaan zal en verbranden, doch

van het ontdaan des Aardkloots door Vuur

of uit Water, of van het vloeibaar zyn by de

Scheppinge, is geen bewys (*).

Lie-

Mem. de V Aead, R. des Sciences 1752. Uttgezogte Férbandsi,

HU DEEL, bladz. 553 , enz,

(0 Script. Theory als boven p, 18.

(p Dezelfde, p. 97.

(* Men zege gemeenlyk , dat de Wereld ü ïT NIETS
gefchapen zy. Dit wordt nergens woordelyk in de Heilige

$chnPt



30 De Eigenschap pén

Inlei- Liever zullen wy ons dan ophouden met
P

De veran
zaa^en * waar van zekerheid is ; de Omwen-

dering derteling in de Oppervlakte des Aardkloots , door

^
P
5oor

lak
"den Zondvloed en andere Overftroomingen

overftroo. veroirzaakt 9 naamelyk. Het Water is een
mingen is .

zeker ; niet minder magtig WerKtuig , zelfs in fbat

om het Vuur te dempen , en heeft veel aan-

deel in de vorming der Mineraalen. De fnelle

Stroom der vloeijende Wateren, die op hooge

Gebergten ontfpringen, rukt geduurig , inzon-

derheid by fterke Vallingen , allerley Deeltjes

der Bergftoffen los en voert dezelven met zig

,

veranderende dikwüs derzelver figuur in zyne

Loop, of ook het eene van het ander fchei*

dende, tot dat dezelven allengs hier of daar

worden nedergelegd» Dus brengen de rneefte

Rivieren Keizelfteenen met zig, en leggen Zand

aan haare Oevers af, dat niet alleen met veele

Xzerdeeltjes, maar ook met Goud bezwangerd

is. De voorbeelden heeft men niet alleen aan

Rio delta Plata , deswegen dus genaamd , in

Zuid-

Schrift gezegd. De fterkfte plaats zou zyn , Hebr. XL vs,

3. alwaar men vindt , dat de zigibaare dingen niet uit zigt-

b&*re [dat is uit onzigtbaarej geworden zyn. Sommige on-

zigtbaare dingen zyn Lighaamelyk en derhalve iets ; gelyk

de Lugt, helder Water, Geeften
, Damp, Stank, enz. *t

Woord Scheppen is op byzondere manieren gebruikt,

gelyk Ps. CIV* vs. 30: daar van de Dieren gezegd wordt;

ZZendt Gy Uw*n Geest uit , zo wordenze GEsCH.iPEN ende

gy vernieuwt het Gelaat dei Aardryfa* Het Hebreeuw! th woord
Barah betekent iets voort te brengen dat 'er niet en was 5

maar,
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\

Zuid -Amerika , en aan de Rivier Avanyos in Inlei-

Sevenbergen (q) ; maar zelfs aan de Loïre in DI NG.

Vrankryk en den Rhyn 3 uit wrlks Zand
, by

onze Grenzen , ook Goud verzameld wordt (r).

Andere Deeltjes , welken het Water voort-

fleept , en die minder zwaar , af meer met

hetzelve vermengd zyn , legt het Water, tot

rulte komende , of wanneer het in zyn Loop

ergens gefcremd wordt , af. Dus zet zig op

den Bodem , en aan de Oevers van ftaande of

langzaam üroomende Wateren ; een Kleijige

Slym t
die fomtyds van een byzon Jere Natuur

is, g-lyk men aan de Slyk van den YsfeU tot

het bakken van Klinkers dienende, of aan de

Kley der Pottebakkeryën , hier en daar, zeker-

lyk , op dergelyke manier vergaard zynde

,

befpeurt. Zo worden de Lighaamen, in fom-

mige Wateren , overtoogen met een Steenige

Korst \ zo groeit een dergelyk faefiag aan Ke-

tels , waar in men lang Water kookc en dus

ont-

maar, dewyl hetzelve geen voortbrengen uit niets influit,

hebben fomrnigen eene voorbeftaanl^kbeid der Stoffh gefield £

doch dus vervalt men in veeie duisterheden.

(q) Wel negenhonderd Familiën van Zigeuners winnen

de Kost met het Goud zoeken in 't Zand van die Rivier.

BRüNNiCH. Not. in CRON3TEDT Mineralogie, p. 178: De
verfcheide manieren om het daar uit te wasfehen vindt men
by Agricola, de Re Metallica , afgebeeld en befchreeven.

(r) Zie de Aanmerkingen over 't Goud van den Rhyn ,door

den Heer Martinet, HolL Maatfchapp^ f XVIi. D» 2*

Stuk , bladz. 222.

III. DKEL, ! STUK,



32 De Eigenschappen
Iniei- öntftaat de Dropfteen ia onderaardfche HoleD

ding. Q£ Spelonken. Veele Rivieren ook leggen ^

by haare Overftroomingen , Laagen af van

Kley of Kalkftoffen , en het Zeewater zelfs be-

dekt aan lommige Kusten , inzonderheid aan

die van Syrië , Egypte en Ysland , de Oevers

met Kalkachtige velden , uit de diepte mede-

gefleept, die fomtyds Heuvels en Bergen maa-

ken van famengehoopte Kalk- en Keyfteenen,

aan elkander gekleefd (r).

en biyk- Daar de Vlotbergen een gelykloopende , meest-

viorba-
dCal reête cn watcrpasfe rigting hebben » en hun-

gen; ne Laagen regelmaatig afwisfeien ; daar zy

zelden geheel uit gelykaartig Vuurvast Gefteen-

te beftaan ? maar gemeenlyk fiegts iets daar

van ingefprengd hebben 9 zynde grootendeels

uit Kley- en Kalkftoffen famengefteld; zo wordt

het zeer waarfchynlyk , dat alle Vlotbergen op

eene

(r) FERBER Brieft aus Walfchlard. bladz. 218.

(s) Zodanig zyn de Oefter -Bedden of Banken, eenige

honderd Schjeeien lang , die men op verfcheide pla3tfen

in fv/itzerland aantreft : lomm gen van een geheel by.

zonder Soort van Oefters of dergei>ke Schulpen» In Vrank-

ryk vindt men -.zulk eenen , met anderen onvermengd
,

tusfehen Compiegne en Soisfons , aan den Weg", en een

anderen niet venc vau Büurdeaux : ook verfcheidene in

Engeland; ja zelfs, volgens P. FeuillcEj ook in de Pe-

mviaa niche Bergen en volgens anderen in Noord - Amerika.

GRUNER von die Eisgtburgc. Bern. 1760. lil. Th. p. 93,

95.

(t) De Ammons -Hoorens, by voorbeeld, die by Batli

in Engeland zo groot cn menigvuldig voorkomen , dat

mm
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\$

cene dergelyke manier , geene op eenmaal , maar 1^**

de céue Laag derzeiven ra de andere, door
BING*

herhaalde Overftroomingen en afloopingen des

Waters ontftaan zyn. Ën-, daar wy nog bo-

vendien $
midden in 't Vaste Land 9 op hooge

Bergen eene afgryzelyke menigte van Zee'

Schepzelen , ten aanzien der Geftake dikwils

nog gantfeh onverteerd , meest in Kalkftee-

nen , aantreffen ; daar deze)ven, op veele plaat-

ten , by geheele Beddingen van ecne zelfde

Soort, zonder andere daar onder gemengd , van

afgryielyke uitgestrektheid voorkomen (s.)}

daar men in 't midden van 7

c Vaste Land Zee-

Schepfelen verfteend vindÊ 9 die zig niet dan

ih de diepte der Zee onthouden (£); daar de

bodem der Zee volmaakt met het Vaste Land

overeenkomt (v) 5 beftaande grootendeels uic

Laa*

menze 'er gebruikt als Steen, bm de Muurén der ïtaizeti

mede te Merzelcn. Hier van vindt men op een Veld, by

Mandach in Switzerland , een_ menigte brokken , wier Ori-

gineel ook wel een Eile breed moet geweest zyn ; hoé

groot menze ook in Bergen van een zwarten Leyachti*

gen Kalkfteen , aan 't Meir Champlain in Nootd-Amen*

ka , gevonden heeft. Tegenw. Staat van Amerika» III. D#

bladz. $10.

(v) MAESrGLl Hïft. Pbys* de la Mer , & DoNATI, Uïi

naturaït iel mare Airi&tho* p. 7. Dit zal waar zyn vari

fommige , doch niet van alle Zeeën. Zie de Waarneé-

mingen van DONATi, ten dien opzigte, op den Grond

van de Adiiatifche Zee of Golf van Venetië, door my uiÊ

ik PhiL Tranfatl. gebragt in den %»w, Staat van ha"

èè % I. D. bi. 6$7 9 enz,

c
1Ü4 DEfifc, t *TUK t
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Inleï» Laagen , die zo wel als de Laagen der Vlotber*

©ing.
gen 9 en de Kalkbergen op die vanLeyfteen*

zeer regelmaatig geplaatst zyn , wanneer zy

niet uit hunne ordening zyn gebragt door een

geweldige werking der Natuur : zo befluiren

fommigen , dat onze Aardkloot 5 voor veele

duizenden van Jaaren, geheel onder Water ge-

ftaan hebbe ; dat het drooge allengs daar uic

opgereezen en van de overtollige Vogtigheïd

ontlast zy 5 maar nog de blyken van zyn voo-

rigen toeftand in deeze Kentekenen behouden

hebbe (V).

imnder Geen waarfchynlykheid , inderdaad , is 'er
waarfebyn*

lyk door VOO?
een a'ge-

roeenen
f10 ) n\ t befluit raaaken die genen , door welken de

overbrenging der Verfteende Zee * Schepzelen niet aan den

Zondvloed , maar aan andere Overftroomingen , 't zy by*

zonder of algemeen, toegefchreeven woidr. De Heer Buf-

ïon is van dit Gevoelen, terwyl anderen uit de Schul-

pen % die men by Banken ,
hoog in de Grond , aan de

Kust van Chili vindt , de algemeenheid van den Zond-

vloed willen opmaaken. (dTlhoa naamelyk: Zie Tegenw.

Staat vtm Amerika II. Debl , bladz. 240,) Inderdaad zo

*er een andere algemeene Oveiftrooming ware geweest dan

deeza , na den Mofaifchen Zondvloed , moest men daar

eenig gewag van vinden in de Gewyde Bladeren: te meer

pog, a!s het Water dus een langen tyd op de Aarde ge*

Kaan had. Voor den Zondvloed kan het ook niet ge*

beutd zyn, om dit die zulk een Strafwas voor het Menfch-

dom, en de andere niet minder zou zyn geweest. Wan»
jieer dan ? voor den derden Dag der Schep ,in#e f Dit

jftuit de gtootfte ongerymdheid in, al wilde men die

Dagen nog zo uitgeftrekt neemen , om dat de Zee*

Schepselen in de Wateren eerst op den Vyfifcn Da^ wer-

4571



DER MlNEHA
ftj

voor dit Gevoelen : ja het fluit de grootfte Inlk*>

ODgerymdheid in > te denken , dat de Aard-
DUïaA

kloot ooit , na den Zondvloed of voor den-

zeiven , ra den derden Dag der Scheppinge*

geheel met Water bedekt en dus eenigen tyd

geblecven zy geweest. Tot het bekende Oog-

merk des Scheppers met den Zondvloed zelf

,

om het geheele Menfchdom en al het Ge*

dierte , buiten 't gene in de Ark van Noach

was , te verdelgen , was geen geheele Over-

ftroomirtg des Aardbodems , naar 't zig hu aan«

zien $ noodzaakelyk. Wie zal denken dat de

leevende Schepzelen 5 buiten die - 4er Wateren j

toen reeds over den geheelen Aardbodem ver-

fpreid

den voortgebragt ; zo dat zy dan n'et door die OverA

ftroaming in her Valle L^nd kunnen gekomen zym Veel-

eer meet men zelfs, om dat zy zig in 't midden de£

Bergen bevinden , met FERBÈR vastftcilen , du die famen*

hooping op elkander door een fchielyke afzetting of ne*

derpl^fiing veröirzaakt zy : want dat wa« de natuurlykê

Legplaats deezer Schepselen niet; maar dit verv >lgens ^

door 't uitzypelende Water, Beenlym e» andere Kalkgroei-

jingen zyn geformeerd: gelyk in Mmu Mario^by Rome
waar te neemen is (Briefe als V.vcn p« 234. ) Hoe ko-

men, hy een lan^zaame nederzetting of aflegging, Vertëeen^

de Schufpen en Hoorcns , van allerlcy Soort , m 't m deler*

van groote harde Zandfteen - Bergen ; gelyk aan de Kust

van Normandie , door 't aflpoelen der Zee , is bevonden.

Geeft het , dit roenze aan de Zuidzyde van 't Waldaiicli

Gebe gre in Moskovie , en zeer weifctg aan dè Noordzyde
asnrreft, zo de Heer Pallas meldt , geen sanle ding tot

het vermoeden, dat zy 'er dooi een pWsIingfê Uïtgalpirtg

£yn geb:agt? Zie zA'ne Kèfjiïr* I. Th» p, iet

G ft
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Iwlei- fpreid waren. Was de Wereld toen reeds

©iNü, tweeduizend Jaaren oud ? Van Adam tot No-

ach zyn maar tien Generatiëa geweest (*)•

Ook vraag ik , hoe de Zaaden der Boomen

en Planten, ja derzelver Plantzoenen, zyn be-

waard gebleeven ; daar wy vinden dat Noachs

Duive terug kwam met een Olyfblad in de

Bek ? 't Was niet lang daarna dat Noach een

Wyngaard plantte , die Druiven droeg*

dan door Nu kunnen zo wel naderhand door byzon-

wukivau dere Aardbeevingen 5 wier uitgeftrektheid wy
Ugheden. n0g onlangs gezien en ondervonden hebben (x) >

en waar van het geweld, op andere tyden >

oneindig grooter kan zyn geweest; door Vuur-

braakingen , die 'er meer op den Aardkloot

zyn dan men denkt ( y

)

; en door hooge op-

wellingen van de Zee (z) , groote Omwen-
telingen in des Aardkloots Oppervlakte ver-

oirzaakt zyn* Zwaare Aardbeevingen immers

vergezellen doorgaans de Vuurbraakingen ea

dee-

(*) Dat zou 300 van onze Jaaren maaken, 't welk be*

grypelyker is dan by de Jooo Jaaren, gelyk het volgens

de Griekfche Overzetting der Zeventigen beloopt , we ke

de gemeene Rekening iseo Jaaren te boven gaat. (En-
cyclopedie by de Erven F. HounuYN, bladz. 173.) Zefcere

Jood Akiba züu den Hebreeuwfchen Text , in dit opzïgt,

fcefnoeid en dus de Jaaren van den Leeftyd der Patriarchen

cngelyk verkort hebben , die anders, door korter Jaaren te

neeinen, welke oudtyds in gebruik waren, misfehien veref-

fend konden werden.

(x) Zie dezelve op een Kaart vertoond en befchreeven in

de Nederlandfsbe Patryder van 1756, p. 46^
( y)
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dceze gaan dikmaals gepaard met groote uk> 1

irul pingen van Waccr , dat een verbaazende
Dlj

veelheid van Zand , Modder en Steenen , met

zig voert. Op veele plaat fen des Aardkloot

s

vindt men de zigtbaare kentekenen en over-

blyfzels van Brandende Bergefi , die reeds

over lang zyn uitgedoofd , ingezakt en tot

Dalen geworden. De Hekla op Ysland is

daar van een hedendaags voorbeeld , zynde

byna geheel tot Puimfteen uitgebrand, en gee-

vende, in plaats van Vuur
, thans, gelyk an-

dere laater uitgebroken Vulkaanen op dat Ei-

land , door het fmelten van Ys en Sneeuw

,

afgryzelyke Waterltroomen uit (a). Het ge-

weld, nu, des Waters, by zulke afltortingeu

,

rukt groote (tukken van Gebergten en Rotfen

af, en ftapelt dezelven dikwils elders weder

op elkander. Niet minder doet zulks de Vorst

in de Noordelyke deelen en in de Hemelhooge

Ys-

(y ) Tn 't Gebergte Tucurmn , tot Peru behoorende ,

zyn brandende Bergen , die z'g twee Mylen ver Jang* den

Wegüitftrekken. Teg. Staat , als boven. bU i4*.Op Java zyft

'er zeven en meer dan honderd op den Aardkloot bekend»

Zie Stkuycs Geograpbifcbe Aanmerkingen* Am ft. 1753. p.

144-

(z) Zodanig eene was het , door welke Callao , de Ha*

venftad van Lima , in 't jaar 1746 geheel overdekt werdt.

Tegenv)> Staat van Amerika % I. D. bladz. 41, 47.

(a) Zie OLOBSEN and PovELSENS Reife dureb Island.

Koppenh, 1775. II. Th, p. 134 : "eia Grunkh als boven*

UU Th. p 7 é#

c 3
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Ysbergen der Alpen (b). Waar van anders

ook die verbaazcnde Scheuren en onpeilbaare

Kloven in de Yskoude Laplandfe en andere

Gebergten ? Het Water f by aanhoudendheid

daar langs en over vlietende , fchuurt de pun-

ten of hoeken af, en voert dus groote of

kleinere brokken, van allerley Soort van Ge-

ftcente of Ertfen , met zig , die het elders

,

naar 't geweld van den Stroom ,
nederlegt ,

cn fomtyds met Kley weder aan elkander lymt,

Cg^Iyk men dit ziet in de Poddingfteenen ,) of

ook met Gefteente van den zelfden aart. Dit

blykt in de Agaaten, uit oneindige brokjes van

Agaatcn faniengegroeid ; hoedanigen ik onlangs

\x\t Saxen of daaromftreeks bekomen heb. Dus

brengt de Laha een menigte L^yltetnen en

veele andere Rivieren ft uk* en van Keyfteenen

met zïg ; dus vindt men aan de Oevers der

Kaspifche Zee een menigte (lukken van O
paal en Karneolen , en gmote blokken Gra«

niet en Glasachtige Stee* n ,
fomtyds midden

in Berghokken van Kalk of Ley- Steen. Ge-
heele Velden zyn daar omtfrteks met Key-
Steenen bezaaid, welke men niet kan denken

aldaar gegroeid te zyn. Zo fljpt de Khyn
zy«

(b) ZieTeg. Stcat II! D bi 594 en Grtjnf.r als boven, p. 71.

(c) GRUNER5 als hoven, HL 1 h. bladz* jo , iU
(d) Het Zeewater is h er van een lieik bewys, door

htt welke dc Metaalen Kanoaftukken , uit een Schip de?

Spaan*
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zyne Keizeis , welken men wegens de door-

ichyneodheid , glans , fynte en hardheid, oik-
1

dikwils Rhyn- Diamanten noemt, tot eene ron»

de figuur, en de echte Diamanten , uit Oost-

en Westindie , zo wel als andere Edele Stee-

rien, hebben de gedaante van rondachtige Key-

tjes , waar in menze veelal vindt , ook daar

aan te danken. De Bergkryftallen zyn dikwils

daar door zodanig veranderd , dat men ze

naauwlyks voor Kryftallen kent , als blykt

in het zwart Kryftal van Oostiudie en de Cey-

lonfche Rook - Topaazen* Anderen wederom

zyn door de zelfde rolling in de afitorcende of

afftroomende Wateren, even a!s een Sneeuw-

bal , uit veele brokjes of ftukjes famenge-

groeid; gelyk de Zandfteenen waarfchynlyk

,

en veele Rütsfteenen 9 een dergelyken oir-

fprong hebben ; des menze ook op minder

hoogte vindt dan de Glasachtige (c),

Het Water lost alle Zouten op en ontbindt ™*™mi
door middel derzelven zelfs Metaalachtige Lig- de vorming

haamen (d). Hier uit ontfeaan de meni^erley
t

d
e

e

n
r Zoii%

Zoute., Zwavelachtige, Scaal-en Koper •Bron-

nen en andere Mineraale Wateren» Ook heeft

het Water in de regelmaatige Gefcalten , wel-

ken

Spaanfche Armade tegen Engeland , onder Koningin Eiiza-

bech , aan de achotfche Eilanden gezonken , voor eenige

Jaaren, en dn? na omtrent t;vee Eeuwen verloops, tot ecn$

hroofche Stof verteerd bevonden werdeiu

c 4
111. DEEL, I. STUK,
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Inlex- ken de Zouten in zekere omftandigheden aan*
PW* neemcn , bet meefte aandeel. Dit ziet de

Werkmeefter dagelyfcs in het vervaardigen van

de meefte Zouten. Neemt hy toe derzelver

oplosfingen te veel Water, jaagt hy dit Wa-
ter door eene fterke Hitte te foei daar af >

laat hy de kookende heete Loog te fchielyk

verkoelen; zo bekomt hy weinige, ten minfte

geen fraaije Kryftallen* Maar, laat hy dezel-

ven zo veel Water als noodig is en beneemt

flegts het overtollige , doende hetzelve door

een zagt Vuur wegwaafemen ; zo dat de Zout-

deeltjes tyd hebben om elkander behoor !yk

aan te trekken , zonder door een te fchielyke

verandering daar in gefcoord te worden ; dan

fchiet de Loog Kryftallen van eene goede fi-

guur.

«is oak Veel andere Lighnamen , ia welken door
V
Ddfrtrf-

e
£cene Procven eenig Zout te ontdekken is ,

\:a. hebben van *t Water hunnen oirfprong , ten

min [ten hunne Geftake. Dit toont de vorming

der Drop- en Tuflteenen, der Overkorftingen,

door hun Straalig of Spaathachtig geweefzel,

't welk zy dikwijs in de breuk vertoonen ;

het Takkige gewas der zogenaamde Yzer-

bloemen en andere Krystallen van Lood-Spaath;

de* grqeijing der Kryltaljen in holen der Ge-

berg-

(e) Wairfchynlyk hebben die Korften van, Kryftallen en Arae-

thysten^waar mede de Wanden der Agaat - Kogelen en zoge-

naamde Meloenen van den Berg Karabel inwend'g begroeid

'*yn
4
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bcrgten ; die van de Kalkfpaath en Seleniet Inlei*

in 't midden van Kalkbergen en Ley; als ook
DIjN0*

de Jigte vernieling van deeze regelmaatige ge-

ffalce door een geweldig Vuur (e).

De Lugc is niet alleen de ryke Voorraad- r>e Lugt

fchuur , uit welke de Natuur onöphoudelykd^GeitahG

de Stoffe tot voortbrenging van nieuwe £jg. derzeiven.

haamen ontleent ; niet alleen komt zy in de

famenftelling van de meeften derzelven; maar

zy is ook een werkzaam middel , om derzel-

ver Gefcalte te veranderen. Door vernieling

van fommige Mineraalen brengt zy anderen

voort. Dit ziet men in de Roest van fom-

mige Metaalen en Ertfen, welken zy ten dee*

le of geheel door haare Zouten ontbindt ea

in Water oplosbaar maakt , of alle vastheid

doet verliezen , zo dat zy broofch worden en

eindelyk in Stof vergruizen. Zulk eene uit-

werking heeft zy, door langheid van tyd,ook

op veele Steenen ; welke Stoffen men dan ver-

weerd noemt, als door het Weder uitgevreten,

zo wel als de gedagte Metaalen. Buiten twy-

fel dienen die Uitwaafemingen wederom tot

famenftelliog van andere Mineraalen. Waar
van anders, dat de Pyrieten of Zwavel-Vuur-

fteenen , na 't uitbranden van de Zwavel, of

ook

zyn
, geen anderen oirfprong : zo wel als de Kryftal en

Spaath , die men in de holligheden van fommige Valteende

Conchyliën aantiefï.

C 5
UI. DiBL, I. STUK,
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Tnlbi- ook anders, met Vitriool bezwangerd worden

,

!>ih&»
(jac men joor u j t |00ging u j t dezelvcn haalt»

Zelfs Schirl - Kryftallen , en andere Glasachtige

Stoffen , door 't Vuur der brandende Bergen

gebooren , worden door 'c Zwavelzuur der

Lugt tot een Kieyachtig Meel ontbonden

'c welk , als de overvloed van Zuuren groo-

ter ]s , tot klompen itolt, die Aluin uitleve-

ren tg)
%

en de uit den Grond opftygende

Dampen geeven Armoniak -Zouu
zy ver- De Verrotting der Dieren en Planten , in

Airdachtï- welke de Lugt ook zeer werkzaam is (//),

gc stoffen, verfchaft insgelyks voorraad aan \ Ryk der

Delfiloffen* Die Lighaamen verliezen dus al-

len famenhang, hunne vlugge deeltjes dampen

weg en de Aarde, meer of min met Zouten

bezwangerd, blyft over* De Gisting % zonder

Lugt niet mooglyk, baart, gelyk wy weeten,

door ontwikkeling brandbaare Stoffen, zuure

en Alkalyne Zouten, in overvloed. De over-

blyvende Aarde , zo wel van deeze, als van

de rottende Uitwerpzels der Dieren , verhoogt

den Grond, en dus wordt een vrugtbaare Aar-

de

(f) Fereer Briefe, als boven, bl.

(g< De zelfde, p* 193.

(h) Want in 't Lugtledfge bederven , zelfs de iigst rot-

tende Stuffen , nier. 2ie Uitgizogte Verhand* V. D. bladz
#

517 , enz.

(i> Hier daor zyn de Toppen der Alpen onvrugtbaar:

ook komen de vrugtbasr makkende Dampen , in de Wolken

vervat, zo hoog niet. Op de Eilanden in de Aliddellandfche

Zee»
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de van veelerley JSoort gebooren , die gehrele Inlei.

Vlakten van Zand of Steen bedekt en den Was-DÏKG*

dom verfchaft aan allerley Planten. Men vindt

dezelven ook in de Kloven van Rotfen of op

Steenen , zonder eenige Aarde, geworteld , al*

waar zy gedeeltelyk gevoed worden door Vogt

dat uit dezelv n zypelc, maar grootendeels door

de Lugt , die , terwyl zy dus Voedzel aan de

Planten verfchaft , ook dtrzelver Aardachtige

zeifftandigheid vermeerdert.

Dit alles heeft alleen plaats , wanneer de ook zwa*

Lugt zyne vrugtbaar maakende Stoffen in ftilteztutel

neer kan leggen, en niet in die Woefiynen van

Stuifzand , welken 'er in Afrika zyn } op onze

losfe Zandduinen > of op Steenige Bergen , te

veel blootgefteld aan 't geweld der Winden , aan

Stortregen of aan de Koude (4}* Hier fchynt

de Natuur zig meer toe te leggen op de vor-

ming van Zouten, Kryftallen, Kies en Kalkachtige

Stoffen; terwyl in de Valeijen of fchuinteder

Bergen en op vlakke Landsdouwen, haar Tee-

ling door Mest bevorderd wordt, of ook door

Veen en Asfche (k). De Mest verfchaft de

meefte

Zee , die veelal uit Puimtteen beftaan, bedekt men den Stoel

dei Wyng aarden met Potfchervcn , op dat de Wojtels niet

ontboot zanden vvotden • want dikwijs gebeurt het, dat

iemand 's avonds een vrugtbaaren Akker , *s mrrgens een

naakten Steen- Grond heeft* Di/ea/es of Minorca f y CLEG-

HjRW. Lond. 175 r p 4 12.

(k) Zie de Verhand over het nationaal gehruik dsr Turf'

en Hout- Aifche in HolUni , door. dm Heer Dr# üERXHKiTi

Amfterd. 1779. Odavo#

1U, Deel* i# stuk.
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'ïnlei- nieefie Olie- of Zwavelachtige deelen , het

piM*. Veen geeft vastigheid aan Huivende Zanden,

de Afch balfemt de natte koude Grónden

door haar Zout. Geen nuttigheid , ondertus-

fchen, zou dit alles doen kunnen, zonder de

werking der Lugt , welke , behalve 't Water

,

door Daauw, Damp en Regen, allerley Olie-,

Zwavel en Zoutdeelen aanbrengt. Wordt men

niet baarblykelyk gewaar , hoe zeer de Re-

gen de Lugt zuivere, door derzelver vreemde

Stoffen op den Grond neer te ploffen ? Hier-

om is de bevogciging daar door veel vrugt-

baarer dan de begieting met Water, 'c welk

veel dier deelen verboren heeft. Hoe zeer

wordt de groeijing der Gewasfen bevordert

,

door eene Overftrooming der Rivieren ; ter-

wyl het Zeewater , door zyne fcherpheid , de

Planten , daar aan niet gewoon , den Keel af-

byt. Door dit laatfte wordt ook veel Slyk af-

gelegd , die door den tyd in Kley en vervoN

gens in Ley- of Kalkfteen overgaat, maaken*

de hier en daar geheele Bergen van Kryt#

Dekragt Men zegt gemeenlyk , dat de Wereld door

ttkkfng
veraQderirjg beftaat , en, zo blykbaar als dit

doet is in de Dieren en Planten, die uit de deelen,

vorming
e
waar in zy ontbonden zyn, dagelyks herboren

il!tfen-

f
" worc^en

> £c^y^ wï 20 eveü zagen; niec rol-

der

(/) Men weet dat 'er Hout is , 't welk Yzerhout geheten

wordt, o n dat het in hardheid naby komt aan Yzer, en

dit ook fo.mii ;ge Beeniers dei Dieten , gelyk de Kieken dcc

Qiy-
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der vertoont het zig in de vormiog der Delf- imxt*

ftoffen. Die oirzaak, nu, welke dezelven cen
DIWG#

meerdere vastheid geeft , dan de Plancaartige

of Dierlyke Lighaamen hebben (l), is zeker-

lyk een grooter trap van Aantrekking. Dat
deeze kragt eenige gemeenfehap hebbc met
die der bewoogen Lighaamen in ons Wereld-

geftel, is my niet geloofbaar: om dat zy,even

als de werking der Magneet , van de eigen-

fchap der Lighaamen fchynt af te hangen. Wat
het zy , dat Deeltjes van één natuur doet aan

elkander kleeven, fgelyk inde Kryftalfchieting

der Zouten, de groeijing van Zwavels en Me-
taalen , de famenbinding der Zandfteenen en

anderen,) is evenzo duifter, als de algemeene

werking van afftandige Lighaamen op elkander;

't zy in de Zwaarheid, in die van den Zeilfteen

of de Elektriciteit. Zo men 't daar aan moge

willen toefchryven , dat de Lugt, door naauwe

aanvoeging , daar tusfehen uitgedreeven worde

:

zou het gelykelyk moeten plaats hebben in alle

dergeSyke Stoffen. Ondertuifchen kleeven ee«

nigen aan elkander ; anderen in de zelfde om-

ftandigheden niet. Lood fleept alle mindere

Metaalen met zig, door den Smeltkroes, weg,

doch Jant het Zilver onaangeroerd; dat even-

wel door het Spiesglas mede gevoerd wordt

,

9

% welk

Olyphanten, deswegem byna onbeweikbaar zyn ; doch in *c

algemeen overtreffen de Stecnen en Mccaa'cn, hieï in, d€

bieten en Planten zeer»

III. DïEL. I, STUX*
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Iklei- >t welk het Goud overlaat en dus loutert. Do
pmG' Kwik verbindt zig met alle Metaalen tot A.

malgama of ftrykbaare Stoffe, uitgenomen met

hec Yzer en de Platina* Deeze wederom

heeft zulk een verwantfchap met het Goud ,

dat men haare vermenging daar meede naauw*

lyks onfdfkkeo en hetzelve bezwaarlyk daar
1 van affcheiden kan. Ik zwyg,- hoe het Wa-

ter , met Zouten of Zuuren bezwangerd ,

het ééne Metaal ontbindt en 't andere

weg (toot ; gelyk uit de Solutie van Koper 9

door Sterk Water, dat Metaal nedervalt, wan-

neer men 'er Yzer in werpt, en het Yzer we-

derom door 't indoen van Loogzout: als ook

hoe het Konings- Water alleen op Goud, Tin

en Platina werkt , geenszins op Koper * Yzer,

enz.

misfehien Of , nu ,
dergelyke oirzaaken ook gewerkt:

dïzeivL hebben °P onzen Aardkloot, wanneer een
famenhoo- menigte Delfftoffen van gelyken aart op fom-

zoï^ere
by

" mige plaatfen nedergelegd zyn ,• geiyk die on-
piaatfen.

deraardfche Schatkamers van Steenzout in Poo-

len 5 die ophoopingen van Zee - Zout in de Kas*

pifche , en Bronnen van Steen -Olie aan de

Zwarte Zee: de Voorraadfchuuren van Zwa-
vel

-

(m) Gelyk de Bergen , als 'tware, de Deftilieerglazen tftt§

door welken het Water des Dampkrings vergaderd wordt om
Wolken, ElCgen en Rivieren te maaken ; zo fchyn:4n zy ook

de Stookhuizen der Natuur te zyn , tot bereiding van de

Metaalen en Mmeraaien, die, als uit een Smeltkroes, Aders-

wys' door dezelven loopen.
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velftoffen in het Napelfche en fommige deelen Inlei-

van Ooscindïe, van Steenkolen in Groot Brit-
DING '

tannie. Of het ook daar aan zy toe te fchry*

ven, dat men de Diamanten en andere Edele

Steenen meest vindt op Ceylon cn aan de

Va'tc Kust van Indie > als ook inBrafil: dat

men de grove Metaalen, Yzer en Koper, meest

aantrefc in de Ncordelyke koude; de fyne, Zil-

ver en Goud , in de Zuidelyke heete Streeken

;

het Tin, Lood, Kwikzilver flegts in byzonde-

re deelen des Aardbodems; terwyl veele vlak*

ke Landen als van Metaalen ontbloot zyn : dat

men die voornaamelyk in de Gebergten vindt

;

dit alles fchynt eenigszins bedenkelyk (wi).

Ondertusfchen is 't zeker , dat alle de ge- .veeie

dagte oirzaaken gezamelyk hebben kunnen wer- diu*w®

ken, om ,
ingcvalle de famenftellende Stoffen

van de Oppervlakte des Aardkloots bevoorens

regelmaatig geplaatst zyn geweest , dezelven

eenigermaate in wanorde te brengen» 9
t Ge-

weld der Aardbeevingen en Vuurbraakingen

fchynt, volgens de Hiftoriën, weleer grooter

en algemeener geweest te zyn dan in de laatere

tyden. De Kentekenen daar van zyn menigvul-

diger dan men denkt (n). Dat alle Bergen door

Aard-

00 De Franfche Heer DesmARETS , Lid van de Xoninglyke

/kademie der Weerenlchappen van Farys, ^ragt tuy, eenig;e

Jaartn geleeden , brokken Lava , die zyn Ed te Hoorn ia

Noord- Holland gevonden hadt , onder de zwaare Steenen,

aldaar ain den Zeekant leggende , v/«arfchynlrk uit Noor-

wegen afkomftig ; hocdanige ik naderhand ook ondes de
Eykftcenen te Medeahlik heb waargenomen,

III. DESX.. I, STUK»
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inlei. Aardbeevingen ontftaan zyn, is zo zeker met*
dikg, a js jat veelcn 'er niet geweest zyn voor den

Zondvloed, om dat men, Zee - Schepzelen daar

in vindt, en dat 'er veelen na denzelven door

onderaardfche Vuuren zyn opgeworpen , an*

deren met geheele Landftreeken verzonken

»

Misfchien kan hier aan de affcheiding der nieu-

we van de oude Wereld; het Kanaal tusfchen

Vrankryk en Groot Brittannie 5 en wat dies

meer is, toegefchreeven worden (o). Dat 'er

in onze Eeuw nog Bergen verzonken > en Ei-

landen , welke niet anders dan Bergen zyn ^

uk den Grond der Zee , daar eene groote

Diepte was, zyn opgefteegen, immers, is on*

twyfelbaar (p). Bovendien breeken fomtyds

de Bergtoppen af of florten om en vullen dus

groote Valeijen, verftoppende of veranderen*

de den loop van groote Rivieren (q). De
Laagen van Ley- Steen , die op den top der

Alpen, hier en daar, aan den Reisweg, niet wa-

terpas, maar fchuins en zelfs opftaande voorko-

komen , bewyzen een dergelyke Omwente-

ling

(ö) Zie Raspe Specimen Hijh Katur. Clobi Terraquei &e*

Amftel. &: Lips. 1763. p» 74.

(p) Zie Tournefobt , Reize naar de Levant , I. D. blad*.

107, enz*

(q) Duïdelyke blyken hier van vindt men in 't Gebied

van Tenetie, alwaar het bedde der Rivieren Adiga en Bren«

ta, volgens vaste Kenmerken , wel duizend Voeten laagec

is dan voorheen» Ferbeh. Briefe. p« 47»

(r) Dus vondtze Ferber op de Bergen van Verona en Vin-

cenza. Z:e b adz, 46*



'0

jjng (r).
Dezelve kan ook , als reeds gdnield Ikt-St^

is f
door enkele Overfhoomingen zyn gefproo-

D1ISÖ *

ten, die groote (lukken Steen ver van hunnen

zetel gefchooven en ergens anders neergelegd

hebben ; terwyl then mee reden befluiteri

kan, dat zy 'er niet door Menfehen Handen

zyn gebragt (s).

I t

Onderscheiding der MinéraAlën*
ten opzigt van haart Zitplaats ; waar omtrent

de Bergen in aanmerking komen , en verder

het gene de tegenwoordige Gefteldhe'd vari

*s Aardkiof ts Oppervlakte betreft. De hoogfté

zyn Graniet, Pörfierfteen eh Ysbergeri. Uit

Kalk- of Zandfteen en Marmer, als 'ook Ar-

duinlleen en Ley 3 bejlaan de Laagere Erts-

Bergen. Eigenfchappen der Aardm* Stel*

nën> Kryjlalkn, Zouten ^Zwavelt, Metaalen.

^ebben gezien , dat de vaste Aardkloot m ö|*

* * niet uit Water voortgebragt , maar vretgjf^^

daar van afgefcheiden kan zyn en dat zyne Op-kioots wa§

^ in den be-
pCf" ginne reeds

met Ber-
(s) Zou dit niet de olrzaak zyn j dat men zo veele verbaazend gen voox*

groote Stukken Graniet en andere Steenen, die dsor't rollen 2 *en »

•wairfchynlyk afgerond zyn , in 'r i/m tfchap Drenthe en el-

ders in v'akke Landen vindt , wélken nien niet begryptj hoe

zy *<er kunnen geNrapt zyn? Is dit ook niet de oidprongdei

feo^enaamde Hunne- BMm^ *t wélk groote ^teenhocpen zyn

j

fen du Stme- Henges uit zw^re Zerken bctUandé, U Eng?-

D



50 Onderscheiding
Jnlei- pervlakte zig,wat het hoofdzaakelyke betreft 9

2)ING
* waarfchynjyk nog in die zelfde Staat bevindt,

in welke de Schepper toar ftelde, toen Hy de

Wateren van het Drooge afzonderde. Want
de grootfie hoogte der Bergen en de grootfte

diepte der £ee , is niet meer dan een Drupje

aan een Emmer of een Stofje aan de Weeg-
fchaal , om decze Schriftuurlyke uitdrukking

£e gebruiken. Een Roede op een Myl of een

Zandkorrel op een Globe van twee Voeten

middellyns gelegd , of het miofle Kuiltje dat

men 'er met een Naald kan indrukken , baart

geene noemenswaardige ongelykheid in de Op-

pervlakte, Zodanig, nu, beltaat het met den

Aardkloot voor een Opperwazen» 't welk de

Hemelen met zyne Span afmeet en de Wate-

ren, bygevolg ook de Aarde, in zyn Vuist

begrypt; als ook de Bergen in een Waage
weegt , de Heuvels in een Weegfchaale (t).

Wamzy De Almagtige immers, den Aardkloot be*

j^edzaak-
woonbaar willende maaken , moest denzclven

lyk iot tot bevogtiging voorzien met hoogten, van

van
m
Rj? welken de Wateren nederftroomden. Te groe-

peren,
te regelmaatightid h-eft in die fchikking plaats^

dan dat die verbaazende Bergruggen , welken

men in alle Wereldsdeelen vindt die de Nyl

,

Niger en andere groote Stroomen in Afrika 5

de Ganges en welk een menigte van andere

Ru

(O Zie Jef. Cap, XL» vs. 12.

(v) Mynen Booge heb ik gegeven in de Wolken , ende

hst zal gefshieden , als ik Wolken over den Aardbodem

fcrea-



kiviereö in Afla j die der Amazooneh en Rio ÏÜtit]

de Ia Plata in Zuid -Amerika; de Misfifippi
DlSèi

-

en St, Laurens in Noord -Amerika veroirzaa-

ken, aan een gevallige Omwenteling dcnr Over*

ftroomingen of Aardbeevingen fiaar oirfprong

zouden verfchuldigd zyn. Moge men 't niec

een Mirakel heeren , dat juist daar door hec

hoogfte punt van Europa gefield ware in dé

Alpen van Switzerland > van waar Rivieren

tiaar 't Zuiden , Noorden en naar \ Ooftea

afftroomen en het grootfte gedeelte van ons

Wereldsdeel bewateren. Dit allés, zekeriyk,

is een blykbaar gewrochte van Gods Vinger.

Ik weet wel , men zou hier tegen kunnen êfi zyü

inbrengen, dat het voor den Zondvloed waar- zondvloed

fchynlyk niet geregend heeft ; dewyl men j
l

^]^^
d'

naar alle gedagten , voor denzelven geen Re- niet veran^

genboog heeft gezien 9 welken God toen 9 als
deid *

een teken des Verbonds <> in de Wolken gaf

Maar 't is onbekend , hoe verre de Aarde

diestyds bewoond zy geweest en door den

Zondvloed zelf zyn meer Dampen gebragt in

den Dampkring ; dewyl het Drooge toen zeer

doordrongen was met Water. In Egypte ed

daar omftreeks regent het nog heden zeer zeld-

zaam ; zo ook in Peru ; om dat de Damperi
daar van worden afgekeerd. En door den Zond-

vloed zyn waarfchynlyk, hier en daar * als gë*

2eg<l

btcnge, daè roynen Boogë zal gezien worden in de Ifrolkéri*

€i£N. Gap. IX» vs. 13 % 14,

D t
hl t>ttu L stm.



5* Onderscheiding

Ivlez- zegd is , groote veranderingen, doch niet bet

ding. hoofdzaaklyke betreffende , in 's Aardkloots

Oppervlakte te weeg gebragt.

Hunne De hoogfte Bergen van Afie zyn tegenwoor-

voddige dig 3 zegt de Heer B uffo n, de Taurus , Imaus

*

cnwfchu
1 Caucafus en de Gebergten van Japan , allen

lende verhevener dan die van Europa, zo wel als de
hoogte. ^ t jas en Maan -Bergen in Afrika; doch de al-

lerhoogften die van Zuid- Amerika, in 't by-

zonder de Peruviaanfche , waar onder men 'er

vindt , die drieduizend Vademen ( Toifes) , bo-

ven de Oppervlakte der Zee, bereiken (w).

Men befluit derhalve, dat 'er geen Bergen,

van een Duitfche Myl hoog
,
op den Aardkloot

zyn. In 't algemeen ftelt gedagte Heer vast

,

dat de Bergen tusfchen de Keerkringen hooger

zyn dan naar de Polen toe. Tusfchen Noor*

wegen nogtbans en Sweeden zyn Gebergten

van byna gelyke hoogte als de Switzerfche

Alpen O). In Siberië is het Land uitermaate

hoog, ryzende by trappen of Terrasfen Oost»

waards of> , die men Steppen noemt, en niet-

temin Bergachtig. Even zo verheft zig de

Op-

(w) De top van den Cklnèorafo ,dat Kaalkop betekent , w<t$

3220 Toifes yerhevenj de Piek van TenerifFe ruim 220© en

de St. Gothards - Berg der Alpen, volgens C A s s 1 N 1 , 1240

Toifes. Anderen rekenen hem hooger, en volgens Micb&u
sou hy 2750 Toifes hoog zyn. Gruner Swits. Tdergen.

II. Th. p. £4 : doch dat is ongelooflyk. Een Zee - Myl van

20 in een Graad, of Uur gaans, is 2855 en een Duitfche M5I

3806 Toifes lang.

{*)
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Oppervlakte des Aardryks Westwaards naar het Int.ei-

midden van Noord- Amerika, alwaar ook Ber-
DIW6'

gen zouden zyn. Dit maakt een ongemeen

verfchil in de gedaante der Bergen , fommigen

zig Piekswyze verheffende , en als vry ge*

plaatst; anderen zig wyd en zyd ; anderen in

eene reeks uitbreidende, waar door zy zig aan

elkander gefchakeld vertoonen. Van den laat-

ften aart zyn die Ketens van Bergen 3 welken

volgens Buache den Aardkloot omringen ,

loopende zelfs door den Oceaan heen, en al-

daar Eilanden tnaakende ; terwyl bedenkelyk

nog een menigte van zulke Bergen in de Zee

verholen zyn , die hunne Toppen nimmer laa-

ten zien ; waar van de blinde Klippen , hier

en daar , een bewys geeven.

Dat de Bergen in 't algemeen door Zee* zy zyn

Stroomen zouden veroir^aakt zyn , toen ^fjooming
Aardkloot eenigen tyd met Water bedekt was ,

*

c

f^ rd

gelyk de Heer Büffon wil (y), is enge*

ïymd. Want , van hoe veel Jaaren lang men
die bedekking onderflellen mogt , zou dezelve

doch ge§n de minfte evenredigheid hebben tor

dien

(x) De Bhfchop PontoppidAns rekent zulk een

Berg in de Loodlyn op een halve Noordfche Myl of 9000

Ellen en BROWALLiüs fpreekt van Xsbergen in Swee-

4en , 14000 Voeten hoog, *t welk meer dan %ooo Tof fes

of Vademen maakt. Zie Gkunek als boven , Uadz.

nu
(y) Kift* Naturelle Tom, li. Theorie de 1* Ten;s.

£> 3
Ul- bsïï,, 1, stok.



54 Onderscheiding
Ïnlei- dien tyd , welken de Eilanden en Rotfen 3n

P?K ^- open Zee , of de Bergachtige Kusten van zo

veele Landen, de fchuuring der Zee- Stroomen

federt, zonder aanmerkelyke verandering, heb-

ben uitgedaan, Het eenigftc, 't welk men zyq

Ed. kan toeftaan , is , dat Stoffen van minder

famenhang , Zand* Aarde en Kley 3 door den

Zondvloed van tusfchen de vaftere Bergen kun-

nen weggefpoeld zyn, in Valeijen of Vlakten.

En dit is niet te verwonderen, alzo men de

Zand» en Modder -Banken nog dagelyks door

de Stroomen ziet verplaatzen» de Stranden af-

fchuuren en op andere Kustqn aangroeijen.

Ondertusfchen zyn hier en daar, naar de om-

Jiandigheden , verfcheide dergelyke Stoffen we-

der aangefpoeld en vergaard , zo in de fchuin*

te, als in de Kloven der Bergen en tusfchen

derzelver Toppen 3 't welk maakt , dat al-

daar een geheel andere gefteldheid waargeno*

men wordt dan boven (x\
D :ê dus Hier van komt het, dat men in de Vlakten

|fend
e

heb- veelal de Kley of Aarde met een Laag van
ben om gand overdekt vindt , *t welk op de vlakke

bodem ic Qe*

(z) Zie de Bedenkingen over den oirfprong van de Ver-

beende Schulpen en dergelyke Delfftoffen. Uitgez. Verhand.

VII. Deel, blad^. 101.

{*) In ** Landfchap Touraine in Vranlcryk, vyf of zes

yuren gaans bezuiden de 5tad Tours , tusfchen twee Armen

van de Loire , is eene vlakte, van ten minfte negen vier-

kante Franfche Landmylen groot, alwaar een Stofïe gegra-

ven wordt
f

ter diepte V2n twintig Voeten , die men to
$
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Oevers tot Duinen is opgehoopt. Heeft moog- Iki.pi-

]yk de Zondvloed , volgens de wysheid des DING *

Almagtigen Scheppers , ook dienen moeten %

om door affpoelinge des Zands den Aardkloot

bewoonbaarer te maaken, en deszelfs Opper*

vlakte te mesten met den Slyk , uit zo veel

rottende Krengen van Menfchen en Gedierten 3

uit zo veel Overblyfzels van rottende Planten

gebooren en alom verfpreid (*). Tot vernie-

ling immers van het Menfchelyk Geflagt, al-

leen, hadt het Opperwezen andere middelen

,

mooglyk van minder omflag , gebruiken kun-

nen 5 de Menfchen, naamelyk, zonder Voort»

teeling natuurlyk of door Ptftilencie eensklaps

te doen fterven. Het Vee , het Kruipende

Gedierte en Gevogelte des Hemels, waar van

het Kroost in de Arke behouden bleef, kan

naauwlyks deel gehad hebben in de wrevel-

moedigheid der Menfchen. Offchoon ook

de wilde Dieren, Beeren, Wolven, Leeuwen,
Olyphanten , Rhinocerosfen en anderen , daar

in gekomen mogten zyn , dat echter niet dui»

delyk is uitgedrukt (a)\ zo zyn doch de Krui-

den

Mesting der Landeryën gebruikt , en welke
, volgens de

Waarneemingen van den Heer Reaumür , beftaat uit ver-

gruisde Zee- Schulpen. Mem. de 1720. O&avo. p. 519, &c.
(a) Van al wat leeft, van allen Vleefche, moest NoacïI

twee van elk» doen in de Arke komen , en daar kwamen
in van al wat op den Aardbodem kruipt , twee en twee»

het Manneken en Wyfke .* ook ging, na «len Zendvloed ,

«laat uit , al wat zig op den Aardbodem roert, naar haarc

D 4 Gs«

III, Deel, I. Stuk,



50 Okd.erhheidiho
Jjtai- den en van veelen insgelyks de Vrugten en
PÏÏKS* Zaadefl vernield geworden; in welken men geer*

misdryf onderftellen kan : des de Almagtige

met den Zondvloed waarfchyriyk ias meer
bedoeld heefc en uitgevoerd*

Bergen Pe Bergen, nu, welke de grootfte Maga«*

s^t en*.
zyncn der DelfftofFen zyn, verfchülen in zelf-

handigheid niet minder dan in gedaante* Vee^

len, die k^ale Rotfen zyn, beftaan, gelyk de

tpppen der hoogfte Bergen , veelal uit Gra-

niet, welke een mengzel is , van Glimmer ,

Kwarts en Veldfpaath; of ook uie Jaspis, Por-

fier , Agaat en andere dergelyke Glasaardge

Rots - Steenen, Deeze maaken de puntigÜe

*uuwfte Bergtoppen en veelal ook de Rotfen

aan de Kusten > of die op zig zelf alleen in

wekere Vlakten ftaan , uit* Men vindt ook wel

Rotfen van enkel Kwarts of Kryftal
, ja van

Ertfen of Metaaien ; gelyk men dus Bergen ia

Siberië ontdekt beeft , die geheel Magneet

of Zeiifteen zyn*

Xsibergcn. j£en korc woord verdienen hier de Tsbergen

,

die men in SwitzerlancJ onder den naam vao

Gletfchers begrypt , hoewel dezelve ook aan

groote Ysvelden tusfehen de Alpen , of Yskol-

ken, gegeven wordt. Men vindt dergelyke

JJergeft, 4ie op zig zelve ftaan, qn van binnen

Rots

Qeflagteo. Cew Kap. VT. vs. 19: Vlï: vs. u VIII. vs. 19.

Van die Kruipende Dieren, welke in *c Water leeven, doch

p?k , nu. en dm> op. '% droogc moeten zyn , ter Afzing of

^dexnha?l!n£e> gelyk de Z<|e - §fhddpadden , Kikvorfchen en
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Rots zyn , doch anderen van louter Ys. Zo- Inlëï\

danig één is onder anderen de grooteGletfcher,DIKO*

in 't zogenaamde Paradys, dat tot het Rhyn*

woud behoort , alwaar de Bronnen zyn van

den Rhyn. Deeze beftaat uit nevens elkander

geplaatfte Ysbergen , van eenige honderd Roe-

den hoogte 3 welken een kromme Keten maa-

ken van twee Uuren gaans langte en half zo

breed. Aan hunne Zuidzyde leggen zy vry in

het Dal , maar aan de JMoordzyde tegen de

nevensüaande Ysbergen , die wederzyds nog

wel eens zo hoog zyn. De hoogte , nogthans

,

van deeze als ook van andere Gletfchers, ver-

hindert door de Hitte van den Zomer en neemt

*s Winters weder toe s of liever in 't Voorjaar,

wanneer het van boven afloopende Water der

$neeuw 9 in de Dalen 9 wederom bevriest , en

dus die Gletfchers 3 als 'c ware , van onderen

doet aangroeijen# Ook maaken zy 5 door uit-

holling wegens het doorloopende Water, ver*

baazende Ys- Gewelven en geeven zelfs Bee-

}cen af, van zeer gezond helder Water, dat

men zeer duidelyk van het Sneeuwwater kan

onderfcheiden. De Kleur van 'c Ys is door*

gaans blaauwaehtig en fchitterende als Krys*

tal» Sommigen hebben deeze bevriezing van

Ivlineraalen
,
Salpeter en Zouten 3 willen aflei-

den 5

hoe hy dezelven in 't Leven gehouden hehbe, wordt niet

gebeld. Ook blykt niet , hoe de Visichen dei Rivieren ea

£oe:e Wateren behouden gebleeven zv*u

d 5

'

UI, deel. I. stuk.
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Inlei- den , doch zonder reden* Op de Alpen in
plN0

* Switzerland zyn zy beitendigerdan op Ysland,

alwaar menze Jokels noemt. fier gebeurt het

dikwijs ,
dar, daar men dep éénen Dag pasfeer-

de 5 den volenden de doortogt geheel verftopt

is door Ysbergen , die wederom op andere

plaatfcn zeer fchielyk wegfmelcen en dan zwaa-

ie O verfr roomingen maaken. Dit is zekerlyk

aan de verwarming van den Grond door het

onderaardfche Vuur, dat 'er op verfcheide plaat-

fen hier en daar uitbreekt , toe te fchryven;

Op de Grenzen j tusfehen Noorwegen en S wee-

den , als ook in Lapland , vindt men duurzaa-

mer Ysbergen, waar u ; t Spitsbergen en Nova
Zembla als geheel fchynen te beftaan : terwyl

men aan de Kusten van Groenland grootedry-

vende Ysbergen in Zee aantreft, hcedanigen

nu onlangs ook naar den Zuidpool toe zyn

waargenomen (b).

Men ziet dat de laatstgemelden ook blyven-

de Bergen zyn* moogtyk beftendiger dan vee-

Ie

(h) Zie aangaande dit alles G run er als boven II en

%\h Deel, en van dit laatfte ) R. FORST ers Reifó

urn die Welt of Reistocht rondom den Aardbodem, in 1772

tot 1775. Berlyn 177?* Quarto &c.

(c j Zie het vertoog over 't bevriezen van *t Kwikzilver

door Konftige Koude te Petersburg. Uitgez. Verhand* VI. O.

hl. 74. & Vis. D. btodz. 551. Ja volgens een Brief van den

5 Jnnuary deezes Jaars 1780, uit Witégra , aan *t Zmdoos-

telyk end des Meirs Onega in Moskovie, te Petersmr? ont-

vangen, is aldaar den 3 dier Maand de Kwik dooi de na»

tuur*
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le Bergen van Steen of Aarde» Zy behooren Inle^

te meer tot de Natuurlyke Hiftorie der Delf-
DIN0*

ftoffen , om dat fommigen zig verbeeld heb-

ben dat Bergkryftal geiprooten zy uit verhard

Ys. Wie zal zeggen wat gebeuren kan door

den uiterften trap van Koude, daar men zelfs

door Konst de Kwik heeft zien ftollen tot een

vast Lighaam (c> Zy hebben afgryzelyke

Kloven , even als men die ook vindt in Steenige

Gebergten en Rotfen ; welke Spieeten aldaar

dikwils begroeid zyn met Kryfcallen , wier

vorming men niet dan van een Stoffe* welke

in Water ontbonden was , kan afleiden. Wie
zal zeggen , wat in deeze Kloven der Ysber-

gen , door 't inzypelende Water, gebeurt (d) ?

De laager Bergen , nu , zo die nevens de Bergeu

anderen ftaan , en derzelver Voet bedekken , en^nd-
als die op zig zelf voorkomen in andere deelen ftcen% j

des Aardbodems 9 befcaan veelal uit Kalk- of

gandfteen. De verfcheidenheid deezer Steenen

is, na de verfchillende vermengingen en vast-

heid

tuurlyke Koude, doch
, gelyk in de andere Proeven, maai

voor een tyd geftremd en tor een vast Lighaam, ais Lood,
geworden. Ik bezit een Stukje van weezentlyk gefixeerde

Kwik > diep uit den Grond gehaald, en hoewel hetzel-

ve een natuurlyk Amalgama fchynt te zyn, is her niette*

min masfif en hard van Kleur als Ziiver, zo in de Erts

als daar buiten. Von dit alles in 't vervolg nader,

ld) ik heb een ftuk Kryilai ontvangen
4 dat de Batavia

gegroeid was in een diepe Put*

III. DEEL. I. STUK*



«o Onderscheiding*

ïnlei- heid f ongemeen groot. Tot de Kalkfteenea
piNG#

behooren de Marmers, Alabafters> Gips 3 Talk

en Spaathen ; tot de Zanditeenen de verfchei-

de Soorten van Hardfteen , Bikfteen ,
Slypfteen 9

Duifftcen en die broofche Bergftoffe, welke

men Gebirge noemt, als ook de Gneis ofKneis ,

in Saxen dus genaamd , welke uit eene ver-

menging van Zandfteen met Kwarts, Glim-

mer en Talkdetltjes beftaat. In zodanige

Steenen en Gronden vallen de meefte Ver-

fteende Zeefchepzelen , wier plaats van af-

komst men dikwils aan de Stoffe, waar zy in

zitten , kan onderfcheiden. Geheele Bergen

van zodanigen aart komen aan de Grenzen der

Nederlanden voor, gelyk de Pietersberg by
Maaftricht , anderen by Aken en Vifet, De
Bergtoppen der Alpen leveren wel Kryflal-

len, maar geene Verfteende Zaaken uit , die

men in Switzerland , als ook in Italië, over-

vloedig vindt in laagere Gebergten of in de

Vlakten* Daar is een groot bed van Zee-

Schepzelen , 't welk de hoogfce Bergen , die

Provence van Piemont affcheiden, doorloopt,

verdwynende in de Vlakten van dat Prins-

dom ( e ). In veele andere Gebergten even-

wel, van dergelyke hoogte en natuur, komen

zy

f e ) Hewyl die Bergen veel kager en van een andere na*

tuur zyn dan de Toppen der Alpen , zo verdwynt hier «ie

tfe tegenftrydighe d , in de Uitgczogts Verkarddingen , Vïl,

Deel,

\
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zy zeldzaam of in *t geheel niet voor ; doch Tinjet*

zitten dikwüs in het binnenfte van zulke Ber- D1NG *

gen verholen.

Dewyl zodanige Stoffen , *t zy Kalk- of Arduife

Zacdaartig, veelal Laagswyze geplaatst zyn , Ley?
ea

noemt men het, als voorheen gemeld is , Vlot»

bergen 9 die doorgaans Beddingen van Arduin-

en Leyfceen tot hunnen grondflag hebben» De
Ley, waar van men geheele Rotfen in Swk-

zerland en elders vindt 5 is veel al donker

blaauw, doch ook graauw, geel of rood* De
menige indrukzels van Kruiden , zig daar in

openbaarende , geeven een duidelyk blyk van

de natuurlyke uitwerkingen eener algemeene

Overftrooming. Eerst zyn daar door de Krui-

den des Velds verpletterd , de Boomen omver

geworpen en met Slyk bedekt , 't welk nader-

hand Laagswyze is famengegroeid tot Ley en

de indrukzelen behouden heeft. Vervolgens

is daar boven een menigte Zands, met aller-

ley Hoorens- en Schulpvisfchen opgefpoeld,

die 'er door bykomende Kalkftoffen , zo wel

als 't gezegde Hout der Boomen , welke

boven de Slyk uitftaken , in verfceend zyn*

De zwemmende Schepzelen , Visfchen en der-

gelyke Dieren , hebben veelal dit noodlot ont-

gaan;

Deel , bladz. io4 , Aantek. opgemerkt
, eetilgermaate ?

hoewel de Heex Wricht wat ver gaat , met te zeggen^

dat de eigendyke Bergen niets daar vaa belatten.

112* DEEL. I« SïUS*



Ohderschbid rffö

ïnlei* gaan j zo dat rnenze in minder veelheid aaü»
PIKG

' treft op de Ley (f).

Gemengde De tegenwoordige plaatzing der Steenen op
Stefinea

' den Aardkloot is evenwel 5 overal , op vef

caa zo regelmaatig niet* Men vindt fomtyds

,

op de hoogfte Bergen, Ley , Kalk- enZandftee-

nen, wier Laagen fcheef leggen of als op zyn

kant ftaan , en om laag , zelfs op Vlakten ,

Graniet- en andere Glasaartige Rotsfteenen ,

als gemeld is ; *t welk men aan byzondere

Aardbeeviogen en Overftroomingen moet toe.

fchryven , die op zekere plaatfen alles 't on-

derfte boven gefmeeten hebben. Ook zyn de

Glasaartige Stoffen dikwils gemengd onder de

Zand- en Kalkaartige ; gelyk men dus in fom-

mig Hardfteen als een foort van Nagels vindt *

veel harder dan de Steen, door welken dik'

wils Kwarts -Aderen loopen* De Key-Verftee-

ningen komen, gelyk men weet, veel in Kryt-

bergen voor. Ook vindt men in Switzerland

geheele Bergen van middelraaatig groote Kei*

zeis , ia een Zandfteen famengegroeid f Na*

gelfluhe genaamd. De Poddingfteenen , in Groot

Brittannie vallende , zyn van dergelyken aart*

Gedag-

(f) Waren die Landftreeken , daar de geweldtgfte uit*

gulping des Afgronds fchynt plaats gehad te hebben, fge'

Jyk het binnenfte van Europa,) toen reeds bewoond ge-

weest , dan zcu men *er , bedenkelyk > ook veele Lig-

haamen of gedeelten van Menfchen en Viervoetige Dieren

verfteend in moeten aantreffen.
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GcdagteZand- Kley- of Kalkaartige Gebergten Ipïle^

zyn ook de Moeders (Matrices) van allerley
T '' IN0,

Mineraalen of derzelver Ertfen. Deeze, als der mu*"
hec voornaamfce der Delfftoffen uitmaakende, raakn*

veroirzaaken een byzondere onderfcbeiding der

.Bergen. Eenige Bergwerken loopen wel door

Dalen , doch deeze Dalen zyh dan 5 ten op-

zigt van andere Landen , als Bergen aan te

merken* Zeldzaamer is *t 5 dat menze, gelyk

het Goud in Peru en Afrika, en by ons het

Yzer 9 op den vl&kken Grond vindt ; om
niet van kleine Goud- en Yzerdeeltjes > die

byna overal in 't Zaod verfpreid zyn , noch

ook van Tinfteentjes en anderen, die men in

Rivieren vindt, door Affpoelingen veroirzaakt,

te gewagen (g).

Bergen , die geen Ertfen houden , noemen Ertsbetf

de Bergwerkers , in Duitfchland , doove of
gen*

doffe (taube) 9 maar die Ertfen in hebben Erts-

bergen (Ertsgebarge). Men verdeeltze in het

Voorgebergte , dat van de Vlakte opfcygt, in

het Middelgebergte , waar in de meefte Ert-

fen zyn , en in het hooge of de Bergrug ; waar

agter wederom, afgaande, het Agter- Geberg-

te

(g) Geen Zand byna of het bevat iets van dergelyke na-

tuur: gelyk men uit het Ontwerp , om Goud te puuren uit

het Zand onzer Duinen, dat voor een reeks van Jaa?en zo-

danig in aanmerking kwam , kan opmaaken. Voorts biyk£

het uit de Gouddeeltjes , die weezentlyk in onze Rhyn-

Zanden, als ook in andere Rivieren, gevonden worden.

HU Dl*t. h STUK.



&'4 Onderscheid ï iï 9

Jwlei- te legt. De meer of minder fchuinheid maakC
)IKG

* ook onderscheidingen- Als een Berg van bo-

ven effen en weinig of niet gefcneurd is, dan

noemt men hem een Geheele of Gaave; maar

is hy op verfcheide manieren verdeeld en als

gebroken , dan noemt men hem een Verweef-

de of Verfiommelde Berg. Heeft hy groote

Spieeten , die hem van een fcheiden , dan heet

men hem een Verdeelde 5 doch kleine Spleeteü

of Kloven hebbende een Klovigd Berg $ welken

gemeenlyk meest Ertshoudende zyn. Wanneet

de Spieeten zo gefchapen zyn, dat de deelen

van een zelfde Metaal digt aan elkander leg*

gen , zo noemt menze Schlechten ; maar , als

dezelven van elkander gefcheiden zyn, Kluf*

ten. Strekken zig de Schlechten in zekere

langte en diepte uit , fcheidende het Gefceen-

te een ftuk wegs van elkander , dan noemt
menze Steenfcheidingen , en als het Gefceente

Smeerig is Smeerfchlechten. Zo het Gebergte

door dezelven in p atte Tafels of Laaien ge-

deeld wordt , dan zegt men dat het Vlot- of
Bankswys' legt, of het beftaat uit Ley. Dee-
len zy hetzelve in groote Teerlingachtige ftuïc^

ken of Blokken , dan noemt men \ Blokkig

of Teerlingachcig, 't zy fyn of grof

Voorts

(h) Van 100 bis loo Lachiem wordt geiproken, Lachttr
is een, Mast, aUeen in de Bergwerk- kunde gebruikelijk,

vah omtrent vierdhalf Mcïsnitfer Él!e , die in ca^cig Diiica

verdeeld w<>rdt , zégt Hubner, ife rekcnze omtrent cp eed
Vadem of halve Roede of wat meer»

ft)



Voorts hebben de Schlechtcn en Kluften iNLEIjj

hog haare byzondere beoaamingen* Wanneei*>iNG.

jMineraaJeri of Ertfen van eenerley foort zi8van
G

n̂

e

e

ti

als Loopgraaven in de diepte met deezen ofraaien.
1

genen Koers uitftrekken, of als de Aders door

des Menfchen Lighaam loöpen , noemt men
dit een Gang of Ader (Vena) en zodanige

Bergen wordeïi Gangbergen geheten. De Ge-

fteente of deBergitof, daar de Gang door heen

iïrykt, wordt het Hangende, en dat gene, daar

zy over loopt , het Leggende genoemd ^ en de

gladdë Vlakte der affcheiding heet de Sahlband*

Dikwüs loopen deeze Gangen onder een Vlak-

te door in een anderen Berg, als wanneer zy

in langte veel de geméene Gangen ö die op

honderd of anderhalf honderd Roeden (h) ge-

rekend worden, overtreffen , en deeze noemt

men Hoofd - Gangen. Sommigen ftryken maar

tengs de Oppervlakte heen $ die men lïemèfe

gangen noemt, anderen byna Loodlynig neder*

waards , tot èenê diepte van ifoeer dati honderd

Roeden , gëïyk de ryke Zilvergangen in Saien;

De gröotfie diepte, tot welke men ooit met

Mynen gekomen is , worde op vyféntwintig-

honderd Voeten gerekend Ik

(?) BüFFON Theotk de la Terts , Toiii. N* p» *$ Dat

zou omtrent een vierde van een Myl kunnen zyn, naatmert

die en de Voetmaat neemt. RAY rekent misfehien op eert

Éngelfche land - Myl , wanneer hy zegt, dat de diepfte My-

hén geen rnive Myl diepte hebben. Een Engeifche gemeteii

Ayl t édtajgt r«im vyfduizend Voeren , zo dat dit omtrent B§§

*t ze fde uit zou komen.

E
Itï. ÖEEï.. I. STUS.



66 OnderscheidiRO

Ikmi- Ik zal van dit alles , inzonderheid van de

ding. Bergwerken, nog iets moeten zeggen, als ik

iSfg tot de befchryving der Mineraalen of Metaal-

Iinn^us
Ertfrn kome. Tegenwoordig wil ik flegts acht

geeven op eene nadere onderfcheidingder Mi«

öeraa'en, Steenen of Dtffftoffen in 't alge-

meen, welke door den Heer Linn^us al-

dus opgegeven wordt.

aarden. Aarden zyn poeijerachtig? , opdroegen*

de, ontbinJbaare, vaste oiHpro gelyke Stoffen.

Sommigen door Kryftallizatie gebooren; naa-

melyk het Zand uit troebel Regenwater; an*

deren door neerftooting ,
gelyk de Kley , uit

Lymerig Zeewaters anderen door Zuurwording
,

gelyk Vrugt- Aarde, uit vergaane Plantgewas-

Ten: anderen door Rotting, gelyk de Kalk uit

rottende Gedierten,

zand. Het Zand, een Aarde van Regenwater,

door Lugt- Salpeter bezwangerd, is glanzig,

log, ftyf, ruuw , kryftallyn, niet verbonden,

Glasachtig van Kleur , ontbloot van Vogt y

aan \ Staal vonkende , in 't gloeijen ftand

houdende , maar Glas wordende door een be-

paalden trap van Vuur. Aan de Vaste Kust

opgeworpen en gedroogd , wrordt hec beweeg-

lyk Stuifzand, dat verouderende wryfbaar wordt

cn overgaat tot Stof. Het een zo wel als 'c

an ^ere , onder den Grond bevogtigd , fcheef

en dwars gefpleeten , wordt door de deeltjes

der Kryfcalmaaking verder famengehecht tot

Zandjieen , die ontbonden , en met vreemde

Deel-



Deeltjes vermengd , Gruis of Grof Zand uit- Itftisf*

levert, 't welk metverfcheiderley kleiner Steen-
1* 1®0 *

tjes zig verbindt en tot Rotsjleen famengroeit
,

of ook door Water opgelost en wederom ge-

Jcryftallizeerd , in Kwarts herboren wordt.

De KtEYj een Aarde van Zee -Water, de Kf^
4

Zoutdeeltjes voorheen bedwingende, is vuil ,

lymerig, glibberig, onvatbaar, zonder figuur,

taay, donker van Kleur, met Vogc kneedbaar,

natuurlyk altoos vogtig , door droogte wryf*
baar, verhardende door 't Vuur, en niet ver*

brandende, maar door bymenging van vreem-
de Stoffen veelerley gedaanten aanneemende.

Gedroogd enlangduurig famengedrukt verharde

dezelve tot een fchraapbaare Talk, Welke, ia

Mergel ontbonden * dikwils overgaat tot Ve-
zelige Asbest , doch inwendig opgelost won^
derlyk in een Schubbige Glimmer wordt her-
fchapen.

De Vrugt-Aarde, van Planten afkom* Vrngtj

ftïg, wordt van het Salpeter bemind, zynde
A*rd€U *

Zuurachtig van aart , zwart van Kleur, hec
Vogt inllurpende, broofch, door droogte tot
Poeijer wordende, door gloeijing bJaakende
doch onverbrandbaar. De langduurige famen-
drukking doet deeze tot fplytbaar Ley verhak
den, 't welke doorgaans

f met Bergpek verza*
digd , Steenkool is geworden 5 doch niet zelden
zig ontbindt in Aardachtige Oker, welke door
een vermenigvuldigde Ensmaaking in Tufjleen
overgaat*

E 2 t%*
VU Ditt,L Stos,

*



6& Onderscheiding
Ishei- De Kalk, een Dierlyke Aarde, verhuw-

^Kalk
1ykcaan het Natron > *s van Alkalyne natuur %

witachtig van Kleur, het Zuur opflurpende,

de fchraaping toegeevende , door droogte Mee-

lig, van 't Vuur doordringbaar en na 't uit-

branden opbruifchende» Vreemde, Aardehti-

ge, Kleijige Stoffen worden 'er door tot Mar-

mer insgelyks verkalkt , 't welk , ontbonden en

roet Zuur verzadigd , weder gekryftallizeerd

wordt tot Gips , welke . zonder door \ Vuur

gezuiverd te zyn , met Zuur niet meer op-

bnrfcht. Het een zo wel als 't andere wordt

door *t Weer ontbonden tot een Meelig Kryt ,
9
t welk door Lugtwater, gelyk de Echinieten

toonen tot een Keyjteen famen^roeit; doch^

ontbonden zynde, op nieuws kryftaliizeert toe

Spaath ,
g^lyk de Dropfteenen bewyzen.

steenen. Dus blykt de groeijing der Steenen,
die echter dikwils door Zouten bevorderd

wordt; gelyk de doorfchynende of Edele Stee-

nen* die zekerlyk, op de manier der Kry (lal-

len , uit een Waterig Vogt , met meer of min

Mineraale deeltjes bezwangerd
, zyn gefproo-

ten» De oirfprong van de Glimmer, Kwarts

en Spaath , welke zïg vet lal onder de Steen

-

Itoffen mengen en op duizenderley manieren
metdezelvrn vermaagfehapt zyn, is reeds ge-
meld.. De Spieetenen Kloven der Rotfen zya
dikwils daar mede bezet, gevuld of toegelymd*

met blykbaa^e Lidtekens.

Giimmg;. Glimmer y waar toe ook de Talk of het

Mot-
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MoskoviTch Glas behoort , is een Schubbigë Inlei-

famengroeijing van Kley, buigzaam, ondoor- DING *

fchynende , glanzig , door Gloeijing ftyver ,

maar tevens helderer wordende»

Spaath , een Kryftallizatie van Kalkwater , spaatk.

is doorfchynend en breekbaar , niet Vuurgee-

vende aan het Staal , d^n wa. neer zy door

vreemde bymengingen, inzonderheid van Yzer,

is verhard en verbasterd. [ Men vindt een

Floey Spaath , zo genaamd , die in 'c geheel

niets Kalkaartigs heeft , en door Wryving Lichc

geeft in 't donker .]Zy onderfcheidt zig, door

de inwendige Ruitswyze fcheeve verdeelingen

van de Kryftalien en komt de Glimmer nader

dan de

.Kwarts , een Kryftalachtige famengroeijfng Kvwts.

van zuiver Water ; doorfchynend , harder >

voortkomende uit de holligheid der Rotfen

,

en daarom altoos op iets anders gegroeid.

Zy verfchilt in Kleur naar de bygemengde

Stoffen ook zeer* en fpruit dikwils uit famea-

gegroeide Klompen van Kryftalien , die als

onder elkander zyn gefmolten. [Aan 't Staal

geeft zy fterk Vimr.J

De Kr Y5Tallen zyn Steenige Lïghaa- kry-

men, die in en uit Water, dat met Zout be_
mtI-2N*

zwangerd is en niet verzadigd-, opgepr^pc met

on astbaire Aardachtige deeltjes, in de holten

der Srei-nen opgehouden
T
door rust en langheid

van tyd ontftaan , en niet wederom door Wa-
ter tot ontastbaare Deeltjes fmeitbaar zyn. De

E 3 veeU
HL Peel. U Stuk.



73 Onderscheiding
r Iulei- veelhoekige figuur doctze van alle andere Stee-
P1J* C

' een verfchillen en zodanig naar de algemeen

bekende Zouten gelyken , dat menze ook door

Kryftalfchieting moet onderftellcn te zyn ge*

fprooten. De Zouten zelf neemen geen bepaalde

figuur aan , dan door Lighaamelyk te worden*

Dus groeit de Dropfceen > met Kryftallyne

Kokken, even als de Blaasfteen, aan* De in*

gewikkelde Metaaldeeltjes geeven de Kleur,

gelyk de Aarddeeltjes de ondoorfchynendheid

aan de Krystaüen , die ten deezen opzigte on-

eindig verfchillen ; als uit de Edde Steenen en

anderen blykt*

^outsn. De Zouten, die, door middel van 't Wa-
ter * zig inzonderheid aan de Smaak openbaa-

ren, zyn doorfchyner de , veelhoekige Lighaa*

men, niet alleen van de Krystallcn verfchillen-

de door hunne Smeltbaarheid in Water, maar

ook doordien zy, in zeer kleine ftukken, aan

de grooten geiykvormig blyven en wederom

tot grootere, van dergelyke figuur , famengroei-

jcn. Door vermenging met Aardens van vee»

lerley foorc , dienen zy tot voortbrenging van

Stceaen en geeven door *t Vuur een Zuuren

Geest uit*

Wtruw, Hier toe behoort het Steen - Zout of Salpeter , in

Salpeter.
i3DgWCrpige zeshoekige KryüaUen , koud van

hoedanigheid, uit het Zuur der Lugt, welk

ontvangen wordt van rottende Dierlyke en

Kalkachtige Stoffen , gebooren* Naast aan 'c

aelve komt het Btrg-Kryjlal, en verfcheider-

ley



der Minera ale n# 71

ley gekleurde Gefteenten. De Geest van $Ü m

Jifö%
1

peter is een fterk Zuur.

Het Kalk -Zout, voortkomende uit de Kalk ff*
tr§*

i . . 1
." o Kalk* Zout,

van Muuren
3
door Vogtigbeid , en in Bronnen.

Dit heefc een byzondere figuur van Kry (lallen

aan de Enden afgeftompc 3 gelykerwys* de Se-

lenteten en 't Vrouwen - Ys. De Smaak is

bitter en dikwils fcherp. Het fmelt door Vuur,

zo wel als hèt Salpeter, doch is van een Loog-

achtige natuur.

Het Lym-Zout, dat fomnrgen willen niet Borax*

natuurlyk , maar door Ko st of toeval geboo-
LyiU ~ZoUf

ren te zyn , hetft wederom Kryila! en van een

geheel andere gedaante. Men vindt zo agtkan-

tig prismaiiek , met een geknotte punt aan ie-

der end. De Sma^k is niet fcherp : het heeft

een Loogachtigen aart en zwelt uit door 't Vuur f

wordende tot Glas. Tot dit Geflagt behooren

de Smaragden
, Chryfolithen 3

Topaazen, alsook

de Jfchtrekkers
:
Granaaten en Ba/alt.

De Kryftallen van het Zee - Zout zyn , als Maria.

iedereen bekend is, Teerling- of Dobbeïfiejn-
Zee2;ou£*

achtig , famengefteld uit zes byna vierkante

Vlakten. Daar is ook Bron - Zout en gegraven

Berg- of Steen -Zout<> van die zelfde natuur.

Het heeft een eigen Smaak ; levert een zuu-

ren Geest uit en knapt in 't open Vuur. Hier

komt de Phosphorus van Bononie t'huis met;

fommige Vloey-Spaathen.

De Aluin is een natuurlyk Zuur Zout , zon- Aiume**

der bykoming van Metaal , door bymenging Aiuia*

E 4 van
lïï. Diu, u Stuk,



7& Onderscheiding
ïwlbio van Aardachtige deeltjes wrang , wordende
ING

* door 't Vuur tot Schuim* Het komt natuur-

lyk veel voor in Ley -Steen , als ook in Steen*

kooien 5 waar uit men het door uidoogijng haalt*

Somtyds vertoont hec zig in gedaante van

agthoekige Kryftallen , uit driehoekige Vlak-

ten famengefteld , fomtyds Draadig of Veze-

lig, als Pluim- Aluin , hoedanig het van fom-

mige Rotfen uitgroeit : fomtyds in Klompen
f

zonder bepaalde figuur. De Diamant, Robyn 9

Saphier behooren tot dit Geflagt.

Het Vitriool* uit Aluin gebooren en gehuw-
?uao€>i.

jykt met jyjetaa ] ^
j.omc vcrfcheiderJey re voor-

fchyn en van verfchillende figuur , naar dea,

aart van ieder Metaal. Deszelfs drie gemeende

Soorten zyn* dis van Yzer > Koper en Spiauter,

en van dezelven komen evea zo veel Zwaveli-

ge Pyrieten, welken ieder, wederom een Aard-

achtige Oker uitleveren* De Pyrieten , der-

halve , hoe verfchillende figuur ook aannee-

mende, beet de Aarde, in welke zy ontbonden

^Qrden , gemeenlyk Oker: zynde die van

Yzer » Pyrieten komt geel, doch door \ Vuur
wordt dezelve rood : die van Koper- Pyrieten

is uit het Zuure groen ^ uit het Alkalyne blaauw.

Dus ontltaaq de geele en roode Steenen ge-

meenlyk uic Yzer ; de groene en blaauwe uit

Koper, Beidqrley Oker flremt de Aarden door

Kryftallizatie tot Tuffteen.

Het zuiver groene Vitriool > evenwel, bevat

Yzerdcelen^ het blaauwe Kppgrd^elen, en het

wip-,
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witte wordt geacht van Spiamer afkomftig te IwtHft

pyn f
DeKryftallen van het eerde zyn fcheef

DINÖ *

Teerlingachtig , die van het tweede twaalfhoe-

Jkig en die van het derde langwerpig. Men
vindt ook Vitrioolen , die twee of drie van

deeze Metaalen gemengd bevatten , en derhalve

van eene gemengelde Kleur zyn, Ook valt

'er in Duiticbland een Glasachtig Steenig Vi-

triool, in vierzydige Kryftallen , van een Hand-

breed lang en een Vinger dik.

De Zwavel komt natuurlyk helder geel voor, Suiphur.

't zy in Gips of witte Speath , of in ftukken
Zwavel*

zonder bepaalde figuur , of in agtzydige Kry-

ftallen of Korrelswyze fameogegroeid of Poei*

jcrachtig. Men vindt ze ook fehoon hoog

rood , Goud' Zwavel genaamd. Ook kan hier

toe het Amber grys , en veelerley Soort van

fiarnfteen betrokken worden. Voorts heefc

het veele vermengingen met Aarden, waar uit

het Jodenlym of Bergpek ontltaac en de Steen*

kolen, die veelal met Steen * Olie zyn bezwan-

gerd. Deeze kamt , onder den naam van

Naphthy, op verfcheiderley plaatfen des Aard-

bodems, op zig zelf, fomtyds overvloedig en

&eer helder voor. Daar is ook een Berg Olie,

<lie op fommige plaatfen van Italië en Sweeden

uit de Steenen zweet als Teer
, geel of rood-

achtig bruin van Kleur , wordende vervolgers

dik en zwart. Met Metaalen, meest Yze* en

Koper, vermengd , komt de Zwavel voor i\\

de Pyrieten, die de gemeene Zwavel door Vuur
E 5 uit-



74 Onderscheiding
• Ijstlei- uitgeeven , en ia «erfchei erfay Soorten van

Arfenicum )
zig verraadoide door tkn Look-

Stank in 't Vuur.

f metaa» DgMstaalen, meervoudig famengefteld

,

bcfcaan uit Aarde > Zout en Zwavel Het Y-

zer, dat overal b^na tegenwoordig is, wordt

dikw ils van Lugt en Weer ontbonden in een

Okerge Aarde. Men vindtze deels in de

Oppervlakte j deels in de Spieeten vanRotfen;

dee's in Aders of Gangen der Gebergten , als

gemeld is. Zeer dikwils zynze ingevreeten

door een overmaat van Zouten, Zwavel, of

Rottekruid, 'c welk de Roover genoemd wordt

der Mctaalen. Hier uit ontdaan veelerley Py-

rieten , die fomtyds goed Metaal uitleveren.

Men vindtze derhalve of volkomen (nativa ,)

gelyk dus het Goud meest voorkomt; of ver-

momd ( larvata ) ; zodanig naameiyk , dat zy

door enkele Scheiding , 't zy met wasfehing

van d; fyn gemaakte Ertfen, 'tzy met Kwik-

Zilver, daar van afgezonderd kunnen worden:

of gemineralizeerd , dat is zodanig van Zouten

en /wivelichiige btoffen doorvreten, dat ra

de wegdampinge der Zwavel alleenlyk een Me-
taalkalk overbiyve. Zy volgen elkander in

deeze Orde*

A. Halfmetaaleny iogcaaamd*

Htfrar* Het Kwikzilver is droeg vloeibaar, wit van

^ikai* Kleur, vervliegende èiox 'c Vuur en in Sterk

vei* \Va .
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Water fmeltende. Dit komt gemeenlylc of in Inlei-

zyn volkomen ftaat , of mee Zwavel rood ge«
DINC'

mineralizeerd toe Cinaber en fomtyds gekry-

ftallizeerd , of ook , doch zeer zeldzaam , met

andere Metaalen geamalgameerd voor.

Behalve het gemeenlyk zogenaamde Potlood 9
Moiybda*

komt in dit Geflagt ook de Bruinjieen en Wolf- potlood,

ram* Het Potlood is onfmeltbaar door Vuur

en befmet door 't aannamen de Handen* De
anderen zyn 'er als in een willekeurig Geflagt

toe betrokken (k)+

Het Spiesglas maakt onder de Halfmetaalen Stihim*

een bekender en bepaalder Geflagt uit. Het i$
spiesglas*

een broofche witte Vezelige Stoffe, die na 'c

gloeijen vervliegt , in Konings-*Water fmekbaar,

even als 't Goud, >t welk niettemin daar door

gelouterd wordt. Hierom noemt men het den

Wolf der Metaalen. Natuurlyk komt *er het

Koningje van voor , dat men door 't Vuur

daar uit bekomt. Het valt ook gekrystallizeerd

en Vezelig gemineralizeerd rood van Kleur. [Ik

heb 'er , bovendien, een Fluweel -Erts van,

ük Hongarie , Paauwenftaarrig , zeer raar ea

fraay.] Dikwils is de Erts van 't zelve met

Goud bezwangerd. Het geeft een rosachtig

geel, doo^fchynend , Glas.

Het Spiauter, ook wel Zink genaamd, is een mmum
Metaal dat men kan hameren, doch met leheu~

s?iautw"

ren,

(k) Collcco obfeurns fpecies Metalücas in loco gratis ex*

peuto , usquediim Re^ulus coronetur; zegt LiNNiEUS, Qui
pit intelliget!

lilt DaSL, I,
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Ïnlei- ren , uit den blaauwen wit , eenigerwaate klin-
p|*°* kende* Voor 'c gloeijen fmek het en worde,

met een geelachtig groen Vlammetje, tot een

witte Vlokkige Afch gekalaneerd. In Sterk

Water is het fmeltbaar mee een witte Kleur.

Wen vindt het gekryitallizeerd, gelyk men bet

overvloedig uit Oo>s tindie bekomt, en mee
Zwavel of andere Metaalen , op verfchtide

wyzen , gemine alizcerd. Hier toe behoort de

zogenaamde Blende en de Kalmey - Steen als

een Kalk van Zink , van verfcheuie Kleuren.

Het valt ook L v, rkleirig , Glimmerachtig
of Schubbig, op 'c fchraap^n rood*

$h™
mU

* Het Bism̂ lh ™ een Metaal , dat zig niet

Bismuth. volkomen laat uitkloppen
f broofch , plaatig , uic

den geelachtigen wit. in 't Vuur gloeijende

fmek het ceveos en geefc met Sterk Water
een heldere , met Konings Water een geele
Solutie* Het worde , door Kalcinatie , een
Tegelkleurig Glas, Men vindc het volkomen
en gemineraiizeerd 3 met Zwavel, Rottekruid,
of ook met Yzer,enz*

Cohdtum. Het Kobalt maakt een Metaal -Erts van
KobaIt

' veelerley Kleuren, dikwils grysachug wit, met
paarfchachtige of Paauwenitaartige BJoemen ,

ook uit den blaauwen ziende of bruin , enz.
Het komt in Kryjlalien voor , als geminera-
liz erd zy de , met Rottekruid , Zwavel en
Yzer: ook in Scherven of Slakken enz. Door
Sterk en Konings - Water, beiden, geeft het
pen roode Kleyr en door 'c < uur e ablaauw
Glas. Men maakt 'er hee Blaauwzd of Smalt
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van , door KaUrinatie , en dan zet zig, boven
D
I

J^X "

aan
?

t Fornuis , 't gemeene witte Rottekruid.

Sommige Kobalt • Ertren , evenwel , geeven geen

blaauwachtig Glas , a -deren geen /Jrfenicum.

Mn Yzer en Koper komt 'er een Koningje

van door Vuur.

B* Metaalen, eigentlyk.

Onder de Metaalen , die fm^edbaar zyn , $tahmmé

komt het Tin eerst voor, dat een week Me-
Tlu*

taal is , wit , door 't bu'gen knarfende, niet

klinkende. Het vloeit in 't Vuur voor *t gloei-

jen en geeft een geele Solutie in Konings-

water, doch door Sterk Water wordt het tot

een wit Poeijer neergeftooten. Men heeft 'er

Kr} (tallen van. De Erts is fceer zwaar , 'c

Metaal een der ligtfteö.

Het Lood is insgelyks eeti week Metaal, tlunêmi

van een byzondere bleek blaauwe Kleur, dof
Lood '

van Klank. Het vloeit in 't Vuur voor de

Gloeijing, geefc een heldere Solutie met Sterk

Water en door neerftooting een wit Poeijer ,

dat men Geruis of Loodwit noemt, waar ia

het Lood door Zuur géheel verteert. OeKalfc,

die 'er van komt , is, naar de verfchill^nde

trappen des Vuurs, wit
,
geel of rood, en geeft

door Smelting een gee' half doorfchyneod Glas.

Het laat zig ook door Oliën en Alkalyne Zou*
ten ontbinden , en heeft derhalve vee! aandoe-*

Eing van de Lugt , geevende aan al!e Solutiën

een
III. Deel. I# $tu«>
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Inlei* een Zoetea Smaak. Het Zilver wordt 'er doötf
nm

' gezuiverd van andere Metaalen buiten 't Goud *

welken 't Lood met zig fleept door de poren

van de Smeltkroes of Kapel, Dat het Datuur*

lyk volkomen gevonden worde , is men thans

verzekerd, doch dus komt het zeldzaam voor.

Te overvloediger en verfcriiliender zyn des*

zelfs Ercfen , door de verandering van figuur

en Kleuren» De zogenaamde Loodglans is zeer

glimmende, en beftaat uit Tcerlingfe, Korre*

lige of Plaatachtige deeltjes , in welken het

gemineralizeerd is met Zwavel alleen , mee

Zwavel en Zilver 3 of nog met Yzer daaren-

boven. Onder den naam van Loodfpaath komt

het of Stala&itifch, of in Kryftallen voor 3 die

Prismatiek , Kubiek of Ruitachtig fcheef en

wit , geelachtig groen , of ook Hemelfchblaauw

en rood , zelden zwart zyn.- Zeer dikwiis

vindc men het met Koper , zeldzaamer met Yzer ,

doch byna altoos met Zilver vermengd, hou-

dende ook wel eenig Goud* Het valtinZand-

fteen , in Kalkfteen , in Kwarts , Spaath en

andere Moeders der Metaalen* Daar is ook

een witte , geele of roode, Loodhoudende

Aarde.

ïïerrum. Het Tzer is een zeer hard 5 doch niettemin
YzCf

* fmeedbaar Metaal , donker blaauwachtig Afch-

graauw, klinkende. Dit vloeit na de Gloei*

jing door een zeer fterk Vuur. Het verbrand^

tot een zwarte Schubbige Kalk , cn levert een

groenachtig bruin Glas uit. Niet alleen door

Sterk
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Sterk Water, maar door allerlry Zouten, door Intel

Warer alleen en deszelfs Damp, inzonderheid DI^ Gt

door de vogtigheid der Lugc , wordt het ont-

bonden , en geeft aan de Solutie een wran«

gen, famentrekkenden Smaak* Mm vindt het

ook zeldzaam volkomen , maar dikwils in Kry-

ftallen gemineralizeerd > of tot Dobbel ileenen,

of tot Erwtachtige Korrels of Boontjes famen-

gegrocid, en in veeleHey andere Stalaótitifche

figuuren ,
gelyk de Bloeifieen toont. De Erts

is mooglyk wel algemeenst over den Aardbo-

dem verfpreid , en zelfs bevat de Afch der

Planten eenig Yzrr, ten minde Deeltjes die

door den Magneet ;
Welke ?elf een T erfieen

is, aangt trokken worden. Voorts he'ft men

het in een Steenachtige geJaar, te , wit, geel

of rood, met Kalk- Za 5 d of Aaidachtige

Stoffen , ja byna met allerley Mctaa Ten , ver*

mengd. Het levert door ben iding Staal uit,

'c welk ook nntuurlyk voorkomt. Veele Ere-

fen worden door den Zeilfteen aangetrokken,

anderen zyn onhandelbaar. Onder de gedaante

van Oker is het zeét bekend , als ook in die van

Vitriool. Geen ander Metaal ko.nc voor in

zo verfchillende gedaanten.

Het Koper is een hard, fmeedhaar , rood, Cuprums

klinkend Metaal , doch \ welk door byftnel-
*****

ting van Kalmeyfteen geel wordt. Na 't gloei*

jen wordt het vloeibaar door een uitermaate

iierk Vuur, geevende een groene Vlam, en
maakende een blaauwe Solutie met Sterk Wa-

ter
III. D£EL, I. STUS*
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Jnlei- ter, doch met andere Zuuren een groene. Heè
piks. komt 0p verfcheide manieren , 'c zy als eetl

oppervlakkig beflag , 'c zy Bladerig , 't zy

Korrelig , Boom- , Haair- of Draadachtig , vol-

komen voor * in de gedaante van zuiver rood

Koper. Zeer dikwils is het met Zwavel en

tevens met Rottekruid , of met Yzer , tot een

Pyriet ofMarkafiet gemineralizeerd. Hetfmengt

zig zeer gemakkelyk met allerley Metaalen *

uitgenomen hec Kwikzilver, en daarom noe^

men fommigen het de Hoer der Metaalenè

Daar is Lever- en Vaal -Erts, als ook Glas*

Erts van Koper ; dus wegens de Kleur ge-

naamd; zo wel als de Lazuur- , Witte en Pek*

Erts: des men 't zelve in^gelyks in vee'eriey

gedaanten vindt. Het Kopergroen en Koper*

blaauw komt ook gekryftallizeerd voor dik-

wils Fluweelachtig en zeer fraay. Dit jaatfio

noemt men Bergblaauw , het andere BérggroeUa

Men vindt ook Koper -Okers en Koper Zand*

Ertfen. Het Koper - Vitriool onderfcheidt zig

door zyne blaauwe Kleur. De Lazuurfteen^

Armenifche en Malachiet , hooren hier t'huis*

Ar^Mum* Hét Zilver is een zeer fmeedbaar, uitermaa-
zilver

' te wit, klinkend, duurzaam Metaal, dat in *t

Vuur na 't gloeijen fmelt en zig door Sterk

Water laat opladen. Het beflaat in een Zwa^

velige Lugt , doch wordt niet daar van inge-

vreten. Uit de Solutie door Geest van Zoilt,

of door Zout zelf, neergeftooten $ maakt het

een witte Kalk, die, gefmolten, Hoorn • ZilVef
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uitlevert. Het vermengt zig met byna alle Iklêi#

Metaalen en Halfmetaalen en wordt zeer ligt
OINÖ6

met Kwikzilver geamalgameerd. M^n vindt

het zeer dikwils volkomen , in veelerïey gedaan-

ten, 't zy Korrelig of Boomachtig of als Mos
en fyn gehaaird , of ook by Plaatjes , of ge«

kryftallizeerd , of Oppervlakkig, dat men aan*

gevloogen noemt» Dus zit het in Spaath * ^

Kwarts en veelerley Steenen of Bergftoffe,

als ook in Aarde of Oker ingefprengd. Gerni-

ceralizeerd komt het byna doorfdynende vöor

in Hoorn- Erts , zogenaamd, zeer glanzig als

Glas - Erts ; rood in de Rood Gulden Erts ,

die fomtyds zeer fraaije Kryftallen maakt. Dus

is 't door Zwavel en Rottekruid verertst , en

fomtyds byna doorfchynende. De Wit Gulden

Erts bevat bovendien Yzer en Koper. Dee-

ze beide laatften zyn broofch , de anderen

fmeedbaar. Glas -Erts, die buiten *t Zilver

alleenlyk Zwavel houdt , is de rykfte. Men
breft ook Vaal -Erts van 2ilver en Zwctrt

Gulden , beiden uit de voorigen ontftaande , en

Zilver -Molm, enz. Met Spiesglas geeft het

een Lever • Erts , met wSpiauter maakt het een

Pekblende ; het komt zeer dikwils in de Lood-

Ërtfen en Pyrïeten voor; zelfs in Kobalt, As-

best en Steenkolen , als ook in Arfenikaale

Kies , wanneer het de zogenaamde Wit -Erts

maakt. Deeze laatften houden weinig Zil-

ver.

F Hef
lil. Piel» h Stuk.

i



8a Onderscheiding
Inlei- tfct q0U(i is een zeer fmeedbaar , hooggeel $

3DI* G#
duurzaam Metaal , met eenen doffen Klank,

Goud. dat ook na 't gloeijen vloeit in 't Vuur. Zo
beftendig tegen alle aandoeningen der andere

Elementen als dit , vindt men geen. Door 't

Konings Water alleen wordt het volkomen

opgelost , en daar uic door fyne Oliën of door

vlug Loogzout neergeftooten , als wanneer

men het Blikzemend Goud noemt. Het mengt

zig zeer ligt met de meefte andere Metaa-

len. Volkomen vindt men het meest 5 't zy

Klomps- of Korrelswyze , Bladerig of zelfs

gekryfcallizeerd. Tot heden hebben fommigen

getwyfeld , of het wel verertfen kon ; doch de

Coudhoudende Kies, die men , zo wel als een

dergelyke Cinaber, in Hongarie vindt, als ook

de vermenging met Blende , Lood- en Antimo-

cie - Ertfen , toonen zulks ten overvloede.

Sommigen evenwel willen dit maar vermomd

genoemd hebben, gelyk het voorkomt in vee-

ïerley andere , inzonderheid Zilver - Ertfen,

Veele Aarden zyn op fommige plaatfen daar

mede bezwangerd en 'er fchynt naauwlyks

Zand te zyn, waar tusfehen niet eenigeGoud-

deeltjes huisvesten.

Platina, Ruim veertig Jaaren geleeden is in Zuid-
WtGoud

*Amerika , en wel byzonderlyk in of aan de

Rivier Pinto van Peru , een byzonder Metaal

ont-

(l) ln Miscell. Bohem. L. I. Cap. 14. referente WAU.S-

aio. Sy/l Mimral. Tom» II» 1778. p.
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ontdekt, dat men gemeenlyk Wit Goud noemt; Inleid

hoewel het veel van het Boheemfche verfchilt
>

DIWe^

daar zekere Albinus van fpreekt (l). Het

is een blaauwachtig wit , hard
,
byna broofch

Metaal , in kleine Greintjes overgebragt wor*

dende, waar van fommigen zwaarder dan Goud
en dus dan alle Metaalen , zyn* Op zig zelf

wederftaat het alle Vuur , doch met andere

Metaalen laat het zig gemakkelyk vereenigen

en door Konings Water oplosfen. Met Goud
vermengd zynde, kan men het 'er niet gemak-

kelyk van afzonderen. Veele Proeven zyn daar

omtrent, zo in Vrankryk, als in Engeland en

Sweeden , genomen (m) , waar van ik vervol-

gens breeder zal fpreeken.

Veelertey Lighaamen , uit het Ryk der Die Tetrtfan^

ren en Planten , vindt men , gelyk meermalen
nJ^f***

gemeld is, zo op de Oppervlakte des Aardryks

als in de Gebergten, wecken Petrefak-
ten, Verjieeningen of fórjleende Zaaken hee-

ten. Van dezelven komen fommigen naauw
lyks in gedaante , maar in zelfthndigheid ver-

anderd voor ; gelyk de Versteende Houten en

vecle Hoorens en Schulpen : van veelen vindt

men allc-nlyk de Kernen, van fommigen is de

holligheid met eene vreemde Stoffe gevuld: van

anderen , gelyk van de meefte Planten en groo*

tere Dieren , komen flegts de lndrakzels , Ge-

raam-

fm) zie onder anderen het IIT. Deel dez Uitgezogte Ver*
1'KicUr.gen

, bladz, 516 . enz.

F a
III. Dell. i, Stuk,



«4 Onderscheiding
ïnlei- raamten of Beenderen voor. De StofFe, is

u^ü. welke menze geplaatst vindt , is Marmer 9

Kryt of Kalk- en Zacdfteen , Ley , Keizei , en

enkele Aarde: naauwlyks vallen zy in Kwarts,

Graniet of dergelyke Giasaartige Steeneo. Zy
komen niec alleen in Keyfleen of Agaath ver-

anderd voor , maar ook fomwylen met Vitri-

ool ,Bergpek en Zwavel , doordrongen of Kies-

achtig verfteend , of zelfs volkomen gemine*

ralizeerd met Koper en Yzer, enz. Daar zyn

ook Marmers en Leyfteenen , met veelcrley

opgegroeide figuuren f welken men Florentyn*

fche, Papenheimfe en andere Boomfteenen noemt

en Stedenjleenen: als ook veelerley famengroei-

jingen doorgaars Kalkachtig, gelyk de Stalac-

tieten, Puim- en Tufjleenen^ welken men hier

ook zou kunnen betrekken.

Dus heb ik , zo klaar en beknopt my doen-

lyk was 9 eerst den oirfprong en algemeene

eigenfchappen ,
vervolgens de onderfcheiding der

Mineraalen 5 Steenen of Delfftoffen , en wel

deeze laatfte niet zender veele invullingen ,

verfchikkingen en uitlaatingen, van den Rid-

der ontleend, voorgedragen. Des gaa ik thans

tot het Hiftorieele van deeze Weetenfchap

over.
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K 1 r DING.

Gefchiedkunde der Mineralogie. Haare

Oudheid* Zy is eerst door de A!chemiften

beoefend. De Natumbefchryvers hebben de

Delfftoffcn , vervolgens, naar de uitwendige

Gedaante onderfcheiden* Verdeeling van Acri-

cola, C^esalpinus M anderen* Nieuwe

Rangfchikking door de Hed.mdaagfchen, Bro-

mel, Boerhaave, enz. Manieren van

Baumer, Hill, Scopolt, enz* Stel-

zeis van Woltersdorff, Carthéü-
8ER , JüSTI, CRONSTEDT, VoCEL

?

en anderen. Het nieuwfte Stelzel van Wal-
l e r i tts overwoogen : dat van Linn^üs,
veranderd en verbeterd, ter navolging aange*

nomen*

De kennis der Delfstoffen behoort Het u
zekerlyk onder de oudfte VVectenfchap- 62^"^

pen, boe weinig zy ook voor deeze Eeuw tenfehap:

beoefend is geworden. Zelfs voor den Zond-

vloed vindt men niet alleen van Goud , maar

ook van een Leermeefter der Werklieden in

Koper en Yzer, gewaagd. No ach wist reeds

het gebruik der Pek , dat cjenkelyk Bcrgpek
of Jodenlym zal geweest zyn. De Egypte»

naars hadden Zilveren en Gouden Vaten, d nar

de Israëlieten hun by den Uittogt van beroof-

den. Ook maakte Aaron , van de Gouden
F 3 Oor.

XII. Deel* I, S?tm.
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Inlei* Oorficrfels of Baggen des Volks , een Gouden
DI]NÜ

' Kalf. Welk een menigte van Edele Steenen

en Metaalen werdt niet gebezigd tot den

Ephod en den toefcel van het Heiligdom der

Israëlieten, in de Tente der Samenkomfte f en

welke Schatten tot den opbouw des Tempels

van Salomo, die het Zilver in Jerufalem zo

gemeen maakte als de Steenen, en van Üphir

op eenmaal ontving , vierhonderd en twintig

Talenten Gouds (n)ï Verbaazende is de veel*

heid van Koper, die tot de gegootene Zee, een

Wafchvat van tien Ellen wydte en vyf Ellen

hoogte, tot derzeiver Voet of Pedefcal en tot

de Koperen Pylaaren van agttien Ellen hoogte

en vier Ellen dikte , gebezigd werdt (o)i om van

veel andere Zaaken niet te fpreeken* -

-bevorderd
'c Gebruik der Mineraalen gaf aanleiding tot

door de de Scheidkunde 9 welke door de Egy ptifche Pnes*

èty "ters lang als eene geheime Konst geoefend is,

tot dat zy ock overging in handen van andere

Volken, De Grieken bragten dezelve aan de

Romeinen over, en zy is eindelyk door de A-

rabieren , hoewel meest tot het zoeken van den

Steen der Wyzen* of van een algemeen en an-

dere

(n) Zo een Talent over de honderd Ponden bedroeg, dan

wa> d e Schat, onde.ftelende dat het louter Goud geweest

zy, onver^eeidelvk.

(o) schoon deeze Ell<n wsar&hynlyk maar Cubiten of

halve Ellen , van minder dan anderhalf Voet langte
, ge-

weest zyn , dat is zo lang als van den grooten Knokkel des

Arms , de Elleboog genaamd , tot aan 't Gewricht der Hand.

(pj ExOD. XXXII. vs# 20. Vid. EOEKH. Cbem. Vo!. I. p, 8.
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dere Geneesmiddelen , langs hoe meer voort- Jnlei-

gezet;terwyldeeigentlyke toepasfing der Scheid- D1 * G*

kunde, op hec onderzoek der Delfftoffen, nog

weinig werdt behartigd.

Men moet^nogthans, io deeze Konst al vroeg en *»•

J 1 t u -j- zonderheid
ervaren geweest zyn, dcwyl de bereiding van dooi de

't gegraven Koper en Yzer , tot het gebruik,
Aichymie«

zeer veel omflags vereifcht, en Mos es hec

Gouden Kalf weetende te verbranden en te

vermaalen tot Stof, zodanig dat men het met

Water mengen kon en dus drinkbar maaken

,

moet 'er verder in geoefend zyn geweest, dan

de grootfte Scheidkundigen hedendaags (ƒ>) On-

der de Grieken leefde, tegen 'c end van de

Vyfde Eeuw, een Authenr , die fchryft, dac

de genen, welke in de Konst ervaren zyn,

Zilver en Tin neemen , maakende daar van

louter Goud. Waarfchynlyk is hy bedroogen

geweest door het voorgeeven der Alchemisten,

toen reeds bekend, welke in de volgende Eeu-

wen gebloeid hebben, inzonderheid onder de

Arabieren. Deeze , hoe weinig kunnende uit-

voeren met het zoeken naar den Steen der Wy~
zen, en naar de Vastgemaakte Kwik der Philo-

foophen (q ) , hebben nogthans daar door de ei-

gen*

(q) Men geeft voor, dat die thans ontdekt zy
,
gelyk ik

daar van heb , d-ep uit den Grond gehaald, a!s boven ge-

meld, welke men in Vrankryk noemt Mercure fixé ou Mer.

eure des Pkilofophes ; maar dit is een natmirlyk Amalgama

van Kwik met Zilver* Zie Atï.Acad. Tbeodoro - Palat. Toia.

II. p. 5Z6.

F 4
III. Dm., I. Stuk,
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ïnlei* genfchappen der Metaalen langs hoe meer ont.
öikg*

jjjer by kwam de toepasfing van ver*

fcheide Delfftoffen op deezeengene Lighaams-

Kwaalen tot Gereezing ; gelyk van de Zwa*
veis, Zouten, verfcheide Aardenen Mineraa-

len, inzonderheid van het Kwikzilver; dat de

kennis derzelven onontbeerlyk maakte.

derAfche
Alchemisten vonden zekere Tekens uït

,

sniften, om de Ligha^men des Aardkloots te onder-

fcheiden en tevens derzelver Eigenfchappea

meer of min aan te wyzen. Een enkele Drie-
^7 hoek , met de punt om laag , betekende by

^ hun, en nog heden , Water, met een Streep

^ *er door Jarde ; met de punt om hoog Vuur

^ en dus ^oor 'r midden geftreept de Lugt. Zie

daar de Tekens d< r vier Elementen zeer aar-

q tig uugedag'. Een open Kringetje was Jluin %

q met een Srreep door *t midden , overdwars ,

<D gemeen Zout ;
op en neer geftreept Salpeter ,

dn- en (Jan met een kruisje op zyde Vitriool. Zwa-

^ vel werdt betekend do.:>r het Driehoekje des

Vuursj met een Kruisje daar onder aan, om
voor te ftellen, dat in dezelve een brandbaare

Stoffe huisvest, met een fcherp Zuur gepaard,

doch hetzelve te boven gaande; terwyl zulks

insgelyks in de Vitriool plaats heeft, Een

^ Kruisje, immers, van twee over elkander leg-

gende Spiesjes of Spyltjes] gemaakt, was by

hun de aanwyzing van alle fcherpheid, 70 in

de Planten als in de Delfftoffen. De Grond*

üag der Mineraalea was het Goud % welks vol-

maakt
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niaaktheid zy aanweezen door een rond Krin- ï»t«*2

gctje met een Stip in 't midden en vergelee-
DING*

ken by de Zon, waar van dit ook het Teken ®
is by de Sterrenkundigen. Een Kruisje daar £
boven op betekende den geheelen Aardkloot,

of een vermenging van alles ; zynde Goud de

Grondflag gedekt met veelerley bytende Stof-

fen. Dit Kruisje om laag gebragt, en dus het %
Zinnebeeld van de Planeet Venus, betekende

Koper , als een Metaal , waar van het voor-

naamfte deel Goud was, d^ch met een aan-

merke !yke veelheid lch rpe 3 knaagende Stoffe.

In 't Tzer 9
door 't K nmerk van Mars aange cf

duid, was ook we! die fcherpbeid, doch in veel

minder graad. Het Zilver > do >r *t Teken van

de Maan aangeweezeo , kwam het Goui zeer

naby; zo dat , als 't binnenfte raar buiten ge-

keerd werde, hetzelve zuiver Goud zou /yn#

Het Kwikzilver was van binnen louter Goud, 8
doch waar ender veel knaagende S toffe fëfröol,

terwyl de Kleur uitwendig zig altf die van Zil-

ver vertoorde. In het Tin > dat onder Jupiters

Teken voorkwam , was de eene helft Zilver , ^
de andere een knaagende fcherpe hoedanigheid.

Het Lood, beflempeld met het Teken vin Sa-

turnus t hadt nog meer fcherpheid , met een

fchyn van Zilver.

Men kan niet ontkennen , dat deeze Merk* scheid*

tekens meer eigenfchap hebben in de aandui-^^ a*

ding der Minerailen dan der Planeeten , wier ^er £it*

beheerfching van de Groote , op Yer naa niet
lcn'

F 5 zo
in. Deel. h Stuk.
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ïtftEi* zo kenbaar is , als die der Kleine Wereld,
* het Menfchelyk Lighaam , door de Metaalen, De

meeOen hebben op hetzelve een zeer kenbaare

uitwerking, niet voltrekt overeenkorrftig mee

de geztegde hoedanigheden. Dezelven onder*

tusfeben , door de Scheidkunde beftuurd j die*

nen toe ern gegrende ondtrfcheiding der Delf-

ftoffen , en dus tot een grondflag der Mine-

ralogie

door Sommige Delffloffen zyn door Water fmelt*

W^ct. iaür zonder eenige Kleur, gelyk veele Zouten ,

vermengende zig daar mede zodanig, dac ftaare

deeltjes onzigtbaar zyn in
3

i Water; anderen

geeven 'er een aanmerkelyke Kleur aan ; of

zwellen 'er in uit, gelyk fonimige Aarden en

Kleijen ; hoedanigen , daar in week gemaakt

,

zig dikwils ook kneeden laaten tot allerley fi-

guuren. Of zy trekken het Water met groot

geweld in zig, gelyk fommige Steenen; doch

de meeften lyden daai door geene verandering

:

hoewel ook fommigen , gelyk Zwavel, Spies-

glas, Yzer en Kwikzilver, door 't kooken, aan

*t Water eenige kragt mededeelen.

door
Het grootfie deel der Mineraalen en Ertfen

Lokt. wederftaat de aandoeningen der Lugt , maar

eenigen worden vogtig of verfmelten t'eerse-

maal, als zy eenigen tyd in de open Lugt ge-

le-

(r) Kier te Lande ziet men de invrestende kragt der

Lug f
, zeer tyykbtar

%
aan oude Ghsraamen. In Oosrindie

wordt het Lood der Loode Geuten in konen tyd verteerd;

gelyk ik oak Ceiuis he'j , d<e van Lood gegroeid is op

den
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legen hebben ;
gelyk men dit ziet in verfcheide Inlbi*

Zouten, Vitrioolen en Pyrieten. In eenigen DIWG,?

derzelven wordt de Metaalftof , of wel die der

Zouten , na de uitputting , door de Lugt als

vernieuwd en herboren. Sommigen beflaan of

veranderen oppervlakkig van Kleur
,
gelyk men

dit in 't Zilver zo blykbaar hier te Lande

befpeurt ; anderen, gelyk het Koper, Yzer,

Lood , worden door langheid van tyd zelfs

verteerd , of verweeren , gelyk men 't noemt*

Dit heefc meer of minder plaats, naar de hoe-

danigheid der Lugt , ten opzigt der hoeveel-

heid van vreemde Stoffen , Zwavels , Zouten ,

Zuuren, daar in vervat (r),

Eenige Mineraalen zyn van dien aart, dat door het

;

zy het fterkfte Vuur uitftaan, zonder te ver-
Vuur*

vliegen , gelyk het Goud ; eerjgen dat zy een

hoogentrap van Vuur vereifchen,om vloeibaar

te worden , gelyk het Yzer en Kopen Ande-

ren wederom vervliegen door zeer weinig Vuur

of veranderen in Dampen ; gelyk Kwikzilver,

Zwavels enz. E *n*g' n fmeken door zeer wei-

nig Vuur, gelyk Looi en Tin, Salpeter , enz.

Sommigen worden door het Vuur in zwaarte

vermeerderd
; gelyk Spiesglas en Lood , tot

Kalk gebrand ; als ook het Kwikzilver , wan*

neer

den Westerkerks -Tooien alhier, In fommige deelen vaa

Amerika is de Lugt z> fcherp, dat 'er de Dakpannen det

Buizen, Steenen Llghaamen en byna alle Metaalen,doerop-
gevieeten worden , zegt BoerhA we f Chm* Vol, I» p. 494*

211. Dm» 1. Stuk,
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Jniii- ceer men 't zelve door een langJuurig Vuur

2>l^0" tot een zwart Poeijer maakt. Weinige ver-

branden geheel , of worden tot Afch , gelyk

de Steenkolen* Ook zyn 'er, die door Vuur

gekalcineerd , een lichtende Eigenfchap beko-

men, gëlyk de Bononifche Steen en fommige

Vloey - Spaathen. De Diamant verdwynt,

door een geweldig Vuur, eindelyk geheel in

Rook.
^Giaswor- Veele Mineraalen toonen geen byzondere

Verfchynzelen , wanneer menze klein maakt

of op 'c Vuur ftrooit ; maar fommigen vloei-

jen , als gezegd is , anderen knappen, gelyk

het Zout : eenigen maaken een flag of uitfpat-

ting, gelyk de Salpeter; anderen geeven Vlam,

gelyk Zwavel; eenigen maar een dikken Rook;

fommigen werpen fchuim op, anderen zwellen

uit; maar de meelte Mineraalen worden, na

de Kalcinatie , Glas in 't Vuur en deeze Ei-

genfchap hebben ook veele Steenen , welke

men daarom Glasaartig of Glaswordende \ Vi-

trescibiles) noemt. In veelen wordt daar toe

cene byvoeging van Loogzout of Lood ver-

cifcht, gelyk blykt uit onze gewoone Glasbla-

zer} ën. Van fommige Metaalen komen Glas-

achtige Slakken , gelyk het Smalt of Blaauw-

zel van de Kobalt ; anderen gaan tot Kalk

over.

door De Zouten hebben ook aandoening op de
zomen. Helfftoffen. Van die uit Plantgewasfen , 't

zy
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Zy Zuur* of Loogachtig , lyden de Metaalen Inlh*-*

meer of min : zy worden 'er door fchoon ge-
DlNG '

maakt, en fornmigen ingevreeten of tea deele

ja geheel ontbonden. Dit blykt in het Spaanfch

Groen , dat men door middel van Azynachtig

gistend Zuur uit Koper ; door Loodwit dac

men dus van Lood maakt, en door de roes-

ting van het Yzer. Veele Kalkachtige Stee-

nen, Aarden enz. weetmen, worden door zulk

Zuur, fpoediger of langfaamer , doch einde-

lyk verteerd. Potasch of ander Loogzout ver-

byt ook de gezegde Metaalen. Met den Geest

van Armoniak- Zout , een vlug Alkali, trekt

men een blaauwe Tinftuur uit Koper. De
uitwerking van het vlugge Zuur der Lugt is

uic het gemelde blykbaar. De Onzydige Zou-

ten zitten in deezen ook niet geheel ftil. Zelfs

het Zout van 't Zeewater maakt , door lang-

heid van tyd , de hardfte Metaalen broofch*

De Granietfteenen Kolommen worden in de

Zuidelyke deelen van Europa, aan den Zee-

kant , na eenige Jaaren verloops , door de

Dampen als opgevreeten bevonden»

Maar de fterklle uitwerking in deezen doen dootzun-

de Zuure Geefien , voor welken weinigen Mi- re Geeto«

neraalen beftand zyn. Ik meen hier het gedes-

tilleerde Zuur van Salpeter, Zee- Zout, Zwa-
vel cn Vitriool. Men weet , hoe dezelven

verfchillend op het eene en op het andere Me-
taal werken , losfende fornmigen met een fter-

ke Opbruifching , anderen in fiüte op. De Sal-

pe*
tU« Deel. I. stuk,
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ItfLEi peter -Geest , genaamd Sterk IVaier (s) , ontt

PI|ro#
bindt bet Zilver, Koper, Yzer, Lood, Bis-

muth, Spiauter en Kwikzilver, Van hetzel*

ve 5 met gemetn of Armoniak* Zout gemengd

of van Zout overgehaald 5 komt een Konings

Water (t ) ,
* welk het Goud, Spiesglas en

de Platina oplost. Tin, Koper en Kobalt wor-

den van beide die Geelten ontbonden. Het

Kwikzilver , door Sterk Water gefolveerd

,

wordt door het Zuur van Zee Zout gemaakt

tot een bytende Sublimaat, Dat de Geest of

Olie van Vitriool ook op de Mctaalen werke,

blykt uit de fan>enftelling van deszelfs moe-

derftoffe. Hy komt met dien van Zwavel

overeen, welke een fterk knaager der Metaalen

ïs. Kwikzilver wordt 'er door tot een witte

Kalk gemaakt, die in Water geworpen de Tur-

bith ut levert,

de7soiu
hil Omtrent deeze Solutiën is aan te merken ,

tien. dat zy nair hat verfchil der Geeften, zo wel

als der Metaalen , in Kleur verfchillen , en

dikwüs e n geheel andere hebben dan de Stof.

fe, daar in opgelost. Terwyl de Platina een

hoog geele Kleur geeft aan 't Konings Water,

maakt Koper hetzelve groen , en het Sterk

Water blaauw
9 dat bruin wordt door Yzer,

De meeften echter zyn wit, of witachtig, ge-

lyk

(0 *t Gemeene Sterk Water (Aqua Forth) zogenaamd ,

is nogthans geen zuivere Salperet -Geest , welke, om hec

Froef of Scheide - Water te zyn , moet gedefinieerd wor-

den wit gezuiverd Salpeter,
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ïyk de mccfte Metaalen. De fcherpte der toLKi*

Ontbindvogten wordt door fommigen ver(lompt,
DIN0*

door anderen verflerkt. Eenige
\
gelyk het Lood

,

geeven Vr een zoeten; anderen, gelyk het Y-

zer, een famentrekkenden ; anderen , gelyk het

Zilver, een hitteren ; of gelyk het Koper een

walgelyken Smaak aan* Doorglans hebben zy

de eigenfchap , van het eene Metaal meer aan

te trekken dan het andere , 't weft dan uit de

Solucie neergeftooten wordt. Dit d >et hec

Yzer aan het Koper , wanneer dat in Sterk

Water is ontbonden, 't welk wederom, door

't inwerpen van Loogzout of Zuurbreekende

Stoffen, het Yzer vallen laat* Ook worden

fommige Solutiën door 'c bygieten van andere

Zuuren troebel als Melk > of veranderen van

Kleur ; 't welk tot een aangenaame Liefhebbery

verftrekken kan.

Veele Mineraalen vereenigen z?g zeer ligt , Amaiga»

door enkele wryving , tot een Amalgama met £«Kwik-
Kwikzilver. By eenigen van deeze vermen

-

ZlIver*

gingen behoudt het Kwikzilver zynen Metal-

lifchen glans , en wordt tot een weeke Deeg,
die men ftryken kan en indrukken; gelyk het

Verfoeliezel der Glazen Spiegelen aantoont.

Het Metaal moet echter daar toe, eerst, op

de

CO Het befte Konings Watec (Aqua Regia) krygt men ,

door uit twee deelen Salpeter , drie deden Vitriool en vyf

deeien Zee - Zout, te famen gemengd, den Geest te trek*

&en. BoEm Cbem. Vol. H. *74«

IILD£KI>» h STUK,
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iNLEi-de een of andere manier, tor Poeder gemaafce

mno. Zyn j gelyk het dus mee Koper gefohiedt en

Zilver: maar Lood en Tin worde ten dien

einde gefmolten. Met Yzer vereenigt zig het

Kwikzilver , op Jeeze wyze, niet (yj* Vee-

Ie En (en gewen , wanneer zy met Kolen-

Stof , met Pot • Afch of met Kalk - Aarde

,

gefmolten worden , een Metaal - Grein uit of

veranderen in een Metaalhoudende Kalk*

Bcfluïten Uit dergelyke veranderingen , welke de Me»
daar uit op.caaien ondergaan en die aan dezelven eigen
gcm

* zyn, kan de Minera'Ogïst over derzelver ei-

genfehap oordeelen en daar van hebben fon>

migen de Rangfchikking afgeleid. De Ouden
moeten reeds hier op gelet hebben , toen zy
de Merktekens der Delfftoffen , voor gemeld ,

uitvonden , welke van een over - ouden datum
zyn. Het Alchahest van Para cel sus was,
volgens Helmomt, een algemeen Ontbind-
vogt, dat alle Lighaamen, buiten de Metaalen
en Zand , tot een Zout , en dus in Water
fmeltbaar maakte cf zelfs tot Water ontbondt;
hebbende ook een aanmerkelyke uitwerking 0p
het Kwikzilver, 't welk danr door een vast
wryfbaar Poeijer wïerdt , in

r
i Vuur beften^

dig (*)• Uit Zee Zout zou dit Vogt door
Konst bereid zyn. Mooglyk heeft hy wel, de
kragten van 'c Konings Water op 't Goud

,

als

(v) Böerh Cbem* Trocesf. 203,

(x) Chem. Voi. I# p. 857, 3cc.
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als het beftendigfte van alle OndermaanfcheJ^
T

G
* f#

Lighaamen aangemerkt , waarneemende, daar

uit het gedagte befluit opgemaakt. Men weet

den verwarden en buitenfpoorigen redeneer-

trant der Alchemisten.

Veele hedendaagfche Autheuren » of van het Kènmèt^

midden deezer Eeuw en laater, gelyk W
ÏERSDORF, JüSTI 9 VOGEL en CRON*g^ant§

stedt, hebben op het Scheidkundig onder-

zoek der Delfftoffen hunne Stelzels gebouwd.

De voorigen , onder welken Agricola dè

oudfte is , dïe dezeWen in eenige Orde be-

fchreef 9 zagen meer op uitwendige Kenmer-

ken , hoewel hunne Hoofd - verdeelingen de

Kennis van den aart der Lighaamen onder-

Hellen* Dus werden door hem de Aarden

van de Steenen , deeze v3n de Metaaled > eïl

die wederom van de famengroeizelen uit Vogt*

gelyk de Zouten , Zwavels en Aardharften *

afgezonderd. A g r i c o l a , wiens Werkeü

nog in achting zyn , leefde in de Zestiendö

Eeuw* Hem volgden, in dat opzigc. Ges*

jjER y SCHEÜCHZÊR) WoODWARD en

d'Akgènville, en van diezelfde manier

waren nu onlangs Gartheuser, Pritt-
$$ e r 3 W alch 5 Hill(jJ cdGehler (z) 5

yve*

(y) Fos/tls arranged by John, K?Lt. Lond. 1771. O&avfo

fz) De Chara&erièus Fosftlium txttrèis, JLips, I7J7*

G
III. DEEL. I, STVS.



98 Geschiedkunde
Inlei» yverïge verdedigers. De bepaalde Grondfla»mm

' gen, om daar in te gelukken, zyn door zeke-

ren W er ne r , een Leerling van den groo-

ten Saxifchen Mineralogist , Pabst von O*

hayn, naauwkeurig aan de hand gege-

ven (a).

•Regel- -Het is geheel iets anders , of men de Ken-

Sdcr
ge

rner 'cen °pzoeke tdt eene Klasfikaale verdee*

fcheiding. tfng van het Ryk der Delfftoffen , en tot de

Rangfchikking , als ook tot die der Gejlagten 9

dan der Soorten. De uitwendige gedaante of

figuur, dehirdheid, zwaarte of Kleur , komen

in 'c eerfte geval naauwlyks te pasfe , doch

grootelyks in het laatfte. Hoe zal ik, by

voorbeeld , Steenen by één voegen of Marmers
in één Geflagt brengen , met acht te geeven op

die Kenmerken 5 alzo dezelven grootelyks in

gedaante, in hardheid, als ook in zwaarte en

Kleur, verfchillen. Hierom moeten eenigeal-

gemeene Kenmerken worden gefield , die men
gebruikt, om by voorbeeld Steenen van Metaalen

of ook van Kryjlalkn te onderfcheiden 5 dat

20 wel tot de verdeeling der Klasfen, als toe

die der Rangen en Geflagten dient* De be-

roemd fre Mineralogisten , waar onder Wal-
leriüs en onze Ridder, betraden deezen

Weg , terwyl anderen de verdeeling op ge-

heel verfchillende manieren gemaakt hebben

:

als

(a) Von den ausftrlicben Kennzekhen der FvsftliÜn. Lcipx*

1774*
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als wy nu zullen zien , in het opgeevcn der InlEi-

voornaamfte Samenftelzelen. riNe*

In de oudfte tyden leiden de Philofophen oudfte

£ig reeds op eenige onderfcheiding der Delf- yn#

ee in"

Itoffen toe» Aristoteles verdeelde ze

in Aardachtige en Metallyne , wier vloeijing

in 't Vuur en fmedigheid hy aan den oirfprong

uit Water toefchreef. Zyn navolger en leer.

ling Theophrastus maakte daar in on-

derdeelingen , inzonderheid ten opzigt van de

Steenen. Dioscoridüs, die in de Eerfte

Eeuw na 's Heilands Geboorte leefde 3 gaf

meest acht op die men in de Geneeskunde

gebruikte. P li n 1 u s 3 misfchieo zyn tydge-

noot, heeft dezelven omftandiger onderfchei-

den, inzonderheid de Mineraalen. Galen üs
volgde in de Tweede Eeuw byna derzelver

voetfpoor , en maakte gewag van Mineraale

Wateren. Hier op is , in de Vierde Eeuw ,

de Bisfchop Epiphaniüs het eerfc begon-

nen aan eene Schifting der Edele Gefteenten ,

met betrekking tot de genen , welke zig in

Aarons Borstlap bevonden (h).

Vervolgens is de Mineralogie, met de ande- varbas»

re Weetenfchappen , in verval geraakt, en ÓwJJi^ato
wederom tot eenige herltelling gebragt , dan gi*

door Avicenna, in de Twaalfde Eeuw*

Deez' maakte vier Klasfen van Delffioffen

:

x. Stee*

(b) WALLERIUS de Syf.cm. MlmraUgms , dien ik lues

meest volg.

G a
III. deel. I. Stok,
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Xniei- u Steenen , waar toe hy ook de Aarden t'hufe

Ding.;
kragt . 2 Metaalen , door Vuur fmeltbaar

;

3* Zwavels , waar toe hy ook het Rottekruid

betrok : 4 Zouten en dergelyken , welken hy

wezentlyk eerst van de Stceoen en Metaalen

afzonderde. Albertüs m^gnhs, die veel

over de Mineraalen gefchreeven heeft, verdeel-

de ze wederom in drie Klasfen, van Steenen ,

Metaalen en middelflagtige Lighaaroen : dus

niet alleen een nieuwe verwarring maakende,

maar ook veel fabelachtigs daar onder mengen-

de. Diestyds 3 naamelyk, werdt van de figuur

en kleur der Steenen , en derzelver overeen-

komst of ftrydigheid in natuur, met de Die-

ren en Planten , veel belachelyks afgeleid, 't

welk L&o nardus in zyn Spiegel der Steenen,

met het begin der Zestiende Eeuw, befchree-

ven heeft.

Herfte!- Kort daarna bloeide die groote Mineralogie
ling door . 1 . , « '

&,0,r
>

agrico- Agricola, door wien deeze Studie van by-
LA

- geloovigheden gezuiverd en niet alleen in eeni-

ge Orde gebragt, maar ook werkdaadig aange-
toond werdt ( c). Meer echter gaf hy acht op
het zoeken , vinden en uitgraaven der Metaa-
len, de zuivering van derzelver Ertfen en al

het gene de Bergwerkkunde betreft , dan op
cene juifte verdeeling. De gebreklykheid van
zyn Stelzel is ook op zyne navolgers, Ence-

L I ü S,

(c) Optra Mineralogie* & Metallurgie*. Bafil. i^c. fa .

lio. Item 1558 , &c.
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Cardanüs , Falloppiüs , Fabri. Inlei-

cius, Ketmannüs, Gpsnerüs en an-
D1WG#

deren overgegaan , en, dewyl men diestyds al-

leen acht gaf op de uitwendige gedaante, bleef

dc Mineralogie in de Zestiende Eeuw noggantfeh

onvolkomen.

Met het begin der Zeventiende kwam het Manier

Werk van Cjbsa lp inus uit, die een nieuwe ^puro*.
verdeeling maakte , meest op de denkbeelden

der oudtte Philofoophen gegrondvest (d). De
üelfftoffen werden door hem in Lighaamen die

door Vogt of Olie fmeltbaar waren en onfmelt-

baar, als ook in zodanigen , die door 't Vuur

vloeibaar wierden, verdeeld. Dus betrok hy,

zeer oneigen , de Aarden , om dat die zig mee

Water mengen 5 tot de eerfte Klasfe. Ook
hebben zyne ondcrdeelingen , wat de Steenen

betreft, geen aartigheid. Hy werdt, echter,

ten deele % door Aldrovandos gevolgd ,

zo wel als door Schw ^nkfeld en anderen

,

die in forrimige opzigten ook van 't Stelzel vam

Agricola gebruik maakten.

In die Eeuw , naamelyk , werdt de Minera - steizei

logie veel meer, zo m 't algemeen , ais in \$^s en

byzonder beoefend; gelyk blykt uit het We^k 3nJercn •

van Boot over de Edele Steenen, en vanCiE-

sius over 4e Mineraalen in 't jaar $636 uitgo

ko*

(iy Andsu CJESALP, De re MeutHica* Libr. I * III. Kom*

7596. Qnatto. Nonrob. 1602»

G 3
lil. DEHL, I« STUK»
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imjBi. komen (e). Deeze volgt Agricola groo-

ding. tendeels, doch ftelt, in plaats van vyf, maar

vier Klasfen van Delfttoffen; u Aarden : 2. Sa-

mengegroeide Sappen : 3. Steenen ; 4. Metaa-

Jen; hebbende die Klasfe van Metaalachtige

Lighaamen, gelyk Enfen, Pyrieten enz., wel-

ken Agricola afzonderde , tot de Metaalen

betrokken» Dus is zyne Orde zekerlyk niet te

verachten en beter dan die van Wormius en

Johnston, welke wederom vyf Klasfen

fielt, ontleend van verfcheide voorgaande Au-

theuren (f)
' vyf Klas- Zyn Stelzel heeft ; 1. Aarden, welken hy

]0HNST0N4 in onedele 9 dat is JViergels, Vrugt en Kley of

Potaarde fin middelftag 3 dat is Vervv- Aarden ;

en in edele of Medicinaale verdeelt , voegende

het Zand 'er ten vierden , als naverwant zyn-

de , by ; 2. Samengegroeide Sappen,
en v>e\ magere 9 gelyk de Zouten: vette 9 Orpi*

ment en Sandrak ; 3. Aardharsten, welke

vogtig als Steen- of Aard - Olie, Zwavcls , enz.

of famengegroeid , als Amber, Barnfteen, enz.

of Steenachtig 9 gelyk de Steenkolen: 4. Stee.
nen en deeze of niet gefigureerd , geheel , half

of niet doorfchyncnde; gefigureerd , tot welken

de Sterrefteenen , Koraalen , Donderfteenen
,

Stalactieten en allerley Verfteende Zaaken:

zynde de Steenen uit Dieren op het laatst ge-

fchikt, en van degegraveneonderfcheiden: j. Me-
taa-

(e) CiEii Mir.tr alogia. Lugdum. t6i64 Folio.

(f) Johnston, Notitia Regni Minsralh. Lipi. I6$i.

EacdcciiKo,
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TAALEN en van dezelven a, Volkomene* gelyk

Goud, Zilver, Koper, Yzer, Lood, Tin: b*mQ*

Onvolkomene , by anderen Halfmetaalen ge-

naamd , Bismuth ,
Spiesglas, Kwikzilver: c %

Metaalachtige Lighaamen ; als in 't Aardryk

Ertfen
, Pyrieten , Glimmer, enz.; in de For-

nuizen de Bloem en Kalk of Slakken der

Metaalen ; daar buieen Koper- en Yzer- Roesu

Dit Samenftel, dat diesryds hec befce was f

is naderhacd door veelen gevolgd. Het hadc

niettemin aanmerkelyke fouten , in de onder-

deelingen. Hoe dac de Zwavel onder de Vog-

ten geplaatst ken worden , de Spaath onder

de Edele Steenen,en veele andere bedenkingen,

zou men daar op kunnen maaken. Hem volg-

de Beccher op het voetfpoor, doch voeg-

de 'er de Chemifche onderzoekingen by , ea

dus bleef de Mineralogie in dieftaat, toe dac

Imperat i , een zeer vermaard kaliaanfch

Apteker, zyne Natuurlyke Hiftorie aan 't licht

bragt (g) 9 hoewel fommigenzyn Werk aaneen

anderen Autheur toefchryven (h\

Hy maakt zes Klasfen van Delfftoffen; %iM%^^
den, die in Mergel, Kley , Slyk, Verw- enï^EaATt.

Vollers- , als ook in Medicinaale Aarden ver*

deeld worden: 2*Zouten; 3. Vettighs-
den of Aardharften ; 4. Metaalachti-

ge

(t) Ferrandq iMPERATi Ijteria Natur&k. Venet.

ib) Vide Ceac. I. Epifl. Mei, p. aot.

G 4
l\h Dibl. U Stuk.
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Inlei- ge zelfstandigheden , als Zwavel, O/piment-

ft

mjs^ Kwikzilver en Spiesglas : 5, Metaalen,
Goud^ Zilver, Lood, Tin, Bismuth, Koper,

Yzer , Staal : 6. Steen en. Over deeze laat-

ften is hy wel het uitvoerigfte , die hy in fi-

dele Sreenen , in Gefigureerde, Gipsaartige,

Plaatachtige , Kalkaartige , Glaswordende
f

Zand en Wetfteenen , onderfcheidt,- voegende

op 't laatfte daar by , een Rang van Metaal-

achtige Steenen,als Goudglit, Potlood , Bloed-

fteen, Ley , Armenifche, Lazuurfteen, enz.

Minera- Omtrent dien zelfden tyd leefde Earba
?

barba?" een Spanjaard, die, by de Spaan fche Goud- ea

Zilver -Mynen, in Peru, lang verkeerd hebben-

de, een Werkje over de Mineraalen fchreef,

het welk in verfchcide Taaien
,
ja ook in 't Ne-

derduitfch is uitgegeven (i). Deeze Autheur

verdeelt de Delfftoffen in vier KiasTen, van

Aarden, Sappen, Steenen en Metaalen; doch

in de manier van bewerking heeft by meer lof

verdiend, dan in de ondcrfcheiding.

In 't voorltc deezer Agttiende Eeuwe kwa«
men de Werken uit van Langius,Bayer,
Scheüchzer ca W o

o

d w a r

d

, die allen

ook een meer of min verfchillende verdeeling

maakten, doch niet in zo veet aanmerking ko-

men

(
i ) Verhand, ovec de Metaalen , Mynen en Mineraalen

t

door Alvaro Alonso Barba. Leid» 1740 : zynde een

Uiitrekzel, uit het Engelfch vertaald. In 't Hoogduitfch

kwain het Wctk van BARBA > te Hamburg, in 't |aar

1*7£
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mct\ als 't Werk van Brom el, een Sweed, Inlei-

Zoon van OlaüsBromel, door wien reeds
DING#

in 't jaar 1698 een fchikking der Delfftoffen,

caar de manier van Worauus, in drie Klas-

fen , was uitgegeven. Dat van Magnds von
Bromël kwam in 'c jaar 1730 te Srokholm

aan 't licht, en, dewyl deeze Autheur ten uicer.

fte ervaren was in de Bergwerkkunde , heeft

hy een taamelyk goeden Lyst der Delfftoffen

gegeven , die nogthans geen Stelzel genoemd

kan worden, dewyl 'er de Kenmerken der Ge-

flagten en onderfcheidingen der Soorten aan ont>

breeken. Zyn Werk is alleen in % Sweedfch

uitgekomen (k).

In zyne Rangfchikking komen ook eerst de bromels

Aarden, verdeeld in Medicinaale, Schilders,

^

n

n

g

gfchik"

Polyst-, Pottebakkers en Vrugt- Aarde, waar

op volgde de Turf: 2, Zouten, als Keuken*

zout ,
Salpeter , Aluin en Vitriool : 3. Zwa-

v e l s , waar onder Bergharst , Steen - Olie ,

Barntteen en Steenkolen; 4. Steen en, ver-

deeld in zes partyen; naamelyk in't Vuur be*

ftendige, als Asbest, Amianth, enz: Kalkwor*

dende , als Marmers , Spaathen Selenieten
,

Glimmers, Ley en Droplieenen ; Glaswordende ,

waar

1676 en wederom in 1696 , aan 't licht. In 't Fgansch

heb ik Drukken van tj$t en i?5i, onder den naam van

Metaftwgie.

(ft' fnledning til nodig Kur.iik.ap om Esrgarttr , Mineralkr ,

Mttalkr fampt Fusfilier* Stockh. i?3o,

G 5
hh DBSI., I, STUK.



Geschiedkunde
Xnlei* waar toe de Zanden , Keijen en Edele Ge.

ping* fteenten , als ook de Kwarts» Kryftallen enz. 5

Gefigureerde , als de Adelaar- en Donderftee-

non
; Perjteeningen

, Dierjleenen. 5. Mine-
raalen ea dalfinetaalen

, gelyk de Kwik ,

Spi^g'as, Bismuth, Spiauter, Potlood, Kala-

mynfteen, Bloedfteen
, Magneet, Bruinfceen,

Rottekruid 9 Bergblaauw , Kies , Kobalt, Ba-

fait, Amaril, enz. 6. MetaaleN, Goud,

Zilver, Koper, Tin, Lood, Yzer*

verdee- De misdagen , in deeze verdeeling voorko-

BOBBHAA-
mende ' 8aa ik voorby, Deeze Autheur, Lyf-

vb. Arts van den Koning, hadt zyne rneefte onder-

rigting, onder anderen, bekomen vandengroo-

ten Boerhaave te Leiden, door wien ,

in de Grondbeginzelen der Scheidkunde , een

befchryving der Delfftoffen gegeven worde, op

den voet van eene geheel andere verdeeling (Z).

In de eerjle plaats ftelc die Hoogleeraar de Me*
ta alen en betrekt daar toe Goud, Kwik-

zilver, Lood , Zilver , Koper, Yzer, Tin ;

ten tweeden befchryft hy de driederley gemee-

ne Zouten, Steen- Bron- en Zee -Zout, de

Sal-

(0 Chem. Vol* T. p. |i. Lugdb. 1731. Quarto.

(mi De Weet Wallerius bcfluit , dit boerhaave juist

geen volkomen Schers v*n 't Ryk der Delfftofïen heeft wil-

len geeven Zyn Ed, zon hebben k .innen aanmerken, dat

die Hoogleeraat zulks aileen gedaan had ten diende der

Scheidkunde , wiar de Steenen van veel minder belang

zyn dan de Mineraalen. Voous geeft hy die verdeehng

van onaen Hjojleenar zeer gebrekkdyk op: het Spiesglas
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Salpeter, Borax, Sal Armoniak en Aluin : in de Jnlii.

derde plaats deZwAVELS, waar toe het Or* mWG*

piment en Rottekruid , de Steen •» Olie en

Eergharst , de Steenkoolen en Barnfteen , zyn

betrokken ; ten vierden de Steenen, on-

derfcheiden in geheel , half of niet doorfchy*

nende : op welken de Aarden volgen , waar

onder vette;, gelyk de Kleijen , Pot Aarde en

magere , Kry t ,
Mergel , Oker : ten vyfden ,

eindelyk , de Halfmeta aleN, welke door

hem allereerst onderfcheiden worden, in zoda-

nigen, die uit Metaal en Zoarbeftaan, gelyk

de Pyrieten en Vitrioolen ; die uit Metaal en

Zwavel famengeileld zyn, als Cinnaber, Spies-

glas, Bismuth, Spiauter; uit Metaal en Aarde

of Steen, gelyk de Lazuur-Steen , Bloedfteen,

M3gneec en Oker 0»).

Weinige Jaaren daarna, kwam de beroemde Drie Klas*

Linnjeus, in de eerfte Schets van zyn ^utam»*
inenftel der

.
Natuur (ra), met een nieuwe Ver-

deeling der Delfftoffen ter baan. Drie Klasfen

ftelde zyn Ed.,- de eei-fte van Eenvoudige , de

tweede van Samengeftelde ; 'de derde van Sa*

inen*

onder de Metaalen plaitzenie, en de Borax uitladende on»

der de Zouten : als ook de Aarden tot een hoofdverdeeling

maakende cn niet berispende, dat de Okf-r eerst onder de-

zei ven , dan onder de Halfmetaalen komt. Aarde of Steea

verandert de natuur der Metaalen niet, maar hrengtze tot

de Ertfen. Zie WALL. de Syftem. Mineraiogicis. p. 70.

(«) CAa« LlNNüSl Syjlemz Nature
, Lugdb. 1735, Tabuhc

in plano»

III, DBEL, L STUK,
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jnlei* mengegroeide Lighaamen , onder de HoofJnaa-

*>ING# men van Petrje, Minera en Fossi-

ffïSTlï a Ieder Klasfe was in drie Rangen verdeeld,

ZaNNütus. a]s v0lgt

h PETR Mê

I. Lap. Apyru

2 —- C karei.

3?
—- Vitrescentes.

Steen en.

Vuurbeftendige.

Kalkwordende.

Glaswordende.

II. Minera H% nstoffeN.

1. Salia.

2. Sulphura.

3. Mercurialla.

Zouten.

Zwavels.

Metaalen.

IIL Fossilia. Delfstoffen.

1. Terra.

2. Concreta.

5t Petrifïcata.

Aarden.

Samengroeizels.

Verfteeningen.
4

In de Zesde Uitgaave van het Samenftel der

Natuur 3 't welk die Groote Geest verfcheide

maaien heeft nagezien en t'elkens verbeterd,

zo de Heer Wallerius zegt; zyn de

Hoofdklasfen de zelfde gebleeven , doch de

R-n.-fch'kking een weinig verplaatst, naame-

lyk dus (0). I. Pïï-

(0) CAR- Linn. Syft. Nat. Ups. 174», fecundum Sextam

Stockhoiuaicnfem cmeadatani et au&am Editionem.
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I, PetrA Steeinen* inlei;

DING.

r, Vitrescentes. Glaswordende.

2. Calcariae. Kalk wordende.

3, Apyrss. Vuurbeftendige.

II* Minera Mynstoffen,

1. Saifa.

2* Sulpbura.

3. Mercurialiai

III. Foss IL I A.

Zouten.

Zwavels.

Metaalen.

Delfstoffen.

1. Concreta.

2. Petrificata.

3. Terras.

Samengroelzels.

Verfteeningen.

Aarden*

In de Rangfchikking ziet men dus reeds een

aanmerkelyke verandering , welke naderhand
f

in de Twaalfde Uitgaave van het Samen (lel

der Natuur, wederom grootelyks hervormd

is ; des ik daar van op het laatfte zal fpreeken ,

na dat ik nog eenige Stelzelen , welken op dit

van den Ridder gevolgd en ten deele ook daar

op gebouwd zyn 9 zal voorgedragen heb-

ben (;>).

In

(p) Primus anno 17*5 Lapides in Methodum Syftemati-

cam dispofui, conftituendo Genera fixa Chara&eribus de-

finita ,
qua: non omnibus invifa fuïsfe cx Scriptis fuccesfo-

rum
lil. deel. I. stuk.



iio Geschiedkunde
IKlei-

jn »t Sweedfch kwam in *t jaar 1747 eerst

vier Klas-
aan $t '*cht ^e Mineralogie van den vermaar*

fen van den Wallerius, welke naderhand ook

mot/ in andere Taaien , en nu kortlings , geheel

,
verbeterd en uicgebreid , in 't Latyn uitge-

geven is Die verftandige Autheur, van

wien de Ridder ook veel overgenomen heeft ,

Helt vierKlasfen, Aarden , Steenen, Mineraa-

len en Samengroeizelen , welken ieder wederom

in verfcheide Rangen gefmaldeeld worden ,

als volgt.

EERSTE KLASSE.

Terr-«. Aarden.

I» Rang. Macres. Magere.

Vrugt of Tuin -Aarde 3 Turf, Kryten Kalk*

Aarde, Gips-, en Bruinfteen- Aarde.

«2. Rang. Tenaces. Taaije of Vette.

Kleijen, Pot - Aarde , Bolus , Porfelein - Aar-

de: Mergels, Vollers- Aarde.

3. Rang. Minerales. Metaalachtige.

Okers of Mineraale Aarden*

4. Rang.

Xttm intellexi, quanivi* nonnulli, mei* Humeris JnGftentes ,
circumfpexêre aldus, qusdsm mutando addendo<pe non iïn«?

fuperciiio. Zegt LiNNiKUS in Pr*f. Ed. Jül*>
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4. Rang. Durce. Harde of Zandige. Inleï

DING*

Stuifzand, Gietzand; Tripel; Cement -Tras:

Gemeen, Grof, Schuur- , Kalk- en Glimmer-,

Metaal- en Schu!pzand.

TWEEDE KLASSE.

Lapides. Steenen.

1. Rang. Calcarei. Kalkwordende.

Kalkfteen , Marmer : Spaath , Yslandfch

Kryltal, Stinkfteen : Gipsaartige , Alabafter,

Seleniet of Spiegelfteen , Phosphorus van I3o«

nonie : V loey - Spaathen.

2. Rang. Vitrescentes. Glaswordende*

Zandfteen , Slypfteen , Molenfteen, Hard*

fteen : Veldfpaath : Kwartfen en Krystallen :

Edele Steenen : Granaaten : Keizeis , Agaaten

;

Chalcedoon, Onyx, Sardonyx, Chryfopraas,

Opaalen, Kat-Oogen: Jaspis, Graveelfteetu

3. Rang. Fufibiles. Smeltbaare.

Zeolithen , Lazuurfteen 5 Tourmalin of As*

fchentrekker , Schirl , Bafalt : Bruinfteen, Pef»

rigord , Wolfram : Ley , Toetsfteen , Wee-

fteen , Zwart Kryt : Mergeltteenen : Hoorn-

fieenen. 4, Rang

(q) W\lierii Syftema Mineralggicum, Steckh* 1772 $c

I77S* Vienn*. 177». Oftavo.

XII. DEEI..I. stok,
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Inlei- 4* Rang. Jpyri. Vuurbefcendige*

DING.

vier Klas*
Glimmer , Talk of Moskovifch Glas , Franfch

fcn van^x ryt . Spaanfch Kryt , Spekfteen, Serpentys-

mu«, fteen , Poefteen: Amianth , Asbest , Bergkurk,

5. Rang. Saxa* Rotsfteenen.

Graniet , Porfier en andere gemengde of Pod*

dingfteenen.

DERDE KLASSE.

Minera M i jn era alen»

1. Rang. Salia. Zouten.

f Zuure Geeften : Vitrioolen ; Aluin : Salpe-

ter: Keukenzout: Aard- Muur - Zout : Vlug

Alkali: Onzydig Zout: Arraoniak*Zout : Bo-

rax.

Rang. Sulphura. Zwavels,

Aardharften , Steen - Olie , Bergpek of Jo*

denlym 5 Steenkolen en Zwavelige Aarden 9

Gagaat: Bamfteen, Gom Kopal: Amber gryss

Zwavel, Pyrieten, Kies 3 Markafieten.

3. Rang* Semimetalla. Halfmêtaalen.

Kwikzilver, Cioaber: Rottekruid, Realgar

Orpiment, Mispickel : Kobalt: Nickel: Spies'

glas: Bismuth: Zink of Spiauter , Kalamyn-
fceen % Bleade en de Ertfen daar toe behoorende.

4. Ran?
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4 # R a N g+ Melalla. Metaalen. Inlei»

Yzer, Koper , Lood , Tin, Zilver, Goud,

Platina en alle derzei ver Ertfen.

VIERDE KLASSE.

CöNCRETAi Sa menoroeizels»

i. Rang» Pqtu Scalaüieten.

Puirofteen , Lava, Bergflakken , Glas-A-

gaat, Sceenmera; , Steenkorst , Eijer-, Kuit*

Erwtenfteen , Dropfteenen , Sinters , Tuffieen.

2. Rang. Petrificata. Verfteeningeo.

Verfteente Houten, Planten, Wortels, Bla-

den, Vrugcen of derzei ver Afdrukzels in Steen $

in Aarde oFEnfen, of gernineralizeerde Plant-

aartige Lighaamen en gegraven Houten: Ver-

ft eende Koraalen of Zee - Gewasfen of gerni-

neralizeerde : Verfteeningen van allerley Ge-

dierten , inzonderheid Conchyliën Echinie-

ten ; Joodenfceenen , Stc^nkernen , enz*

3, Rang. Fïgurati Lapides. Figuurfceenen*

Natuurfpeelingen , De ndrieten ; Steden- of

Landfchap.Steenen ; Adelaar- of Klapperftee-.

nen, enz.

H
IW Bbie,. I* Stuk»
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Inlei- 4, Rang, Calculi. Steengroeijingen,

In Planten: ook Dierfteenen , als Kreeft - Oo*

gen, Bezoars, Pedro del Porco.

Aanmer- Deeze laatfte cn uitvoerige Mineralogie van

het?".
°P den geleerden Wallerius verdient zeker-

v^nWAL* ^ den 3 ^at Z^ *n ^e naauwkeurige

LERius. paaling der Geflagten en omftandige befchry-

ving der Soorten alle anderen overtreffe* Zyn

Ed. heeft het geluk gehad van zyn Werk,

welks laatfte Uitgaave in uitgebreidheid zeer

verre de eerfte te boven gaat , door langduu-

rige Ondervinding te kunnen verbeteren en vol-

maaken. Ondertusfchen is het, gelyk hy zelf

erkent , nog niet zonder gebreken; waar van

eenigen zig voetsftoots openbaaren. Verfcheide

Stoffen, gelyk de Okers, Turf, enz. komen

by hem tweemaal op het tapyt ; eerst onder

de Aarden , dan onder de Mineraalen. De
Vierde Rang van Rotsfteenen , (

?

t welk die

greote Klompen zyn van Omniet, Porfier of

dergelyken , waar uit de hoogfte en kaale

Bergtoppen beftaan;) oordeelt hy , om dat zy

uit anderen Samengeteld zyn
,
naauwlyks een

byzonder Geflagt te kunnen uitmaaken , en

maakt niettemin van de Samengroeijingen , in

't vervolg, een geheele Klasfr. Ook zal men
onder de Delfftoffen weinige Geflagten vindeo,

wier Onderwerp geen famengeftelde Lighaa-

men zyn. De Tweede Rang der Steenen on-

der*
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derfiheidt hy door den t\ tel van Glasworden- Inlei#

de,>en dit wel > om dat fommige derzelven ,
DiWS*

(geenszins allen,) met Loogzout tot Glasmaa-

king dienen ; terwyl die van den volgenden

Rang op zig zelf in 't Vuur toe Glas fmel-

ten en veele van den Vierden Rang ook door

een zeer flerken trap van Vuur. Is dan het

Glasworden iets , h welk den Tweeden Rang

kan onderfcheiden ? Is beftendig in 't Vuur of

onbrandbaar {dpyri) te zyn, een gepaste be-

naamini* voor den Vierden Rang ; daar zulks

alleenlyk afhangt van den trap der Hitte ?

Veranderen ook niet alle de Metaalen door 't

Vuur in Glas? De Vloey . Spaathen , die van

het doen fmelten der Metaalen den naam heb-

ben; ja ook Smeltbaar zyn en Glas worden %

en door geenerley kragt van Vuur tot Kalk

te branden zyn, heeft zyn Ed. evenwel in de

Eerfte Rang geplaatst!

Ik zal nu nog een denkbeeld geeven van de

Klasfikaale verdeelingen der vcornaamfte Mi-

neralogisten % wier Werken na de eerfte Uit-

gaave der Mineralogie van Walleriüs,
welke in dat opzigt geheel niet, en in de Rang-

fchikking maar zeer weinig veranderd is: (alzo

hy (leges den Rang der Smeltbaare Steenen daar

heeft bygevoegd:} aan
s

t licht gekomen zyn.

Het Mioeralogifch Samenftel vm Wol- Samentfet

tkrsoor ff kwam eerst in den jaare 1748 , ÊB^01
'

in 't Latyn en Hoogduïtfcfa , en vervolgens öoan»
zeer veel verbeterd, in 1755, te Berlyn aan

H $ h
HL Beel# I. Sïü«#
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' ïwleï- 't licht (r). Hy maakt zes Klasfen , waaf

mxG. van je E er (ie de Aarden bevat, die hy in

Grondige, Alkalyne , Gipsachtige, Kleijige en

Glaswcrdende verdeelt : de Tweede de Stee-

r?FN 9
waar van ook Grondige, Kalkachtige,

Gipfige ,
Kleijige en Glasachtige s de Derde

de Zouten, van welken Zuure, Loogachti-

«e en Middeiflagtige : de Vierde de Aard-

hars ten, zo vloeibaar als hard; de Vyfde

de Halfmetaalen , waar onder weder-

om Vloeibaare en Vaste ; de Zesde de Me-

ta alen, van welken Goud en Zilver Ede-

le ;
Koper , Yzer , Tin , Lood , Onedele ge-

noemd worden. Op 't laatst komen de Ver-

steende Zaaken, welken hy in vyf

Rangen , als van Dieren , van Mekten , van

Conchyliën , Planten en Zeegewasfen afkom*

ftig, fmaldeelt.

D.rvan Het Samenftel van Ca rt heuser, dat in

cartheu- , laatstsemelde Jaar te Frankfort aan den Oder
SER. Ö .... !

het licht zag (x),is in veele opzigten op den

selfden leest gefchoeid. Het heeft ook zeven

Klasfen 9
en verfchilt meest omtrent de Aar-

den, welken hy in Smelt- en Onfmeltbaare; en

de Steen en, die hy in Plaatige, Draadige,

E*aale , Gekorrelde en Vergaarde fmaldeelt.

De

(r) J. t. WOLTEBsDOBfF, Syjlem* MlntraU* lïcrol. *74 8 ,

& 1755.

($) J. Fr. CARTEEUSER» Ekmtnta Mmcrafogte* Fxancf. aJ
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De Zouten zyn by hem A!kalyne
f Zuure, lNU!T '

Mi delflagiige en Samentrekkende* Zyn Vier.
DING*

de Rang is van Vüürvattende dingen

,

gelyk de Zwavels en Aardharften. Dan volgen

de Halfmetaalen , welken hv in niet

fmeedbaare , byna fmeedbaare , en vioeibaare

als de Kwik, fnialdeelt; de Metaalen,
waar van buigzaame , als Lood en Tin ; Har-

de, als Koper en Yzer } Vaste als Zilver en

Goud. Eindelyk de dingen van Veranderde

gedaante > waar onder hy allerley VerÜeende

Zaaken , Stala&ieten tn Figuurileenen s be-

grypt.

De Manier van d'Arcenvil t e
r
t) heeft , Meieren

volgens het oordeel van Wallek* us, mets grnville

nieuws dan verwarring, en veele georeken 3
& ÜB0W*

inzonderheid wat de Steenen betreft» B row-
ne maakte, in zyne Natuurlyke Hijlcrie van

Jamaika (v), een geheel byzondere Verdeeling

der Delfttoffen. Hy fielt in de Eerde Klas-

fe de Waters; in de Tweede de Zou-
ten; in de Derde de Zwavelachtige;
in de Vyfde de Aarden en Aardachtige

Lighaamen , waar op de Klei jen volgen
,

dan de Mergels en eindelyk eenigen van

een andere natuur, gelyk Puïmfteen , Tuffteen f

Zanden, enz. Doch deeze Manier heeft ook

w

fO t'foyiïihgt*» Paris 175 5, Qjarto.

{v) TU Civil and Natural ilijlory tf jAmai\a, Lond*

1756.

H 3



Geschiedkunde
Inlei- iq veele gebreken , om gevolgd te worden van
m N0,

de Liefhebbers der Mineralogie,

samenfteï In meer aanmerking komt het Sjmenftel van
uanjusïï.

j üsx i
9
dle Zelfs ondernam het Werk van

Wallerius te verbeteren , gelyk hy in de

Voorrede fchryft (x). Hy maakt zyne Verdee-

ling ook op een geheel nieuwen trant , (tellende

in 't voorfte de M et a alen, die zyne Eer-

fle Klasfe uitmaaken ; de Tweede de Half-
MtïaLEw; de Derdede Vüürvatte -

de dingen ; Aardharst , Steenkolen , Zwavel;

de Vierde de Zouten, Zuure
,
Alkalyne ,

Middelflagtige; de Vyfdc de V er steen i n-

gen, en de laatfte de Aarden en Stee-
nen, welken hy fmaldeek in Edele en One-

dele , Vuurbeftendige en Kalk- of Glasworden-

dc. Zo dat deeze Autheur zes Klasfen heeft.

Dat van De Werken van Mendez da Costa te

?t°dt ^oncien Cy) en van Klein te Petersburg uit-

gegeven (z)j die alleen van Aarden en Sreenen

handelen , voorbygaande , komen wy tot de

Mineralogie van Cronstedt, een zeer 'er-,

varen Bergwerkkundige en Opziender der Myn-
werken in Sweeden 3 die zyn naam verborg ,

doch welke niettemin bekend geworden is 3 na

dat

(x) J. HENK. GOTL. VON JUSTI , Grundrisf des gefammi»

ten Min*ral - ReUhs* Gotting, 1757*

(y) Em, JMendes DA Costa Natural Riftory of Fosfdu

Lond. 1757- Vol. 1. Quarto,

(z : J» Theod. Klein. Lücuhratiuncula fubterr&nea prior

LofxL Ma:rosomit Petrop, 17; 8.
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dat de Heer Bronnich zyn Werkje, in 't
Inlei-

Hoogduitfch vertaald
5 aan 'c licht gegeven

DIKG *

heeft (a). Het was in 't jaar 1758, in 't

Sweedfch , te Stokholm uitgekomen» Hier

ftaan de A a k den wederom in de EeriteKSas-

fe $
waar onder de Steenen zyn begreepen 3 en

deeze worden verdeeld in negen Rangen , van

Kalkaartige
,
Keizelige , Granaatige , Kleijige,

Ghmmerige, Vloey • Spaathen, Asbesten,Zeo-

lithen, en Kruinfteeri^e. In de tweede Klasfe

plaatse hy de Zouten; in de Derde de V uur-
va tt en de ; in de Vierde de Metaalen , Ero
ftn en Mineraalen. Eindelyk worden *er de

RotsfteeDen > Samengroeizels en Verfleende

Zaaken , als ëigcntlyk niet tot de Mineralogie

behoorende, kortelykin befchreeven. Het Werk
is , wegens de keurige Waarneemingen van een

kundig Man , die alles zelf heeft nagegaan ,

zeer nuttig , doch 'er ontbreekt veel aan , om
een volkomene kennis der Delfftoffen in *t al»

gemeen te hebben, en de Methode is gantfeh

niet behaaglyk.

Door den Bergwerkkundigen Heer Leh- Dat van

man werdt , in *c jaar 1 760 , het Ontwerp eener
VoQEU

Mineralogie uitgegeven (b), welke in 't hoofd-

zaak elyke weinig van die van W aller i üs

Ver-

fa) CRONHEHTS Verfueh einer Mineralogie / vermehrst

durch Bbunnïch. fCoppenh. en Leipzig. 1770.

(V) ]. GCTTL» LEHMAN, Entwurf einer Mineralogie9 BC|>

Hm ï/60.

H 4 /

ïll. Deel, i, stuk.



130 Geschiedkunde
ïnlei verfchilt , d^ch die van den Hoogleeraar te Goo
>IN(K

tingen , Vo el, in 't jaar 1762 uitgeko*

men (c wyfrt 'er aanmerkelyk af; als zynde,

waf de nrde aa r gaar , van verfcheidene ontleend.

Hy maakt zes Klas/en ; de eerfte van Aar-
oen, welken hy in tien Rangen fmaldeelt, als

Kleijige , Kalkige
, Keifelige, MergeUge, Se*

lenitifche , Tal/cige , Glimmerige, Brandbaa-

re, Zoute, Metalige en Vrugt- Aarde. De
tweede Klasfe is van Steenen , waar vaa

veertien Rangen,- Kleijige, Kalkige, Mergelt-

ge, feelenitifche, Vuurgeevende, Leijige , bla*

derige , Vezelige, Zoutige, Metaalige, G'as-

wordende , Rotsfteenen , Stala&ieten en nieö*

we Steeneru Zyn derde Klasfe is van Ver-
steeningen , waar onder die van Dieren,

Planten, Zeegewasfen , enz* De vierde Klas-

fe , van Zouten , is in de Rangen van Sa-

mentrekkende , Smeltbaare , Hardwordende ,

Vlugge en Alkalyne ,
gefmaldeeld. De vyfde

Klasfe, der Vu or vat ten de * behelst de

Zwavels > Aardharfien en Mineraale Vettighe*

den. In de z* sde Klasfe zyn de Metaa-
le n, zo volmaakte als onvolmaakte en de

Halfmc taaien begreepen (*).

De Klabfificatie van deezen Autheur, afge-

leid

(e) &• AUG. VOGEL | Pra&ifdts MUtral Syfiem, Lips,

176%.

(*) Zie een Kort Begrip van dit Sütnenftel , ia het VUL
DlEl- der Uitgezogte Verhandelingen f bladz. 387 , enz.



der Mineralogie. 121

leid van de houding der Lighaamen in 't Vuur, Iniei*

van derzei ver oirfprongelyke S toffe , van de lING *

uitwendige Gedaante en van het Scheidkundig

onderzoek , is aan veele verwarringen onder,

hevig. Inzonderheid blyfct zulks in zyoe ver*

deeling der Rai gen , alwaar Lighaamen van

dea zelfden aart van elkander afgezonderd ,

an leren , de grootelyks verfchülen, byeen ge-

voegd zyn. Dit ftraak nog meer in zyne Ge-

Aagten door. Ondertusfchen zyn 'er zeer nut-

tige Aanmerkingen in zyn Werk vervat, mids

men het mee oordeel leeze : want hy heeft ook

in verfcheide opzigten misgetast.

In 't zelfde laar kwam de Mineralogie van du vm

13 o vi a k e te Parys aan t licht (d). ueeze

Autheur het allerverlie van de Ouden , die

twee of drie Klatfen van Delfïloffen maakten,

afwykende , ftelt tien Klas/en ; onder den ty*

tel van Waters, Aarden, Z a & d e n ,

StEENENjZoUI EN|PïRi ETENj ÜALF*
META ALEN, METAALEN, AARDHARS*
TEN Of ZwAVELS, m DELFSTOFFEN
van eene ontkende gedaante. Men ziet klaar,

dat deeze pnderfeheidipg weinig gronds heeft,

en in malkandt r loppt. Zyne mee (Ie belchry-

vingen zyn van anderen ontleend , doch niet

zonder eigen Waarneemingen, welke zyn Werk
ter kezing nuttig maaken.

Van

(d) Valmont de Bomasf, , Min/r&hgie ou muw.lk Ex*

psfuion du Regne MintraL Paris, 1762.

H 5
III. Dbei.. i. Stuk.



122 Geschiedkunde:
Inlei- yan *t Werk van Baumer, fcFoogl eeraar

^Da^van te Erfurth, de Natuurlyke Hijtorie van *t Ryk

Baumeïi. der Mineraalen genaamd (e) 3 kan men zeg-

gen, dat hy meer eene ni uwigheid getragt

heeft in te voeren, dan eene weezentlyke nut»

tigheid toe te brengen* De Delfftoffen in

Vloeibaare en Vaste verdeelende, heeft hy 'er

de vier Elementen tevens ingebragt,en veelen

tot de Vloribaare betrokken , die het niet zyn 5

gelyk de Zwavels en Pyrieten; de Kwik inmid-

dels daar van uitfluitende. Op de verdeding

van zyne Rangen en Geflagten valt ook niet

weinig aan te merken.

Manier De Werken van andere Antheuren , die na-
ran HILL#

derhand uitgekomen zyn , hebben zo wel als

dit hunne verdienden. Hier onder moet men

tellen de Konüige ichikking der Mineraalen

door den vermaarden Engelfchen Dok(or Hit l %

die zo veele Werken over de Natuurlyke Hi-

ftorie aan 't licht gegeven heeft , dat men 'er

byna een Boekekast mede vol kan maaken. Zyn
laatfte over de Metaalen voert den tytcl van

,

ds Delfftoffen in Rang gefchikt naar derzeiver

voorkomende Kenmerken , benevens haare Hifto *

rie en befchryving (

ƒ

). Alle anderen hier ia

te boven gaande, heeft hy vyftien Klas/en van

01 R-

(e) J. WïLH BAUMER Natur - Cefchkhte des Miner&U

Reichs. Gotha. 1763»

(f) Fotfils ézrranged accord'mg to their obvious Cbara&ers 9

wit thcir Hiftory and Dacriptisn
, by J. HiLL , M. D.

London 1771.
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oirsponkelyke Delfftoffen , als r. Talk xnlei.

of Glimmer: 2. Sclenieten. 3. Spars , Spaathen
011*0'

of Steenvloeden. 4* Kryfiallen. 5. Steenen:

6. Sclrirls , Ba/alten : 7, Asbesten: % /-arden:

g. Zouten , io, Zwavels
,
Aardharjien ,

koolen. 1 1. Halfmetaalen ; 1 2. Metaalen 5 1 3.

Slakken. Tusfchen die der Aarden en Zou*

ten geeft hy twee Klasfen op van Samen-
gestelde Delfftoffen ;

naamelyk Halfdoor-

fchyntnde Gefteenten en aüerley groote Steenen t

in veele Rangen gefmaldeeld. Alles is , ten

opzigt van de Geflagten, Tafelswyze gefchikr*

Hy onderfcheidtze ten opzigt van de ge-

daante
,

hardheid, zwaarte, de oppervlakte,

kleur en hoedanigheden , en dus in zes opzig-

ttn. Men moet bekennen , dat zyne Mamer
1

zeer byzonder is en van meer dienst zou zyn ,

indien zy duidelyker was ingerigt en meer met

de Natuur overeenkom (Hg.

Omtrent dien zelfden tyd kwamen de Grond- Manier

beginzelen der Praktikaale Mineralogie , door den

vermaarden S c o p o l i , te Praag aan 't licht (g)

;

welken zyn Ed. , by cene nieuwe Uitgave,

met eenen anderen tytel , in een vernieuwd ge-

waad heeft voorgedragen (h), In zyne Grond-

beginzelen maar twee Klasfen gemaakt hebben-

de

(g) Principla Mineralogie S\Jï. et Pra8k& per } AiU.

Scopoli, M. Dr. & Cberin Prof* Pragx. 1772.

(h) Introdu&io ad Hiji. Naturalem
, fifleni Genera Laps*

dam , Plantarum et Anirnaiium* Pragae, 1772,

lil, Deel, I. stuk,

i



1^4 Geschiedkunde
Jnlei- de, verdeelt hy de Delfftoffen hier in drie Ran*
)Ijno.

gen ^ yan Metaaleo , Zouten, Aarden, en dee*

ze hebben wederom haare Ondcrdee'ingem

Zyne Werken bevatten eenige nieuwe Onder-

vindingen en veele Redeneeringen , op den

oirfprong der Lighaamen gebouwd , en terwyl

hy de onderfcheiding der De'fftoffen alleenlyk

daar van en van de famenfteiling, of 't Scheid*

kundig onderzoek , afleidt , zonder agt te gee-

ven op de uitwendige gedaante , zelfs niet in

de Kryitallcn; zo is zyne Verdeeiing zeer on-

bevallig. Wie , immers , zal toeftaan , dat de

Zwavels 9
ja zelfs de Metaalen , om eenig

Zoutig JBeginzel , dat 'er in mogt zitten, tot

de Zouten t'huis gebragt voorden ? Wie zal ge-

looven , dat de Mineraalen, altemaal, uit Zee-

Zout zyn gefprooten ? Omtrent de verdeeiing

der Aarden is hy uitermaate duifter; doc.Ii

wat den oirfprong des Aardkioots aanbelangt,

fchynt hy veel naar \ denkbeeld ran Wal-
lerius over te hellen (ï).

'r Was niet laater , dat te Parys , door den
Heer lk Sage, de Grondkginzelen der Scheid*

kun-

O') De Heer Wallerius ftelc , met Leibnits
cveree komftig , d?t de Aardkloot eerst ^etieel vtoei aar zy
geweest en uit Water haaren oirfprong gehad hebbe <Zie

bladz. 23, hier voor:) ScopOLf zegt, dat de Aardkloot
een Kwartzige Klomp zy , in Warer-g Vogt ontvangen of
gebeten

, cn naderhand bekleed met Kalk van Dieren
, Kley

en Zand , door de Zee daar op afge»c£<d Vervolgens zou
hier de Vrugt- Aaide, met Kryftailen , Zouten, Zuravels

enz.
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kundige Mineralogie uitgegeven werden f£> Ii^lei-

Deeze Heer begint met de Zouten, wel- DINC *

ken hy vyfderley Zuure ftelt, beweerende dat

alle vaste Lighaamen , ja ze'fs de Inrdfte Stee-

nen, uic een Zoutige Stoffe famengegroeid zyiu

Van de Mineralizatie fielt hy vyf Beginzels ,

Zwivel , Rottekruid , Zuur van Zou f
, Vlug

Alkali en vette Stoffe» Alles grondvest hyop

zyne Scheid^undige Proeven, byzonderlykdoor

hem uitgegeven ( l ). Des komen in zyn

Werk veele opmerkelyke Zaaken voor.

Zo zien wy dat in de harfte Jaaren de Mi- De Me-

neraV^isten byzondere Wegen ingeflagen en ,fa^. ,a

door zig te ftipt aan de Scheidkunde te be-!liecn °e-

paaien, tot ongerymdheden vervallen zyn, ver

afwykencfe van de eenvoudigheid, welke in een

Sa^eofcel , dat tot onderrigting dienen zal,

vereifcht wo rdt* Veel nuttiger was het, daar

door den weg aan te wyzen tot onderfcheiding

der gemengde Bergftoffen , Aarden , Steenen
9

Errfen , van elkander, dan door de fyne uit-

plui/ing der Grondbeginzelen, veranderd door

de werkinge des Vuurs , de Kenmerken zelfs

der oirfprongelyke Lighaamen te verdonkeren

en

enz, bygekomen zyn? maar, hoe kwamen 'er de verkalkte

Dieren eer dan de Vrugt- Aarde en wel toen die Kwarts-

Klomp nog met Water omkleed was , zon men vraagen mo*

gen ?

(k) Elemens de Mineralogie Docimastique par M. LE SAGE a

Paris 177*-

(

l

) Examm Chymtque de dffirentes Subftanies MlnzraUu

f?aris* 1769

IIU i)££L. I* STVK»
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ïjpslei" en alles weder te brengen tot den eerften baï-

©iNo.
j
ert van verwarring,

vwfchii ^e voorgemelde Hoofdverdeelingen nagaan-

de , zien wy dat ver de meeften , van den be-

ginne af, de geheele Mineralogie willende ver-

handelen, even a T s Walleriüs, een aan*

vang met de Aarden maaken, vervolgende mee

de Steenen , en dan met de Mineraalen Meest

zyn zy verlegen geweest met de Zouten en

Zwavels , die door fommigen afgezonderd , door

anderen tot de Mineraalen , met veelen van

welken zy gemengd voorkomen , betrokken

worden. De Verfteende Zaaken worden van
fommigen hier of daar geplaatst, van anderen,

gelyk door Cronsïedt, geheel agter den
bank geworpen.

Gebrek De geleerde Walleriüs merkt het als
*«z«i?cn. eeil gebrek in de Methoden van Jüsti,

Browne en anderen aan, dat zy met de
meest famergeftelde Delfüoffen , de Metaalen
naamelyk , begonnen zyn , en van dezelven
overgegaan tot de Steenen en Aarden ; niet

opmerkende, dat de Mineraalen Aarden of
Steenen zyn , uit Zout, Zwavel, Halfmetaa*
len , Metaalen , of deeze ondereen gemengd
zynde, famengefteld (m). Derhalve acht hy de
Kennis der Mineraalen onvolkomen , zo lang

men van de Aarden en Steenen, onder welken

{m) De Syfiem» Minzralog* p. ui.
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zy gemengd voorkomen > geen Kennis heeft (w). ï^LEÏ
"

Van de Zouten en Zwavels mogt zyn Ed.dic
01" 01 *

met reden zeggen , doch wie denkt in het on-

derzoek der Metaalen op Steen of Aarde?

Dit heeft alleenlyk plaats in het onderzoek der

JSrtfen , waar toe een voorafgaande kennis der

Mineraalen immer zoveel vereifcht wordu Ook
is die Manier , om van het eenvoudigüe toe

het meest famengefteide allengs op te klim»

men, de Analytifche genaamd, meer dien fcjg

in het onderzoek dan in de Leerzaame beïchry-

ving van de Werken der Natuur: alzo het al-

lereenvoudigfce doorgaans het duifterfte be-

vonden wordt en verst te zoeken is (0).

Dit hadt de Heer Linn^üs in 't oog ge- verbete-

houden, toen zyn Ed. het Ryk der Dieren mec^^1

^
de befchryving der Zoogende en wel met die

van het Menfchelyk Gefiagt begon, waar van

het Lighaam , zo niet meer famenfteld, ten

minfte in aüe zyne deelen dieper onderzogt is,

dan de Lighaarnen der overige Dieren. In de

befchryving van het Ryk der Planten is het

zelfde , in zeker opzigt , door hem waargeno-

men , dewyl hy de geringften in de laatfce

Kla^fe geplaats heeft. In het Ryk der Mine*

raaien heeft zyn Ed, , geiyk uit de hier voor

gegevene Schets van zyn Stelzel blykt , oo!<

met

(0) Atóor Syflemads a Particularibiis ad Univerfalia adfeea-

dat, Dodor vero e contra a Geneoli bus ad Speciaüa descendat t

8cc Linn. 6yft. Nat, Holxn, 1758, Tom. I 3 p. 8C

211. m&i*. h stuk,
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IffLEi- met het eenvoudigfte > de Aarden naaaielyk $

*im* willen eindigen; omdus,gt fyk hy ergens zege,

den Menfch weder te brengen tot zynen oir-

fprong; daar de Schepper 3 in tegendeel, mee

xyne onoavolgbaare wysheid, van het eenvou-

digfte begonnen is ,
eindigende met het vol*

maakfte Schepzel (p).

Zyri In de laatfte of zogenaamde Twaalfde Uit*

stekd ga*ve van zyn Samenftel der Natuur heefc

de beroemde Ridder nog even de zelfde verdee-

ling van het Ryk der Mioeraalen , in drie Klas-

fen , van Steenen, Myn en Delfstof-
fem, behouden; maakende alleenlyk in de eer-

ite Klasfe een andere R<;ngfchi ! king , en in de

laatfte eme verplaa'zing der Verfteeningen Ik

zou zyn Ed. wel in dcezen volgen , maar heb

daaromtrent deeze bedenking.

ce^gzi^
tIs naame'yk zYn Ed*> z0 wel als aller he-

vcranderdL dendaagfche Natuurkenneren Gevoelen, dat de

Natuur geen fprongc n maakt , maar dat 'er een
onafgebroken keten plaat* heeftin alle Werken
van Gods Vinger* "Dit nu blykt, in de over-

gang van de Dienen tot de Plan<en
3 alwaar de

Plantdieren volfcrekt het eene Ryk aan 't andere
verbinden : waarom zouden wy dit ook niet

plaats geeven tusfehen de Planten en Delfftof-
fen? 't Is waar, de Ridder heeft daar voor eeni-

germaate gezorgd, met de Ley- en Kalkfteen,

als

lp) Creator incepit a fimplicisfïmïs Eiercenas Terrers, per
Lapides

, vcget biiia , Aamialia in Hominem ddik. Homo
incip'm a fe ipto , dcfaiat ia Tenam. Ikid*
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als van Planten en Dieren afkomftJ& , in 't
Inlex*

yoorite te flhikken ; doch hoe ver is die over-
DIKG '

eciikomst, rog niet volkomen uitgemaakt, te

zoeken ? W e denkt , die Steenen beschou-

wende, om PI nten of Dieren , welken oog-

fchynlyfc in Aarde overgaan , wanneer de tyd

verloopt?

Het is my derhalve voorgekomen, dat de Bever-
f/ , . fteeningen

Versteende Z a a ic r n , wier plaatzwg voor aan

alle Mineralogiften zo veel hoofdbreekens ver
geplaaisE*

fchaft heeft , billyker wyze voor aan konden

geschikt worden. In dezelven , naamelyk , is

een wcezentlyke overgang van 't ecne Ryk

in 'c andere : Planten , Dieren zyn tot Sieea

geworden , ten minften behouden zy meer of

min haare gedaante en hebben de Zelfftandig-

heid der Deïfttoffen , Aarde, Steen of Mine-

raal* Wat zwaarigheid , dat men als4an nog

niet onderrigt is in de kennis van derzeiver fa-

menftellende deelen, op welken in het verza-

melen deezer Zaaken naatiwlyks gelet wordt,

Ik volg hier in myn eigen voorbeeld, in her

vooraan fchikken der Falmboomeo , toen ik

rryne Plantbefchryving aanving ; dat nog nie-

mand heeft gewraakt (r).

Myne groote Voorganger heeft de Verftoe^

Hingen eerst in de laatfte , vervolgens in de

twse*

(q) Car. Linn. Syfi. Nat. Tom. UU Holm. 176S.

(r) zie het li. Deels. I. Stuk, van dceae Nat» Hijlorlt
,

hhdz. 24Q.

1

XtX* Dus.il, I. Stok,
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Ï»lhï tweede, en emdelyk in de eerfte Rang van
>ihg, Zynè Qercje Klasfe, daar hy den naam van Fo$*

filia aan geeft , geplaatst (s\ Derhalve kan

ik voor 't overige zyne fchikkirg volgen , al-

leenlyk de Derde Klasfe in 't voorde fchik-

kende, welke ik den naam van Delfjloffen, ge-

lyk het woord aanduit , kan laaten behouden ;

hoewel de Steenen en Mineraalen even zo

wel Delfftoffen zyn 5 of uit den Grond gedol-

ven worden ja meer dan de Verfteeningen ,

Samengroeizels en Aarden. Zie hier myne
Klasiikaale Orde.

EERSTE KLASSE.

Fossilia. Delfstoffen.

1. R*a w g. Petrificata. VerfteendeZaaken*

2. '

Concreta. Samengroeizels.

3. » Term. Aarden.

TWEE-

(j) Want de betekerrls der Woorden hangt veel af van
s
t gebruik en is niet volkomen willekeurig: daar de mee.

ften alle de Levenlooze Lighaamen des Aardryks Fosftlia,

in *t Engelfch Fosfih noemen,- bepaalerr anderen dit Woord
tot weinig of niet veranderde Lighaamen uit de andere

Kyken. Dus wordt het Gegraven Hout, by den naam
van Lignun Fosfiie, van het Verfteende (Lignum Petrifica*

lum) eelyk men weet, onderfc heiden. WAJLLERiüS
aclfs zegt , dat men op laagere plaatfen niet dan Fesfdi*

pi
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TWEEDE KLASSE. Iin-ïtf

Petr^. Steenen*

1. Rang. Humofa. Grondige.

Calcari<E> Ralkaarcige»

+2. —— Argillace&. Kleijige.

4. m 1. Arenatce. Zandige.

5, — Aggregatce* Vergaarde.

1

DERDE KLASSE.

Mi nerje. Mynstoffen.

Salia* Zouten.

Sulphara. Zwavéls»

Metalla. «Metaalen*

Ik hope niet , dat iemand zig ftooten 2a! tfraaihïid

aan deeze verfchikking, welke my zo behaag- v«deef**

]yk voorkomt , dat het my verwondert 9 hoelin£*

niemand tot nog toe gevallen zy op zülk eene

Verdeeling, De Verileende Zaaken, immers,

wor«

of onvcrandere vreemie Llghaamen vindt, welke nooit on-

der de eïgentiyk zogenaamde Petrificata geteld moeten wor^

den. {Syjf. Mineral , Ed. uit p,5g?.) Wanneer hy hier mede

zeggen wil dat her, uit den Grond gedolven te zyn , een

vreemd Lighaam niet tot een Verfreening maèkt , dan heeft

hy groot gelyk : maar , wanneer hy hier mede zou willen

bcweeren , dat de Petrefakten geen Foifüia of Delfftofïen

zyn , wordt hy door de Ondervinding en 't Getuuik in

opzlgten wederfproken.

I S
XIX. DEEL. I. STUK.
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Inlei. Worden gemeenlyk naar haare afkomst en ge
>ING

* daante, zonder byna op de zelfstandigheid te

letten, beoordeeld. Derzelver o^dtrfcheiding

moet veelal gehaald worden uit de Ryken

der Dieren en Planten , \ welk met geen der

andere Stoffen plaats heeft, Hoe nader f der*

halve, zy daar aan komen hoe beter; dewyl

men anders die Kenmerken uic het Geheugen >

ten minfte uit het Oog verliest. Lec eens

,

hoe oneigen het is , als men de Steenen en

Metaalen , in haar geheele uitgebreidheid *

heeft nagegaan ; dan eensklaps , tot begrip der

Petrefakten , te rug te moeten keeren tot de

twee voorige Ryken. Terwyl verder byna alle

Mineralogisten de Aarden voor de Steenen ge-

plaatst hebben , mag men met reden denken

,

dat dit Natuur^ykst zy* De Aardachtige Stee-

Den volgen dus onmiddelyk op de Aarden, en

de Glasachtige , welke hardst zyn en meest

naar de Mineraalen gelyken 3 komen naast aan

dezelven ; terwyl de Metaalen > als de meest

famengeftd ie Lighaamen , wier Ertien veelal

uit Aarde of Steenen beftaan, op 't end geplaatst

zyn , gelyk by veele Mineralogisten. De E.
<3ele Steenen zelfs , wier hardheid alle anderen
overtreft, deels uit Zouten en Mineraalen ge-

boren, kunnen nu met de Kryftallen op hunne

reg*

(t) Qui Divino afïïatu infpirati fua obfervata cum erudito

Oibe comrounicaiunt : qu;bus
, quod infiniro labore ér fu«.

dore Montium et Naturx abysfurn penerrarunt, fempiteraa

ab
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re*te plaats komen. Ik wil echter niet bedoven, Inlei-

dat ik in de Rangfchikking, (inzonderheid wat D1NG*

deeze laacften betreft, die wel een byzondere en

omftandige btfehryving verdienen,) niet ook

cenfge verandering zal maaken. In 't alge-

meen kan ik zeggen, dat dus de Hiftorie der

Natuur, evtn als zy met het volmaakfte van

Gods Schepzelen begonnen is , ook met het

edeifte van Zyne Werken in 't Ryic der Delf*

toffen, zal eindigen.

Het blykt, bovendien , uit de menigvuldige

en byftere verfchillendheden , welke in de btel-

zels, te vooren opgenoemd, gevonden wordt,

dat men hier in, ichoon op verre naa de kun-

digheid dier groote Geesten niet bereikende s

door welken de kennis der Deiffioffen in de

laatfte Jaaren zodanig bevorderd is, dat men-

ze deswegen geen genoegzaame Lof kan toe*

7waaijen (t) : dat men , zeg ik, den een en

anderen onmogelyk , op hunne verfchiilende

en t^enftrydige Wegen, kunnende volgen, bi!-

lyk zig een Weg verkieze, die als door hunne

WaarneemiDgen is geplaveid en afgebakend ;

ten minften het Voorregt hcefc van eenvoudi?

ger te zyn , met minder bogten en bypaden.

Eer ik dien Weg inflaa, zal ik, in acht

noemende, hoe vermaakelyk eo nuttig het zy,

zig

ab omnibas arquis cenforibus debetar Gloria, LiNN, Fr&f*

*d Syft. Nat. Ed. XII, Tom VI.

I 3

III. deel* I» Stuk.



iS4 Proefneemingen
Inleü- zjg zeif te luimen onderrigten, aangaande de
nnQ

' daar op voorkomende Zaakcn , hier de Aan-

merkingen mededeelen van den lieer Jan
Reihoud Fokster; hoe men alle Delf*

ftoffen , op een vasten voet , ter toets kan bren-

gen (u).

I V.

Manier om de Delfstoffen, zo Aarden

als Steenen en Ertfen of Mineraalen , ge-*

makkelyk te onderzoeken en tot die Klasje tt

brengen , waar onder zy behooren. Toeltcl

en Proetneemingen , ten dien opzigte> i. Op
Mineraale Stoffen in H algemeen : 2» op

Aardachtige en Steenige Stoffen: 3. op Zou-

tige zelfstandigheden: 4. op ürandbaare Stof*

fen: 5. op Erclen en Metaaien

iDcToe- TV* onderzoek moet gefchieden door Vuur^

mdu°un*
doör Water en veelerley bytende Vog-

dfi«ockt ten 3 Zouten of Sappen, en door fommige

Werktuigen. Nu is het aanmerkelyk verfchil*

lende, of men 't zelve in Huis, op zyn Ka-
mer, of in een Chemifch Stookhuis , met den

be-

(u) An eafy Metbod, of asfmjing and ClasJIng Mineral
fuhji&nces by JoHN REiNHOUD FOB6TER , F. R. S. Lond.
ï 771.

(v) Zeer dïkwils gebeurt het, dat een Liefhebber vaa
Njuuurlyke waken, aelfs hier te Lande , door Heijen of
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bekwaamen Toefcel van Fornuizen, werkftel- lol-

lig kan maaken ; dan of men s ter opfpooring
BIKG '

van Natuurlyke Zeldzaamheden, zig op Reize

bevindt , in onbewoonde, ongebouwde, woes-

te Landftreeken , alwaar de Schatten der Na-

tuur, in ditopzigt, verholen zyn. Hier dient

men een draagbaaren Toeltel te hebben, waar

van debefchry ving 5 door den Heer Engstroem ,

agter de Engelfche Vertaaling der Mineralogie

van Cronstrdt te vinden is. Hy noemt

het een Zak - Laboratorium , waar van het voor*

naamfte Inftrument een blaaspyp is, wier be-

kwaame behandeling veel kundigheid vereifchc

en die door de ingezoogene Dampen ligt voor

de Borst nadeelig kan zyn : zo dat de Heer

Forst er dezelve niet fchynt goei te keu-

ren , bepaalende zig tot de overige Werktuigen,

van gezegden Heer voorgefteld
, naamelykOj.

Een Hamertje , een Vuurflag van Staal, een zak-werk-;

Zeilfteen, een Vyl , een Yzeren Plaatje om deSeicn.
zelfitandigheden op te kloppen en te vergruizen

;

een Vergrootglas
, een klein Phiooltje , een

Bakje om de Ertlèn uit te fpoelen of te was-
fchen, dat menze van vreemde Stoffen reinige,

enz. Hier voegt de Heer FoRSTERby, een

Kist-

Wildcrnisfen, over Duinen of Stranden, reizende of gaan-
tie, Steenachtige Stoffen aantreft, die hy twyfelt, ofzy
waardig zyn op te raapen. Zy kunnen, ondertusfehen , vai
veel waarde zyn , en om te weeten , we.ken hy moet ver»
kiezen, kan deeze Toeftel dienen.

1 4
111. Dbel.i. Stok,
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In? ei- Kistje of Doosje , met eenige Flefchjes , be*
)1N0

' vattende de volgen ïe Vogten. 1. De Zuure

Geeften van Salpeter, Zee -Zout en Vitriool,

ten fch.rpfte bereid , in drie Flefchjes en éfia

met Konings Water , dat men door vermenging

van dë twee eerden , 't zy in gelyke deelen,

of twee derden van 't Salpeter- Zuut; bereidt:

2. Een Solutie van Loogzout in Water: 3. Geest

van Hertshoorn of een ander vlug AlkaÜ .-4. Een

Flefchje met het Probeer Vogt van Wyn, an-

ders .Sympathetifche Inkt genaam 1 : 5. Eenige

Olie van Olyven of liever Lyn- Olie: 6. Eeni-

ge brokjes ongeblufeine Kalk, daar men by ge-

legenheid K tikwater van kan maaken , in een

wel digt gedopt Fiescbje : 7. E n dito met

Kwikzilver 1 8. E*?nig Laknoes of Tournefbl,

of Lapjes die men gekleurd heeft, door ze te

' ftryken aan het roode gedeelte van lange Rady«

zen. Dan vervolgt hy das.

Vöreifchte Hét Water, dat nr.en in de Proeven gebrui-
ïorgvui- ken za j moez gedestilleerd en dus volkomen
aigkeacn*

zuiver zyn : want men zou met geene zekerheid
fchatting kunnen maaken, aangaande de famen-

ftdleode dcelen der Stoffen, die men onderzoe-
ken wH, indien men Water gebruikte, dat met
eenige andere Deeltjes was bezwangerd.

De Onderzoeker ?moet altyd zorgvuldig de

Dampen vermyden , die van zeifftandigheden

komen, welke in 'c Vuur gebragt zyn; en der-

halve of een Schoorfteen hebben , d?e wel trekt,

of, wanneer by in de open Lugt werkt, zoda-
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njg paon ftaan , dat hy boven Wind zy ten Inlei*

Opzigt van de fcnadelyke Dampen. DiIsG#
.

Ik ondcrflel , dat men de zuiverfte deden

gebruike van de Zelfitandigheden , die ond'-r-

zogt moeten worden , en zorg draage 9 de zoda*

pigen te neemen, die geheel of ten naaften by

eenflagtig zyo, als de bekwaamden zynde tot

de Proeven , en om dg van de hoedanigheid

der Stoffen te verzekeren.

D kwi!s heb ik meer dan ééne Proef opge-

geven, omtrent de zelfde Stoffe. Dit is ge-

fchïed , of , wanneer ik dagt , dat het ééne

Kenmerk uit de ééne Proefneeming fpruitende,

niet voldoende was , om zig van den aart dei-

Ze fftandigheid te verzekeren } of wanneer meer

Stoffen, in de zelfde om Handigheden , de zelf-

de Vevfchynzels zouden hebben. Het zal der-

halve billyk zyn, zo veele Proeven te neemen

als men kan , voor en al eer men eene Zelf-

fcandigheid tot zeker Geflagc betrekke. Som-

tyds echter heb ik verfcheide manieren opge-

gev n, tot het toetzen van de zelfde Stoffen ,

ten einde 9 by gebrek van het een of andere

vereifchre Middel tot de Proefneeming , de

Onderzoeker gelegenheid hebben mogte
9 om

den Inhoud van et*ne onbekende Zelfftandig*

heid op eene derde Manier te ontdekken.

i. Proefneeming* Pr^en;
op Mii>e -

Giet gedestilleerd Water op de Zelfftandig-fbn^tT

I 5 heid, a,
fiemwn!

l\U Deel. i. Stuk.



138 l
J A Ö EFNEEMXNGEN

ïnlEi- heid , welke gy onderzoeken wilt : indien de-

331kg. zelve daar in geheel of ten deele ontbonden

i.Die in WOrdt : 't zy men \ Water koud, warm of
Water 3 7

.

fmeiten; heet neeme, zeifs door bet te zetten in heet
^Qmn% Zand by 't Vuur, of te doen kooken ; en het

Water dus met deeltjes bezwangerd wordt die

fcherp zyn of prikkelende op de Tong, dan

is de onderzogte Zelfftandigheid van een Zou-

tige natuur of een foort van Zooï,
Men moet opmerken , dat het grootfte deel

der zuiver Zoutige Strffen gemakkelyk in Wa-
ter fmelte, uitgenomen Selemeten Rotiekruid,

(ó\e 'er alleen door Rooking in ontbonden wor-

den;) en zulke Zelfltandigheden , welken men
gemeen'yk Ertfen ftoènü ; Bië evenwel, d >or

Infufie in Water , h are Zoutige deeltjes af-

geeven 5
nadat zy op zekere, vervolgens te mei-

dene manieren, voorbereid zyn. De Minera-

le Zelfftandigheden, die men onderzoeken wil,

moeten eerst tot Podjer gemaakt zyn. De Zou*

tige zullen gemeenlyk vloeijen , als menze

droog op 't Vuur zet, en fommi^en knappen:

anderen maaken onder 't vloeijen eene Opbrui-

fching met Schuim. Zy geeven , onder de

bewerking, fteeds Dampen uit*

t. Die in
2 - ^oefneeming.

Water

?ie
^j?

aat De Mineraale Stoffen, die op gezegde ma-

imötten: nier geheel of gedeekelyk in Water niet fmei-

Sfwêmbf ten, kan men in Olyf. of Lyn Olie kooken ,

en.
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en , zo zy daar in y 't zy geheel of ten deele , Ini eï-

ontbonden worden, dan zynzy van eene Aard**™**

harjtige natuur, Bitumens of brandbaars
]ViiDeraaIen.

Om zïg dien aangaande nader te verzekeren ,

moet men de Stoffen op gloeijende Kolen wer-

pen Indien zy dus, zonder eenig byvoegzel,

branden en tevens eenen 't zy aangenaamen

of onaargenaamen Stank geeven , mag rnea

daar uit vast befluicen , dat zy Bitumineus zyn

of Zwavelachtig*

3. Proefneemingm

Wanneer Mineraale Zelfftandigheden
5 op?^:

Vuur gebragt f ten laatften , na eenen geweldi"^P r
•

;

gen trap van Hicte , door uitfmelcing , eene

glanzige, meer of min fmeedbaare, zwaarwig-

tige Stoffe uitleveren, welke in haare deelen

gefloopt kan worden door een lang aanhoudend

Vuur , ofdoor byvoeging van een Zuuren Geest

,

en wederom , door het bydoen van een brand-

baare Stcffe, tot haaren voorigen ftaat door

Smelting kan worden gebragt: dan zyn zy Me-

taalachtig ofM £ x a a l e n, in een algemeene

zin genomen.

Zodanige Stoffen als , in de bovengemelde 4- mc m
omftandigheden , haare oirfpronkeiyke gedaante i£

a

t

tt

vL£:"

behouden, 't zy in
9

t Vuur. in Olie of Wa- beftendi
ff

ter, hebben een Aardachtig Beginzel, enwryf- ^ar^n
baar zynde, met W ater tot een foort van Deeg Stam*

wordende , zyn het Aarden , maar Vafter

of
III, DEEL. If STUK,
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ïi^LEi-of meer verhard zynde , warden zy Stee.
DiKa» hen geroemd.

Alle Delfftöffen derhalve kunnen , volgens

de gedagte Proeven , tot de volgende Klasien

gebragt worden ; toe ! Aarden , naame'yk ,

waar onder de St enen begre^pen zyn. 2. Zou-

ten, 3. Brandbaars en 4. Metaalen. De .vle-

taalige Stoffen moet men in 't algemeen opmer-

ken, doorgaans zeer zwaar ,
glanzig; fomtyds

van een zeer regel maarig geweefzel en van zeer

heldere Kleuren te zyn.

atfenbe- Steenige ofAardachtige Lighaamen , gemengd
i

fchiecven.
met^ igg ^ Bri dbaare of Metallyne deel-

tjes, worden Ertsen geheten* Sorntyds zyn

er eenerley , fomtyds twee, fomtyds all- drie

in, en in de laatfte Gevallen worden zy be-

noemd naar de gene , welke 'er de hoofdrol in

fpeelt, zo wel ten opzigt van de hoeveelheid,

als van de waardy*

11, 4. Proefneeming.
Troeven

achttge ên Indien eenige weinige Druppels van een Mi-

ISerif
neraal Zuur >

'

c zy van Salpeter, Zout of Vi-

1. Die mettriool, geftort worden opeen AarJe of Steen ,

ojTbrui^ en het Zuur begint dezelve met opbruifching te

fchen. ontbinden dan is 't een Kalkachtige Zelfstan-

digheid, 't Zelfde befiuitkan men opmaaken,

indien een kleine veelheid Aarde of Steen, in

een Zuure Geest geworpen
5
daar in met Op-

bruifching wordt ontbonden, Sorntyds dient

tter-
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Iterke Wyn- of Bier • Azyn tot het zelfde Inlei-

oogmerk, en 't is opmerkelyk, dat de fterkfte DINC * %
Mineraale Zuuren hier toe niet altoos de be-

kwaamden zyn. Met een verflapten Geest van

Salpeter of Zout flaagt het dikwils beter, dan

mer een zeer fcherpen. Evenwel is 'c best de

flerkften by der hand te hebben; dewyl menze

altoos met Water genoegzaam kan verflap-

pen.

Behalve de gedagte manier , om Kalkach* KaJkwor-

tige Zelfstandigheden te toetz^o, is 'er nog een^y^?
01

andere; dat men naarnelyk e^n klein gedeelte

eener StofFe , welke men van dien aart acht te

zyn, op een gloeijende Aschfchop over 'tVuur

werpe: want , weezentlyk Kalkachtig zynde,

zal ze gebrand worden tot Ongeblufchte Kalk>

welke door bydoen van Water h:et wordt ea

kookt , vervallende in de Lugt tot gemeene

Kalk.

Eenige Kalkachtige Zelfitandigheden zyn met of niet

een Zuure of Brandbaare Stöffe, oftnet b&™^T
den re geiyk, of met Metaaldeeltjes gemengd fchen*

en bruifchen in dat Geval niet met Zuuren op.

Dceze kan men op de volgende manier uitvin-

den*

Indien de Kalkaartige Stof met Zuuren ge- Gipsach?

mengd is , dan behoeft men 'er flegts w it van
tlg€*

te doen op een A*chfchop in 't Vuur. Indien

zy, dus heet gemaakt, broofch wordt, en mee

Water zig vereenigt tot een vaste Klomp , wel-

ke men gemeenlyk noemt Pkijkr van Parys >

dan
lil. Deel. 1, Stuk§
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Inlei* dan is zy van een Gipzige natuur of Gips;
piNCi* Door aanhoudende Kooking ontbinden zig alle

zodanige Stoffen , ten minften voor een tyd 5

in Water.

Kalkaar- Dat de Kalkaartige Stoffe met Brandbaare

tige met deeltjes alleen , of met Brandbaare en Zuare
Zuur gc- J

mengd, tevens vermengd is, kan men ontdekken , door

wryving van den Steen; welke , in 'teerde Ge-

val , een zeer walgelyken Stank uitgeeft, naar

dien van Katten -Pis gelykende, en dan Stink-

fieen heet, of in het andere Geval naar rotti-

ge Eijeren ruikt, zynde alsdan de Zwavel*
Lever of Leverjleen.

Met Me- By aldien de Kalkaartige zelfltandigheden
ciaMeel- met Metaalige deelen gemengd zyn , bevindt

ófcrst menze doorgaans zeer zwaarwi$tig, en in vee-

Ie Gevallen van eene meer of min gliofterende

Kleur* Yzer, Koper, Lood, komen mrest in

die vermenging. Het eerfte geefc 'er gemeen-

lyk een geel Oker-achtige, of ook een Oran-

jekleurige, roode , bruine, zwarte, en fomtyds

een witte Kleur aan; het tweede eene fchoon

blaauwe of groene : het mengzel , daar Lood

in komt , is wit, of bleek fjeeï , en fomtyds,

doch zeldzaam, rood of gropn (w).

Met Kley Hoewel 'er , ia de Mercels, een goefe
gemengd: veelheid Kleiiige deelen met de Kalkigen ver»

mengd zyn, brunchen zy nogthans met Zuu-

ren

(iy) Dit onderfcheid van Kleuren hefpeure men in de Y*

ter, Koper en Lood-Ertfen, zeer duideiyk.
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ren op en verbrokkelen, als zy eenigen tydaan ïmtï*

de open Lugt bloot gefteld zyn; fchoon zy ge-EiNG.

heel hard en van een Steenige natuur waren ,

toen zy v^n onder den Grond of tusfchen de

Steenlaagen van daan gehaald werden.

5. Proefneeming.

Indien een Steenige of Aardige zelfftandigheid 2. Vuur-

niet order de Kalkaartigen gerangeerd mag beftcndlge#

worden, volgens de voorgaande Proefneeming;

dan kan men ze fyn fcampen , gieten 'er eenig

Zuur op , en zetten het een poos in
?
t Zand

by 'c Vuur. Wanneer dus alle de Zelfftandig-

heid, of het grootfte deel daar van, ontbindt,

en, door de trapswyze byvoeging van een So-

lutie van Wynfteen - Zout , een foort van Pre-

cipitaat geeft, ('t welk men, na herhaalde was.

fchingen, bevindt een weezentlyke Magnejïa

te zyn, of een opflurpende Aarde, die met Zuur

van Vitriool het echte Epfoms - Zout voort-

brengt f%)
,) dan behoort de dus onderzogte

Zelfftandigheid tot die Klasfe , waar in de

Aminnth , Asbest , Talk , benevens de ver-

fcheiderley foorten van Pot-, Spek-, Serpen-

tyn en Graveelfteen , moeten gefchikt,worden,

en

(x) 2te het Vertoog van den Heer B i« A c & , over de

liïagnefia. alhz , enz Esfays Phys, and Litterary cf Edm*
burg. Vol. II. p» 157.

lïïa Deel» L Stuk,
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ïnlei- en de zodanigen mag men Lapides ateëti noe*
wwo

- men (y>

6» Proefneeming. t

s . Kicy- Neem zulke Steenige en Aardige zelfftan-

achtigc dig^edeo , als volgens de voorgaande Proeven

noch Kalkachtig noch Vuurbefcer.dig (ateSti)

zyn : itamp de Stcenigen fyn en wasch de

Aardigen zorgvuldig, dezelven dus zuiverende

van al e Steenen, Gruis cf Zard , en zet dan
de gedroogde Aarde of fyn gemaakte Steen

op Zuur van Vitriool* Irdien een gedeelte

daar van of alles geheel ontbindt, en dat de
Solutie, na 'er eenige Druppels Loog van Wyn-
fceen«Zout bygedaan zyn, afgegooten en uitge-

dampt zynde > Aluin voortbrengt , dan is de
Zelfftandigheid van eene Kleijige natuur.

Alle Kleijige Aarden en Steenen worden ia

't Vuur harder en fommigen bereiken daar in

dien trap van hardheid , dat zy aan \ Staal Vuur
geeven (»•

7. Proef»

(y) 't Griekfch woord «78*w betekent een hard , on-

fmeltbaar of onbuigzaam L ghaarcu zynde oudtyd* gebruikt

om Steenen van Metaalen te onderfche den. Walle-
Blus noemtze Vuurhejïendt^e , hoewel fommigen Glas wor-

den door een overgrooten trap van Hitte Vogel noemt

de Spek- , Graveel- en Serpentyn Steen , Thonkb-e Sternen
t

dat is Kleijige Steenen , en onze Ridder Ar^Ulaceét ; ter-

terwyt nogthans FOESTER dezelven fhafcs van de Kleijigen af*

zondert»
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7* Proefneeming* Inlei-
ding.

Indien de Sfeer en , die niet Kalkaartïg noch vioey-

Vuurbeftenr% zyn , noch Kleyachtig , op zig
Spmhcn#

zelf, zonder eenig byvoegzel , in 't Vuur ge-

br^gt zyrde, met een knappend geraas in klei-

ce ftukjés weg brokkelen, dan zyn het Sp&rs

Of V L O E Y - S P A A T H E N.

Dit flag van Lighaamen is onlangs bevonden

te beftnan uit een gemeene Kalkachtige Aarde

en een Zuur van t en byzondcren aart , dat men
Spaath - Zuur kan noemen. Hetzelve heeft

nvnier verwamfchnp tot de Kalkachtige Aarde

dsn een van de drie ge\voone Mineraale Zuu-

ren : want , indien op de geftampte Vloey-

Spaath eenig der gedagteZuuren gegooten zy,

en men dan bet Mengzel op 't Vuur ter Des-

tillatie brenge, komt 'er een Zuur over, 't

welk byzondere Eigenfchappen heeft, inzon-

derheid die van een Kwarts te vormen met

den waasfem van Water (a).

8. Proef*

(z) Juist dit zelfde heefc nok in de Spekfteen en dergely<

ken plans. Zie Wall. Vogel , enz

(a) Dit Zuur, 'c welk een Apotheker te Stockholm
, ge-

lïaamd D W ^cheele, in de Verhand, der SweedfcheA»

kademie, van 'tjaar 1771 , voorgefteld heeft, is het zo even

gemelde Spaath - Zuur , dat hy oordeelt de oirzaak te zyn van'

het Phosphorieke Licht der Vloey « Spaathen, Zie Wallïr,

Syft* Mineralogicum. Torn. I. p 190, l$U

K
Dï.15... I, STUK.
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Ïhlbi- 8 # proefneeming.
DING.

Kcizdige. Neem een Vuurflag van Staal , en fla^

daar mede op eenig der Steenen 3 die volgens

de laatfte Pioefnecmingen , 4-7 , nier geran-

geerd konden worden. Indien meu 'er Vuur

uit kan flaan , en zy op Glas indrukzels maa-

ken, dan zyn zy van eene Ke z&lice natuur.

Edele Eenige Steenen van deeze Klasfe hebben
steenen.

regelmaatig hoekige gedaante , een fchoo-

ne doorfcbynerdheid , helderheid van Kleuren

en overtreffende hardheid ; als wanneer menze

E hele Steenen ( Gm^j noemu De
Diamanten , welke wegens hunnen helder draa-

iende glans en overmaatige hardheid, (die niet

toegeeft aan een Vyl of eenig ander Werk-
tuig, of eenige zelfftandigheid in 't flypen ,

dan Diamant - Poeijer alleen ; ) de eerften in

tang zyn onder de Edele Steenen , worden nog-

thans 5 door een lang aanhoudend geweldig Vuur,

eerst duifter, dan fplyten zy in plaatjes offchil-

feren af en vliegen eindelyk weg (b). De Ro-

byn komt in hardheid de Diamant het naafte ,

en is onveranderlyk ten opzigt van de groot-

te, kleur en geweefzel. Alle de overigen zyn

zag-

(b) De Proeven va» wylen den Roomsch Keizer, Fban-
'erscus, ten dien opzigte 9 zyn beichreeven in Hri*crels

Werken , Parys 1760* V«l 4 U. p. 413. Quarto, en die van

den Heer Darcet, op Diamanten
, zyn te vinden in

4eszelfs Opzettelyke Veitoogcn orer die Zaak.
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zagter en fommigen gclyk de Smaragd, Chry- Xnlei*

folith ,
Amethyst , Hyacinth en Granaaten,DIWG*

laaten zig vylen , ja eenigen verliezen haar

Kleur en barften in een fterk Vuur.

Kwarts, een der Keizelige Steenen 5 is, Kwarts,

volgens de voorgemelde Proeven 9 een Samen*

ftelzel van het Spaath-Zuur enden Waasfem

van Water , elkander ontmoetende. Deeze

omfïandigheid maakt het ten hoogfte waar*

fchynlyk , dat de Diamanten insgelyks gefor-

meerd zyn door den fynften damp van Water

én van het Spaath - Zuur : aangezien zy zo

vlug worden in een geweldig lang aanhoudend

Vuur (O*
Steenen van een Plaatig glanzig geweefzel, GHmme»

wier Plaatjes gemeenlyk buigzaam zyn, opwel-
*

ken ,
volgens deProefneemingen 4 - 2 , de Zuu-

ren of het Vuur niet werken , uitgenomen dat

de Plaatjes hunne buigzaamheid verliezen en ia

dunne Blaadjes affchilferen , moeten genoemd

worden Glimmerjleenen , Glimmer, in 'c

Latyn Mica*

Daar zyn een groote menigte Steenen , die^^enengde

in de eerfte opflag zelfs , zig voordoen als
,eencn *

Gemengde of Samengeftelde. Onmooglyk is 't

,

een korte en gemakkelyke manier aan de hand

te

(e) Dat de Kryftallen , die uit Kwarts beftaan , de Spaath-

Kryftallen en de Spaathen zelf
t een dergelyken oirfprong

als de Zouten hebben , zou men ook hier uit kunnen op»

snaaken.

K £
III. Deel. I, stok.
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Inlei* te geeven , om dezelven op deezen algemee-

DlNG#
nen en beknopten trant te toetzen, Steenen

en Aarden , die volkomen of ten naasten by

eenflagtig zyn , dienen meest tot deere Proef»

neemingen. De genen , die blykbaarl\k be-

flaan uit Deelcjes van één , twee , drie en

meer , Aardige of Steenige zelfstandigheden 9

noemt men , indien hunne Deeltjes aljeenlyk

Keizeljg en klein zyn, Zandsteen; indien

dezelven Kalkachtig zyn , en uit ronde Kor-

reltjes beftaan , Zaadfleen ; indien dezelven groot

zyn, en van eene Keizelige natuur, als 'c wa-

re famengelymd , Poddingfleen.} indien de fa*

menftellende dcelen meer dan eenerley zyn ,

Rotssteenen, Hey- of Moeras-Steeren , tot

welk flag de Graniet en Porfierjleenen , als

weezentlyk van den zelfden aart en flegts van

een fyner geweefzel zynde, insgelyks behoo-

ren.

vcrftee- Byaldien de Aarden of Steenen een Confi-
ningen. gratie hebben, welke grootelyks zweemt naar

eenigen van de Dierlyke of Plantaartige zelf-

Handigheden, dan noemt menze Versteen*
de Zaaken (Petrefafta.). Dezelven kunnen
onderfcheiden worden in weezentlyke Ferjlee*

ningen ,
Overkorjlingen , Indrukzels en Natuur*

fpeelingen: naar dat het Dierlyk of Piamaartig

Lighaam weezentlyk in Steen veranderd is, of

alleen met een Laag van Steenige Stoffe om-
kleed, of flegts een Indrukking op dezelve ge.

maakt heeft voor derzelver verharding, of dat

de
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de S e;n een toevallige overeenkomst in ge Tnlei-

daante of tekening hebbe , met een Dier of
DING#

Plant , of ged( eken daar van.

Zoutige Zelfftandigheden of Zouten, zyn m.

of van een zuuren Smaak en knaagende hoeda -o/^Jt^e
ni&heden , in een vloeibaare gedaante gemeen

^iguedea
lyk 3 wanneer zy zuiver zyn , en dan worden

zy Zuuren genoemd; of zy hebben een fcher-

pen, Vuurigen en eenigermaate zoetachtigen

Smaak, en dan noemt men ze Jlkalyne of Loog*

zouten.

Zuuren komen 'er , in het Geheelal 5 nergens

voor in haare zuivere ftaat , ten ware in eeni-

ge Mineraale Dampen , en zelfs dan zyn zy

of met Water, met firandbaare Stoffen of met

eenige andere vlugge Beginzelen vereenigd.Met

Aardige, Bitumineuze, Alkalyne en Mctaalige

deeltjes komen de Zuuren dikwiis vermengd

voor en uit deeie gemengde ZelfHandigheid kan

menze haaien in haare zuiverheid ; dat is te

zeggen, zo ver zulks mooglyk zy: want, ge»

duurig in een vloeibaare gedaante zig vertoo-

nende , zyn zy meer of min gemaskerd met

Waterige deeltjes.

9* Prosfneeming*

Neem Syroop of Tin&uur van Violen , en t.

doet daar in eenigc Druppels van een Vogt
, tQ

®.pZmm

dat gy vermoedt een Mineraal Zuur te zyn ;

K.3 daa
III. D h Stuk,
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I#lei- dan zal de Syroop of Tin&uur rood worden
,

ding. indien hec weezeotlyk een Zuur is.

doorRood^ De Tin&uur van T>urnefol of Laknoes 9

va-paikh ^C^Z ^e eigenfcbap in het toetzcn der

etoiv4\iW ; Zaüren; maar hcc is nog beter gevvoone Ra*

dyzcn te seemrn , en het fchoon paarfche bo-

vfflftp gedeelte van derzeiver Wortelen te

ftryken mee Linnen lapjes, cic daar van een

paarfche Kleur bekomen sullen. Indien een

Druppel van eenig Zuur komt te vallen pp de

paarfche Vlak > zo wordt die aanfionds rood

én veel heldeter dan tp vooren. Alzo de Sy«
' roop van Violen in heete Landen of in heet

Weder aan 'c gisten raakt, is het beter Tour-

nefol of van de gedagte Lapjes , met Radyzen

gekleurd , te neemen
?
om die op een Reistogc

te gebruiken
j
dewyl men zeer gemakke'yk

e*n 1 inétuus van de Toursefol of Laknoes 9

met Water ^ rnaaken kan (d).

Men moet nogthans in aanmerking neemen
9

dat een vlug Zwavelig Zuur de Kleuren ver-

nielt f en dat een Solutie van Aluin fomtyds de

zelfde uitwerkingen zal voortbrengen als de
Znuren * in het veranderen van blaauw ei
paarich uit Plantgewasfcn in rood

?

10. Proef*

(d) De Heer Forstir fchynt in deezea het Laknoe*

pet de Tournefol $dyk te ftellqju Het fchynt my toe

,

gat
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10. Proefneemingo Inlei-
ding.

Zo gy een Alkalyn Zout hebt, dat gy weet «joorop^

zodanig te zyn,(by voorbeeld Zout van Wyn- bruifching

fteen of Geest van Hertshoornen ,) en gy be- zoutend

geert eenig Vogt te onderzoeken , om u te ver-

zekeren of het een Zuur zy ; doet 'er dan een

weinig in van die Alkalyne Zouten f en het

zal een Opbruifching maaken , wanneer het

Vogt een Zuur is. Indien gy voortgaat , met

•er van dat Zout in te doen , tot dat de Op-

brijiifching , Hitte en Dampen , ophouden ; zo

faelk gy het Vogt verzadigd (gefatureerd) f of

onzydig gemaakt ; of men kan zeggen dat gy
het Vogt gebragt hebt tot het punt van Sa*

turatie. Na dat, nu, het overtollige Water uit.

gewaafemd is , zal hec regelmaatige figuuren

maaken of Kryftallen fchieten , wordende dus

een Neutraal of gemeen Zout»

11. Proefneeming*

indien de Syroop of Tinftuur van Violen 2, op

of Koornbloemen , of die van Laknoes, of \™?-
0*n

de paarfcbkleurige Lappen, voorgemeld, groen

worden door de b.yvoeging eener Soiutie van

eenige onbekende Zoutige zelfftandigheid, zo

moet dezelve eei Alkajui of Loogzoutig

syn- Men

in de gewoone Tournefol -Lappen tot deeze Proeven dien»

ftigst zyn, welken men gemakkelyk op een Reis kan mecte

deernen.

K 4
in. Dsex,, u Stok.
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Tklei' Men dient op te merken , dat een Solutie
E12

d°or
V3CI ^"UIn f°mw y^eü ^e Syroop van Violen

Gtcen^vor- groen zr.1 maaken : maar de famentrekkende

pakhot SmaaIc derzelve , zo wyd verfchilfende van die

ciaauw. fcherpe Vuurige Smaak, de Loogzouten eigen,

zou genoeg zyn 9 om u daar van te verzeke-

ren. Men onderfcheidt , voor *t overiee
s
de

vlugge van de vaste Loogzouten gemakkelyk

door den fcherpen Reuk,

52. Troefneeming.

doof op« Giet een der Zuuren op de Zoutige zelf-

metzuu-
g

ftan-.ightid * welke gy onderzoeken wilt: in<
tcn

* dien 'er dan een Opbruifcring gefchiedc en het

mergzeljDa de uitdamping, 'KryflalHzeert * zo

is de gedagte Zelfftandrgheid van eenen Loog'

zoutigen aart»

> De v/.-rfchillende mer gzr»ls van Zuuren en

Minenale Stoffen , heobea zo veelerley Sa-

mtnflellingen in de Na fuur gemaakt , dat het

moei( lyk zou zyn , dezelvcn , met eenigen trap

van zekerheid, in deeze beknopte Methode te

bepaalen. Het zal derhalve genoeg zyn, den

weg aan te wyzen , om de geren te toetzen *

die meest voorkomen en nuttigst zyn.

15. Froefneeming.

£ln« Een Erts hebbende, welke men vermoedt

met zo.n eenige Zoutdcclen te bevatten , zo moet de-
genengd: ^
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zelve fyn geftampt en in een nieuwe onver Inlei.;

glaasde Pot op het Vuur gezet worden; roe* DING *

rende dezelve , onder 't Calcineeren , met een

Yzerdraad , of met den Steel van een Tabaks-

pyp , tot dat zy niet meer Damp geeft, en

dus de Zwavelige of Arfenikade deeien ver-

vlogen zyn* Giet *er dan een bekwaame veel-

heid gedestilleerd Water op , en , na dat daar

door alle Zoutige deelen ontbonden zyn , zo

giet hec af in een plat Glas; dek hetzelve en

zet het op een warme plaats ter ukwaafeming,

tot dat het Kryüallen vorme , welken bewaard

kunnen worden tot de volgende Proeven.

Men moet geen geel of rood Koperen of

Yzeren Vaten gebruiken , om Zouten in te

fmeiten 5 kookeo of uit te waafemen: dewyl de

Zuuren gereedelyk eeni^e deeltjes dier Stoffen

in zig trekken, 't welk de Proef bederven zou.

Lood kan men gebruiken; maar Glazen, Por-

celeinen of verglaasde Aarden Vaten, zyn de

beste in kleine Toetfen.

Zeer veelender Zou ige zelfstandigheden ont-

dekken zig op het blooce Gezigt en op den

Smaak, en dewyl zy geene voorafgaande Cal-

cinatie behoeven, ais niet vereenigd zyndemet

Zwavelige of Arfenikaale deeltjes , kunnen zy

onmiddelyk gebruikt worden tot de in 't ver-

volg te meldene Proeven» Sommigen , die

minder zuiver zyn, kan men , in Water ont-

bonden 9 door Vloeypipicr gezeegen , uitwaa-

Jemen tot dat zy Kryftallen beginnen te fchie-

K 5 ten*
HL Deel. l Stuk.
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jklei* ten» Indien de Zoutdeeltjes zig niet gemakke-

3>jxïg*
jn ^ouj Water ontbinden , neemt men ?

er

heet of kookend Water toe.

14. Proefneeming.

Op Ertfen Indien de gekryftallizeerdc Zouten, als voo*

m«
e

vf-

d
*sn tiit een Erts gehaald, een fan*entrekkenden

tóooJcn: Smaak hebben; zynde of wit , of Roozekleu-

rig , groen of blaauw ; en derzelver Solutie

een Aftrekzei van Thee ofGalnooten paarfch

of zwart maake ; dan is het klaar, dat zy V 1-

T 11 x ol ische Metallyne Zouten zyn.

In het eerfte en tweede Geval , ten opzigt van

de Kleur 3
bevatten zy Zmk of Spiauter , in

het derde Yzer , in het vierde Koper , be*

nevens het Vitriool - Zuur* Dus is het witte

en roodachtige Vitriool van Zink, het groene

van Yzer en het blaauwe van Koper.

Maar weinige voorbeelden zyn 'er, darmen

een Metaal natuurlyk met eenig ander dan Vi-

triool - Zuur vereenigd vinde : maar dikwils

komt het voor 5 dat verfcheiderley Metaalen

tevens met het Zuur vereenigd zyn, en dan

hebben de Zouten , daar uit getrokken f eene

gerrengde Kleur ; 't welk inzonderheid plaats

heefi in de Koper- en Yzer- Vitrioolen.

15. Proefi

(*) De Heer Fobster telt hier het Rottekruid, met Vo-

gel, onder de Zouten ; anderen plaatzen het , met LiNNiEUS ,

onder de Zwavels* doch de meeiten bxengen het, op zig

zelf,
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15* Proefneeming. Inlei-

dik*.

Indien een Zout , in zyne zuivere natuur- me t rq£ .

lyke ftaac , of deszelfs Erts , op gloeijende **k™<l-

Kolen of op een gloeijend Koperen Plaat ge-

fmeten , een Damp geefc die naar Knoflook

ftinkt en 'er een witte Vlak op de Plaat bly.

ve , of ook de Damp ,
op een Koperen Plaat

gevangen, zig nis een wit Poeijer vertoont;

dan kan men verzekerd zyn, dat het dus on-

derzogte Zout of de Erts Arfenikaal zy (>)„

ió. Proefneeming*

Warneer gy in een Solutie, die men ver* 4-

moedt Zoüt van Glauber of Sal mi -> dfeeo"gc-

rabile te bevatten, eenige Wyngeest doet, zal

-er, indien hec weezentlyk zo is , een wit Poei-

er ia doorzinken.

ij. Proefneming.

indien een Zoutig Vogt , met eene Solutie ciaubers

van Kalk in Salpeter- Zuur gemengd zynde,^nde£~

een Seleniet laat vallen , dan bevat hetzelve

een Glaubers of Wonder -Zout, zo even ge-

meld, en het overblyvendq Vogt kan, na van

de

zelf, ftset WALLKRius, tot de Halfmetaalen t'hnis Gemeen*

Jyk merkt men de Kobalt als de Erts daar van aan , welke

Justi fielt een Soort %t zyn van Arfenicnrn.

III» Desl, u Stuk,
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Inlei-

c]e neergeftootcn Seleniet afgegootcn te zyn

,

iIWG
' uitgewaafemd worden , als wanneer het Kry-

ftallen zal fchieten van Salpeter, die verwon-

derlyk zyn wegens hunne Teerlingfè figuur,

deswegen Nitrum Cubicum genaamd»

Het Sal mirabile heeft, behalve de gedagte

Eigenfchappen , die van Ruitachtige geknotte

Kryftallen te vormen, welken, in een maatige

trap van Hitte , ondoorfchynend worden en

weg kruimelen (f)> In een fterker trap van

Hitte fmek het Zout, en in een zeer geweldig

Vuur dringt het door de Kroes heen. Het heefc

een bitteren Smaak.

18. Proeffieeming.

Salpeter.

Wanneer een Zoutig Vcgt zeshoekige Pris»

matieke Kryftallen vormt, welken, in 't Vuur

geworpen, vinnig branden met een witte Vlam,

en door maatige Hitte, in een open Vat, vloei-

baar worden; dan wederom 5 door verkoeling,

firemroende tot een vaste, klinkende, half door-

febynende Klomp ; zo bevai hetzelve Nitrum
of Salpeter.

Dit Zout bekomt men gemeenlyk uit een

Grond , die bezwangerd is met Pisachtige en

andere Dierlyke declen , welken zig vercenigen

met, het algemeene Zuur, door een langen tyd

bloot

(ƒ) Dewyl het zelfde byna in de Vloey Spiafhen p^ats

heeft, zou men mogen denken , dat die van dergelyken

oirfprong zyn: zie bhdz. 145»
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bloot gefteld te zyn aan de open Lugt, Der- lNLEI *

halve wordt de Aarde van wel gemeste Lan-

den, Slagvelden, Begraafplaatfen , de Slyk der

Scraaten in groote Steden, enz. , met vrugc

gebruikt tot het fabriceeren van Salpeter.

Hier worden de zuure Salpeterige deeltjes

met heet Water uitgeloogd, en dan daar by-

doende een Solutie van Potafch of Wynfteen-

Zout , komt uit het mengzel , door kookïng

en uitwaafeming f dit Zout te voorfchyn. Na-

tuurlyk gekryftallizeerd Salpeter is tot nog toe

maar op eene plaats des Aardbodems gevon-

den (g).

19. Proefneeming*

Indien een Zoutige Solutie Teerliogfe Kry- Gemeen

ftallen vormt, welken, in het Vuur of op gloei- l
ekel ' cf

t tw
zee-zout©

jende Kolen gefmeten, knappen of een kraa-

kend geluid maaken, en op 't open Vuur ge-

zet fmelten $ na dat zy gloeijend heet ge-

worden zyn t ftremmende vervolgens tot een

geheel ondoorfchynende Klomp , dan bevat

dezelve Gemeen , Pekel of Zee -Zout.
De Smaak van dit Zout is aan

5
t gecivili-

zeerde deel van 't Menfchelyk Geflagt zo wel

bekend , dat men 'er naauwlyks eenig ander

Kenmerk van behoeft op te geeven. Het wordt

ge-

(g) Van dit alles zal ik ia *é vervolg omftandig fpree^

ken.

HL Deel. £. stuk.
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Inlei- gemaakt uit het Water der Zee, of uit dat

mm. der Pekelbronnen ea ook dikwils by Laagea

,

reeds geformeerd, inde Grond gevonden , maar

zelden gemengd met Aarde of Steenen. Vuil

zynde, zuivert men bet door kooken in Wa-

ter, dit af te gieten en uit te waafemen, tot

dat het Kryftallen fchiet (&).

ao. Proefneeming.

zce-z©ut Neem fyn Zilver en fmelt dit in een Saï-

dooï^a- peter -Zuur , door hetzelve 'er by kleine dim-
ver out-

r
. A . «

dekt. ne ftukjes tevens in te werpen. Doet in deeze

Solutie eenige Druppels van eene Solutie van

Zout , dat men vermoedt van den aart van

Zee -Zout te zyn. Het Vogt zal hier door on-

middelyk troebel worden , en maaken een

Zetzel als dikke Melk : 't welk gedroogd, en

in 't Vuur gezet zynde , in een Glas of Aar-

den Potje, fmelten zal en een zelfflandigheid

vormen die naar Hoorn gelykt; weshalve men

het Hoorn -Zilver (Luna Cornea) noemt.

au Proefneeming.

Aimomak* Indien een Zoutige Stoffe Vederachtige Kry#
zout.

ftallen maakt; indien zy een Vuurigen Pisach-

tigen Smaak heeft , in een maatige Hitte fmelt

en

( b) Van den overfloed , dien men van reeds gekryftallN

zeerd Zout aan de Kaspiiche Zee vindt , enz, in 't veivolg

nader.
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en vlug wordt in een fterk Vuur; geevende ,
Inlw-

als zy geftampc en met ongeblufchte Kalk ge-
DIfïG *

niengd is , een Pisachtigen vluggen Geest ,

dan is hec zekerlyk Armokiak-Zoht,

sa. Proefneeming*

Wanneer een Zoutige zelfflandfgheid in *t m*x*

eerst een zoetachiigen 9 vervolgens een bran-

denden bitteren Smaak heeft ; zwellende en

fchuimende in 't Vuur , maar door langheid

van tyd fmeltende tot een doorfchynend Glas ;

indien deszelfs Solutie de Syrcop van Violen

len groen maakt en dat zy , na de byvoe-

ging van een Zuur , door Uitwaafeming en

Kryftallizatie eersc een nieuw Onzydig Zout,

genaamd Sal Sedativum , formeere 5 waar na

het overblyfzel et n Zout geeft , famengefteld

uit het gebruikte Zuur , en het gefixeerde Mi«
neraale AJkaü , 't welk de bafis is van deeze

Zoutige zelfftandigheid. Dit alles gebeurende

dan moet het Borax zyn.

Borax precipiteert alle Metallyne Solutiën
,

als ook die van Aluin. Het komt, in zyn on-

bereide ftaat , uit Perfie en de Oostindiën , en

wordt alsdan Tinkal geheten. Die Stoffe kan

tot Borax gerafineerd worden , door opgieting

van heet Water, dat men vervolgens afgieten

allengs doet uitwaafenaen»

ag. Proef'



1Ó0 P&OEKNEEMINGEH
INLEI

DING.
23. Proefneeming.

Aluin, Indien een Zoutige zelfïtandigheid een Sa-

mentrekkende Smaak heeft, zwellende en fchui-

mende in 't Vuur , of wanneer men ze op een

gloeijende Aschfchop over 't Vuur houdt ; en na

deeze bewerking weg kruimelt tot een wit Poei-

jer : de Solutie van 't zelve ook de Syroop

van Violen groen maakende ; dan is het A-

L U l N.

Ep/ms Wanneer een Zoutige zelfftandigheid een
on'Zout

'bitteren Smaak heeft , kan men in deszelfs

Solutie in Water het Loog gieten van eenig

Alkalyn Zout ; waar door dezelve eerst Melk-

achtig, dan Wrongelig zal worden en op 't laatst

een witte Aarde afzetten ; 't welk een bewys

is, dat dezelve een Epsx)ms« Zout bevatte,

uit Vitriool -Zuur en MagLtfia famengefteld.

Indien een Mineraale bran^baare zelffcandig-

( i ) Over de Naphtha • Bronnen in Perfie vindt men een

uitvoerig Eerigt in BAKERS Nuttig Gehrtvk van 't Mi'

kroikoop. Amfterd. 1756. O&avo. Aantefc bladz. 145 , enz*

34* Proefneeming*

25 Proefneeming.
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ten uiterfte y
Tug en ligt Vu«r vattende; trek- InleÜ

Kende het Goud uit zyne S ïu?ïe in Konings niNö#

Water aan ; dan wordt zy iM a p h t h a ge*

heten

26. Proefneemingè

Wanneer een vloeijende brandbaare zelf- stSn.oiife

flandigbe^d geel van Kleur, bruin of zdfs zwart

is, hebbende een fterken Reuk, doch op een

afitand geen Vuur vattende en het Goud ook

niet uit Konings Water aantrekkende , dan moet

het Steen-Oliè zyn.

2 7* Vrvefneemingi

Een brandbaare Mineraale Stoffe 5 die maar, Berg*

weinig vloeibaar is, gelyk Teer, en een on-
TeeE *

aangenaamen Reuk heeft , wordt Berg fT eer
geheten (£>

28, Proefneming.

Wanneer een Mineraal vast, brandbaar Lig- Èaifift&di

haam , een geele of roodachtige Kleur heeft

,

èyede broofch , het dra-ajen en polysten ver*

draagende eh geevende , a?s men het brandt s

ëen Kruiderigen Reuk; trekkende, als men het

wryft , ügte dingen aan : zo is het Barnsteen^
Dé

( k ) Deeze Steen - Olie en Merg - Teer verfchiïlen allecnlyk

In trappen van minder vloeibaarheid , heiderhe d en stuiver-»'

1 heid , van de N;.phtha f vallende dp de zelfde plaatfeo,

L



Ï62 PHOEFNEEMINGES
Wlsi- De Barnfteen is in Kleur zo veranderlyk ;

dat zelfs witte of zwarte Stukken daar van

niet ongewoon zyn , en menze ook fomtyds *

doch zeer zeldzaam , blaauw of groen gevonden

hebbe, Gemeenlyk is zy geheel of half door-

fchynende ; zelden geheel duister,

«29. Proefneeming.

Amber Indien een vaste graauwe brandbaare zelf-
êrys

' ftandigheid geen Smaak heeft , maar een aan-

genaamen Reuk ; wryfbaar zynde , maar, als

menze ftampt, aan den Vyze! kleevende,doch ,

met een heete Naald doorboord zynde, zig

niet daar aan hecht; geevende , als menze op

een heete Yzeren Spatel brandt , maar weinig

Rooks en zeer weinig Afche overlaatende , dan

is het Amber grys.

30. Proefneeming.

steenko- Een vaste brandbaare zelfftandigheid , zwart
lcn#

en glanzig zynde , en geevende , als menze
' brandt, een verftikkenden Zwavelachtigen Damp

,

laatende ook een groote veelheid Kleijige Aar-

de of Afch ageert dan noemt men ^Steen-
kolen , die van Git en Bergharst , Joden-j

lym of Asphalt , alleenlyk in trap van hard-

heid 5 vastheid van Geweefzel en Soortelyke

zwaarte, verfchillen.

31. Proef*
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ow Proefneeming, Injei-

DIN0»

Indien een brandbaare Mineraale StofFe , op zwavel,

gloeijende Kolen gelegd , een dikken verftik-

kenden Rook uitgeeft , brandende mee een

blaauwe Vlam, en hebbende den gewoonen

Zwavel -Reuk, dan is het Zwavel, of 2y
bevat ten minlle Zwavelige deelen.

Daar zyn fomtyds Natmrlyke Zwavels ge*

vonden , doorfchynend gelyk geel Barnfteen

,

met fchoone heldere Kleuren anderen ,in de

gedaante van Ertfen , zyn zeer glanzig, met

regelmaatige hoekige figuuren en vertoonen zig

als weezentlyk gebruineerd Metaal; maar men
ontdekt ras derzelver Zwavelige deelen, door

den verftikkenden Rook dien zy uitgeeven ,

wanneer menze op een gloeijende Spatel of

Asch- Schop legt.

Ten opzigt van de Metallyne zelfftandig-
Pr^eJ1

heden moet men opmerken, dat het, wanneerop Memu
zy zuiver en onvermengd zyn 3 niet zeer moeie^andigh^

]yk is de hoedanigheid van het Metaal te vin-den<

den ; maar
,

ingevalle zy gemengd zyn en de

edeler Metaalen , by voorbeeld , eenig Ailoy

hebben van de mindere, of de Metallyne zelf-

Aardigheden , in de verfcheiderley Ertfen, ge»

mtngd zyn met Zwavelige, Arfenikaale en an-

(/) Nfet onbekend zyn thans die ongemeen frsaije Oost-
jndi(che Zwavel boffen van deezen <n*rc : noch ook ds
fle k roode doorfchynende mt Hongaxie

a eng;

L %
lil. Deel. I. stuk.
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Inlei- dere deeltjes; dan is het ondoenlyk, Onderrïg*

C)IN0#
tingen te geeveD om derzelver Inhoud te vin-

den , zonder een volkomen befchryving van

de geheele Konst van Esfaijeeren; 't welk ons

beftek zou te buiten gaan. Wy bepaalen ons

tot het geeven van zulke Inüru&iën , als wel»

ke iedereen, die van Verftand niet ontbloot

is, met geen anderen Toeftel , dan dien wy in

't begin van ons Vertoog aanpreezen , in (laat

zalfcellen, om zig te verzekeren, welk Me-

taal in eenige Erts vervat zy (m )

De Proeven onderftel ik gedaan te worden

met kleine gedeelten van Enfen of Metaalen ;

zo dat, indien 'er al iets van mogte verlooren

gaan, de fchade niet groot zal zyn*

32. Proefneeming.

op Goud- Wanneer gy met het bloote Oog eenige

plekjes Goud in een Erts kunt onderfcheiden

,

zo ftampze fyn , en doeze in een Houten,

Glazen , of verglaasd Aarden Bakje. Neem
vier deelen Kwikzilver tot één deel van

de onderftelde Goud-Erts; giet die op het

Poeijer; wryf het zorgvuldig met een Houten

of Glazen Stamper , en , als de Kwik volko-

men vereenigd is met alle de Gouddeeltjes 9

dan

(m) Deeze verzekering van den Heer Forster gaat wat

ver, dewyl ze niet op de eigentlyk ver* Erfte Metaalen oï

f3i
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dan moet de Klomp of het Deeg (Amalgama) Inlëj-

door Zeemleer gewrongen worden. Vervol- DIKO -

gers doet men het doorgekomene in een Glaas-

je of Porfcleine Kopje , om het op 't Vuur

te laaten uitdampen ; dan zal de Kwik weg
vliegen en het Goud overbly ven , 't welk men
gemakkelyk fmelten kan met byvoeging van

Salpeter en Borax en eindelyk beproeven met

Konings Water > waar in het Goud fmelt en

niet het Zilver*

Indien de veelheid van Goud, met Kwik-

zilver geamalgameerd , zeer klein is en naauw-

]yks hec fmelten waardig; zo is het beter,

een glad gepolyst Plaatje van Koper of Zilver

te neemen > dat men wasfche met Sterk Wa-
ter of zeer verdunde Salpeter- Geest : dan op

dit gewaslchen Metaal of Zilver een weinig

doende van het Amalgama , tot dat hetzelve

egaal daar mede bedekt zy 3 houd het over

een gloeijende Kole, zodanig, dac het 'er niet

aan raake* De Kwik zal dus weg waafemen

,

en laaten het Zilver of Koper verguld: doch,

om 'er glans aan te geeven, moet het gezui-

verd worden 5 door kooking en wasfehing in

Water, met gemeen Zout en Wynfleen.

33. Proef-

zemineralizstrde , ge!yl$ men 't noemt, batrekke!yk is 3 gelyk

hy zelf zo even aan de h3nd gegeven hadc.

b 3
ÏÏI. Deel» I. Stuk#



IC6 Proefjneemingeh

ïnlei- 83* Proefneming.

DING.

opzü- Indien gy eenig louter Zilver in een

ver -Erts, j£rLS ontdekt, zo fcheid het zorgvuldig van

den Steen of Erts en tragt het in Sterk Wa-
ter of Salpeter - Geest te doen fmelten; 'c welk

zeer gereedelyk gefchieden zal, als het Stuk-

je genoegzaam dun en klein is, en 'er niet te

veel van ,
op éénmaal 9 in het Zuur gedaan

worde, Doe dan in de Solutie eenige Drup-

pels Pekel van gemeen Zout, en dezelve zal

ras troebel worden, een Stoffe als dikke Melk

afzettende. Zie verder de Twintigfte Procf-

neemiDg hier voor*
(

34. Procfneeming.

Alle Erts, welke 'c ook zy, die gy onder-

zoeken wilt, moet eerst fyn geftampt , en dan

cp het Vuur in een Aarden Bakje of Schottel-

tje gecalcineerd worden, roerende de Stoffe ge-

duurig niet een Yzerdraad of Tabakspyp-Steel f

tot dat zy in 't geheel niet meer Damp uit-

geeve (»)•

35. Trocfneeming*

op Tin- Stamp een Erts , welke gy vermoadt Tin

(h) Men zcekt, naaineJyk , hier alleen het vaste Metally*

re, niet het vlugge Zwavelige of Arfenikaale; noch ook het

Zoutige : zo dat n,en de^Ens, gcfïaropt zynde , ook wel

tti&t
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te bevatten: maak een Aschfchop gloei]end en ïN!- F ï«

ftrooy de geftampte Erts daar op* Hoe min-
rIN0 *

der de deeltjes knappen of viitgen, hoe meer

Tin dezelve bevat ; inzonderheid , wanneer

dezelve , door deeze bewerking > van eene

graatiwachtig rcode Kleur wordt en gedekt

met eene witte Arfenikaale Schimmel» Houd

aan met de Erts fterk te calcineeren en fcheid

het Yzer , dat 'er nog in vervat mogt zyn

,

met een Magneet. Zetze in Konings Water,

doende daar allengs maar kleine brokjes in ,

tot dat het genoegzaam bezwangerd zy 5 en

giet het dan af. Neem een Solutie van Goud
in Konings Water; laat daar van een of twee

Druppels vallen in de Solutie der vermoede

Tin - Erts ; zo dezelve daardoor paarfch wordt,

dan houdt zy zekerlyk Tin.

3<5. Proefneeming.

Indien gy, by de gekalcineerde Erts, welke optood*

gy voorneemt te onderzoeken, eenig Poeijer
Ercs*

van geftooten Steenkolen doet, en het dan zee

in een Aarden Bakje op een goed Vuur in een

Smeedery : zo het gemakkelyk wil fmelten ,

en , het dus bekomen Metaal in Azyn ont-

bonden zynde , de Solutie , door middel van

een weinig Druppels van 't Probeer- Vogt van

Wyn,

eerst mag uitloogen ; dewyl zy anders Vitriool zo:i kunnen

bevatten of eenig ander Zout*

L 4
III. Deel, L Stck*
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ï^lei- WynCO» onmiddclyk zwart wordt, dan moet'

?? wc? het buiten twyfcl een Lood Er ts zyn.

De Ertfen van Lood zyn gemeenJyk glan-

zig, beftaande uit Teerlingachtige deelen van

vcrfcheiderley grootte , naar dat zy meer of

minder Zwavel bevatten. Die groote Teer-

lingen hebben 9 fmelten zeer gemakkelyk. Zul-

ke Lood-Ürtfen, als door een Kalk van Lood

geformeerd zyn , zullen fmeiten 5 na dat zy

gecalcineerd engeftratifieerd zyn als boven , met

Steenkolen, een weinig Salpeter en Wynlteen

daar bygevocgd.

37. Froefneemimg*

OpYzet- Neem de p kalcineerde Erts , doet 'er by

eenig Boter, Smeer , Traan of andere. Vetti-

ge Dierlyke zelfÜandigheid : kalcincver het dus

ten tweede maale, g^duurig roerende, en be-

proef daïr, of de Z.üjteen of Magneet eeni*

ge deeltjes daar van aantrekke; in welk Ge-
val het Yz er is.

Of giet op de gekalcineerde Erts eenig Vi-

triool-Zuur; laatze daar mede digereeren op een
warme plaats , en

, [indien 'er een walgelyke

Reuk van komt , met een foort \ van Opbrui-

fching >

f0 Dit Proher -T^ogt wordt gemaakt van een Once Or-
pirhent en twee Oneen ongebiufchte Kalk, in twaalf Oneen
gedeftillcerd Water, op. een warme plaats we! gedigereerd- in
jen beflooten Glas 9 vierentwintig Urnen, lang * het inmid-

dels
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fching, en de geheefe Infufie wordt donker iNI e 2 ;

bruin of roodachtig > of indien dezelve een^G,
Trekzel v^n Gaïnooten of Thee zwart maake;

zo 1$ het Yzer.

Qf neem even veel droog Osfen Bloed en

W>nfteen - Zout : bra d de geftooten eo ge-

mengde Stoffe in een Kroes: ontbind de Asch

in een genoegzaame veelheid Water : giet iets

van oit Vogt in een flappe >o!utie van eene

Erts , welke men vermoedt Yze> houdend te

zyn : indien de Water ge of verüapte Solutie

bLauw wordt en een blaauw Poeijer laat zak-

ken; dan is 'er Yzer in de Erts begreepen,

38. Proefneeming.

Doet in een Glas de gekalcineerde Erts , °?
r<°-

c cr • Erts»

met een Solutie van Focalch of Wynileen*

Zout 5 te famen gemengd met die van Onge-

blufchte Kalk ^ en laat het eenigen tyd (taan op

eene maaiig warme p
]aats: indien dus de Erts

aan haare buicenzyde gedekt wordt met eene

fchoone Hemslfchblaauws Kleur 9 dan is 'er ze-

kerlyk Koper in.

Infundeer de gekalcineerde en fyn geftamp*

te Erts met Salpeter - Geest ; zet dit ter dige-

ftie

des dikwils omfchuddende : waar na her , verkoeld zynde,

wordt afgegoten en wel bewaard. Het is de Sympatbeti*

febe Inltx, als boven gemeld: zie Ji A E e R Nutiig Gèruik

van 't M'ik.ro ifaop , bladz. I}4*

llh Deel* ïf Stuk,



sjo Proefneemingen
Inlei- flie in een warme plaats ;

verflap de Solutie
BING

' met een goed deel Water , en giet 'er traps-

wyze eenig Geest van Hertshoorn of ander

vlug Alkali in ; indien dezelve blaauw daar

door wordt y dan zal de Erts Koperhoudende

zyn.

39. Pmfneeming.

opKo- j)e gecalcineerde Erts op Vitriool - Zuur
bnlt en c

. .

Bismuth. gezet zynde , zo veruap de Solutie met Wa-
ter : indien dezelve een wit Poeijer precipi-

teert, en vervolgens, door uitdamping en Krys-

tallizatie , roode Kryjtallen geeft., dan is 'er Ko*
balt in vervat.

Bisnmch en Kobalt zyn gemeenlyk in de Erts

byeengevoegd ; het eerde louter , het andere

gemineraliseerd met Rottekruid en Zwavel. De
Kalcicatie dryft 'tr de twee laatften, als beiden

vlug zynde > uit en de Kalken van JBismuth en

Kobalt blyven in het Aard» of Steenig over-

blyfzel, Het Vitriool -Zuur ontbindtze bei-

den; maar, als de Solutie met Water verflapt

wordt, laatze de Kalk van Bismuth zakken en

het overige , uitgewaafemd zynde 9 geeft het

Vitriool van Kobalt, dat roode Kryftallen heeft.

Dus kan men de Bismuth- en Kobalt - Ertfen te

gelyk onderzoeken.

40. Proef-

O) De Cinaber of Mercutiaale Erts V3lt we! zodanig, doch

©ok aikwih zeer hoog ea fchoon rood, zander zulk een

{heepig Geweer zei. Men heeftze ook van geheel andere

Kku-
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40. Proefneeming. Inlhi*
DING.

Indien een Erts, voor de Kalcinatie, eenVe* . °P

zelig geftreept Geweefzel heeft , is het waar-
piesfias*

fchynlyk een Antimoniaale. Men kanze derhalve

in een Pot doen, die een klein gaatje in debodem

heeft , gezet in een andere Pot of Kroes , zonder

derzeiver bodem te raaken, en dan, in een For-

nuis geplaatst zynde, zal ze , met gemak, in de

onderfte Pot raauw Spiesglas leveren.

41. Proefneeming.

• Wanneer , een fterk gekalcineerde Erts met Vi- .
°p

triool -Zuur begooten zynde, de Solutie, na

de uitdamping , door Kryftallizatie witte of Roo-

zekleurige Kry (tallen geeft, dan is het Spiaü-
ter - Erts of Kalamynltcen,

42* Proefneeming.

Een Erts ,voor de Kalcinatie zeer zwaar zyn-^pjcina.

de, met eene donker- roode of zwart en roodeKwik-Exts*

Kleur en een geftreept Vezelig Geweefzel; zo

is 't waarfchynlyk Cinaber of Kwik-Erts (p)

:

waar van men zig gcmakkelyk op de volgende

manier kan verzekeren»

Neem een klein zuiver Aarden Potje, welks

opening of Mond men , zo naauwkeurig als 't

coenlyk is , fluite met een Yzeren Plaatje , dat

mee

Kleuren* En de Lood - Erts valt ook , doch zeer zeldzaam ,

hoog rood, gelyk de Menie, die uk lood gehaald wordt,

is , hoedanig ik een ftukje heb,

III. Dkejl, L Stuk,
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Iniei niet een menigte kleine gaatjes doorboord ïs,

>mG* Giet in het Potje een weinig Water 3 omcrent

twee Duimen hoog,- dek het toe en leg de Erts

op het Yzeren Plaatje. Neem een ander Potje >

dat net op de opening fluit en maak de naad der

famenvoeging mee een goed Lutum volkomen

digt (q). Begraaf het onderfte Potje in Afch of

Aarde, en dek het in 't ronde niet Stèenen toe.

Maak dan een goed Vuur rondom het bovenfte

Potje , dat hetzelve gloeijend worde en houdt

het dus omcrent een half Uur» Alles bekoeld

zynde, zult gy Kwikzilver in het onderfce Pot*

je vinden, bedekt met Water.

Dus heb ik de Proefneemingen van den Heer
Fors ter, om allerley Mineraale zeifltandig.

heden of Delfftoffen te onderzoeken, ten einde

die in haar be ioorlyke Klasfeo en Rangen te

kunnen plaatzen , geheel voorgedragen, Iktwy-
fel niet of de Liefhebbers der Mineraalen zul-

len met deeze Inleiding voldaan zyn , en daar-

om gaa ik thans tot de befchryving der Mine*
raaien, volgens de hier voor bladz. 130, door

WY opgegevcoe. Klasiikaale verdeeling > over.

REG-

(q^ Zulk een Lutum of Smeerzel kan vsn Potaard met

Kalk en Zand gemaakt worden. Men neeait ook wel en-

kele beflagen Kalk,
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BES CHR YVIN Ö
DER

MINERA ALEN.

EERSTE AFDEELING.

De DELFSTOFFEN.

L HOOFDSTUK.
De Versteeningen of Petrefakten,

anders Verfteende Zaaken genaamd , in 't al-

gemeen befckouwd. Haare Eigenfchappen en

afkomst. Verfchü van de Natuurfpeelingeo.

Plaat/en waar menie vindt. Manier van Ver-

fteening. Hoe de Zee - Schepzelen op 'c Vaste

Land zyn gekomen. Verfchillende hoedanig*

heid der Verleningen. Verdeeling derzel-

ven, tot de befchryving, door Linn^eüs.

Dewyl de Klasfe der Delfstoffen,
in het Ryk der Mineraalen, geene al-

gemeene befchryving toelaat, zal ik my thans

ophouden met den Eerften Rang derzelven,

gemeenlyk Verfteende Zaaken genaamd. Hier

door verliaan wy, in den eigeatlyken zin, al-

ler-

III. DEEL. I« STUK.



x;* De Versteende Za aken

lerJey Lighaamen , uit de Ryken der Diereö

en Planten , voorheen befcbreeven , die j vaa

hunnen aart veranderd, in het Aardryk voor-

komen ; doch irin of meer, 't zy in 't geheel

of tendeele, in hunne Natuurlyke gedaante,

ïk heb daar van te vooren ieti gemeid, Ment

ooderfch' idtze van de Figuurjleenen
9
door Na-

tuurfpeeliogen veroirza^kt , doordien zy de ge-

ftalte van 't Origineel volkomen uitdrukken.

De venndering, echter, welke zydiör druk-

king , verplettering en vergruizing ondergaan

hebben, maakt hier de ofcderfcheiding dikwils

moeielyk : te meer , om dat men verfcheide

zulke Lighaamen Ferfteend vindc , waar van

ons het Origineel tot nog toe ontbreekt, Dac
men 'er, door een Scheidkundig onderzoek, nog

eenige blyken in zou moeten vinden van hun*

Den voorigen ftaat ; dat , naamelyk , die van

Dieren afkomftig zyn,door Destillatie of bran-

ding tot Kalk eenig vlug Alkalyn Zout of Geest;

die van PI nten komen eenig Zuur Vogt zou-

den moeten uitgeeven,gelyk de geleerde Heer
Walleiuus wii (r) , twyfel ik zeer, of

wel door de Ondervinding zo a'gemeen be*

vestigd zy , dat men geen andere voor ver-

fteende Zaaken zou erkennen mogen ; en dat

deeze Schepzelen , door de Verfteening , hunne
vlugge deelen meestal verlooren hebben 5 ge-

lyk

(t) Syjlem* Mmr&Ug* Ed* uit* Toni. !! p, $$8,
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lyk hy elders zegt (x) , begunftigt weinig dit t
Vermoeden (t). Hoofd^

Dat de Lighaamen * die men Verfteende
S™*'

sd@

Zaaken noemt * weezentlyk Dieren of Planten fi.*
geweest , of van dezelven voortgekomen zyn,

leert ons derzelver verfchil van andere Steenen*

die byna nooit zo naauwkeurig deGeftalte der-

zeiven hebben. In de Indrukze!s der Visfchen
*

by voorbeeld, die men op de Mansfeldfe*

Oeningfe , Veroneefche en andere Schiefers of

Leyfteenen aantreft, zyn niet alleen de Geraam-

ten en Lighaamen der Visfchen , maar ook de

Kop, Vinnen en Staart, zo duidelyk kenbaar *

dat men de Soort derzelven , ten minfte het

Geflagt , daar uit bepaalen kan. Even 't zelf-

de heeft plaats met de K reeftfteenen en der-

gelykeo. Ja in de Doubletten der Switzerfche

Leijen, hoedanigen ik 'er heb van drie Voeten

langte, zyn niet alleen de Beendertjes van de

Ruggegraat onderfcheidelyk en telbaar j maar

op de eene Plaat is dezelve aanmerkelyk ver-

heven , op de andere ingedrukt ; 't welk men
aan niets , dan aan het wcezentlyke overblyf-

zel

U) Mi p> 584.

(t) Men heeft uit fommigen , gelyk uit de zogenaamde

Joodfche Sieenen, de Belemniten en verfteeud: beenderen,

wel een ftinkenden Geest en eenlg vlug Zout Velomen;

doch uit andeten, ge'yk de Giosfopstrac ,zeei weinig en uit

*eele Verfteende Zaaken in 't geheel nieis* GESNE& &t Pt*

irificatis. Lugdb. 17 5 S, Gap. 6*

M

I
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!• zei van zulk een Schepzel kan toefcbryvetu

f°°K
D

' ^*et mlnc^cr ls m€n thans ten opzigte van de

Leliefteenen en dergelyken , nu de Zccichep-

zeis van dien aart gevonden zyn, verzekerd.

Weik een naauwkeurige gelykheid heeft in de

Echinieten 9 Cochlieten en Conchïeten 9 mei

de natuurlyke Conchyliën plaats , die dikwils*

rog met de natuurlyke Schaal bekleed , in 't

Steenryk voorkomen. Op fommigen openbaa-

ren zig zelfs de Merktekenen van uitknaaging

door Wormpjes en aangroeizels , gelyk 'er

plaats hebben aan de uit Zee gehaalde leven-

dige Schulpen. In de Verftéende Houten ko-

men de Vezels 3
de Bast , het Spint en Hart,

ten duidelykfte voor : de Bladen hebben niet

slleen hunne figuur , maar ook hun eigen ge-

weefzel > op Steenen ingedrukt 9 en de Vrug-

tcn zyn aan haare uitwendige gedaante ken»

baar.

0nder. Ik wil niet zeggen , dat *n geene Natuur*
iVneidvan fpeelingen zyn , die naar Dieren of Planten
de Natuur- r ° J *

ipeeiingen. zweemen ; gelyk men dus m zekere Grotten
9

door 't afzypelende Water , veelerley gedaanten

van Menfchen, Dieren, Planten gevormd ziet ;

doch de ongerymde grootte of mismaakte Ge-

ftalte, doet wel naast de onnatuurlykheid der-

zeiven doorftraalen. Even zo is het met de

Florentynfche , Papenheimfche en Saltzdalfche

Boomfteenen of Dendrieten 5 welken men nog*

thans ook betrekt tot de Verfteeningen, maar,

die men eigentlyk geen Verftéende Zaaken of

Pe-
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Petrefakten noemen kan ; dewyl het flegts t
Boomachtige Gevrasjes zyn 9 toevallig uit ze- Hun-

ker Mineraal Vogt door de Steenachtige zelf-
STUK*

ftandïgbeid gegroeid (v).

Dat men zodanige Verdeendc Zaaken , by DePiaat-

fla,over den geheelen Aardbodem verfpreid zou ^1™™
vinden s gelyk fommigen willen (V), is gantfch vindt,

onbewyslyk. Wie heeftze ofts uit de mid-

delde of Zuidelyke deelen van Afrika , uit

Zuid -Amerika of van de Vaste Kust van In*

die , tot nog toe geleverd ? In de befchry-

ving der Natuurlyke Hiftorie van Karolina en

de Bahama's Eilanden $ door den vermaarden

Catesby, vind ik geen het minde gewag

daar van* Heeft menze 9 tot nog toe , uit

de Westindiën of van Brafil, bekomen? Het

eenigde dat den Heer d'Ulloa ten dien op-

zigte aan de Westzyde van Amerika voor-

kwam, was een dikke Bedding van Schulpen

aan de Kust van Chili, fomtyds wel vyi en-

twintig Roeden boven de Zee verheven , daar

men Kalk van brandde tot den Huisbouw;

20 dat dezelven niet verfteend en , fchoon hy

se als een uitwerking van den Zondvloed be-

fchouwde, van veel laater oirfprong fchynen

te

fv) Zie daar van verfcheide Afbeeldingen , m 't Werk van

Knorr, over de Verfteende Zaaken, op de voorfte Plaat

van 't Eerfte Deel.

(w) Vix ulla est habitabilis Orbis pars , in qua\ ea non ïnveni-

antuc* Gësn. de Petrtficatis* Lugd. 1758. p, $1»

M a
IU. Deel. I. Stuk,
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% te zyn geweest. De Franfche Akademistea
Hoofd- hebben , op de Bergen van Peru , geen Vertteen-
STUiC»

de Zaaken kunnen viDden (x). Ik vind 'et

ook geen blyk van in de nafpooringen , on-

langs door de Heeren Fokster op de Ei-

landen in de Groote Zuidzee gedaan. Daar

komen eenigen aan de Kust van Kanada voor

en ik heb 'er uit Oostindie ontvangen , alwaar

die verbaazend groote Vaders Noachs Schul-

pen en andere Verfteeningen vallen, daar Rum-
p h i ü s van fpreeku De Heer Pallas
vondtze aan de Wolga en Okka, bezuiden de

Waldaifche Bergen, in Moskovie, overvloe-

dig, maar niet benoorden dezelven, en ons We*
reldsdeel fchynt als de Schatkamer te zyn van

deeze Zeldzaamheden der Natuur*

Meest ïn Hier komen zy byna in alle Landen voor»
Europa.

j^€n heef£ze by Lisfabon in Portugal, in

Spanje en op de Pyreneefche Bergen verza-

meld. Alle Provinciën van Vrankryk leveren

dezelven of verkalkt , gelyk omftreeks Parys^

of volkomen verfteend, gelyk aan de Kusten

van Normandie uit. In Piemont en Savoije

legt een Bedding van Verfteende Hoorecs

en Schulpen, in de Gebergten , wel negen vier-

kante Mylen groot en twintig Voeten diep:

Switzerland, zo wel als Italië, bevat 'er on-

telbaare; Duitfchland niet minder en in de

Nöö&

(z) De Geleerde Heer |, Cesnerus wil dit daafr mede te

keer gaan , dat zy dan inde Stcenige Eergen verholen konde&

akten : doch op zulk een iaarasi is alles op te loslèn.
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Noordelyke deelen; als cok in Engeland ,maa- t

Icenze gcheele Gebergten en Eilanden uit. 2™?*"
Minder komen de Verfteende Zaaken in MeLtm

Vlakten en laage Landen voor, dan in Berg- B^g-chti-
° * ce Land-

schtige Streeken. In ons Nederland zyn 'erftrecken.

eenigen , doch zeer weinige waargenomen ,

dan by Maastricht , Vifet en Aken , in de Ge-

bergten* Welk een menigte verfehaffen niet

de Krytbergen in Engeland* By Bath bevondt

zeker Heer , die 't my verhaald heeft , dat men
Ammonieten , van één of anderhalf Voet over

't kruis , in de Kalk p^attte, tot Hevigheid

der Muuren. De faooge Rotfen , aan de

Kust van Normandie, bevattenze rykelyk; zo

*vel als de Oe vers van Marmer - Bergen aan

de Kusten van de Adriatifche Zee. Haar zie-

plaats
,

naamelyk , zyn veelal Gebergten van

eene Kalkaartige natuur , of Kalkfteen en , wat

de Indrnkzcls aangaat , de Leyfteen , gelyk ik

bevoorens opgemerkt heb. Zy komen weinig

of niet voor in de Qebergten van Graniet of

Porfierfteen , en dus zyn 'er de kaale Bergtop,

pen der Atpen en elders doorgaans van ont-

bloot* In die Gebergten, daar men Mineraa-

Jen breekt , vallen zy ook zeer weinig : hoe-

wel zy in de Steenkoolen- Groeven en fomtyds

tot eene aanmerkelyke diepte uit het Aardryk

gegraven worden»

De Kalkfteen* Bergen zyn dan de voornaam* vtaiaiu

fte zitplaatfen der Verfteeningen , die 'er fqm- Kaïkfoe^
5

tyds byna geheel onveranderd in voorkojnen;

M 3 fora*
DEEL. I. STUK*
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ï* fomtyds alleenlyk verkalkt in Zand
j forntydi

[ïük

FD" in ^ey^een veranderd ; fomtyds met de zelf-

de, fomtyds met eene verfchülende Stoffe ge-

vuld ; fomtyds van binnen met Spaath bezet

of gekryftalHzeerd ; fomtyds geheel met Mi-

neraal doordrongen ; naar den aart des Gronds.

De Heer Linn^üs merkt aan, dat zy niet

door de Kalkbergen geteeld zyn , maar zelf

die Bergen voortgebragt hebben |
dewyl alle

Kalk voortkomt van Dieren, Doch men zou-

de mogen vrasgen , hoe hec dan bykomt, dat

zy allen niec vergruisd zyn geworden , maar

hunne Geltalrq behouden hebben ? Hier om-
trent brengt hy in, dat de Sappige Lighaamen

ter Verfceening onbekwaam zyn ; aan welke

hy alleenlyk de vaste Lighaamen , gelyk Schul-

pen, Beenders en Houten 5 onderwerpt (y). De
Hoornen en Tanden van Viervoetige Dieren,

zal zyn Ed. dan zekerlyk begreepen hebben

onder de Beenderen en de Bladen onder de

Houten. Dat -er ook Sappige Zaaken , zon-

der Been , verfteenen
, blykt uit de Wormen

op Ley , de Alcyoniën en Zee -Appelen.
Manier De verandering, welke deeze Lighaamen on-

leening] dergaan hebben, moet zekerlyk aan een Vogr^

dezelven doordringende , toegefchreeven Wor-

den, Het natuurlyk Water bezit op fommige

plaatfen de eigenfehap, gelyk in 'c Karlsbad in

Bo-

(y) Corpora petrifïcar.da funt foüda : Tefl$ s Qsfa , Lig*

aa. Sjfi* N*t* XIU ïom, Ui. p.
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Bohcmen en in de Waterleidingen van Arcueil l
in Vrankryk , dat 'er de ingeworpefle Lighaa- Hoofd*

men , hoedanig ook , door overtrokken wor-
STÜÏa

den met een Steenige Korst. Hier uit blykt,

dac hetzelve Steenmaakende deeltjes bevatten

en niettemin helder zyn kan. De Paaien van

de Brug van Trajanus in de Donau- Stroom

,

door langheid des tyds verfteend, en andere

zaaken van dien aart, bewyzen zulks. Voeg
hier by , dat men zelfs Hout, onder Schulp-

paden eenige Jaaren gelegen hebbende, in ons

JMederland verfteend gevonden heeft. Nog na-

der blykt zulks uit de Stala&ieten , die in ze-

kere Holen gevormd worden door het afdrui-

pende Water. Dus begrypen wy dan ligt,

dat dit Vogt in ftaat is , om Kalk of Steen-

achtige of Mineraale deeltjes , vm veelerley

natuur, in de Lighaamen te doen doordringen;

ïerwyl dcrzelver Sappen , weeke deelen en

zelfs de geheele zelfftandigheid dikwüs plaats

maaken voor die vreemde Stoffe. Zo ziet

men dat de gantfche holligheid der Conchy-

lien dikwils daar mede gevuld wordt, laaten-

de, ca \ vergaan der Schaal, niets dan bloore

Steenkernen over. Het Vogt der Kalk- en

Krytbergen,- ja 't Zeewater zelfs, is door de

deelen die 't bevat hier toe bekwaam.

Doch hoe die verbaazende veelheid van Ver* Hoe zy

fteende Zaaken in de middelfte deelen van Eu Land^
ropa, in taamelyk hooge Gebergten, kome,sekome^
is een greoter zwaarigheid. Hec minfte, dat

M 4 men
XIX. DifL. I* Sxw.
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L nien 'er vindt 5 zyn overblyfzels of kenmet»
Hoofd* fcen vsn Landdieren ; oneindig meer van Zee-
STUK»

Schepzelen 5 en wel van zodanigen, die thans

vreemd zyn of niet gevonden worden in onze

Wateren. Ook is het zonderling, dat men ge-

hcele Eergen en Beddingen van Conchyliën niet

alleen, maar zelfs* van eenerfey Soort derzei-

ven, gelyk van Oefterfchulpën, van Penning-

itecnen ën kleine Kihkhoorentjes 9 die tot gé*,

heele Rotfen famengegroeid zyn > op verfcheide

plaatfen by elkander vindt* Dit heeft fömml-

gen doen vastftellen , dat de Aardkloot , op die

plaatfen, niet een Jaar, maar verfcheide Eeu*

wen mcr Water bedekt moet zyn geweest

,

óm zulke menigten van Zee- Schepzelen voort

te brenaen , welke aldaar in ftilheid zouden ge-

teeld zyn, Zy oordeelen , dat een fchielyke

Överftrooming dezelven aldaar zo geregeld en

in zulk een menigte niet heeft kunnen neder-

ïeggen {%). Doch zy bedenken niet , dat ver

de meefte Verfteeningen , die men vindt
,
ge-

heel of ten deele gebroken , ten minfte be-

fchadigd zyn. Een Bedding in Touraine, door

den Heer Reaumur waargenomen en be-

fchreeven , zynde negen vierkanten Mylen groot,

en

(z) Over de menigte en famenhoopmg detielven is

weinig zWaarighcid , nu men weet, dat ' dergclyke Na-

tüurlyke Hoorentjes in niet mindet verbaazendc veelheid

voorkomen aan de Zeeftranden* Zie Guettard Mè^
mwtu Tom t II. p. • xxxv ;
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en twintig Voeten diep, beftaat t'eenemaal uit h
gebrokene en byna vergruisde Hoorens en HoOFr*

Schulpen (a).

Die fchrandere Natuurkenner befluit zelfs uit Door e?m

zyne Waarneemingen , dat deze Conchylien overftro^

niet door de zwaarte , welke van boven daar mins»

op drukte , in die Bedding zyn vergruisd ge-

worden ; waar dat zy reeds gebroken waren

eer zy daar kwamen. Haar nederlegging op

die plaats fchryft hy aan eene Overfcrooming

der Zee toe , door welke deezc Schulpen
,

die men natuurlyk nooit in zulk een menigte

by elkander vindt, w&ren famengehoopt en als

op elkander geftapeld. Doch deeze Hoorens

èn Schulpen waren flegts verkalkt, hoedanigen

fnen, zo groot als klein , by §oisfons,Meaux,

Chaumönt,omftreeks Parysen elders, in Vrank*

ryk, in 't Zand, zo groot als klein, overvloe-

ding vindt» Evenwel volgt uit zyne Stellingen 9

dat die ontzaglykè vergaarïngen veeleer door'

een geweldigen Stroom , dan door een ftil-

fcaand Water gemaakt zyn. Het zelfde pas

ïk toe op die Beddingen en Bergen van wee-

zentlyk Verfteende Conchylien , zo even ge-

meld: des ik befluit, dat men de overbren-

ging der Zee - Schepzelen in 't midden van

jfiuropa, ook veeleer aaneen geweldige Over*

ftüoo-

(*) M>m* de l'Asad* Royale dn Ss'mces de Paris f 17^
p. $19. Ó&avö.

M y
UI. D&EL. I, STUK*
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L itrooming 2 dan aan een langduurige bedekking
Hoofd- ^00r ^ £ee ^ loe te fchryven hebbe (&).
SX

Dïe

#

viy
Overftrooming moet vry algemeen zyn

algemeen geweest , alzo 'er een menigte Dierlyke en

gew%5
Z

t;

n
Plantaartige Zaaken , zelfs Houten, in over-

gebragt zyn ; waar van de Origineelen tegen-

woordig niet dan op een verren afftand voorko-

men» Verfcheide J3eenderen en afdrukzels of

Geraamten van vreemde Dieren en Plaaten zyn

in 't midden van Duitfchland gevonden. In

Ierland heeft men Hoorens van Amerikaanfche

Elanden uit den Grond gedolven. Welk een

menigte van Ammons - Hoornen , Anomies , Te-

rebratulieten , en andere vreemde Conchyliën ,

zyn niet in Swkzerland ontdekt. Deeze allen

onderftelien een grooten toevoer , uit afgelegen

plaatfen , door zwaare uitgulpingen van den

Oceaan (c).

en &ee» Geen algemeenc Overftrooming > nu , heb

andere^ & te vooren beweezen , zal 'er plaats gehad

£öad?ioed?hebben y dan de Zondvloed , waar van de ge-

wyde Bladen fpreeken. Ik kan echter naauw-

lyks gelooven, dat de geheele Aardkloot toen

tot zulk een hoogte met Water overdekt ge-

weest zy, dat de hoogtte Bergtoppen in Peru

ook onder geftaan hebben. Dan waren nood-

wen-

(b) Men kan hier mede de bedenkingen vergelyken van

den Heer Wright over den Oirfprong van de Verfteende

Delfftoffen; Uitgezogte Verbeid. VII. D* bladz. lol >

enz»

(e) Dat evenwel die Veifteendc Lighaamen niet zo vet

van



ÏK 'T ALGEMEEN BESCHOUWD. 187

wendig, volgens de tegenwoordige gefteldheid ï.

des Dampkrings , welke men niet kan denkenjjjjf
1

federt in dat opzigt veranderd te zyn, alle de

Wateren \ en dus de geheele Aardkloot in 't

ronde , bekleed geweest met een Korst van Ys,

20 onuaglyk dik, dat zymisfchien in geen tien

Jaaren hadt kannen weg fmelten. Op de hoog-

fce Bergen in Switzerland ziet men , immers,

afgryzelyke klompen van eeuwigduurend Ys*

Ik fpreek nietvun de gefteldheid naardenNoord-

en Zuidpool toe, alwaar het Wacer een geheele

vaste Klomp moest zyn geworden. Van zulk

eene Yskorst, nu, vindt men by Mos es de

minfte melding niet, en dat de Aardkloot toen,

op voeten en vademen naa, zo zeer met Men-

fchtn vervuld zou geweest zyn als tegenwoor-

dig , is zeer onwaarfchynlyk. Die tien Geoe-

ratién , van Adam tot Noach , hadden geen

horderde millioenen kunnen voortbrengen* De
Menfchen hadden zig , zekerlyk , toen nog

piet over den geheelen Aardbodem uitgefpreid?

Naar alle gedagten hebben zy zig maar op de

bekwaamfte plaatfen ,
allengs verder van den

omtrek van 't Paradys, ter woon begeven, en

pisfchien ook wel een voornaam gedeelte van

ons

van daan gekomen zyn , als men gemeenlyk denkt , i$

blykbaar ; alzo 'er naauwlyks weezentlyke Oostindilche

Hoorens en Schulpen $ die nergens anders vallen , in Euro

pa verfteend voorkomen en de meeften , wier Origineelets

bekend zyn , meer naar de Westindiïche of naar die van ieu

^tlantifchen Oceaan en de Middeüandfche Zee, gel y kon,
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V, ons tegenwoordig Europa, als een zeer gemaa*
Hoorn-

t
-

g(j en vrUa tbaar Klimaat s befiagen. Die Lan-

den , toen door Menfchen bewoond , konden

. dan <fe -^arrfe genoemd worden (d); zo wei

als kort na dea Vloed 5 toen het getal dier

Menfchen zekerlyk nog klein was , van hun

gezegd werdt, de gantfche Aarde was van ee-

nerley Spraake (*). Dit zag op het Volk

,

dat 3 eene laagte vindende in den lande Sinear,

aldaar den Tooren vanBabel ondernam te bou-

wen» Ook vind ik geen reden , om het gezeg-

de s dat alle hoogc Bergen , die onder den ganU

fchen Hemd pyn , bedekt werden ; in een rui-

mer zin te begrypen ; dan dat *er Jooden te

jerufalem woorden, van allen Volke , der genen

die onder den Hemel zyn (jQ. De Heidenen,

die *er toen in menigte waren > zyn dair door

zekerlyk niet gemeend geweest. Het is met
waarfchynlyk , dat 'er zig uit de Oostelykfte

deelen van Afie , uit de Zuideljken van Afri-

ka, of uit Amerika, bevonden hebben. Der-

gel yke fpreekwyzen vindt men meer in de Schrif-

tuur (f).

r>\e ten Het Opperwezen bedryft zekerlyk niets O*

^e
gI

Jitgu!
^rt0^8, ^ot zuivering der Aarde van 9t

;>ing heeft Godlooze Menfchdom behoefde de Vloed zig

EuTopabe^iet verder uit te fcrekken , dan over de Lan-
(kkkendc. deg

i (d) De Aards was vervuld met wreveJ , enz. Gen. VI. vs. n«

(e) Gen Xï. vs. u

{ƒ) Handel. II, vs. s-

Ct) pc
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den door 't zelve bewoond. Het is, volgens I

den loop der Natuure, onbegrypelyk, van waarJ
al dat Water gekomen zoude zyn, 'c welk een°

Plas -Regen, van veercig Etmaalen, over den

gantfehen Aardkloot , moest uitleveren. Eu
zulks , daar men weet , dac het op de hooge

Bergen nooit regent. Des werden ook, tot ver-

oirzaaking van den Zondvloed, niet alleen de

Sluizen des Hemels , maar ook de Fonteinen

des Afgronds geopend. Zou het wei onwaar-

fchynlyk zyn , dat die opening gefëhied warê

in de Atlantifche Oceaan , om en by de Kusten

van Afrika, niet verre van den Mond derMid-

dellandfche Zee? Dat gedeelte ces Aardkloots

geert nog hedendaags folyken van eene inwen-

dige werking, die nu en dan Aardbeevingen

,

Waterberoeringen, Uiebarfcingen van Vuur en

opwerpingen van Bergen of Eilanden uit dea

grond der 2ee , op eene ontzaglyke diepte ,

veroirzaakt. Neem de brandende Bergen op

en by de Kanarifche en Vlaamfche Eilanden

,

de verwoeftingen van Lisfebon , de Vuurbraa-

kingen van den E rhna en Vefuvius , de op-

werping van nieuwe Eilanden, enz. ten voor-

heelde. Stel eens , dat hier 3 uit Monden vaa

honderd Mylen wydte , eene Uitgulping ge-

fchied zy, in ftaat om geheel Europa, beno

vens

(f ) De gehele Wereld betekende voormaals by de. Romeinei,

röïgens den Styl van Lukas
v

, het Romeinscb Gebied. J.VAK I-

Pil&fcN. Bataviatib Genootfchap* U D» blaia, I6&«
.

HU DttLt I. Stü&t
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190 De Ver speende Zaaken

ï. vcns een gedeelte van Afrika en Afia te over-*

dekken, dan begrypt men ligt, welke een me-

nigte Lighaamen, uit de Zee, dezelve op 'c

Vaste Land heeft kunnen werpen , en die ten

deele bedekken met S!yk cn Zand ; fleepende

tevens, door den toevloed uit afgelegen deeleö

des Aardbodems , vreemde Schepzelen met zig

en die ook in ons Wereldsdeel nederleggen-

de (*).

waar- Deeze Stelling heeft veel waarfchynlykheid*

h^Jivln'
Behalve de gedagte zwaarigheden, zou het moe-

die oir- ten volgen ^ indien de Aardklootegaal met Wa-
aaak,.

ter bec]ek t Ware geweest , dat men niet alleen

de Verfteende Zaaken overal byna gelykelyk

verfpreid vond , maar dat ook de Schepzelen

van Europa verfteend voorkwamen in andere

Wereldsdeelen. Dat men in Oostindfe ook

Verfteende Zaaken vindt , kan , zo wel als die

Beddingen van Schulpen op de Kust van Chili

voorgemeld , zm byzondere Overftroomingen

toegefchreeven worden. De Groote Zuidzee,

immers, maakt, gelyk men nu ruim twintig

Jaaren geleeden ^an de overdekking van Cal-

lao,

Immers dus behoeft men geen toevlugt te neémen toe

de nooit beweezene Ondetfte ling , dat de Aardkloot weïeer

een anderen flind zoude gehad hebben 9 ten opzigt van de

Zon : waar d ior Dieren cn Planten van heetcr Lugt-Stree*

ken in Europa konden gegroeid zyn. *c Vetfchil ten dien

opzïgte ware te groot : anders zou men het misfehien van
de gezegde Uitgulping en gedeeltelyke bedekking des Aard-
kloors, welke bovendien dc veelheid des Wateis aan den

au-
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lao, de Havenftad van Lima in Peru, by eene I;

geweldige Aardbeeving waarnam , fomtyds Hoofö.'

; zwaare Verheffingen aan de Kust, en kan dus
STÜK*

I geheele Eilanden hebben overdekt; 'c weJk het

vinden van zulke verbaazend zwaare Fontein

-

I

bakken , als naauwlyks zes Man kunnen draa-

gen, op de Gebergten der Molukkes, (die ook

zeer aan Aardbeevingen onderhevig zyn , en

met brandende Bergen bezet ,) niet onwaar-

fchynlyk maakt*

De Verfteende Zaaken nu, zo, welke Big* VAfctóW
lende aart

reeds op 'c Vaste Land bevonden 3 als die uitdet vet

de Zee afkomftïg zyn, verfchillen in hoeda-
tteer,ingeiH

nigheden. t. Sommigen , welke men ook daar

onder telt, zyn maar weinig veranderd; ge!yk

de gegravene Houten , de verkalkte Schulpen ,

Beenderen en dergelyken , die niettemin tot de

Delfftoffen , behooren , om dat zy in het Aard-

ryk gevonden worden. 2. Anderen zyn geheel

overtrokken met een Steenige Korst, die flegts

de gedaante van deeze Lighaamen aangeno-

men heeft, zonder in dezelven in te dringen:

maar

anderen kant meeste verminderd hebben, kunnen afleiden

en dan kon het een andere reden zyn v^n de langdunrigbeid

des Zondvloeds , welke tot de enkele vernieling des Mensch»

doms niet vereischt werdt, poeh die Onderfteliing , door

Wallehius met zo veel kragt geopperd; vervalt doordien

de plaats van 't Parndys dan onder den Evenaar of tuslchen

de Keerkringen , en dus in een zeer beet Klimaat, moest zyn

geweest; 't welk men niet kan onder dellen of met derzei ver

aangenaamheid overeenbrengen.

lii. DïEi*t u Stuk,
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I. maar dee/<e behöoren toe den volgenden Rang i

sa^K
FD

" onc*er den naam van Overkorflmgen. 3. Van
*

• fömmigen is flegts de holligheid met de een of

andere verharde nde S toffe gevuld en zy hebben

hunne natuurlyke Schaal , weinig veranderd ,

behouden > of ten deele verboren of geheel,

als wanneer menze Steenkernen noemt ; gelyk

het Geval is met veele Verfteende Conchyliën i

die met Zandfteen , Key of zelfs met Mineraa-

Ie en andere Stoffen gevuld voorkomen , of gé-

heel daar uit beftaan, en dus het Modél uitle-

veren van de holte , door het Schepsel be-

woond. 4. Van verfcheidene vindt men de bloo-

te Indrukz&lsj en wel meest op Leyfteen; gelyk

, van Visfchen 3 Infekten en Kruiden. 5.Eenigen 5

eindelyk, zyn volkomelyk in Steen veranderd,

zodanig ^ dat men het inwendig Geweefzel,zo

wel als de uitwendige Gedaante, daarin nog

duidelyk kan befpeuren: 't welk plaats, heeft ia

de Verfteende Houten , landen
, Hoorens,

Beenderen , enz*

vcrdceiing Tot een bekwaame befchryving der Verfieenin-

^
r

B^
rchlï

"geia
,
beginnen fommigen met de Planten , vervol-

gende met de Plantdieren , en dan met de Schaal*

en Schulpdieren , dus tot de Visfchen en ein-

delyk tot de Viefvoetïgén komende (#)• De
Heer Linn/eus fchikt dezelven* niet onge-

voeg-

(g) Op dergelyken trant is de Methode van de Heer

Wau-èrius en die van WALCH ± beiden zeer bekwaams

Mineralogiften , ingericht*
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voeglyk , in de zelfde Orde, als de twee voor- I.

gaande Ryken door hem befchreeven waren ,
Hoofd»

'e welk tot duidelyker onderfcheiding dient. In
STUX*

de eerfte plaats Itelt hy die van Menfchelyke

Lighaamen en Viervoetige of wel der Zoogen-

de- Dieren in \t algemeen , en eindigt met de Ver-

it ei ingen van Planten of naar dezelven gely-

kende Dendrieten. Dit is dan zyne Methode.

Petrificata* Versteeningen.

A. Echte of waare.

1. Zoolithüs* Van Zoogende Dieren.

2. Ornitholithüs. Van Vogelen.

3. Amphïbiolithus. Van Amphioiën.

4. Ich th yolithüs. Van Visfchen.

5. Entomolithüs, Van Infekten.

6. Helmintholithüs. Van Wormen.

7. Phytolithus* Van Planten.

B. Onechte of nagebootjie

8. Gr aptolithus. Dendrieten.

III. Deel. L stuk.

IL HOOFD-
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Hsofd- II. HOOFDSTUK.
$TUEj

Befchryving der Verfteeningen van Zo ogen-
de Duren , genaamd Zoolithi : derzelver

zeldzaamheid, inzonderheid die van Menfche-

]yke Lighaamen en Geraamten. Gebeente

van Reuzen, zo genaamd, waarfchynlyk van

01yphi r ten of andere groote Dieren. Ver-

steend Ëlpebeen en Eenhoorn* Beenders van

Herren of anderen : van Zee Dieren , Wal-

visfchen
% èn&> Onbekende Beenders. De Tur-

koizcn van Tanden afkomflig.

Vfrftee- TP\oor de Verfteeningen van Zoogende
zcogende

~^ D eren verftaan wy de Ferfteends
Diuc« Lighaamen , Geraamten of Beenderen, van zo*

danige leevende en zg beweegende Schepze-

len , als tot de Eerfte Klasfe van het Ryk der

Dieren, volgens het Samenfeel van den Heer

Linnaüs, door my tot dus verre hy uit-

breiding en verklaaring nagevolgd, behooren

Het zyn, naamelyk, de genen, die leevendi-

ge Jongen b3aren en dezelven aan de Borflen

ter opkweeking zuigen laaten. Sommigen noe*

men ze , hierom , wat grappig, Geborstte, waar-

om niet liever Pramdieren ?

Ten

(h) Zie 't I. DEELS, I. Stuk. van dfieze Natuartyfa

flifltrie , blad*# U8 , 129 , enz.
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Ten opzigt van deeze Verfteeningen moet IJJ

men in 'c algemeen aanmerken , dat zy veel Hoofd-

zeldzaamer voorkomen dan de Verfteende
*TUK *

Schulpen en andere Zee - Schepzelen. Dit zJtdJLm^

febynt ecnigszins vreemd, en zou weezentlyk ^°
a^

zo zyn , indien men onder (telde dat de Aard-

kloot , voor den Zondvloed , zodanig of byna

zodanig met Menfchen en Viervoetige Dieren

vervuld ware geweest, als tegenwoordig* Dit

onderfcheid, bevoorens door my opgemerkt ,

fchynt andere Autheuren niet in gedagten te

zyn gekomen (i). Ten tweeden moet men in

acht neemen , dat niet alleen de weeke Dee-

len deezer Schepzelen ligt verrotten, maar dac

ook de Beenderen van dien aart zyn , dat zy

fpoedig vergaan op vogtige plaatfen ; ten min*

fte rasfer dan de bekleedzels der Schulpdie-

ren. Hier by km men voegen, dat de Men-
fchen en veele Viervoetige Dieren , zig by
eene Overftrooming beter hebben kunnen be«

waaren , van begraven te worden in Zand en

Slyk, rekkende hec Leven zo larg moogelyk,

en dat dus derzeiver Lyken of Krengen ,ein-

delyk , na 't verdrenken , weder boven dry*

vende of ergens bloot op de Aarde neder,

gelegd , niet lang in wezen zyn gebleeven ;

voor-

(i) Ten minfte vind ik hec n»ec opgemerkt by den Hoog-

geleerden Heer Walch, in zyn zo voortreflelyk Werk over

de Verfteende IZaa'kfin , alwaar zyn Ech in 't Xül. Hoofdituk

des Tweeden Deels, bladz* 337, hier van fpxeekt.

N a
m. OEBL. I, STUK,
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II. vooral nïct van den tyd des Zondvloeds tot

Hoofe*
he(]en toc# |) e Beenderen , welke men ver«

kalkt vindt , zyn zekerlyk vanlaater oirfprongfi)

en d e men , weezentlyk Verfteend ,
diep uic

den Grond graaft , werpen het Gevoelen y dat

de Vertteeniogen, in *t algemeen, van een lang-

duurige vertoeving der Zee boven de tegen-?

woordige Oppervlakre des Aardryks zcudea

afieidelyk zyn , geheel onder voet. Immers

hoe konden de Beenderen van Landdieren ia

de Bergen zyn gekomen , indien dezelven niet

met Aarde overltelpt waren , 't zy door Aard-

beevingen , 't zy door geweldige Overftrco-

rningen of Uitgulpingen van de Zee (l).

Onder de Verfteeningen van Zoogende Die-

ren, nu a zyn de meetten flegts van losfe Been-

deren 3 en weinigen regt kenbaar, om dat zy

zelden onbefchadigd voorkomen» Ik zal hier,

in de eerfce plaats , van die van Meafchelyke

Ughaaroen fpreeken,

(O

(k) Ge' ylc ti'.c genen , wair over de Heer Gïjëïtard

een geheel Vertoog, met Afbeeldingen, in 't licht gegeven

heefr
, aanmerkende, dit menze al roos in Grotten op elkan»

der geilapeld vindt; ( Zie zyne Memoiret , Paris 1768. Tom. I.

p. 2.9, 3 5 &c.) 't welk niet gezegd kan worden van de Ver-

beende Beenderen der Zoogende Dieren in *t algemeen.

(/) Dit zal de reden zyn, dat men wel de Beenderen van

grootc Landdieren ' erftcend vindt, maar weinige van groo-

te Zee Dieren (Walvisfcben, by voorbeeld 9 ) alzo dezelven

zig hebben kunnen redden; hoewel 'er nogthans eenigen van

'dien aart yooikomfen, als uit het gegraven Eenhoorn blykt.

Van zodanige Bergen kan men toeftaan , datzy, (gelyk But-

S01$
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(ï) Verfleeningen van Menfchen. 2f#

Hoofd*
Vcrfleeningen van geheele Lighaamen van*Tus#

ÏVlenfcnen zyn ten uitcrfie zeldzaam. Dewyl . U .

cr, in de matlVe Ja^ren 3 zo fterk naar Ver Hom nis.

ïteencie Zaaken gezögt is, door dien de Lief
- LiShSm.*

hebhéry daar in nog dagelyks opwakkerl , is

het ten uitérfte vreemd , dat men zia; ten dien

öpzigte moet behelpen met een Hiftorie van

by de twee Eeuwen oud. Henckel verhaalt

uit de Schatkamer der bovennatuurlyke Gebeur-

tenisfen van HapPeliüs, dat in den jaire

I583' j by Aix in Vranbyk, by het doörzaagen

van een Steen , daar m een holligheid gevon-

den werdt , om het Geraamte van een Men-
fchelyk Lighaam fluitende , welks Beenderen

zeer hard dóch vergruisbaar waren en de Her-

fenen zodanig verfteend , dat men *er met Staal

Vuur uitfloeg De Herfe&pan £al waarfchyn-

lyk , gelyk in de Echinieteti gebeurt, met eea

Sloffe van Keyfteén zyn gevuld geweest. De

50N van de Gebergten in 't algemeen beweert ,> door Zee*

Srioomen veroirzaakt zyn. Z'e de Uitgezogte V'erhandelingen

±

als boven, VII. Deel, bladz. ioi, enz,

(1) Zoolithus Hominis. Syft. hzu XII. Tom. ÏM. Gén.

$S. Sp. r» Gksn. Peirif 73. Ancropolirhus toiius Corporis.

CARTH Miner. 8U WALL. Mineralog. Tom* II* p. 578* An*

tropolithi prxeipuura Specimen
J» J Scheuchzeiv Homo Di-

luvii Teités, Tigur* 1726, Qiirto , cum fïg. Phil. Trans. Acl.

Ura.hL &c. $ t
Perrificatuiii Hominls* iUBPEi. Schalk* $?9 a

H&HCK. Flora Saturr.izani* 532.

N 3
Ï!I. ÈitL I, Stuk,
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II» Hiftorie , welke hy 'er byvoegt , dat te Frcy,

£*
D

" burg , in 't begin deezer Eeuw , eens Menfchen

Lyk in de Grond zou zyn gevonden, 't welk

'er anderhalf honderd Jaaren in moesc gelegen

hebben , en waar van de Herfenen zig nog

Sneeuwwit en geheel frisch vertoonden ; doet

weinig ter zaake. Die twee Menfchelyke Lig*

haamen , welken in de Groeven van Fahlun

met Vitriool doordrongen zyn gevonden , waar

van Cronstedt gewaagt en tot welken de

befchryving van zodanig één, ïn de. Sweedfche

Verhandelingen, behoort, komen bier nader in

aanmerking , dan de Momiën ,
?
t zy door Bal-

feming of enkele uitdrooging geformeerd en

de Kinderen in 's Moeders Lighaam verhard.

De Man van Keyfteen, daar Worm ius ge-

wag van maakt en de Verfieende Voeten , by

Calceolarius , zyn waarfchynlyk enkele

Natuurfpeelingen (m).

Hier zou men , indien 'er eenig bewys van

was, de Hiftoriën moeten t'huis brengen van

geheele Troepen Menfchen, die met Paarden ,

Ey tuigen en al hunnen toeftel , verfieend wa^

ren; gelyk d'Acosta van Spaanfche Ruiters

in Amerika, Helmont van Tarters in de

Woeüynen van Afia en anderen van zekere Stad

in Afrika, Bidoblo genaamd , verhaalen , die met

ai*

(m) Zie breeder : WALCH Ferfleende &aakex* II. DEEL
II. Stuk, bladz. 339.

(*j Vid. Gammarologia, SACHS A LOWSNHEIM» p. IJj»
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alle de Irwooners was veriteend. By Tripoli ir.

zou ïulks een Stad of Vlek, Gherzé genaamd , Hoofd-

in laacer tyd, zyn overgekomen; maar het na*

der onderzoek heeft geleerd , hoe deeze V er-

haaien weinig meer gronds hebben , dan dat

van de twee Steenen Monniken in Duitfchland

en dergelyken : dewyl men toevallige figuuren

van Steenrotfen voor Verfteende Menfehen en

Dieren heeft aangezien (*). Zo zal 't ook

zyn met die Plaats , Ras Sem genaamd in Cy-

renaifch Libye, gelykende naar een verwoefte

Stad, alwaar platte Verfteende Zee* Appelen

CEchino Spathagi) gevonden worden , welken

de Arabieren uitventen voor verfteende Brood-

jes*

Van Menfchelyke Geraamten of Skeletten* skelet of.

wordt dat by Scheuchzer , op Oemngercen.

Leyfteen , 't welk die kundige Autheur als een

bewys van den Zondvloed aanmerkte , thans

veeleer voor het afdrukzel van een Vifch , dien

men Meirval noemt, gehouden (n). Dus ver-

valt dan zyne zo kragtige redeneering , in

een Werkje opzettelyk daar over uitgegeven ,

t'eenemaal (0). Uit een dergelyk Exemplaar,

't welk de Heer Gesnerus in bezitting

hadt 3

s

(n) Zie WALCH als boven en Wallerius; item de Af-

beelding by BOüHGUET, Traité des Peirifications. Tab, Lt,

N. 441 , als ook D* ARGENV ILL£ Ory&ol. T, 17, |

(fi) GeSN. de Petrificatis* p, ?6.

N 4

l\h Deel* U STUK,
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II. hadt, was zulks beflooten. Naderhand echter
Hoofd ^t zelfde Natuurkenner, van Reutlingen
stuk.

gwaben> een Leyfteen bekomen , welke een

waare Anthropolieth kon zyn (p). De Verhar:*

len van Kiucherus bevestigen de beftaan-

lykheid van gedeelten van Verfteende Men*
fchen Geraamten en ook anderen , in deeze

Eeuw, hebben daar van gefproken (q).

Menfchen- Veel meer voorbeelden vindt men van Ver*
Bcendeien

'fteende Menfchen - Beenderen , doch meest ge-

calcineerd of verkalkt voorkomende, dan wee-

zentlyk verfteend , en fomtyds ook, gelyk op

de Eilanden Cherfo en Oftro , in de Adriati-

fche Zee , met roode Mergel of Kalkfpaatb

overtoogen. Dus vindt men Herfen puimen >

Kaakebeenen, Tanden, Schouderbladen , Sleu-

telbeenen, Wervels , Ribben , Heupebeenders

en Beenpypen , als ook Beendertjes van de

Handen en Voeten , in Meisfen , in het Hol

by Schwartsfeld aan de Haarts
; by het St#

jans Klooster onder eene Rots, in de Berau-

ner Kreits van Bohemen , by Canfcadt in 'c

Wurtembergfe , in een grover en losfer of fy-

xier en vaster Zandfteen , in Dropfteen , als

ook, in Spanje naamelyk , in Agaath - Rotfen

en dan lbmwylen met Kryftallen aangevulde

Scheüchzer befchryft Verfteende Wer-

vel-

(p) Andrea fchweits. Bricfe. Hanov4 Magazin. 1764»

(q) Miscell. Nat. Car. Dec. II, Anti* VI. p. 17^
(r) Or^tlologie Tab. 17» Fig. 3, Sic van dit alles brecder ,
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velbeenderen , A\e als met een zwart Vernis H.

overtoogen waren en Davila een Herfen-g^D '

pan , welke door en door mee Spaanfch Groen

was gekleurd Inzonderheid is het Verfteende

HoofJ , in de Berden niec ver van Rheims ge-

vonden , dat men by d"A rcenville afge-

beeld vindt , opmerkelyk , als hebbende de

geheele holligheid met een vast Gefceente op-

gevuld, en de Beenderen zelf niet enkel ver-

kalkt, maar hard verfteend (r)*

Kortelyk moet ik hier gewag maaken van
d

Ceen -

de zogenaamde Reuzen Beenderen. Men kan Reuzen!

niet twyfelen, of daar zyn oudcyds Menfc Ken

geweest van meer dan gemeene grootte; aan-

gezien in de Heilige Schrift van Reuzen ge-

fproken en de maat derzei ven opgegeven wordr,

Zy waren 'er al vroeg en voor den Zond-

vloed 0> Naderhand was Og
f Koning van

Bafan , alleen van de Reuzen overg^bleeven

,

hebbende een Y/eren Bedfcede , van negen

Ellen langte en vier Ellen breedte u> Hier

uit befluit de Heer Wallerius, dat hy

zestien en een halven Voet hoog zou zyn ge-

weest, en vindt het niet onwaarfchynlyk, dat

de grootte der Menfchen zig tot agttien of

twintig Voeten uitgeftrekt hebbe. Dus zou-

den 'er Menfchen zyn geweest , drie of vier

maal

Walch over de Verfteende Zaafan. II» I>» IU STur, bladz.

341 y enz

(s) in dietyd waren 'er Reuzen op de Aarde Gen. VMs,4*
(t) Deuter. Itl. vs. II.

N 5
lllo D£KL. I. STUS.
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maal zo lang als de tegenwoordige gewoone
* " maat. Wie zou voor zulke Monfters niec

fcbrikken co beeven ! Dan konden met regt

de Israëlieten zig by Sprinkhaanen , ten opzigc

van de Kinderen Enaks , vergelyken (y). Maar

dit is zeer ongerymd , en fteunt op geenerley

gezag* Een Menfch van dubbelde langte is

omzaggelyk genoeg , zo hy een evenredige

dikte heefc ! Die Koning van Bafan was ze-

kerlyk zo lang niet als zyne Bedftede , en de

Ellen , ftaat 'er woordelyk by , waren genomen
naar eens Mans Elleboog

, (dat is naar den

Onder- Arm) , of Kubiten , van ruim een Voet

langte : zo dat Og , op 't meefte, tien of elf

van onze Voeten lang zal zyn geweest. Ik

heb voorheen reeds berekend, dac Goliath

niet langer is geweest , dan ruim twaalf Voe-

ten , Amfterdamfe Maat, De vermaarde Ca*

janus , die wy gekend hebben , en de Spaar-

wouder Reus , zogenaamd , waren om en by

de negen Voeten laDg O), De Patagonen ,

waar van de Heer W alle riüs fpreekt ,

als doorgaans negen of tien Voeten lang zyn-

de, zyn,gelyk men naderhand bevonden heeft,

niet langer dan omtrent zeven Voeten : 't welk

al een aanmerkelyke hoogte is. Zo dat men,
met dien Heer, geen heele en halve Reuzen

behoeft te ftellen : byna ge!yk het Heidendom

fprak van heele en halve Goden! Maar het

blykt*

(v) Numeri XIII. VS» 33.
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dathy ook de Fabel van de Pygmeen, een Ma- II.

tie van Mecfchjes in Afrika , die maar een HoOFn

Elle of om en by de twee Voeten hoog zou«
STUK#

den zyn , geloofd hebbe : alzo hy daar ten

deele zyn bewys uit haalt (y).

Dewyl gedagte Koning van Bafan de laatste

overgebleeven van de Reuzen was , en Go-

liath van een uitermaate groot (latuur onder

de Philifthynen geweest is , zou het wel fchy«

nen , dat zy op Gods bevel allen vernield wa-

ren* Dus moeten de Beenderen van Reuzen,

ten minftedievan laater tyd dan de Zondvloed-,

hoedanig men onder (tellen mag de rneefte Been-

deren ce zyn, welken men op elkander gefta-

peld in Grotten of onderaardfche Holen vindt

,

uitermaate zeldzaam zyn. Hierom is 't ook

niet billyk, die by uieftek groote Beenderen,

welke nu en dan voorkomen ^ al gelyken zy

eenïgermaate in figuur naar die van ons Ge-

flagt, voor Menfchen Beenderen te houden.

Ribben , Beenpypen , Tanden hebben de Die-

ren veel naar die der Menfchen gelykende :

doch zo lang men geen Bekkeneelen , Han-

den, Voeten of dergelyke (tukken, wier on-

dericheidende Kenmerken bekend zyn , komt

te vinden 9 zal men de geiagte groote Been*

deren (doorgaans , gelyk het met veele Ver-

fteen-

(jf) Zie het i: Defls. I. Stuk, van deeze mync Natuur*

Ifa Hiftorie, bladz. 146.

(y) Wall. Mimralogia. Tom» IL p4

XII. DEEt, I, STüKg
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H. fceende , inzonderheid Verkalkte zaaken gaat*

stük
115

" merïce'yk afgefleeten en onduidelyk,) waar vaa

men zo veel ophef gemaakt heeft , of voor Been-

deren van Olyphanten en Rhinocerosfen , van

Walvisfchen en andere Zeedieren, of voor

Stala&ietifche Natuurfpeelingen , moeten aan-

zien O).
wervel- Een weezentlyk Petrefakt , dat men tot de

dcnkhyn voorgemelde betrekken kan , levert het Been
plaat i. u ït ^ dat my van den Rhynkant is toegefchikt,

hier nevens in Fig. i, op Plaat I, afge-

beeld. Het was , volgens het byfchr.fc , ge-

vonden in de Swetzinger Tuin , welke my
gezegd wordt een Lustplaats van den Keur-

vorst van de Paltz te zyn, naar den kant van

Manheim. De blyken van Articulatie, diezig

onder aan hetzelve vertoonen , doen vastftel-

len dat het een Been geweest zy. H t uit*

fteekzel aan de bovenzyde, fchynt wel eemgs-

zins naar dat , op 't welke h*t Hoofd in de

Mensch en veele Viervoetige Dieren zig om-

draait, aan het tweede Wervelbeen vin den

Hals , te gelyken. De Zoom , welke men daar

aan vindt , fchynt gedeeltelyk ook daar toe

niet ondienftig. Maar , op welke manier het-

zelve aangevoegd zy geweest, en tot welk

een

(z) Van dien aarr waren de Steenen Handen, Voeren,

Schenkels , Ribben , enz. die veel by *t Kaftee' Blanken-

Hein t onder den naam van HCnoebenfleinen
f uirgegravea v/er-

den t
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/lag van Dieren het behoord hebbe , of het ir«

een geheel Stuk zy, dan afgebroken of afge-
Ho(

^
D*'

fleeten , ben ik niet in Haat te beflisfen. Al-
$TÜ

les in aanmerking genomen , zou het wel fchy.

nen een ftuk te zyn van 't een of ander groot

Wervelbeen* Het is hier zeer verkleind.

(2) Verfteeniogen van Viervoetige Dieren. ir.

'Zóylhbu*

De tweede Soort van Verfteeningen noemt aum
'

tr .0 Van Viet**

de Heer Linnjeus Zöolithus Cervix dat isvoetigc

Verlteening van Herten ; doch dewyl 'er ook
Dieren "

gedeelten van andere Dieren Verfteend voor-

komen , zo is het beter de< ze Soort , mee

Walleriüs, tot de Viervoetige Dieren ia
s
t algemeen uit te breiden Sommigen noe-

menze , met Walch , Tetrapodolithen 9 't

welk het zelfde betekent. Men vindt daar

van ook zeldzaam de üeenderen by elkander

of tot Geraamten famengevoegd , en de enkel-

de Beenderen zyn zelden zo volkomen of zo

onderfcheidelyk a dat men het Geflagt 5 veel

min de Soort 3
daar uit kan opmaaken. Van

fommigen nogthans zyn de Beenderen bekend

geworden.

Die

den, zo Sachs van Lowenheïm vcrhialt; daar van zeg-

gende: Natura ex pttrofo Semine , in Terra penetralibu$ ,

pluiculis in locis , Osfa putaritia Gigantum ec Manus Saxeas

eUkorat. LiBAV. Libr. I* fing. p. -ós, Cammarologia i5^>

T. 7.

III. DUL.I, STCK,
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w
Ui Die der Olyphanten verdienen hier, otn dat

Hqofj*-
Zy $fcwUs voor Reuzen- Beenderen gehouden

J

oiyphan 2 > D > de eerfle P'aats. Men wil geheele Ge-

t«n* raamten daar van, verfteend, gevonden heb-

ben, en, wanneer men aanmerkt, hoe al van

overlang , nu en dan , zodanig een Dier in

Europa is gebragt , aldaar geftorven en be-

graven, wordt dit niet onwaarfchynlyk. Dus

vondt men , in 't jaar 1695, by Burgton tus-

fchen Gotha en Langenfaltza , een zodanig

Skelet, en te Baden in Ooftenryk was al vroe-

ger een dergelyk gevonden. Ten opzigt van

dezelvcn , nogthans , zo wel als ten aanzien

van de enkelde Beenderen , kan men dikwils

niet zeker weeten , of die van Olyphanten ,

dan van Rhinocerosfen of zelfs van Kemels

en andere groote Dieren, gelyk Aver-Och-
fen of Buffels en Paarden zyn. Die men 'er

van gevonden heeft , zyn meest (lukken en

brokken (a) en worden veelal uit de grootte

beoordeeld. De meeftea komen flegts ver-

kalkt , of weinig van den natuurlyken (laat

veranderd , voor ; zelden van aanmerkelyke

zwaarte , hebbende een zoetachtigen Reuk ,

die bederf aanduidt en eene geelachtige witte

of bleekgraauwe Kleur.

\ Elpen- De Tanden en Kiezen der Olyphanten, die

(a) Gelyk die by WALCH in Afbeelding gebragte , IJ*

!> Tab, H , V.
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men uit den Grond delft , zyn te duïdelyker u
kenbaar en de eerften maaken het Gegraven Hoofd;

Elpenbeen* , dat in de Apotheeken , als cen STU*'

Zuurbreekend Middel , bekend is , uit. Het /J/af

gelykc , zo wel als de Kiezen , zo zeer naar

de natuurlyke Oiyphants * Tanden in figuur,

dat men zig , ten opzigt van 't gegraven Een-

hoorn , daar mede niet ligt kan vergisten. Niet

alleen in ons Wereldsdeel, by Esperibdt, by

Camburg in Thuringen , by Hildburghauzen in

Frankenland , by Halte in Swaben , niet ver

van Bafel, in Italië en Hongarie, worden d e-

ze Verfteeningen gevonden 1

, maar zy komen
ook in Noord- Amerika en in Siberië voor Qê%

Deezc Tanden zyn ook, meestendeels, maar

verkalkt, zo wel als de Kiezen; gelyk ik daar

van aanzienlyke fiukken heb , die van buiten

byna natuurlyk zyn van Kleu * , dat is geelach-

tig of bruinrood , van binnen wit* De zelf-

Handigheid is fomiyds Bladerig of Schilferig en

ook wel met zwarte plekjes cf Boomacfrige

figuurtjes geftippeld. Men vindtze lomtyds

glad, fomtyds ruuw van buiten. Zelden heb-

ben zy de hardheid en natuur van den Agaat-

fteen. Men heeft Tanden tot vj^r , vyf en

zes Voeten lang, gevonden en tot Honderd of

anderhalf honderd Ponden zwaar : doch de

meesten zyn fragmenten. Van de Kiezen hadt

KüKD»

(&)^GmeliN Relfe dureb Sifork.

HL DEEL. 1 # STOK*



Versteen ingen

j£ Kumdmann 'er eene , die twaalf Ponden

Hoo d- zwaar was. De myne is ongevaar de helfc van
ltok. een K.ies ^ welke, gelyk die van Davha,

wel negen Duimen hoog en zevendhalf Duim

breed zal geweekt zyn , als zynde ook drie

Duimen dik en beftaands uit negen Plaa-

ten

Ucenders Dat men van Rhinocerosfen , Kemels Paar«j

«
n
Sdcr?den » ^ffels, 2ls ook vsnRunders, SchaapenJ

Beeöen, Boeken , Varkens , ja zelfs van Aapen en an-

!

der Viervoetig Gedierte , nu en dan Beende*

ren , Koppen of Geraamten gevonden heeft f

is uit de omfcandige befchryving , welke de
j

kundige Hoogleeraar Walch daar van ge-

geven heeft , t'overblykbaar. ïe minder is !

zulks van de Herten (2) te verwonderen, die

van ouds her het algemcenfte Wild hebben

uitgemaakt. Spa da fpreekt van een volko-

men Herts Geraamte , dat in het Veronetfch

Gebergte gevonden werdt, de hardheid heb-
'

bende van Keyfteen. Ook maakt de geleerde

Noorfche Bisfchop Poktoppidans van

verfteende Hertshoornen, die in Deenemarken

gevonden waren , gewag , en de Heer van
Bork van anderen , met Yzer - Oker door-

dron«

(*) In 't KaMnet van Richter wordt van een VerfleerAt

Snytand des Olyphants gefproken,- maar, aangezien dit Dier

£eene Snytanden heeft, zal men 'er een Honds- of Hoek-

tand, welke de pewoosic Olyphants - Tanden zyn, door ver-

baan moeten. Dit blykt te meer, alzo die Autheur hetzelve

Ebur fosftls noemt, er- heeft de geleerde Walch hier op

geen
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drongen, te Bareuth. Op andere plaatfen zyn

flukken daar van voorgekomen en een gehee- Hoofs;

le Kop, die verfteend was , in Engeland met
STUjr*

het Gewey nog daar aan. Die men in Ier*

land vindt , acht men veeleer Beenders van

Elanden te zyn , waar van men een geheel

Geraamte * in 'c jaar 1729, in Silezie wil op.

gedolven hebben , dat in een byzonder Werk-

je is befchreeven» Twee Jaaren daarna zou

by Oedingen , in Westphalen *een Elands Hoorn

zyn uitgegraven.

Ten deezen opzigce zyn de Waarneemin-, '«vrahfe

gen van den geleerden Heer G UÊTTARD , genomen

Lid van de Koninglyk Franfche Akademïe J°£jfJ
der Weetenfchappen te Parys , opmerkelyk.

Zyn Ed. verhaak , dat men nu dertig of veer-

tig jaar geleeden , omftreeks Etampes , (een

Stad die twaalf Mylen van Parys 3 op den

Weg naar Orleaiis , gelegen is 3) een groote

veelheid van Beenderen vondt , meest van

Herten > gelyk uit de daar by zynde Hoornen

bleek, doch daar onder ook eenigen als Schaa-

pen Beenderen , eh buitendien nog twee zeer

groote , verre die van al het zo tam als wild

Ge-

geen acht geflagen , toén hy deswegen driederley Verftèendc

Olypham* - Tanden ftelde. Zie zyn 11. Déél, bladz. 350.

(a; Zoolhhüi Cervi. Syji. Nat, XU. Tom. llu Gen. 3tfe

Sp. 2. Syft. Nat. VIII. p. *oi. N: 2 Gesjj. Petr, 70. Petri*

fïcatum Cervi totalis. Spada. p. *S, Cornua Cervi faraifc

Ji. Phïl. Trans* N. 2*7, p.' 439*

O
III. ÜISL, I. $TVE.
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II* Gedierte, dat thans in Europa voorkomt, over*
'0FD '

treffende. Zy waren gevonden door een Werk.

man , die bezig was aan het in Hukken flaan

en flegten van Bikfteen - Rotfen : fommigen

lagen tusfcbcn , anderen onder dezelven. Zyn

Ed. vergelyktze by de genen , die men op

andere plaatfen van Vrankryk , als ook in

Duitfchland en elders vindt, en geeft 'er niet

alleen omftandige befchryvingen , maar ook

naauwkeurige Afbeeldingen van ; waar uit

blykt, dat dezelven meest van Herten 5 Ren-

dieren of Elanden, waren en het grooteBeen,

van drie Voeten langre , acht by veeleer van

een Aver - Ochs of Wilden Buffel , hoedani-

gen 'er oudtyds in Gallie waren, dan van een

Olyphant afkomftig te kunnen zyn. De Gal-

liërs , zegt hy , waren by wylen gewoon , een

algemeene Jagt in te ftellen , en de aldus ge-

vangen Dieren aan hunne Afgoden op te offe-

ren, die dan vervolgens in zekere Holen ge-

fmeeten of in de Grond begraven werden. Daar

onder kunnen dus veelerley flag van Wilde

Dieren , tegenwoordig aldaar vreemd , zig be-

vonden hebben. Zelfs wil men dat zy ook

wel Menfehen offerden, en die dan met deeze

Gedierten in de Groeven wierpen. Dus kun-

nen daar van de Beeaders, onder elkander,

bewaard gebleeven zyn Cd).

(2)

(d) Guettard Mem$ires* Paris i?63, Tom» L Mem,I$,
Sas les Os fosiïies d'Animaiia teneihes*
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f3) Vcrfïeenïngen van WalvifchaarUge Zee- ffe

éiefen
' STUK.

Die zelfde Autfeeur befchryft , in een aüder è*$M
Vertoog , verfcheide Beenderen % zo in de Plei- Cetac***

7 rum
fter - Groeven omftreeks Parys * als elders in verfke-

Vrankryk gevonden , welken zyn Ed. oordeelt zee-öi^

tot Zee -Dieren te behooren. De eerstgemel- icrt*

den , zegt hy 5 waren maar weinig veranderd 9

geelachtig bruin van Kleur, zittende in 't mid-

den van brokken Pleifter- Steen. Dus beeldc

zyn Ed. een Kaakebeen af en een Wervel-

been , met alle zyne Graaten , een foort van

Schouderblad en verfcheide Ribben by etkan*

der. In Kalkfteenen ontdekt men dergelyken*

zegt hy, by Bourdeaux, en in Slyp of Wet-
fteen > in de nabuurfchap van Provins. Ver-*

fcheide Wervelbeenderen > uit de Gebergteü

omftreeks Dax , waren volkomen verfteend,

in den aart van Keyfteen 3 en gaven aan |
Sterk Water, waar in menze liet fmélten, eett

fchoone Oranjekleur» Voorts maakt zyn Ed*

nog van verfcheide ftukken en brokken ge«

wag j welke tot Ribben fchynen behoord te

hebben , en wel van Zee - Dieren of Visfchen 9

Zo zyn Ed. f buiten en behalve de figuur > wel

allermeest daar uit fchynt op te maaken, dat

inenze mét eeorgeZeefchepzels , Koraal ofKorst*

gew^sfeo, ja zelfs met Oefters begroeid gevon-

den heeft (e)k Oa<

(s) Gürttauö Mkm* Tom, T. Mem*

O |



Versteeningen
II. Onder de Zee • Dieren 9 tot de Zoogende

stuk
D

^eh°orcnde 9 waar van men met zekerheid

Van

*

dcn
eenige deelen in 't Ryk der Delfftoffen aan-

lenhoorn- treft , moeten wy in de eerfte plaats het Oog
Visclu

flaan op den Narval of Eenhoorn - Visch. Men
heeft daar van den Tand , die het gewoone zo-

genaamde Eenhoorn is , fomtyds twee Ellen

lang 9
in zyne gedraaide regte figuur , in Sibe-

rië, als ook in Duitschland , meer dan eens*

by brokken , verfteend gevonden : zo dat daar

aan niet te twyfelen is ; hoewel fommigen het

Verfteende of Gegraven Eenhoorn verwarren

met het Gegraven Elpebeen* By kleine brok*

jes is het ook naauwfyks te onderfcheiden f

dan dat het wat uit den rooden ziet. Men
wil dat het in de Noordelyke deelen van Rus.

land • aan de Witte Zee , veel uitgegraven

worde; alwaar het by de Rusfen genoemd wordt

Marnmotowa - Kost of Mammons - Beenderen* 1

T)ie Hoorn ,
by Quedlinburg uitgegraven *

<laar Leibnits de Afbeelding van geeft, fchynt

ook geen andere te kunnen zyn (ƒ). Voorts
j

ïopa gevonden,

walrus- Het gegraven Elpebeen fchynt Linn^eüs
j

(ƒ) In Protogta. p. 64. T. XII: want die Afbeelding, als-

het Geraamte van een Paard , komt zeer verdagt voor.

(5) Zoóliibui Tricheci Rosmiri. Sy/i* Nat. XII. Tom.

III. Gen. 36* Sp. 2. Zoöiithus Phocae Dentibus Caninis ex*

feftis, Sy/l. Nah YJSI. aoi, N. 3, Scclcton jyephantis.

2yn nog andere
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akemaal te willen afgeleid hebben van de Wal-

•rusfen, wier Tanden, 't is waar, in kromte l*™*
veel overeenkomst met die der Olyphanten

hebben. Zyn Derde Soort noemt hy de Ver-

jtetning van den Walrus (3), en fchynt daar

toe ook de gevon iene Olyphanten - Skeletten

te betrekken, *t Is ondertusfchen zeker , dat

men in 't Aardryk weezentlyke Oüphants»

Tanden gevonden heeft , waar van de Wal-
rus-Tanden niet alleen door de kortheid , maar

ook door de figuur verfchillen. Zy zyn niet

volkomen rond
,

ongevaar een Eile lang en

geelachtig met witte Adertjes , zo de vermaar-

de Gmelin waargenomen heeft. In Siberië

niet alleen , maar ook op Ysland zyn deeze,

zo wel als eenige andere Beenders van Wal-

rusfen en van Robben of Zeehonden , gevon-

den , die meer verkalkt waren dan verfteend*

Hier toe fchynen ook eenigen der voorgemel-

den van den Heer Guettard te behoo*

ren.

Verfcheide andere Beenderen , welken men waitïs-

hier en daar , door geheel Europa , nu en dan
fchcn*

heeft aangetroffen , fchynen tot de een of an-

dere foort van Walvisfchen te behooren. Sommi-

gen hebben daar omtrent wel de Soort willen

be*

Tenzel. Pbtl, Trans» N. 234. p. 757 ? Osfa Fosfiiia."

Spleissii Oedipas Qfteohgicus. Scaphus. 1701. Quarto. Mo-

Kutnentum Diluvii in Agro Bononjenfi* MONT. Bon* 17/9.

Qaaito cum Icoue. Mammoiovja - Kost P.uthcms.

0,3
HU Deiï.* h Stok*



314 Vejlsteenihoeii

Hoofd
bePaaIen * doch het is meestendeels onzeker,,;

?tuk.
* ^aD een zo^aoig Wervelbeen, dat eenentwin-

tig Pond gewoogen hadt , maakt d'Arge n-

ville gewag. Andere kleinere zyn , zo wel

als het gene men voor Ribben van Walvis»

fchen uitgeeft , w^t onzeker. Üe Tanden van

Kazilotten , Botskoppen en dergelyken zyn,

kenbaarst. Men vindt ook Kaakebeenen van

zodanige Visfchen 3 met de Tanden nog daar

in, als Delfftoffea opgetekend.

rOabeken? Alzo, tot heden toe, de Osteologie der Zoo-

te
6611

* ger,c*e Dieren niet tot volkomenheid is gebragt

en de meefte Autheuren de Beenders f welke

onder den Grond gevonden zyn, maar opper-

vlakkig of enkel by naamen hebben voorge-

steld I ja dezelven ook dikwijs door afflyting,

breeking en verkalking
9

als onkenbaar zyn ge-

worden : is 't geenszins te verwonderen , dat

van veele gegravene Beenderen de eigenclyke

afkomst onbekend moet blyven. Dus komen

in Spanje , Vrankryk , in verfcheide deelen

van Duicfchland , als ook in Noord- en Zuid-

Amerika , Herfenpannen of Koppen van nog

onbekende Dieren voor. Op ardere plaatfen

vindt meo Kaakebeeneu , Schouderbladen ea

\h ervels; ook Ribben, Schenkels; kleiner Been-

dertjes en Tanden, die men niet kan thuisbren-

gen tot eeaig bekend Gedierte (g).
Van

(g) Hier toe behooren die zonderlinge (tukken Beens,

^elken men voor eenige Jaaren in Engeland vondt, doojf

^aker bcichieeven en afgebeeld , in de Uit&tzogte Ferhan~

*<
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Van dien aart zyn , zo 't my voorkomt, IU

de Beeneters van de Zeekust van Norman- HooFI>#

die, uit myne Verzameling in Fig. 2 en 3, pLAaT.i

op Plaat I, in de mtuurlyke grootte af,

getekend. Het eerfte derzelven is aan de eene

zyde rond, aan de andere , hkr vertoond,

platachtig , met een verheven Strook, ter we-

derzyde van welke vyf of zes Gewrichcshol-

Jigheden zigtbaar zyn. Dat deze!ven gediend

hebben tot Inleding , is uit de overblyfzels

der Knoppen, zig daarin bevindende, blyk-

baan Zo hec Been zelf in Geledingen ver-

deeld was , zou men het voor de Ruggegraat

van eenig Dier mogen houden, maar het is,

uitgenomen een breuk , die in 't zelve voor-

komt, een geheel Stuk, Aan 't end ziet men
de blyken van een groote en twee kleinere

doorloopende Kanaalen, regelmaatig geplaatst,

en neg eenige kleinere Gaatjes , gevuld met

Stoffe als Kalkfpaath , terwyl het overige de

Kleur en asrt heeft van blaauw Ley. Ik vraag,

of het ook een Borstbeen kan zyn van eenig

Dier?

Het andere Stuk , van dergelyke Leyachtige 2%. 2t

Stoffe , mede aan de eene zyde rond , aan de

andere platachtig, en een weinig krom, komt

voor als een fluk van een Rib ; zynde aan

't

debngen; als ook die by Antwerpen gevondene , daar dc

Keer Baron van HuPiCfi van (preekt: Naturforjcher HU
STUK, bladz. 178 , enz.

O 4
III, deel. I* Stuk*
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lï. \ eene end het Merg daar in zeer zigtbaar *

^tvk^ aaa andere is hec ongelyk afgebroken , en

van buiten voor een gedeelte beloopen met een

Stala&ietifich aangroeizel , van buiten Kalk*

achtig , van binnen als Keyfteen , zeer onef*

fen ; *t welk in de Afbeelding gedeeltelyk

is onder *t Oog gebragu

1V
\ (4) Verfteening van Tanden > van Esvmlfch*

mruUui. ' blaauwe Kleur.

Dat ''er Beenderen in 't Aardryk gevonden

3yn , die Hemelfchblaauw geworden waren, f

is niet vreemd : dewyl mep weet , dat hes

Koper , door middel van een vluggen Alkalj?

nen Geest
,

dergelyke Kleur afgeeft. Onder*

nusfchen fchynen daar weinig voorbeelden van

te zyn. De geheele Hand, in Tqrkois veran-

derd , welke zig in het Naturaliën Kabinet

des Koniags. van Vrankryk bevindt, zo Bo-

mare verhaalt; , was daar van een opbetwis*

telyk bewys. Maar , indien dit zo gereed wa-

re , als hy fchryft, dan zouden eensdeels zulke

zaaken menigvuldiger voorkomen en, anders-

deek

(4) Zoölttbus Dentmm Colore coerulco, Mlbl. Zoolithus

Beneis viridt - coeruiei. Syjt. Nau XII» Gen, 36. Sp. 4.

Syft4 Nat. VI!I. 201, N. 4- Turcola Gallica ReaumüR Mem.

de VAcaL R. des. Se. de Paris 17 15. p« 230, Petrifïcata A*

nimalia Dentmm Quadrupedum &c. Wall. Mbi*\i$9*'B&*

u!t. Tom. U. p. 575, Sp. ói 8. Turcois. JüST. Mn. 3t3«

CRONSTBDT, p* 232,



f A N ZOOCENDE DlfiREM,

deels zoude men door Konst de Natuur heb- i\s

ben kunnen navolgen. De vermaarden Henc-Hoofd

k el kon wel £en blaauwe Kleur aan Been- ST
'JK#

ders geeven , doch geenszins de hard- en vast-

heid der Turkoizen. Het voorbeeld van Cas-

sianus is nog minder beflisfende. Hierom is

de verzekering van BoMARE
5
gelyk veele ande-

re zaaken in zyn Woordenboek (fi)> gantfch

ongegrond. De vermaarde Reaümur, zelf,

bevondc het onmooglyk, van ander Been Tur-

koizen te maaken, dan van die Stoffen, wel-

ken men natuurlyk by Simore , in Nedes-

Languedok , uit zekere Mynen , daar van zyn-.

de, groef ; om die reden , buiten twyfel, ge-

naamd de Moer der Turkoizen.

Zodanig, (zegt de Heer Br ükm ann(£) »

„ noemen de Franfchen die Beenderen, wel-

„ ke niet groen of blaauw gekleurd zyn, maar .

wit gebleeven f en waar in zig , gelykerwys

„ in eene Matrix, de gekleurde Beenders of

Turkoizen als Vlakken bevinden/ 3

't Kan
zyn, dac de Hiftorie , in deezen, federt den

tyd van den grooten Reaümür veranderd

zyi

(b) Alle Eeenaehtige deelen der Dieren kunnen op Üp

zelfde wyze in. Turkoizen veranderen , zegt hy aldaar f

bU 669. Ned« Vert, Hy is over veele zaaken gantfch op-

pervlakkig heen geloopen, als blykt uit de menigvuldige

fouten, welken de Heer Guettard van hem, in zyne

Memoires } heeft opgetekend.

( x) Btprage von Edzljlóntn. Braunschw. 1778, p* «47^

05 .

UI. Deel, i, stuk,



2ï8r VeRSTEBNINOEÏÏ

II. zy; doch *t is blykbaar, dat die zelfde Hee?
Hoofd-

jieni n^t begreepen, of mooglyk zyn Vertoog
£TÜ* 9

niet wel gelezen hadt, toen hy Reaumor
mede onder de Konftenaars telde , welke door

Konst een blaauwe Kleur aan Beenders hadt

gegeven, en voorts fchreef(£), „ hoe dezelve

3f zeer grondig hadc beweezen , dat de Tur-

5| koizen niets anders zyn dan gegravene ea

verfijnde Tanden ; hebbende die Heer te-

3 , vens uit verfcheide gegraven? ongekleurde

„ Beenders konlïige Turkooizen voortgebragt,

, 5 doordien hy aan deeze Beenders de Tur»

„ koiskleur mededeelde."

Wylen de geleerde Hoogleeraar Vogel is

in zyne beknopce befchryvinge. van den Tur-

kois- Steen ook niet duidelyk (1)1 >, Deeze

sy Turkois (zegt hy, van de Franfchcn fpree-

„ kende , ) zweemt in haar Geweefzel vol-

99 maakt Daar Been, gelykc naar Yvoor ,kkefc

„ als een Bolus aan de Tong , is breekbaar of

3, broofch 3 beftaat uit louter over elkander

9 ,
leggende breukige Blaadjes 5 is dikwilsruuw

3, en van ongelyke Vlakte , laat zig flypen en

3, polysten, wordt in
9
t Vuur blaauw en fche-

3, mert dan of in *c witte, of in 'tgeele, of

,?
in 't groene."

Hier uit zou men opmaaken , dat deeze Steen

zig eerst flypen en polysten liet, eer hy zyne

Kleur

(ky Abhan&L v»n Edelfteint*. BraunscW. 1773. p. 335.

(/) FraUifckti Mimral» Sjjlem* Leips. 1762. p, 2öS.
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Kleur kreeg ; doch dat hy blaauw wordt in gn^

*c Vuur heeft zyn Ed. zeer wel opgemerkt en Hoofd-,

beter dan Bruckmann, volgens wien Re-stü|1

aümur door Komt de blaauwe Kleur gege-

ven zou hebben aan ongekleurde Beenderen s

ook zegt die vermaarde Man geenszins dat

de Turkooizen nUts anders dan Verfteende

Tanden zyn. Hy erkent zelfs , dat men be-

halve die Stukken , welke naar ftompe Tan-

den of Kiezen , inzonderheid van Visfchen ,

nog als in een gedeelte van de Kaak zittende,

gelyken , (hoedanig een Stuk hy ter grootte

van een Vuist hadt gezien,) nog andere Stuk-

ken krygt , welken de dikte van een Arm heb-

ben en de langte van een Schenkel : zo dat het

Gemeene Volk aldaar zeide, dat fommigen

naar Beenen f anderen naar Armen , anderen

naar Tanden geleeken* Die groote Beenders,

evenwel , waren wegens affplintering in 't Vuur

zo bekwaam niet 3 en hoe Bladeriger hoe meer

daar aan onderhevig ; des die groote Stukken

Turkois, gelyk van Mortimer en Sloa-
ke, zeer byzonder zyn geweest in haare Soort(m).

Reaumür verhaalt uitdrukkelyk , dat de

Turkoizen haare Hemelschblaauwe Kleur niet

dan in 't Vuur bekomen» De Stoffe 3 't zy

dan Tanden of Beenders $ is van een Kalk*

Heen-

(m) Dat van Mortimer , zegt Bbuckmann , was n Du?m
kng, 53 breed en byna io Duim dik. Zonderlinge Afmee*

tingen! Dat van Sjloane was ook zodanig of dexgclyk»

III. I, sxv^f



VersteeniKgen
' II* fteenachtige natuur, witachtig uit den geelen,

\j£

FD
gryzen of Vleeschkleurigen ; nooit Hemelfcb«

blaauw. Hy vondt alleenlyk, door 'c Mikro-

fkoop , zekere -zwartachtig blaauwe Stipjes in

de Cellecjcs dcrzelven ; welke Stoffe waar*

fchynlyk door het Vuur , dat zeer langzaan^

en zagt moet zyn % tcrwyi de Steen , uitdroogen-

de, dus zyne vastheid krygt, zig verfpreidende

denzei ven kleurt; doch vervliegt door te fter-

ke Hitte. De Perfiaanfcbe Turkooizen > zegt

hy, verliezen door een fterk Vuur zo wel haa-

re Kleur als de Franfcben, doch zy zyn beftand

tegen 't Sterk Water , 't welk de laatften ge-

freel ontbindt, pe blaauwe Kleur acht hy van

een Koperachtige natuur te zyn , maar dat zy

in Kopermynen huisvesten, gelyk Linn^us
zegt, vind ik nergens aangetekend.

Men vindt , wel is waar , in dat gedeelte

yan Languedok eenige blaauwe Kryftallizatiën,

naar brokjes Wynfteen gelykende, doch in de

gedagte Mynen , welke gelyk die der Metaa-

]en haare Gangen hebben, komt niets voor dan

een graauw- of blaauwachtig fyu Zand. De
gegravene Tiirkoizen zyn ook fomtyds geheel

Aschgraauvv, door de menigte van blaauwach-

ge Stipjes en Adertjes; hoedanigen in de O-

ven het fchoonfie blaauw gaven. Misfchieo

overtreffen de Natuurlyken uit de Mynen van

Per-

Ik meet hier een sanmerkclyke Drukfout, in 't voor-

gemelde Werkje van den Heer Brugkmann, verbeteren,

sfoar hy, biadz, 353, dentyd der Uitgave t-an *c Werk van



van Zodoende Dieren* v&l

P-erfïe, hier in, de Franfchen ; doch 'tis niet Jtl

dcükelyk, dat dezelven haare Kleur beko- Hoofd

men zonder Vuur. De Orieataalfche gaan,in
STUK*

fchoonheid van Hernelfchblaauw , de Fran*

fchen te boven, maar hebben, zo wel als die*

het gebrek , van door den tyd groenachtig te

wórJen en tevens te verbleeken; hoewel 'et

ook bleekblaauwe en groenachtige in de eerfte

opflag voorkomen , die men Westerfche noemt*

Daar is wel eenig middel tot herftelling van

de Kleur , maar zelden erlangen zy de voorige

fchoonheid,

In Languedok niet alleen , maar ook in Span-

je en in Duitfchland* komt de Stoffe der Tur*

koizen voor* De Heer Lommer hadtze

gebrand van Verfteende Diertanden, die by

Lesfa in Bohemen gevonden waren, 't Geval

kan al vroeg, zo wel in 't Ooften als in Eu-

ropa , aanleiding gegeven hebben tot die ont-

dekking. De Turkois 5 immers , wordt mede

geteld onder de Steenen van Aarons Borstlap.

Ik zal in 't Vervolg, als ik de Edele Steenen

befchryf , nader van dezelven moeten fpree-

ken. Güido de la Brosse, een Franfch

Geneesheer , die in t voorfte der voorgaande

Eeuw leefde , was de eerfte , die den waarea

oirfprong deezer Sceenen aan *t licht bragt(n)#

Zy

gedagten ï)E l& Brosse te Parys, op 't faar , in plaats

van r«i«, fteit : 't welk ren opzigt van den tyd der ontdek*

klng van dtcn oirfprong een vcxkeeid denkbeeld geef:*

IIL U Stuk.
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H# Zy komen hier alleen in aanmerking als Vér-
Hoofd-

fteende Tanden van Gedierten ; hoewel , by

een naauwkeurige befchouwing derzelven, de

kleinfton wel als Kiezen, doch de grootere

Veeleer als ftukken , zelfs van Pypachtïge

Beenderen, voorkomen* Zodanigen hadtBaucK*

mann 'er gezien van anderhalf Duim mid-

dellyns. Ik bezie 'er wel by de veertig: de

grootften zyn platachtig ; de kleinere rond of

Kegelachtig en zeer blykbaar afkomftig van

Dieren, doch flegts van onderen plat 3 van bo*

ven geenszins afgefleepen , als wanneer ook

de Vezelachtige of Schilferige zelfftandigheid

caauwlyks zigtbaar isé Dat zy van Viervoe-

tige Dieren afkomftig zouden zyn 9 is niet

waarfchynlyk : want dezelven hebben zodani«

ge Tanden of Kiezen niet*

^ é

til. HOOFD*
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STUK*

III. HOOFDSTUK*

Befchryving der Ver (teerlingen van Voge*
len, zo geheel , als gedeeltelyh Vogelfneb

en Kop in Steen, fórfteende Vogelnesten

en Eijcren t enz.

TPVat waare Verfteeningen van Vogels of
\-J van gedeelten derzelven uitennaate zeld-

zaam zyn y is zekerlyk daar aan toe te fchry-

ven 9 dat zy by Overftroomïngen zig beter

hebben kunnen redden, dan ongevleugelde Die-

ren* Indien de Zondvloed zig over den ge-

heelen Aardkloot had uitgeftrekt , dan zou

men nogthans zo wel van derzelver Beende-

ren en Pooten, als van die der anderen ,eenig

fpoor dienen te vinden* Doch men kan on*

derftellen , dat zy door hunne Hgtbeid boven

gedreeven hebben en vergaan zyn of niet on-

der de Slyk geraakt. Lisn^üs niettemin ,

geeft drie Soorten van Ormth&lithen op, naa-

melyk

;

(1 ) Verfleening van een geheelen Vogel. i„

Van öfwfftWM
thui mali**

(1) OrnUbolithus totahs. Syfl. Nat, XIT Tom. ÏTL Gen. de vcfcCU

37. Sp. 1 Syfi. Na/, fküf. 200. K. ii Ornitholithi Aviuw
Sntcgri Corporis* W\r.L. Min. Ed $tt. Tom, ü. p 565»

Ornitholithus. Zooiithus Avwra, Perrefacfcam Avis, VOGEL*
$yft. p, 207.

nu imwi* i.
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IJ[^ Van zodanige Verfceeningen maaken fommfc

^tuk
FD

' 8e Aucheuren gewag, doch al het gene men
daar van met zekerheid vernomen heeft, zyn

flegts Overkorftiügen , door de Verfteeneode

Wateren van Carlsbad in Bohemenof anderen >

ïn Dropfteen- Grotten of Zoutkeeten, gemaakt;

Öaccius gewaagt van een zodanige, als in-

gezouten tienne , op haar Eijeren zittende , üit

eene Siberifche Zoutgroeve. Men vindt van

een Verfteenden Koekkoek , die zig in 't Ka-

binet van Zannichellï bevinden zou

,

by d'A rgekville gefproken. De indruk-

zels van Vogel - Geraamten 5 door fommïgeri

gemeld , fchynen ook nog vry veel tWyfeling

onderhevig te zyn*

' n. (2) Verfteening van gedeelten eens P^ogetsi
OrnitholU

tbus par<
tiaiu. Tot de Verfteende gedeelten van Vogelen

tsiyke^
1
" behooren de Veders s waar van men Afdruk-

zeis op Ley zou hebben gevonden 3 die ook

twyfelachtig zyn. Van Veifteende Bekken of

Snebben ,
Spooren en Beenderen, zyn mees*

voorbeelden : ja de Vogelberg in Hesfenland

heeft van zodanige deelen , welken men 'er

dikwils verfteend zou hebben aangetroffen

,

dea

(i) OrnhhoUtbus partialis. Sy/I. Nat. XII. Tom* III. Gen.

57. Sp. 2. Ormtholithi Pliiraarum Avium. Wall. Min. p.

5é5. «MPf OsfiuKi Avium, item, Roftrorum et Unguiuni*

UiJ. p„ 5*7*
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den naam , zo fommïgen willen (o). Onder* IH*

tusicheü is het zonderling , dat die Verftee-^ï^
0"

Hingen dan byna nergens voorkomen : ten min-

fte zodanigen niet , welke een onderfcheidend

Kenmerk hebben* Dunne Beendertjes kunnen

zo wel van Muizen , Rotten , Haazeft, Kony-

nen, Wezels en dergelyk Gedierte zyn * als

van Vogelen o

Kromme Bekken, welken men hier en daar vogei&&

gevonden heefc , zouden nog wat uitdoen u
maar men kan twyfelen of het ook Bekjes 4*

van de Zeekat zyn. Davila hadt, in zyn

Kabinet , een Vogelbek f verheven ingedrukt

op Leyfteen, van Reutlingen, zynde een wei®

nig van boven geftreept , ruim een Duim
lang en omtrent een half Duim breed (p). De
Verfteening , welke ik, als in Fig. 4, Plaat
1 5 verheven heb leggende op en in een Stuk

2andfteen , zou men veeleer mogen denken

het Bekkeneel en de Sneb van een Soort van

Sneppen of dergelyke Vogels te zyn, dan een

Verfteend Infekt van hec Geflagt der Vlie*

gen, waar voor zy my was opgegeven^ Het

agterfte gedeelte is rond en dik , en de holte

van vooren ftelt die verdieping voor, welke

plaats heeft in de Onderkaak» Het Voorwerp

ss in de Natuurlyke grootte vertoond, en heeft

de

{ 0 } VOGEL Pra&. Min* Syflèm» p. ad?«

- (pi Catal* rats. Tom* III. p.

p
III. ceel. I, Stuk.



aaö Versteeningen
III. de zelfstandigheid en kleur oogfchynlyk \rat*

*n Sceen.

Omitboii* ^ Verfteening van Vogelnesten»

thus Nido-
T™

„ De Nesten of Nestjes , die met de Vogels
Verfteende J *

vogeines- en derzeiver Eijeren verfteend voorkomen,
tcn

* zyn veelal Overkorftingen, 't zy door Verftee-

nende Wateren , Dropfteenige of Zoutige be-

groeljingen , waar van men voorbeelden heeft*

De Heer W. van der Meulen bezit

'er twee zeer fraay , met de Eijeren daar in

,

en zelfs by het één een Vogeltje ; doch dat is

niet verfteend.

De Heer d'Argenville meldt van een

Steen , bevattende het Vogelnestje van een

Vlafchvink , overkorst met Zout van Wyn,
fteen , afkomftig van Artern. Hy gewaagt

bovendien van Vogelnestjes en Eijeren vast-

gehecht in den Steen. Zodanig was ook dat

daar Valvassor van fpreekt , in >t Ge-
bergte van de Krain tot Steen verhard gevon-

den, en vyf anderen, door den ouden Brück-
mann befchreeveo en twee daar van afge*

beeld, in zyne bezitting > uit Switzerland, zo
hy meende , afkomftig (q). De Heer Ges»

NE-

(5) Ornitholkhus Nidorum, Syft. Net. XII. Tom, UI.
Gen. 37* SP« Onitholithus Nidorum Aviiim. Wall.
Min. %6o. Ed. uit. T. II. p. ;66. WALCH. Vtrflm&z
Zaak.™* IU K^p. XI fl. p. 355. Gesm. Petrif. 67.

{q) Epift* ïtin. Cent. II. p. zs, T. 7, »



van Vogelen.

NE rus hadt 'er één uit het Baumans Hol CO* W*
ïn de nalatenfchap van wylen den Heer Pxeter Hoo>ö

Eoyfr > te Leiden geveild in \ jaar £774,
slü^

vondt men het Nestje van een Kolobriet > zeer

fterk verfteend. Verfchekierley Eijeren heeft

men in Tufachtig Gefteente gevonden , die

van binnen maar verhard waren , zonder Ver*

iteening. Daar zyn witte Keyfteenen
5 die

zo volmaakt de gedaante hebben van Hoen*

der - Eijeren , dat men dezelven daar voor ge-

houden heeft, Allerley Verfteende Zaaken

van dergelyken aart kunnen door Konst ge-

maakt worden en voor iets weezentlyks uit-

gevent.

IV. HOOF DS T U K,

Bejïhryving der Verftêeningen van Amphï*
bien of Dieren van beiderley Leven , tot

welken de Schildpadden , Kikvorfchen
,
Haag-

! disfen , Slangen , Haafjëri > enz behooren.

Maltheefche m andere Haaijen- Tanden , enz
j

"' A angaande de Verftêeningen van de Dieren

van beiderley Leven > Ampliibia^ die ook

wel Tweeflagtige Dieren genoemd worden ,

is

(r) Dit is het eeaii>ft bekende voorbeeld; de anderen zyn

van andece plastfen geweest, en niettem n zegt 'er LlNNAUS

in 't algemeen van, Habitat in Antra Batmamu

p %
HU Osei.» I. Stuk,



Verstëeningeh
" IV. is in zeker opzigt meer zekerheid. Zy wor-

^ük
FD* ^en ' vo,8ens de Orde van befchryving, die wy

omtrent dezelven in achtgenomen hebben (s)

>

door den Ridder gebragt tot de volgende Soor-

ten»

i. CO Verfleening van Schildpadden*

Ampkibh-

fwtórfsT""
^>nc^er ^e Verfteeningen komen fchoone fluk*

verftetnde ken voor, van geheele Zee -Schildpadden. Een
schildpad. derZelven , in bezitting van Doktor Zoller,

op een zwarten Switzerfchen Leyfteen, ver-

toont zeer duidelyk alle de Lighaamsdeelen *

Kop, Pooten, Ruggegraat, Ribben en Staart

,

ja zelfs de Leedjes der Vingeren , volgens den

Heer Gesnerus. In het vermaarde Kabi-

net van den Heer HoFMANN 3 te Maastricht ,

bevindt 'er zig één , die in de Sint Pieters-

berg is gevonden. Voorts komen hier endaar,

zo in Duitfchland als in Engeland , Verfteende

ftukken voor, welken men acht brokken te

zyn van Schildpadden • Schaalen ; waar van men
fommigen voor Runder - Ribben heeft aange-

zien had , wegens de Ribachtige verheffingen

,

daar in voorkomende. Andere Stukken zyn

zo

(s) In het I. Deels VI. Stuk van deeze Natuwlykfi

Hifiorie*

(i) Ampbibiolitbus totalfs Testudinis. Syfi. Nat, XII. Genl

38. Sp* 1. WALJLER. Min Ed. uit. Tom. II. pé 547. Gesn*
ftfr.66,94«WALCH Verfittnit 2a*fan*ll D*EL% II, STüK t

blads* 37 3
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zo plat , dat menze Lucernaria by L u i d ge- iv#

noemd vindt* Hooïd-

Hec Kaakebeen , 't welk ik t'eenermal Kalk-
$TÜK*

achtig verfteend, doch met een gladde Opper- been*
1**

vlakte , in die grootte , zo als hetzelve Fig.
p
J£*jJ

5, Plaat I 5 is afgebeeld, bezit, fchyntmy

Dader te komen aan die der Schildpadden , dm
van Landdieren ; alzo het in plaats van Tan-

den flegts negen Tandswyze uitpuilingen heeft.

Ik wil het echter niemand daar voor opdrin.

gen ; te minder , alzo het met dat van den

Kop eener zeer groote Schildpad, hier voor

eenige Jaaren geflagt en gegeten, (waar van

het Schild wel vier Voeten lang is,) niet vol-

komen overeenftemt. Het [moet de helft der

Onderkaak zyn van eenig Dier*

fa) Verfceening van Kikvorfchen. n.
v Amphibio-

Ut bus Ra-
Dewyl de Padden tot het Geflagt der Kik. »<*.

vorfchen behooren , zo moest hier t'huis ge- K^voisd^

bragt worden die Steen van byfcere grootte,

een Pad vertoonende, waar van S pen er ge-

wag maakt , dat dezelve in bezitting van den

Berg - Infpedor MiCHAëLis zou geweest

zyn : maar die verbaazende grootte maakt dit

Stuk

(a) Amphlb'olithus totalis Raas. Syft. Nat. Xll. Tom.

1 1 1. Sp* ft. GESN* Petrif. 66. WALL» Mn. $47* Lapis in-

gentis magnitudinis Bufonem cxhibens. SPENR, Muc4 Be»

rol. xoi. WALCH rèrfleende Zaaken* i L D. 1 1, STUK, bladz» 37^

III. DEEL, I, STUK,
,
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IV. Stuk verdagt, en misfchien niet meer geloofd
Hoofd.

^aar ^ dan dat gece .

>

t gekogt heb f

onder den naam van een Verjleende Pad,,

Niettegenftaande zulk een Dier daar voor-

komt in de natuurlyke grootte en geftalte ,

blykt het nogtbans maar een Stalaótiec te

syo ; dat is een toevallige famengroeijing van

Kalkachtig Gefteente. De Heer GesnerüSj
niettemin 3 verhaak , dat hy een Verfteenden

Kikvorfchen - Kop bezat ,
op Glarner Leylteen*

De Heer Gmelin geeft een zeer duide-

lyke Afbeelding van een geheele Verfteende

Padde , uit de Steengroeve van Oeningen in

Swicaerland (f)* Dewyl men aan dat Afdruk-

zei niet kan twyfelen , en daar op ook eenige

losfe Beendertjes voorkomen , zou men tevens

om die Kikvorfchen -Beentjes mogen denken,

welke in 't Zand van zekere Bron, in 'tGraaf-

fchap Hohenheim, gevonden worden : maar de-

zeiven kunnen ook wel iets anders zyn. Ver-

mcedelyk
,
zegt Walch, zyn het Beendertjes

van kleine onbekende Zeedieren.

nt. (3) Verdeening van Haagdis/en.

fctbsts La-

Verfteende (t) Nature Syftcm des Mineral» Rekbs. Nurnb. 1778. 111.
Haagdis* Jh ^ ^ ^ T# VL JIgi ^ Eenigermaate komt hier in

aanmerking ó.eleevende Pad in een Steengroeve in Gothland,

agt Ellen diep, midden in de Sceen zittende gevonden. Zie

Uitg. Perband* VI LI. D. bl. 506,

(j) *4mpblbiolitbu$ totalis Lieert*. Syfl*Nat. XI L uts. Sp,

3. Gesn. Petrif. *5. AmphibiolithusSceleti Crocodili. "WALL.

Mi** p, 548. Crocodili Sceleton e fodinis Thimngicis &c.

• 4®*



VAN AMPHIBIEN. Q3I

De Verjleende Haagdis van Scheuchzer
^Io^fd-

wordt voor een dergelyk Stuk aangezien > alsSTUKj>

myne Verfteende Pad , waar van ik zo even

fprak. Die in Pcrfifche Albaster, van Ch ar-

d n gemeld , zal ook maar eene Natuurfpee-

ling zyn ; want in Alabaster komen geene

Verfteeningen voor. Het is ook vreemd

,

dat zodanige weeke Lighaamen in Verfteening

zouden overgaan , behoudende haare vcorige

gedaante.

Aangaande de Skeletten van Krokodillen ^Krokodil-

1. * . tt t 1 rr Geraamte,
die door den Heer Linn^üs tot het Haag»

disfen Geflagt betrokken zyn , is meer zeker-

heid. Men twyfelt geenszins aan dat van Spe-

ner, uit de Thuringifche Kopergroeven, wel

vyftig Ellen diep gehaald , op zwarten Leyfteen

,

in de Berlynfche Verhandelingen afgebeeld.

De Krokodil heeft den Kop geheel onbefchadigd

en legt op den Steen met eenen opgefperden

13ek. Een ander Krokodillen- Geraamte, opder-

gelyken Steen 0) 3
in het Kabinet van L,nck,

te Leipzig 3 vertoonde de geheele Ruggegraat

met eenige Ribben , als ook het onderfle van den

Kop

A&. BeroL 3710- p. 103* f. 24. Sceleton Crocodili in Schis-

to. A&. Lipt, 1718. P 183* T, 183. T. II.

(y) Habitat in Schisto rarius^ zegt de Ridder van deeze

Veifteening : 't welk zeer dubbelzinnig uitgedrukt is $ alzo

men meer voorbeelden van zodanige Dieren op Leyfteen

heeft, dan van Kikvorfchen of Slangen j van welke beiden

hy zegt: Habitat in Schisto (Ardefia) Glarontnfi»

p 4
III. Deel, I Stuk*
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IV. Kop en drie Pooten , met haare Klaauwen*
Hoofd* gen dergelyk was, in verharde blaauwe Kley

t

te Elfton in Engeland 5 door den Heer Stu«

KECiEY gevonden. Ook worde , by n\A rge n-

ville-, van enkelde Beenderen of gedeelten

daar van * gefproken , en misfehien hebben

die ftukken Beeas , welken de fchrandere B a-

ker befchreef en in Afbeelding bragc , een

dergelyke afkomst

iv. (4) Verfteening vaii Slangen.

\Amphibiti-

Ihha^ Ser~ van Verfteende Slangen hebben , onder den
verfteendenaam van Ophiolithen f vqelc Aucheuren gq-
$lans# wag gemaakt ; doch het fchynt dat de mees-

ten of Wormbuizen of gedeelten 'van Am-
rnons - Hoorens of iets anders zyn geweest.

Toevallige Steenvormingen hebben Slangen-

koppen , of iets dergelyks , kunnen voorfcel-

len. Zodanig is het ook met de verfteende

Slangen , die in de Maagen van Hertebeeftea

zouden gevonden zyn waar over veel is ge-

fchreeven (yj+* Ja fommigen hebben zig doox

Kunst gemaakte Slangetjes in de Hand laaten

ftop.

f*) Uitgezogn Verh ndêlktgen. I. D. blad?. 209. PI* 3,

5£ie ook de Naturforfcbir , IX. Stuk, Tab. IV. Fig. S.

(4) JLmphibiolithus totalis Serpentis. Syft. Nat. XII. ars.

$p 4. GESN. Petr. 65. WALL. Min. 549. WAICH. Vtrft.

géiafen. 11. D. II. Stuk , bhdz* 377.

<y) Joh, Dan. ^ajor , de Cattsrit u SirpmUbas &t**>
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ftoppen. De Heer Gesner, evenwel, ver- 1V»

haalt, dat hy in zyn Verzameling een Verfteen-
S

^°°'D *

de Slang, op SwitzerfchenLeyfteen, van Gla-

ns, hebbe. Ook bezat hy een afdrukzel van

dat Exemplaar, 't welk Schkuchzer, als een

gedenkteken van den Zondvloed, in Afbeelding

hadt vertoond (s). De Heer Davila hadt

in zyn Kabinet een Leyfteen, met het verha-

ven Afdrukzel van een kruipend Dier, 't welk

eene Blindflang fcheen te zyn, in 't Geraamte,

en nog een Doublet van een dergelyk Schep-

sel , dat minder duidelyk was (a). Op het

geloof van deeze kundige Natuurbefchouwers

moet men zulks aanneemen* Ook heb ik eea

Afdrukzel of Indrukzel in glimmerige Zand*

fteen , dat naauwlyks iets anders wezen kan ,

dan een opgerold Slangetje ; alzo zelfs de

Graaten zigtbaar zyn*

Dat Stuk uit myne Verzameling ,
9
t welk wervel

in Fig. 6 , op Plaat I, is afgebeeld, moet be
|"; L

zekerlyk een Wervelbeen zyn , en dewyl het

byna zonder uitfteekzels voorkomt , zou ik

het veeleer voor dat van een Slang, dan van

cm Viervoetig Dier of Vifch aanzien. Men
weet,

fj&is. ]cnx 1664. O&avo, Item Serpens in Stomacho Cervi

petrefa&usi SAM* ReiSEL, Eph* Nat. Cur, 1670*

(z) Dus verftaa ik het gezegde van dien Keer. De
Hoogleeraar Walch fchynt hem een weinig anders te

hebben begreepen.

(a) CataL raifonnê. Tom. IT. p. 22a.
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IV* weet, dat 'er Slangen zyn, die Wervels zon-

sru^" ^er uitfteekzels hebben in de Ruggegraat(feJ,

By Scilla vindt men dergelyke Verfteende

Wervelen , welken hy, zo 'c my voorkomt

ten onregte * van Visfchen afkomftig oor*

deelt Qc). Aan 't myne zyn twee knobbeltjes

die daar voor ver(trekken , op de eene zyde*

Het is aan alle kanten diep ingegroefd 5 en

als in Bcenftaafjes verdeeld, die zig aan beide

enden verbreeden* De Oppervlakten zyn Ke«

gelswyze uitgehold. Het fchynt Kiesachtig

verfteend zyn en heeft een graauwachtig zwar*

te Kleur,

v. (s) Verfteening van zwemmende Amphibiem
AmphibiQ»
ikusNan- Van die Zwemmende Schepzelen, gemeen*

verftcendelyk onder de Visfchen geteld , doch welken
Zwem* , rT T _ .

mers. de Heer Linn^üs, te regt 3 wegens het

Kieuwen - Geftel , daar van afgezonderd heeft

;

fgelyk fommigen ze ook Kraakbeen -Visfchen

geheten hebben (cl)*) komen insgelyks Verftee-

mn*

(*) Zie Seba Kabinet 11. Dfeu Pl. io3 , N. 2. en da

befchryving p. u<w

(*) Dj: Corp. Marinis Lapid'scentibus» p. 59. Pl. i8»

($) Amphibiolithus totalis Nantis. Syft. Nat. XII. Tom.

lil. Gen. $8. Sp. 5.

(d) zie het 1. Deels, VI. Stuk van deeze Natuurlykfi

Hijïorie , bladz. 440.

(e) Natur-Sy/Iem. 111. Theill. p. 465. TaS. VI. Fig. 84*

(f) rerjleende Zaahtn, 1. DEEL. PL, XXlIL Fig, X.
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Dingen voor. Dus vindt men Afdrukzels van iv.

Rochen in Bohème > en by Boll in 't Wurtenv Hoofd*

be-:>fe, op zwarten Lcyiteen. Ken Hoornvifch srVK *

heeft men ook , zo wel als een Naaldmchje

op é rgelyken Steen afgedrukt gevonden, tiet

Lighaam van een jocge Steur wil de Heer

Gmslin maakeo (e) van dat Afdrukzel op

witie Ley , 't welke de vermaarde Kkorr,
die het in Afbeelding pebragt heef

c

3 een Hom*

fish, dat is een Geep, noemt (ƒ ). De Heer

V alch was hem daar in voorgegaan g)

;

doch het fchym rny weinig te hebben, dac

paav een Steur geiykt.

(6) Verlteeningen van Haaijen* Tanden. V r.

tAmühihiê

Dit is een der meest voorkomende Verftee-

ƒ

Los

ningen , waar v?n men 't oirfpronkelyke een Haaijea

langen tyd verkeerdelyk in Slangen» of Adders-
n *

Tongen > naar welken zy eenigermaate zwee*

men , gefteld , en 'er daarom den naam Glos*

fopetrce , dien zy nog heden voeren 3 (dat is

Tong-

(g) Clasfificatkns - Tahllen* 39.

(6) Amphïbiolithus Dentis Sqiiali. Syst. Nat» XII. Tom.

III. Gen. 38. Sp. 6 Sohreb. Litb. 10% ichtnyolithi Den-

tiurei acutorum Piscium. Wal»-* Min. p. 554. Glosfopetra

OLEAR* Mus. T. 21. BDTN. DU. 242. T. 24. LERGH. Ory&*

39. VOQ. Min. slïi. WOL?. HasJ\ T. 21. Glosf, anceps ier*

ma Gesn, Fig 162 f. A , B. Worm* Mus. 6j. f. 4. Bocc»

Obs. 314. Glosfep, anceps integcrrima , re&a incurva , fub-

anceps &c Schrf B^-R utföpra, Walch. Ferftetndt Za*k<M>

\U D* II« Stuk, bbdz. 395»

III, Deel. I* Stuk.
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IV. Tongfteenen,) aangegeven heeft Beter noemt

stuk*
0

menze » lhans van den °irlProng wel onderrigc

narijen- zynde , Odontopetrce f dat is Tandfteenen of

Tandt». Lamiodontes en Acanthiodontes , dat is Raai*

jen* Tanden > 'c welk zy weezentlyk zyn; hoe-

wel 'er een aanmerkelyk verfchil in plaats

heeft.

Het zyn weezentlyke Verfteeningen , die

van buiten nog het verglaasd van Tanden

hebben , maar den Wortel ruuw en veelal van

den aarc van Zandfteen. Haar figuur is drie-

hoekig, platachtig, van boven fpits > van Kleur

bleek geelachtig bruin > blaauw of zwartachtig

en van verfchülende grootte , dat is van drie

of vier Duimen tot minder dan een Kwartier

Duims langte. De grootften, zegt Vogêl,
zyn onder aan den Voet tot vier Duimen
breed , en meer dan een half Pond zwaar.

Men vindtze
% volgens Schla, fomtyds 3

doch zeer zelden , van grootte als eens Men»
fchen Hand (h).

Behalve het Eiland Maltha , van waar de

voornaamllen afkom (tig zyn , vallen zy ook

in' verfcheide deelen van Italië, by Verona en

Vicenza, als mede in Duitfchla.nd in het Wor-
cenbergfehp , by Alzey in de Paltz, by Akeq,

by

(b) De C<*p. Mar. LaniL p # z4 . Verfteends Haaijen.

Tanden , graauwachtig geel van Kleur, over de 3 Duim
lang met den Wortel, komen by Antwerpen voor, volgens
den Baron VAM Hupsca , iic deseiven zegt gtooter te zyn

dan
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by Luneburg , ia het Holfteinfche , in het IV. 1

Graaffcbap Mansfeld , in Hesfenland , in Sa-
HcOF0*

xen, voornaamelyk by Querfurt; in de Krain .

S

T,
UK

'.

in Silezie, in Pruisfen, m Engeland en Schot* r*nd*n.

land, in Vrankryk en Switzerland. In 't graa-

ven van een Vaart, by Eybergen in Gelder*

land, zeven Uuren boven Zutpben, zyn voor

eenige Jaaren verfcheide zodanigen , tien Voe-

ten diep in de Grond gevonden.

Die met regte zydkanten, gelyk toeloopen* Mahhee-

de naar de punt , zo dat zy een byna gelyk- denVnas-

aydigen Driehoek maaken, op de kanten Zaags« Haay«

wyze gekarteld met fcherpe Puntjes, tevens

de grootften en van eene geelachtige bleek

bruine Kleur , zyn de eigentlyke zogenaamde

Adders - Tongen van Maltha , die door een

Wonderwerk van den Apostel Paulus verfteend

zouden zyn. Ik heb 'er één van meer dan

drie Duimen langte en dus ten minfte van

grootte, als die, welke Scilla opzyneZes*

de Plaat afbeeldt , aan beide kanten even

regt, met zeer fyne Tandjes. Uit deeze, die

aan de Punt een weinig afgebroken is, blykt,

dat zy wel weezentlyk verfteend zyn. Ik heb

'er ook kleinere van de zalfde Kleur en hoe-

danigheid. Deeze allen moeten afkomftig zyn

van den Jonas - Haay , die dergelyke Tanden

heeft,

dan de Lunenburgfe en Maltheefche* Ook verfcheide kleine»

ie Poorten , die lang en fmal zyn en wat krom geboogen.

Naturf in. Stuk. p. iso. Doch zyn Ed* zal de greotften

der Maltheefche niet gezien hebben.

III. I, STUS,,
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j^r
#

heeft , op ryën geplaatst , als uit de by hém
Hoofd- daar nevensgaande Afbeelding blykc(i). En, al* I
stvk^ zo jeeze Haaijea tot een verbaazende grootte

|

TW<«r vallen; (zodanig dit zy een Menfch> jawel
!

een P^nrd kunnen inflokken, daarom ook wel

Paarde - Haay genaamd :) is het niet tegen-
\

ftryd'g, dit de grootften van die Malrheelche

gelykzydige, bruingeelachtige Verileend;: Tan-

den, van H>,ijen affcoiiiftig kunnen zyn (k)*

Men behoeftze derhalve , metKüND m ann*
niet aan andere Zeedieren toe te febryven*

Die Soort van Tanden is nogthatis eenige

verandering onderhevig
, gelyk uit de \7 yf*

de Plaat van Sc lla biykt, alwaar zy Ver-

fteend een weinig kleiner voorkomen , met de

eene kant aanmerkeiyk hol , de andere ver-

hevenrond en dus de beide kanten kromlynig

en de Punt eenigennaate Sikkelachtig* üe eene
j

heeft ook aan den Wortel twee üitftekjes
j

wederzyds , \ welk kleine Tandjes zyn, zeer

blykbaar in een der mynen, welke op de kan-

ten naauwlyks is gekarteld. Mooglyk verfchil-

len de Tanden dus in die zelfde Soort vaa

Haai*

(i) ©e Noorfche Bisfchop GunnéRUS heeft een derge*

lyken Haay % raet deszelfs Tandgeftel , tot vergelyking

met de Glêsfopetr& in Plaat doen brengen ; docli of hy de»

icgten Jonas Haay gehad nebbe, fchynt uit de Afbeelding

van den Bek by Boccone zeet twyfelachtig : zie Brontk*

Qifelfchaft Schriften, li. Th» Tab. II. p* 299.

(k) Aangaande de grootte van deeze affchuwlyke Zee*

dieien, kan men nazien liet i. Deels VI. Stw, van dce*
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Haaijen. Immers Scilla fielt zodanige Sik- HV
keiachtige Verfteende Tanden

, insgelyks op ^°ovd*

Maltha gevonden, by elkander in een Gefteen-
S

J^
te zittende, op zyne Derde Plaat voor* TaTJfnT

Eeo ander flag van Verfteende Tanden, zeer

veel op dat Eiland uitgegraven wordende , vol- Andere var*

gens dien Autheur, is Kamachtig, met breede^
lrf

ee "

dikke Tandjes , welke zeer blykbaar afkomftig

zyn van de zogenaamde Vacca of Zee Koe ,

waarfchynlyk de Ruuwe Haay, die gemeenlyfc

Galeus of Zee - Hond heet (l). Ily beeldt een

brok daar van op zyne Vierde, en de Natuur*

lyke Tanden , van veelerley figuur , op zyne

Eerfte PJaat af. De geheele Kop van dien

Haay wordt vervolgens, door hem , met het

Tanden - geftel daar in, op de zevenentwin-

tigfee Plaat vertoond» Even zo is de gaapende

Smoel van den voorgemelden Jonas - Haay ,

(hoewel verkeerdelyk onder den naam van Zee-

Hond , ) in Plaat gebragt , by Boccone
;

waar uit men de overeenkomst der gedagte

groote Verfteende Tanden met die van dit

Monfler ziet (m). Van de anderen, die Kams-

wyze kanten hebben, vindt men een Plaat voor-

ly-

ze myne Katuurlyh tkftoric , bladz. sio , enz. Toen ik

dat fchieef , had ik nog die groote Tanden niet.

( l) Zie 't tearagemelde Stuk de^zer Nat* Hiftorie t

bladz. 49?.

(m) Boccoke Natuurkundige Nafkeuringen > Arnfteid. 1744*

O&avo p. ^80: doch op de eigen plaat fhat LamU Pis*

eis Dentis , zo 'c behoort. Die Afbeelding is overgenomen

In Leibnits Prouz&a> Tab. Vil.
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IV. lyker de Afbeelding, met het byfchrift vsa

«uïf
D" forftem(te Tanden > Glosfopetm genaamd : en

Ha&ljtn- daar nevens de Kaaken van een Soort van
T*nden. Hond ; dat is van den voorgemelden Zee-

Hond (n) 9 waar van ik den Bek bezit , daar

mede overeenkomftig 3 meer dan een Voetlang*

Hier in bevinden zig drie of vier ryen van

dergelyke Tanden. Waarfchynlyk heeft men

deeze , om dat zy minder fraay zyn en zeer

onregelmaatig van figuur , minder in waarde

gehouden , hoe menigvuldig zy ook voorko-

men op Maltha (o) ; maar het is zonderling ,

dat menze by de voornaamfte Autheuren, ge-

lyk Walch en Walleriüs, zelfs niet ge-

meld vindt , in de optelling der Verfcheiden*

heden van Glosfopetren» Immers de eerstge*

melde onderfcheidtze niet van de driehoekigen

,

waar van zy zeer verfchillen, gelyk uit Scil»

la en Boccone blykt : de ander verwartze on-

vergeeflyk : even of Sc illa de Canicula en

Vacca voor een zelfde Dier gehouden en dus

aan die beiden Tanden met effene kanten toe-

gefchreeven had : waar van het tegendeel uit

deszelfs eerfte Plaat en derzelver verklaaring

zo blykbaar is (p),

Duit&ke. De Haaijen - Tanden , welke van onderen

ftAAT. i.- meer
Fig. 7«

(n) Deeze ïs, onder den naam van V&cca 9 in zyn ge»

heel» by Scilla in Fig. i, op Pl. XXTÏII, vertoond.

(o) Hufumodi Dentes affatim in Mtlita ejfodiuntur zegt

Scilla van deeze.
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meer Vorkachtig * naar boven fmaller en ron* 1V*

^

der, ja fomtyds byna driekantig zyn , op dé ^k!°^
kaDten elfen , hebbende een blaauw* of zwart"»

achtige Kleur ; hoedanigen in Duitfchland ,

als ook op de voorgemelde plaats in ons Land *

in menigte gevonden zyn % mag men Duitfchs

noemen. Immers de Kleur , die naar 't zwar-

te of Afcbgraauwe trekt , onderfcheidc voor-

naamelyk de Luneburgfche , zo Leibmits
aanmerkt; behalve dat zy ook kleiner dan de

Maltheefche zyn , en niet in Steen zitten ,

maar in Aarde. Die van Reiskius* welke

hy voor een Lunenburgfche afbeeldt, ïs nog-

thans by de vier Duimen en dus zo lang als

dc grootfte Maltheefchen. Dan ftelt hy 'er

nog eenen onder den naam van Gandavenjis

voor , welke derhalve van Gend zou fchynea

afkomilig te zyn. Die in ons Land vallen ,

hebben dergelyke figuur en grootte , als uit

de Afbeelding Pl, L Fig. 7 blykt ; zynde on*

gevaar een Duim lang, behalve den Wortel*

en van gezegde Kleur. Ik heb van dezelven

verfcheidene van verfchillende figuur, en eene

g elachtig bruine in Kryt, van den Oever der

Theems in Engeland, Deeze nu zyn zekerlyk

van den bonten of Stem • Haay
% die niet zel-

den

(p) Syft* Min. po $55 % zegt zyn Ed. Sc itL K eontendic

hos Dentes [fcilkec Ori integxa] esfe ex Piscibus, Canicula

vel Vacca Italis vocatis; qiium Carcluri* nannifï feu^i»

gaudent Der.übus*

0
lil. vtutf. t, stuk.
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IV. den aan onze Kusten voorkomt : want met

stuk!^ deezen lebben zy , volgens de eerfte Plaat

van Scilla, veel meer overeenkomst , xlan

met die van den Kruis -Haay, op zyne laatfte

Plaat in Afbeelding gebragt ; hoedanigen 'er,

zo hy zegt , ook veel verfteend op Maltha

voorkomen.

vogel- l*1 '10e verre van deeze laatiten die geneq

Tongen, verfchillende zyn , welken men wegens de lang*

werpige Priemsvvyzegeftalte Vogeltongen noemt,,

weet ik niet. Daar komen onder dezelven ge-

noeg voor 3 die dergelyke gedaante hebben, en

aangezien de Ouden deeze, zo wel als de voor»

gaanden , Ophioglosfa genoemd hebben , zullen

Zy waarfchynlyk ook tot de Haaijen - Tanden

behooren. Immers het zullen deeze zyn , wel*

ken Schreber Spilronde. regte gejlreepte drie*

deelige of Elsvormige gefiretpte noemc : want

,

hoewel de meefteo derzclven glad zyn, vindt

men 'er doch die fyne Streepen hebben, zege

Walch van deeze Ornithoglosf® (q)> en de
aangehaalde van Boüroüet wordt een Glos»

fopetra genoemd , toe welken ook die aan den
Wortel puntig zyn , naar een Piekyzer gely-

kende, behooren (r).

Zo zyn dan de groote, driehoekige, Verfteen-

de

(q) Zie het II. D. II. Stuk der rerffeende Zaaken 3

blads» 39 s•

(r) Zie BOUKGt/ET Pttrificütionu T. 2-VI. Fig, ö
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«Je Tanden of Glosfopetren naar alle waar- *V

fchynlykfaeid oiripronkelyk van den Jonas- of
ŝ
°^*

Paarden -Haay: de driehoekige mee effene kan.
STÜ

ten van den Schophaay of Kruishaay : de

Kamswys* getande, platte van ongelyke figuur*

van den Zee - Hond , en de langwerpige Vo-

gekongachtige effenkantigê van den bonten of

Sternhaay. Dewyl 'er meer verfchiüende Soor-

ten van Haaijen zyn , zou een naauwkeurige

vergelyking van aller derzeiven Tandeti * mis-

fchien, nog nader licht geeven. Daar komeD

by de Autheuren ook Kegelachtige voor, of

Pieramidaale, genaamd Conichthyodontês 9 welke

klein zyn en , of rogt of krom ? fpits of ftomp

gepunt (*). Deeze kunnen van Dolphynen eii

andere getande Visfchen* geiyk de Zeebraas-

fems , tot het volgende Geflagt behoorende^

afkomftig zyn, Mooglyk zyn die Ruitachtige

of icheef vierkante Stukken, met afgeronde

Hoeken 5
plat, glanzig, bruin of zwartachtig,

naar Peukjes gelykends, welken Luid des-

we^en Siliquafira noemt, tot de Kiezen of

Kaaken van eenigen Vifch te betrekken.

V* HOOFD*

(*) Van zodan'gen aart zyn moodyk die Tandjes, door

den kund;gen Natuurbelchryver, den Heet Do&or^E Fb*n&

VAN BEBKHÉY , by Wïenngen gevonden en in zyné Nau

Ui/lor se van Rolland, u O bladz* 108* befchreevenj als

ook aldaac by K, op PtAAT IX, verroond, Zyn Ed. ff*

guujen H, I, behooren rot de vöorgemelden. Ook fpteekfc

zyn Ed. bladz. 1078 ,
omfènndig van Steentjes, die gspun*

aya ,
afkomftig van de Duo s der &ö chen*

Q 2
XII. D1U«!« ST« t
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Befchryving der Verleningen van V i s s c
:

h e n#

Afdrukzels van Visfchen en derzelver Geraam*

ten % op Ley , Marmers en andere Steenen;

van Pbtvisfcheh , Aaien , Snoeken , Baarfen y

enz. Verfleende Visch- Tanden en Kiezen,

Paddefteenen genaamd en Slangen - Oogen of

Zwaluwenfteenen*

"\7"an Visfchen vindt men meer Verfleenin-

* gen , dan vau alle de voorgaande Die-

ren : maar het zyn meestal indrukzeïs van der-

zelver Geraamten in een Schiefer- of Leyach-

tig Gefteente. De Heer d'A rcenville,
evenwel, ftelt een geheelen Visch voor, dieby

*cDorp Grandmont, twee Mylen van Beaune in

Bourgondie , in een Greppel, door ftroomend

Water gemaakt ,
gevonden was door den Heer

Varennes, Opper -Sekretaris der Staa-

ten van dat Hertogdom. Dezelve hadt 'er de

Afbeelding en befchryving, die volgt, van ge-

geven (»

(i) Verfteening van Visfchen met Vleefch en

(!) Ichtbyolitbus totaiis Piscis, flchthyolithi PiscJum

inregrorum. WALL. Syfi, Min, T« IR p t DAVILA Cai*

Raifonn. T. Hti p. Ali T. 4.

Hoofd-
stuk". V. HOOFDSTUK.

ï.

thu% Piscis

integri,

Verfteendc

Visch.

Schubben.

De
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De bedding is geel van Kleur, naar Ar- v„

„ duinfteen trekkende , twee Voeten lang en Hocpa*

dertien Duimen op 't breedfte
,
op 't fmal.*

TÜK*

„ (te vier Duimen. De Visch heeft twintig

„ Duimen langte , van 't end des Beks te re-

kenen tot aan den inwykende hoek der Staart*

„ Het Ooghol vertoont zig volmaakt , zo

t , wel als alle de deelen van den Kop , en

„ de Tanden zyn niec van Kleur veranderd,

„ De Schubben , daar hy mede bedekt is %

„ glanzig, gewolkt en een weinig bruin, fchei-

„ den zig gjmikkclyk af : de Zwemvinnen,

3 ,
Zydvinnen en Staart; alles is volmaakt ge-

conferveerd* ln 'c midden is dé verheffing

„ van zyn Lighaam dertig Lynen. Hy verfchile

„ zeer, van allen welken men in Switzerland*

„ te Mansfeld en op den Berg Bolca vindt,

3 , die niets anders zyn dan holle indrukzels

^ van niet meer in wezen zynde Visfchen ;

„ daar deezc een waare Perjleende Vifch is

:

5, iets zeldzaam en opmerkelyks. Sommigen

„ willen dat het een kleine Zalm zy , anderen

„ een foort van Makreel , daar Artedi van

3 ,
fpreekt. Ook heeft hy eenige betrekking

3, op de Pelamydes of Thonyn van Aristo-

„ teles, daar Rondelet ius de Afbeel-

M ding van gegeven heeft."

Of dit een echte Verfteening zy onderzoek

ik niet, maar merk alleen san, dat ook ande-

ren gewag maaken van Visfchen, met een ge-

deelte van hun Vleefch verfteend* De Pastoor

Q 3 Sprün-
lil* BEK., h STUK,
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Sprunglï, niet ver van Bern, zegtBER-
TRAND| bezit een Visch, die verheven legt

in Kalkfieen ; waar van het Lyf en Vleefci*

zo wel verfteend is als de Beenderen en Kraak-

beenderen. Meer voorbeelden vind ik by hem

niet (£) De vermaarde Davila hadt inzyn

Kabinet een Verbeende Visch naar een Karper

gelykende, op gryzcn Leyftecn uit Duitfchland j

waar van de Kap , Staart , Vinnen en de bo-

venfte helft des Lighaams , bekleed met een

Huid in fcheeve Ruiten verdeeld, gelyk in de

gekookte Visch * zegt hy , verheven waren : doch

de agterfte helft met de Staart een enkel in-

drukzel van Graaten vertoonden* Het Stuk*

?eer duidelyk van hem afgebeeld , was eea

Voet lang en vyf Duimen op zyn breedfte.

Ook komt by Leibnits een geheel Ver-

fteende Vifch in Plaat voor 3 hoedanigen men
insgelyks by andere Autheuren vindt (v).

Hier toe behooren de Schiefer- of Koper-

Nieren van Ilmenau, welke niet alieen dikwils

bet Geraakte van Visfchen , maar zelfs den

geheelen Visch bevatten , naar welken zy ge-

fatfoeneerd zyn. In 't Koninglyk Kabinet van

Dresden bevindt 'er zig zodanig een 5 die vol-

maakt

(t) Schoon WALLERlüS tfigt : BERTRAND, in DIB. 0r o

fub titulo , BelemrJt* p, 74. Nut. Litr. b %
plurcs cnumerat

Pisres cum Carne petrifïcatos, in diverss Lithophylaciïs pis-

lentes. Syft Min. T. 11. p. 552.

(vj L£'.$H» TrsiQ.i\a. Tab. 11. Litt. b»
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maakt de figuur van een Puit - Aal heeft. Ik V.

heb een dergelyke Schiefer - Nier , met een
H

<

0OFD "

Zeelt daar in , zeer duidelyk kenbaar*

Ik moet ook tot de Verrtecningen van ge- Pl
r-
n-

heele Visfchen dat Doublet- Stuk van 't Ei-
Ft

** u

land Ferro , myner 'Verzameling, t'buis bren-

gen , waar van de eene helft in Fig. i , op

Plaat II, is afgebeeld. Zeer blykbaar be-

ttaat hetzelve uit een Haringje in de Slyfc

omgerold , daar mede begroeid en dus door

uitdrooging verfteend. Niet alleen de Graa-

ten t
maar ook verfcheide deelen van den Kop

ea eenig overblyfzel van het Vleezige is *er

nog zigtbaar in , zo wel als de Vinnen en de

Staart , wier Straalen telbaar zyn. Ik vind 'er

echter maar vyftien in de Rugvin ; waarfchyn-

lyk om dat het voorfte gedeelte daarvan, uit

drie of vier Straalen beftaande , is omgefla-

gen , en op \ Lyf nedergedrukt , waar van

nog eenig blyk.

Die Soort dan vastgefteld hebbende, kome

ik nu tot de door den Heer Linnjeus opge*

gevene.

C 2 ) Verfteening van Visch - Geraamten op né

Hier <*,

Viscli«
(z) Ichtbyolithus totalis Schisti. Sy/l. Nat, XII. Tom. lil Ley%

Gen. 39. Sp. !. Schkfb. Lith. 106. Ichthyolithus Piscis in

-

tegri. GE8N. Petr. f. 60. WOU* Haif. T. 13*20. Pisces pc-

trificati MïL. Saxen, i, p 4 f. r» 2, 3. & p, 4". f. ia.

Bbadn. MinA l.T. 7, 3. Lapis Is'ebumis» GfSN.,/%.

Q 4HL Deel. i. stuk.
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V, Hier heeft de Ridder ook de Verfteeningen

stuk™"
van 8ehee^e Visfchen t'huis gebragt , waar

van eenigen der voorgaanden ; 't zy wat de

Geftalte , 't zy wat het Gefteente aangaat

,

verfchillen. De meefte Visfchen komen op

de Steenen, die men Visch-Leijen noemt, ge-

heel plat gedrukt en zodanig voor , dat men

van dezelven buiten het Geraamte niets vindt.

De meeden hebben hunne Vinnen , doch fom-

migen ook de Sehubbcn behouden , die wei

eens, bezyden den Vifch , als afgeftroopt voor-

komen op den Steen,

uitswit. Met deeze Soort heeft Linnjeus de zo*

danigen bedoeld, die in eigentlyke zwarte Lei-

jen vallen
,
hoedanigen men meest bekomt uit

het Kanton Glaris in Switzerland , beftaande

uit enkele Geraamten , waar van de Rugge-

graat ingedrukt is of verheven , of uit Dou*

bietten , zynde twee van elkander afgefplee*

tene Stukken Ley , daar de Graaten op de

eene verheven , op de andere ingedrukt voor-

komen. Niets kan meer dienen om een twy-

felaar te overtuigen , dat het geene Natuur-

fpeelingen, maar weezentlyke overblyfzels van

onder de Delfftoffen geraakte Visfchen zyn 0

De Ley befcaat uit een verharde Kley , waar

in de Visfchen 9 toen dezelve nog week en

dun was, moeten vastgeraakt zyn, door fa»

rpcndrukking vervolgens plat geworden , en

door uudrooging hun Vleefch verlooren heb-

bende , behouden zy flegts hunne vastere dee-

Iqik
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ïen, die thans nog tot bewys verftrekken van V.
Hoofi
STUK.een algemeene Overftrooming van Europa door^
0

den Oceaan.

De Geraamten der Visfchen, op zodanige uit Duits-

zwarte Leijen , zyn fomtyds vry groot. ifc
chland '

hebze Doublet van Glaris, twee Voeten lang*

waar in meer dan honderd Graaten telbaar

zyn, waarfchynlyk van Zee -Aaien of Naald-

visfchen. Zo vallen 'er ook van Hoornvis-

fchen , Rochcn en Platvisfchen ; ja zelfs van

Zwaardvisfchen. In Hesfenland komen , op der*

gelyk Ley , Kabeljaauwen of Schelvisfchen ,

Schollen of Botten, Haringen, Karpers, Go*

vies , Aaien en misfchien ook Zee - Engels

voor (x). Men vindtze insgelyks by Mans»

bach in Silezie, by Ilmenau iaThuringen, op

Eiland Sheppey in Engeland , als ook by

Gozflar , Badendurlach en Ofteroda aan de

Haartz.

In het Graaffchap Mansfeld, inzonderheid uit het

by Eifleben, valt een Leyfteen, die zeer met^.
aiisfeld%

Koper bezwangerd is , en waarin de Visfchen

als met hun Vleesch geheel plat gedrukt en

met een glans van Kies of geel Koper, of
als verguld voorkomen ; zo dat men de Schub-

ben nog geheel kan onderfcheiden. De Visch

legt fomtyds regt, fomtyds krom, en vertoont

zig dikwils als van één geborften. Die Ley-

fteen

(x) Y&VGZ&GefehUbteder Erde. Hallc, 1745, O&aYO.p» 131»

0.5
III* Dut» I» Stuk»
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fleem houdt fomtyds wel de helft of een der-

* de Koper en vry veel Zilver ; door welke Me-

taaien tnisfchien de zelfiiandigheid van den

Visch meer zal bewaard gebleeven zyn. Der-

gelyke Koperige Lcijen vallen ook elders. De
Visfchen , die daar in te Eisieben verfteend

voorkomen , zyn meest Snoeken, Baarf n en

Haringen, Sommigen zyn als gevernist or met

Pek oeftreeken, ander n bont (y ).

O ntrent deeze Visch - Leijen is aaumerke-

]yk f dai by het aanvangen des Ber^werks ia

de Vlakte niet <<an Ley voorkwam , opt:nbaa#

rende zig de Visfchen daar in niet, voor dat

men dtn Eislebifchen Berg bereikte* Dit be-

vestigt den oirfprong der Vknbergen , waar

van ik voorheen gefproken heb ; als zynde die

door een famenhooping van Stoffen ecnerKley-

achtige natuur , uit welken door opdroogiog

Ley by laagen groeit, ontftaan*

De Geflagten of Soorten van Visfchen

,

welken men op den zwanen of graauwenLey-

fceea kenbaar gevonden heeft , zyn ; Aaien %

waar van de Geraamten op die van Glaris de

gemeenfeen zyn ; van Zwaardvisfchen op de-

zel-

(y) M7L1I SaxorAa fubterranea. I. Thelll. p* 4»

(z , Men moet daar dooi niet den zogenaamden Zwaard-

of Zaag visch van den N o.>rd er - Oceian , miar den eigent»

lyken Zw<ia dvisch Xiphiasj die veel in de Middeliandiè

Zee valt , verdaan,

(3; Jebibyelithtts totalis Marmoris. Sy/2. Nat. XII. Tom.

W.
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zeiven, als gemeld is (z) ; van Kabeljaauwen V.

of Schelvisfchen en dergelyken, in Heslenland

;

HoOFD"

ook Knorhaanen; van Schollen* Botten en der-
SIUK'

gelyke Piatvisfchen
; Goudbraasfems of Lipvis*

fchen; Baarfen > Forellen , Zalmen, Makreelen

en dergelyken, byEisleben ; als ook van Snoe-

ien, Haringen, en Karpers of dergelyken, op

de Leyfteenen van Glaris, enz.

(3) Verfceeningen van Fisch» Geraamten op ui.

Marmer of Kalkjleen.

m&ris.

Dit fïag van Verfceeciogen komt voor °P öe! ê

ch%

wit- of geelachtige Steenen, die ook wel fplyt-

baar zyn, doch min of meer den aart hebben

van Marmer of Kalkfteen. Dus vallen zy in

witte geelachtige of graauwe Kalk - Schiefer

in Beijeren ; in Mergel -Schiefer in 't Graaf-

fchap Papenheim , in 't Switzerfche Kanton

Uri , in de Kerkelyke Staat van Italië, als

ook op den Berg Libanon in Paleftina. In Stink-

Schiefer of Marmer- Ley (a) * by Oeningen in

Switzerland, als ook op den Berg Bolca in 't

Veronefisch gedeelte van den Venetiaanfchen

Staat

111. Gen.
0
39» Sp* 2. Mas. Tes/l 100. S{*TS£B< Litb. 107.

R

ü

M ph. Mus. T- S9» £ H. Marraor , f. Lapis fïsfiiis Mar-

moceus csmdidus £ fubfiavus EichftadienGs C P^ppcnheimen-

üa &C* SCHEUCHZ* Mus» 97 , 104 Querel. 17, Htrb. 40 %
ti$.

Piscis in Lep"; de* KauGER utfupra.

(*) Scbiefers zyn iplytbaar* Sreencn , gelyk Ley ; doch

Kaik-

IIU Dïsl* I. Stuk,
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V* Staar. Op dergelyke Leyftcencn , die van een

f^°
Ff>

Kalkacbtigen aart zyn 3 komen de Visfchen

meestendeels in 't Geraamte , doch fchooner

afgedrukt en doorgaans duidelyker dan op de

blaauwe Leijen voor : 't welk men aan de

fcherpigheid der 4 Kalkftoffen met reden toe-

fchryven kan. De Graaten en Vinnen zyn

meestendeels 20 duidelyk, dat men de Soort

dikwils daar uit kan befluiten. Dus verbeelde

Ferber zig ,
op de Veroneefche Schiefers

de afdrukzels te vinden van Brafiiiaarjfche

;

hoewel de meeftcn zyn v^n bekende Europi*

fche Visfchen* Ik zal hier de voornaamften op-

teüen.

Aaien, Op de Veroneefche Marmers of witte Ley-.

ich: "*t:z.^
eenen komen de Geraamten van Aalm me«

nigvuldig voor , welken fommigen voor Zee«

Aaien houden , als ook die van Knorhaanen 9

Schollen of Botten en dergelyke Platvis/eken;

Lipvisfchen 3 Makreelen en zelfs Poon, Vlie*

genie en Vinger - Visfchen. Op die van Oe.
Rii gen en Papenheim vallen, behalve de Aa«
lm y

ook Snoeken, Baarfen, Karpers , Forellen 9

Grondelingen 9 en verfcheide Soorten van klei-

ne

Kalk - Schiefer of Marmer- Ley kómt d.kwiïs ïn bepaalde

groorte voor, by Stukken % welke als van elkander gebro-

ken zyn ; fonatyds juaar iwee , drie , vier tot twintig Vee-
ten lang, met eene aanmeikelvke ruimte daar tusfehen , die

open is of met Kley gevuld
, leggende waterpas , en van

vexfchiJIende dikte. Zie Kncbk FerJlttrJc Zmkfr* h Deêl.
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ne Vischjes, in Duitschland meer dan hier be- V.

kend. Die, by voorbeeld, welke by Knorr Hoofd-

in menigte voorkomen op een zodanig Ge-*
TÜK*

fteente van Vcrona , worden voor Zeeltjes

gehouden (b). Van de Albelen of Witvis-

fchen , tot de Zalmen behoorende , zouden

twee by hem afgebeeld zyn (c). Anderen

betrekt men tot den Visch 3 Schmerü genaamd (d).

Van Karper* komen by hem voor op Plaat

%6 en 32 ; van Schelvisfchen op Plaat 18 en

24: van Baars of Posch, op Plaat 17, N. i
9

2 en Plaat 18, N* a: en van Bot, op Plaac

20, N. 1; zo de Heer Walch aantekent.

Deeze Natuurkenner heeft 'er nog bygevoegd Sneeken»

de Afbeelding van den Kop van een Snoek 3

uit het Mecklemburgfche
,
volgens de verbeel-

ding van wylen den Proost Genzmer, zy-

nen Vriend (e). Zyn Ed. fcheen dat Stukje

ook daar voor te houden ; alzo hy hetzelve in

zyne Syftematifche Tafelen op dien naam ge-

boekt heeft ; doch de Verbeelding moet vry

fterk zyn , om het 'er van te maaken. Het
Geraamte, door Knorr op Plaat 26 ,a, uic

het Gesnerifche Kabinet afgebeeld, is in alle

zyne deelen omftandig befchreeven, en met

Letteren aangeweezen : dat men zeer weinig

OÉ*

(b) Vtrflttnie Zaafen % D. Pl. 18. f. 4.

(c) ffi& PU 27- ^ 1 i PL 3«. E *.

ML PL f.3, 5,«i Pl. *9. f 2, S, 4-

(<) ITerfleeni* Zaakfin lil t D* Sapph Tafg) Vtll 9 d, NVj* €
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V* onder de Verfteende Zaaken vindu Daar kö*

Hoofd- men by andere Aucheuren ook voorbeelden van
stuk*

Snoeken voor ; des men dit Dier met zeker-

heid onder de Verfceeningen kan plaatzen» Die

Exemplaaren^ welken Knorr Hoornvisfen

noemt (ƒ ) , fchynefc my nader te komen aan

den Gjepof dergelyke langfnebbige Zee-Schep-

zeis , gelyk de Snipvisfchen , dan dat men 'er

een Steur van maaken zou , welke zodanige

Staartvin niet heefc. De andere Vinnen en de

geheele Geftafte , wanneer men in acht neemt

dac de lange Onderkaak afgebroken is, komen
ook zeer wel met de Geepejj of Snipvisfchett

overeen (g \
zilver- Op de twee -en- twintigfte Flaat van 't Eer-

den?"" &e Deel der Verfteende Zaaken , door den ver-

maarden Knorr, is een Vischje op Steen

afgebeeld , dat hy tot de Platyisfchen betrekt.

Dit komt, inderdaad, zeer waarfchyolyk voor;

wat de eigentlyke betekenis van het woord

aangaat: dewyl het Lyf zig geheel plat ver-

toont; maar zo hy op dat Geflagt van Vis*

fchen gedagt heefc, welken onze Li nn^us,
wegens het zwemmen op zyde , PleuroneSlts

genoemd heeft, en waar toe de Schollen , Bot-

ten , Scharren , Tongen , enz, behooren , dan

was

(f) lr*rft. 2aaken* h D. PI. 33 tzi

(g) Van den laatften , die veel duïdelyker is , fpreekt d*

Heer WALCH,j3at zonderling is, niet : van deneerften maakü

hy eejft Steur ; zi« boven. Vexgelyk onze Afbeelding in bet
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was hy de plank zeer mis. Van de eigeotlyke V.

Platvisfchen komen, onder de Afbeeldingen

,

'f

00™*

weinig Exemplaaren voor. Het gene, daar ïk'
TÜIU

hier van fpreek , p:elykt zo zeer naar de West-

ïndifche Zilvervischjes , ook wel Maanvischjes

genaamd , dat men het 'er in de eerfce opflag

zelfs toe betrekken moet. Waarfchynlyk zul-

len die voornaame Autheuren 3 W a lch en

Gmelin, dczelven n ;et -geiend hebben, an-

ders kon dat Origineel hun niet ontgaan zyn.

De figuur des Liglnams niet alleen, maar de

Vinnen , en in *t byzonder de Staart, p'ei'en

voor dit myn denkbeeld ten hoogfte. De lan-

ge Vezelachtige Vinnen, 't is waar, on ebree-

k
t
en 'er aan,* doch waar vindt men Verfteende

Visfchen zonder eenig gebrek (A).

Over verfcheide Exemplaaren zou ik derge-

lyke Aanmerkingen kunnen maaken, maar de

meeften zyn zo gebrekke yk, dat 'er met ze-

kerheid niet van te befluiten is. De uitwen-

dige Gefcalte alleen is hier toe. niet genoeg-

zaam , wordende een naauwkeurige achtgee-

vicg op de Vinnen
,
gelyk wy in de befchry-

ving der Visfchen , welke het Zevende en

Agtfte Stuk van 't Eerfte Deel deezer Natuur-

lyke Hiftorie uitmaakt, gezien hebben. Hier-

om

ï. Deels, VIII. Stuk, van dceze K&tu*rlyfo lliflorxe
% Pu

LXV» Fig. z : als ook Johnston, Tab. 15 f ió,

(h) Men kan de Afbeelding, in *t l ümhSVtïï Stuk van
d&zttfat. Hiftorie

s
VUit ÈXX; J%; 6; daar mede vergelyken.

III. DE£L. 1, STUK.
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V; om dagt ik den Liefhebberen geen ondienst

Hoofd- te doen, met hier nog een Voorwerp in Plaat
STU^ voor te ftellen , waar in dc Beentjes der Vin-

nen telbaar zyn. Zy weeten , hoe zeer zulks

tot een juiste onderfcheiding der Visfchea

dient.

Baarsje van Het Afdrukzel van een Vischje van Vero-
Verona.

na ^ Qp Ka]fe _ Ley . naamelyk f in Fig. 2 , PLAAT
iL

Fig.l]' II 5 vertoond , blykt duidelyk een Soort van

Baars te zyn : zo door de Geftalte, als door-

dien het de Buikvinnen onder de Borstvinnen

heeft. Of de Kieuwen -Dekzels Zaagswyze

getand zyn, kan ik niet klaar zien. De Rug-

vin betrekt het tot de Zee - Baars > zynde de

zesde Soort van onzen Ridder , welke vyftien

Doornachtige Straalen heefc , die hier nage-

noeg allen zigtbaar zyn; maar de agterfteRug*

vin is niet te zien , wegens 'c afbreeken van

den Steen. De Borstvin heeft ook veertien

of vyftien : de Buikvin maar vyf of zes en

de Aarsvin tien Straalen* Het Afdrukzel van

dit Vischje, welks Ruggegraat ingedrukt is,

heeft een glanzige bruine Kleur. Het mist

zyn agterfte gedeelte en de Staart, door >t af-

breeken van den Steen, als gezegd is. Ik zou
'er, met de Vinnen en 't Lyf compleeter

hebben kunnen vertoonen; maar 't beftek der

J?laaten verboodt my deeze uitweiding : te

meer aangezien één voor allen voldoet.

Deeiea Wanneer men acht geeft cp de verplette-

fcheo!*"
riDS *

welke de meefte Visfchen in de Ver»
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fteening ondergaat! hebben , die aezelveö vo V.

onkenbaar, als gezegd is, tóaaki, dan is
s

t Hoofö-

biet te verwonderen * dat *cr ook ftukken
srül£*

en brokken van verftecnd voorkomen. Ik

zelf heb, op de gezegde gfoote Zwitzer-

jfche Leijen , een Geraamte dat in tweeën

is gebroken. Zo vindt men Koppen van Vis*

fchen , doch zelden geheel, mee Vleefch ,

Kaaken , Tanden en Oogen > welke laatften

wit van Kleur zyn als gekookt * en van den

Steen afgefcheiden kunnen worden. Men
heeft zodanigen in 't Land omftreeks Bono-

nie in Lombardye gevonden > en daar komen

ook voer op 't Eiland Sheppey, in de Theems,

die in Kies zyn veranderd. Van Zaagjes als

uit de Koppen van Kabeijaauwen en Schel-

visfehen ? welken men voor Gehoorheentjes

houdt, komen ook Verfleeningen voor. Zelfs

de Kieuwendekzels , en Beenders van den

Kop , zyn afzonderlyk gevonden» Zo ook

de Beendertjes van de Ruggegraat , Rib*

ben i
Vinnen en Staarten , ja zelfs Schub-

ben.

| JVIaar 't gene wei de meefte opmerking ver*

dient , zyn de Verfteende Vischtanden , van

t/elke reeds tri 't algemeen pefpröken Is , tneü

ik de Haaijen- Tanden befchreef j des wy meest

letten op de volgende bQoru

R
IH.DeïuI.Sïub;*

,

U) Ver*



m2 Versteeningen
V.

(4) Verfteeningen der Maaltanden van Vis*
Hoofd* r 1

STUK. fChn-

IV
Even als de Haaijen - Tanden , van ouds

,

nUes
Buf°' voor Verfteende Slangen - Tongen aangezien

^vischtan- werden, zo hebben de Verfteende Maaltanden

zei*, 'van fommige Visfchen de ligtgeioovigen ook

zonderlinge denkbeelden in 't hoofd gebragt.

Men noemde ze Slangen - Oogen , Padden- of

ZivaluwenfieêiUn : daar mede dë figuur of af-

komst bedoelende* Dit maakt dan ook, dal:

men de meefren tot drie Verfcheidenheden van

deeze Soort betrekken kan. Zy komen dikwils

onder de Haaijen- Tanden vermengd en in de

zelfde f]3g van Steen voor, zynde van buiten

glad en glanzig, van onderen zig als afgebro-

ken vercoonende , van binnen een Tandachtig

geweefzei hebbende , en van allerley Kleu-

ren.

paddeftee- De Paddejleenen , (Bufonites,) ook Crapaudï*
fieenen. m$ naar >t frranfche woord Crapaud^ 't welk

een Padde betekent, en fomtyds Batrachit® %

dat is Kikvorsch - Steenen , genaamd , voerden

dien

(4) Icbthiolhbi Dent. Molariüm Piscïum, Wall. Syfl*

Mn XU 557. Ichthyolithus Dentis Molaris Anarrhichar. Syjï*

Nat. Xfl. Tom. 111. Gen. 39. Sp. Ichthyolithus Demis
iicmifphaerici. Syft, Nat. VIII. i 9 S. N. 4. Mus. Tesf. /oo.

N. 4, Bufonites majusculus atro rubens infhrCipfula: &lan-
dis Quercinx. P^7. Trans. N. 200. p. 750, Lun>, Lithtph.

70* Mobt, Nertb* 244. Lapidfs Bufonitis varietas prima.

BOOT 301. Lspis Bufonius. Merr. Pin. 210. Batrs*

chita Q Crapaudina. Gesn. /,*;>, wi ; brucismAJS EdtlJVmu
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ÖÏcti tytel ,
dewyl men zig wys maakte, dstzy ..

Van bejaarde Kikvorfchen of Padden uitge ^
fpoogen werden , wanneer men die op een

roode Lap plaatfte* Zy zouden in de Koppen

,

of mooglyk in de Keel van deeze Dieren ,

gegroeid zyn : 't welk wel niet onmooglyk

was (i) : maar men twyfek thans niet of zy

hebben een andere afkomst*

Deeze Steenen zyn rond als Knoopen $ doch

met eene meer of min diepe holligheid vat!

onderen 3 die ze naar Dopjes gelyken doet.

De grootte van lommigen is als de Nagel van

een Vinger, van anderen als Erwten, en zy

vallen zelfs kleinen De Kleur is dikwiïs Kas*

tan je - bruin of geelachtig , fomtyds uit den

graanwen of blaauwen forot^ds , gelyk ik

de grooten heb , wit. In de Verhandelingen

der Koninglyke Sociëteit van Londen worden

*er befchreeven , die de figuur en grootte

hadden van een Eikel -Dopje, zynde van Kleur

donker rood. Men vindt by Lütd nog vee-

Ie anderen gemeld , zelfs by elkander in de

Kaak zittende, 't welk alle twyfeling wegneem t 9

en

(i) Zeker Heer een langen tyd , (mé*r dan een Jaar,)

geplaagd geweest met een benaauwden Keel, waat regen

alle Middelen vrwgteloos waren aangewend, loosde einde-

lyk een Steentje uit de Keel , van grootte als een Knikker *

en was toen van die benaauwdheid hertleld. Waarom zou-

den in de holligheden van *r Strottenhoofd, welken de Kik*

vorfchen zeer groot moeten hebben , wegens haat fterk Gs»
luid 5 ook geen Steentjes kunnen groeijen ?

R a
III. Deel, L Stuk.
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V, en waar uit btykt, dat zy menigvuldig in En*

Hoo.-d.
ge ,and voorkomen. Zelfs in het Zand nevens

STUK
'

de Akademifche Wandelpaden, te Oxford,

kan men 'er genoeg verzamelen van bruine

of Leverkleur, Ook vallen zy op 't Eilani

Maltha, gehk daar van by Sc i lla ,
op zy

fce tweede Pldat , afgebeeld worden , die daar

nevens de Kaakebeenen voordek van een

Goud - Braasfem of Tand- Braafern, welken zo

volmaakt overeenkomen , ten opzigt van de

daar in zittende Tanden of Kiezen 5 dat nie-

mand twyfelen kan , of zy zyn da:r van af-

komftig. üp 't Eiland Sicilië worden een

grooce menigte zodanigen gevonden, die zwart*

achtig , bruin en dikwils gevlakt 'zyn , zo

v/el als de Haa-jen - Tanden , welken men 'er

ook vindt , inzonderheid by Corlion. De
verandering van Kleur hangt zekerlyk af van

den Grond, waar in zy zyn verfteend ( k).

stangen- Men noemt die Steenen aldaar Slangen -Oo*
Oogen.

gèn (Ccchi di Serpentig) welke eigentlyk be-

hooren tot de Conichthyodontes
, voorgemeld f

dat Kegelvormige Vifch- Tanden zyn. Zoda-

eigen , van boven Itomp , kwamen ook voor

ïn de Kaaken van gedagte Zee - Braasfems

,

zynde derzelver Snytanden. Dergelyfcen heeft

'er

(k) Vid. SCILLA de Cerp. MarirJs Lapidesc. p. 2 5*TaS. II.

(/) Zie de befchryving van dit Schepzel, in 't 1. D. VLU
STUK, van dit Werk, bladz. 116.

(wj Mm.de l'Acad, R* des Sciences de Patif. 1723^296*

•
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'er de Zeewolf, Anarrhichas , die veel om de V.

Épgelfche Kuiten zwerft (/), ook in <ten^°^

Bek,- rniar dm zou men dezelven vry groot

moeten vinden ;
riewyl di^ formyds een Duim

lang zyn. De Kiezen of Maailanden van dit

Dier vallen ronder en zpüden derhalve bekwaam

zyn om de gewoone Paddeiteenen , die naar

Kreefts-Oogen gelykm ,uit te leveren. De Heer

Jüssieu , niettemin , verbeeldt zig, dat de

S'n.n->en- Oogen Snytanden , de Paddefteenen

.Maaltanden zouden /yn van een BrafiÜaanfchen

Visch , die eetbaar is , le Grandeur genaamd ,

dat is de Knorvisch , naar gedagten ook een

Soort van Zee Braasfem (m). Waarfchynlyk

is 't, dat deeze Steenen , wa:ir van men oud-

tyds veel werks maakte 3 van verfchdderley

Vfrfchen komen (n).

Wat de Zwaluwfteenen (Chelidonia) aangaat, zwaluw^

welken men zig verbeel J heeft dat in de Maag Sceenetu

van jonge Zwaluwen zouden voorkomen: het

gene men dus noemt zyn Verfteende Tanden

van dergel y ken aart , rcnar kleiner , omtrent

van grootte als Lynzaad of Linzen. De Kleur

is geel bruin of graauwachtig. Aan deeze

ontbreekt die heldere ronde Vlak , welke

aan de Slangen - Oogen den naam gegeven

heeft;

Vergelyk het I. Derls. VlU Stuk deezer Nat, ƒ///? bladz*

195: want het fcbynt de Gallus grumiens of Knorhaan
,

v ia Bralil Nigui genaamd , van bladz.'i^tf, niet te kunnen zyn»

Z e breedvoeriger aangaande de Paddefteenen , 't geen

ik gelchreeven he
?

j in 't 1. Deels vi. Stuk è bhdz. zm*

R 3
III. I>££L. I. Stuk,
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V* heeft, alzo fommigen derzelven zig volmaakt
Pgofb* ais Oogjes vertoonen. De Zwaluwfteenen zyn

over
5

c geheel glanzig eenkleurig cn ichynen

geen anderen oirfprong te hebben dan de voor*

gaanden, waaifchynlyk van kleinere of van een

ander flag van Visfchen.

Ik zal niec omftandig fpreeken van de ande-

re Verfteeningen , die meer of min van de fi-

guur der Tanden en Kiezen afwyken j gelyk

daar zyn de Ovaale of Schuitachtige, Scaphoi-

des geraamd ; de Vierkante of Vierhoekige 3

welke dikwils een Duim groot voorkomen; de

gerimpelde of geribde , waar van ik 'er één

heb, cmtrent een half Duimlid groot: want

deeze allen zyn of Verfcheidenheden der voo~

rigen , of zy behooren tot de Kaaken of het

Gehemelte van den Bek der Visfchen (o). Men
ziet ligt y dat daar omtrent veele veranderingen

plaats kunnen hebben.

Buitendien zyn 'er nog Verfteeningen , die

men Eijertjes* of Kuitjleenen, gemeenlyk Oo-

lithen , of ook Hammiten noemt , wanneer die

vermeende Eitjes zo klein als Zaad zyn: doch

de zodanigen worden veeleer voor Samengroe-

jingen, gelyk de JErwteJleenen f of voor kleine

Zee-

(o) Daar toe behoort de Afbeelding by D'ABfiE^ViLLE

,

Orjüologie* Tab. 18. N. 8 ; volgens den Keer Wal.ch:

rit Verft. Zadfen. U. D. \U Stuk, bladz. Z97 ' ^elk We:k

dit «Hes ten omftmdiglie verhandelt. Men vmdt 'er de Vier»

ji&tk gen, UU PfciX, iuppi. Tab. Vlll , e. 1\. ia ; dc Ge-
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Zee - Hoorntjes , hoedanigen in menigte aan 't V.

Strand voorkomen , of voor verfteerde Eitjes ^°°FI

van dergelyke Slakhoorentjes ,

5
t welk echter

byna op 't zelfde uit zou komen, als van Kuit

;

gehouden.

VI. HOOFDSTUK.
Befchryving der Verfteeningen vawInsekten
endaar toe behoorende Dieren

,
gelyk ^Kreef-

ten , Krabben en dergelyken, als ook en in *t

byzonder van die vreemde Schepzels 5 Trilo-

bieten genaamd ; denelver VerJchillendheden

en bedenkingen over het Origineel.

\yTan de eigentlyfc zogenaamde Insekten
^ of Gekorven Diertjes , Tonen , Vlin-

ders 9
Sprinkhaanen, Wespen, Vliegen en der«

gelyken, komen onder de Verfteende Zaaken

weinig overblyfzelen voor. Wy kunnen ecfa-

ter die, mee fommigen , niet geheel verwer*

pen; te minder, daar zy als aanleiding geeveta

toe , en de benaamiog biilyken van dit Ge-

ilagt; waar aan de Ridder den GriekfcheE

Daam Entomolithus , dat is Infekten - Steen ,

tlmpelde Tab. VIII , d. N. 17 : als ook II. D TaB. H , 1 , a.

Morara. 4 •« , afgebeeld. Van de Paddefteenen komeis op d$

Suppl Tt>. YXH , b,d, e» vetfeheide vooibcddeis,

& 4
III. Deel. LStcjk,

h^efe
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VL heeft gegeven. Derhalve ftel ik daar van al§

Hoo*i>. £e eerfte soorto
gTUK.

v (i) Verfteeningen va» vliegende Infekten*
JEntGmoU m

thus Alatu
'verftecnde Zeldzaam komen deeze , wel is waar 5 t$
jnfekten,

vqorfchyn , en allerzeldzaamst Lighaamelyk

verfceend. Men vindt Indrukzels van Torren
^

Watertorren , Waterwantzen f Haft
, Juffer-

tjes en derzelver Maskers of Wormen ; alp

ook van Vliegen met Wieken op het Kalk*

of Marmer - Ley van Oningen. Verfcheidene $

wnarfchynlyk ook Switzerfche
, zyn uit heq

Kabinet van den vermaalden G E s m< r u s 5

Hoogleraar in de Wysgeerte en Geneeskunde

te Zurig , door K in o k r zeer duidelyk in Plaat

gcbvagt. De Sweedfche Heer Brom el maakt

gewag van verfehtiderley gevleugelde lüfek,

ten , die op het Stinkend en ander Kal^:-

JLey van Oost en West - Gothlan J , als ook

op de Aiuinfchiefer in Schoonen vallen* In

naam hoort hier ook het Vliegen - Marmer

van Moskou t'huis Doch deeze en derge-

lyke Steenen , waar op men iets paar Vleu-

gels of gedeelcens vm Infekten gelykende ^an.

treft 3 gelyk de Frankenberg.fcbe Vliegen Wie-

ken y

(i) Entomoltthui Tnfe&onim volantium» MihU Typolithi

Infeaorunv WALL. S$ft. Min. Tom. II. p. 541 GE$Nf

Tsttkf. $7. KNOBB. Vtrjl. Zaafen. I. DEEL. p. 44- Pl«

(p) De befchryyin? van een yaare E^tomolieth , of lu-,

finten-Steen j
mef liet afdmkzel van eene By of Vlieg , op
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ken; worden veeleer voor Bladertjes van Krui- Vl-

eien of voor NcTuurfneelin^en aangezien. Be- HooFD

dnegeryën, welken 'er in dit opzigc , gelyk in
8TUK*

andere gevallen' , ook hebjen plaats gehad ^

gaa ik voorby (p).

Hier ?al de laats zyn om kortelyk te fpree- vi?ege*

ken van de Wiegjes in Barnfteen, waar van
j^cn!"**

L 1 N n JR u s een byzondere 6oort gemaakt

heeft (q)* Dit fchync in de eerde opflag zeer

oneigen ?
en is ook als zodanig aangemerkt;

maar $ aangezien zyn Ed. alle de Delfftoffea

begrypt order den Hoofdnaara van of betrekt

tot het Ryk der Steenen , zo behoort de Bara«

fteen ook tot dezelven : dewyl zy in *t Wa-
ter of in de Aarde gevonden en zelfs uitge-

graven wordt. De Infekten komen meest ia

de Barnfteen van de Oostzee p doch ook fom-

tyds in de gegravene en Westindifche Barn*

fteen voor. Uit de Koninglyke Schatkamer

v$n Naturaliën te Dresden heeft Sendelips
daar van een groote menigte in Afbeelding

gebragt. Men vindt door hem niet minder

naauwkeurig befchreever» ,
allerley Soort van

Jcfekteo in deeze eigenaartige Stoffe: Byën,

Wet*

witte Schiefer , van Oeningen In Zwahen , door den Paftoor

Meincrje, vindt men in *c VUI, 5tük des Naturfor*

Jbbers 9 p 254.

(q) Entomoiitbus Succini. Syft. Nat. XU« Tom. III. Sp.

40. N 3. Infecfca Suecino inclufa. Sfndel, p. 3*7* eum

Jfg. p'.urimis.

R s
}II Deel. I. Sruc,



2ÓÖ Vërsteeningê»
Vf. Wespen 5 Rupsdooders , Haften 9 Vliegen *

l
itiJ

n
' Muggen, Dag- en Nagt- Kapellen , Krekels*

Sprinkhaanen , Torren , Spaanfche Vliegen ,

Mieren, Motten , Luizen, Vlooijen ^ Spinne-

koppen , Rupfen en verfcheide Poppen van

Jnfekten. Om dat de meeften gevleugeld zyu

en meest naar Fliegjcs gelyken ,
geeft 'er men

gemeeniyk den naam van Vliegen * Barnfteen

(Succinum pterygophorum) aan.

De raeesien, echter, uic de Klasfe der Xnfek-

ten , die onder de Ver(leende Zaaken voor-

komen 9 zyn de Korftige of Schaaldieren ,

Kreeften , Krabben en dergelyken : des de Heer

Wal ch daar van een byzonder Artikel maakt,

onder den naam van Gammarolithi , dat is Zee-

Kreeffteenen. Allerley algemeene Benaamingcn

hebben doorgaans iets onduidelyks , dewyl de

Natuur zig niet aan Menfchelyke Wetten bin*

den laat. Linn^ds bepaaltze dus.

ïi. O) Verfteeniogen van Schaal* of Korst -Dk-

tku, Cm" ren.

verfteende j)eeze Venleeningen moeten wederom in

drie of vier Verfcheidenheden verdeeld wor-

den;

(2) Entomolïthus Infe&orum Cruftaceorum. Wall» Syst*

Mn. 540, Entom. Cancrw LiNN. Syfi. Nat. XLl» Tom»

III* Gen* 4o, Sp, 1. Mus* TesJ* s>8. A&acolithus. f, Gam-

xnarolithus. VOG. Min* 208, Cancer Lapideus, Zannich.

Mus* 54, z9 , 32» SCKSüCHZ» Querel. 29* T. 4. Aftacolt-

thust Gesn, Petrif, 59, <*# Cancer JLapidefa&ns* Bqukguet
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der; naamelyk Kreeften, Krabben , Garnaalen VI.

en Molukfe Krabben, Van de Kreeften ko
HooFD*

STUK
men. behalve de verkalkten en die in >t Karls- v -

ICreefüi

bad in Bohemen alleenlyk bceenig overkom

zy&ü geen anderen voor dan Indurkzels op

Kalk- cf Marmer -Lev: zo is 't ook met de

Zee Garnaalen en Molukfe Krabben j doch van

veelerley Beurs -Krabben en dcrgelyken heefc

men waare Verfteenïngen.

Van de Laogftaartige komen inzonderheid

de gewoone Rivier - Kreeften , zo wel verkalkt

in Zandlieen uit den Pietersberg , by Maas-

tricht , als ingedrukt op Papenhcimer Leyfteen

voor 3 zynde dikwils als begroeid mee .Hoorn-

achtige figuurtjes. Inzonderheid is het Exem-

plaar, dat Knorr daar van op Plaat XIII

heeft , merkwaardig. Men vindtze 5 zo hy

aanmerkt 9 alleenlyk in zekere Landftreek

,

welke zig van Gunzenhauzen in het Anfpach*

fe tot aan Eichüadt, ter langte van zeven of

agt Mylen uitftrekt, en wier Grenzen bepaald

worden door de Altmuhl - Rivier. Aan die

Rivier legt het Graaffchap en de Stad Pa-

penheim, naar welke deeze Marmer - Leijcn

veel-

Pitrlf. tt$* Tesf. loc. cit. RUMPH Mui. T. Vf. f. i , z ,

3. Pagaius Lapideus. Gksnt* figur* 167. Davila Cat. III.

T. 3. f. G.
fl,

Aftacus petrificatus. Scheuchz. 8asj. 64 T.

S*. DAvila. CataL Ut. T. 3* f* I« ^. ïalcx fwtfficatqf,

Klein. Dub. 35. f. Z.

HL Deel. 1. Stuiu
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BéorD-
VCdal genoemd worden

- Zy komen 'er, in de

iTUK
* Marmergroeven

, zelfs zeldzaam voor. Hy
Kftfuit.ë&fc de Afbet-lding van nog veeier 'ey andere

Kreefrjes of Garnaalen , wier eigentiyke Ge*
.

ftake niet gemaiskelyk teonderfcheiden is. Ver-
fcheidtne onder dezelven zyn lang - gearmde
met een g'ad Rugge bchüd, of zulken, wjar
van men byra de Indifcne Hoorn - Kieeften z?u
rnaaken (r). Anderen , wederom

, hebben ia

geheel geen of /eer korte Sciiaaren , en ge-
lyken dus naar Garnaalen en S-eurkrabDCo

,

of ook naar de Kreeft krabben, Soldaaten ge-
naamd

, om dat Zy a vreemde Hoorens krui-
pen en huisvesten (t). De grootfte Rivier-
Kreefc, welke hy ooit op Steen gezien hadt,
was met Lyf en Sta.rt ruim vier Duimen 1 mg,
en op 't breedfle ongeva;ir een Duim. Van
Indifche Zee Garnaalen heeft hy grooter voor-
beelden

, byna een half Voet lang} vry wel
met de Natuurlyken, die ik 'ervan hcb,over-
eenkomd g. Hy heeft zig verkeerdelyk ver-
beeld, dat dezelven tot de Zwaantjes -Kreeft

of

(?) Zcdmigen komen voor in 't I. Deel der Verfluit

7,?v?TV 1 i: a
*
b

«
c: xv

- N.4.

vee! V u > °» de «»«« .vee^ voorbeelden, en , wat de 0 rifl8eelea W, kar.™en het D£SLS XIU. STUK deezer NaiUurhh HiftorUdaar mede vergelyfcen.

gelykt „aat de Gehoornde Kreeft
, op de csrfte fJaat van

Kvm
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of Knyper van Rümphius behoorden ; Vf;

waar mede zy in 'c geheel geene overeenkomst Hoo*d*

hebben (|> Dergelyke Zee-Garnaalen vindt
8^

men ook wel aan de Kusten van Europa en

jn de Middellandfche Zee: des hier van te

veel wonders gemaakt wordt , met de oir-

ipronglyken daar van in Oostindie te zoeken (v).

Van Krabben, die door haare kortflaartig- Kreeft op,

hcid van de Kreeften onderfcheiden worden,^
komen de afdrukzels op gedagte Papenheimer

Marmer . Leijen nog zeldzaamer voor* Een
zeer fchoon Stuk van dien aart , 't welk het

Schepzel zeer naauwkeurig voorftck, is door

Knor r , op zyne Veertiende Plaat , vertoond»

De Heer J, F> ümelïn, Hoogleeraar te

Gpttipgen... die 't zelve overgenomen heeft 9

zegt , dat bet ook valt op Solenhofer en Ve-

Toneefche Leyfteenen Naar een Krab te

Tekenen is het Ligbaam vry groot , als de

grootte byna van de Handpalm hebbende 5 dat

is de breedte van drie Duimen , doch het heeft

kleine Schaartjes aan dunne Armen , van wel

vyf Duimen langte , die Elleboogswyze zyn

KnjMpHtUs , vry veel. i)ie van Davila heeft geen Hoor-

nen.

(v) lk heb thans een Afdrukzelin Ley van Praag in Bohemen

bekomen , dat byna vier Duimen lang is en uit vyfentwin-

tig Leedjes f>e&aat ,behonrende tot een Kreeftachtig Schepzel,

-waar van het niet veel meer dan de helft fchynt te zyn,

en dit is, op zyde, roet dergelyke Zwem vinnetjes, ais de

Zee - G ar naaien , voorzien»

(x Natur - Syftem. \\U Theill , p, 47^ T. ÏX, f* 10J 8

III. 1, Stuk.
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geboogeo. Zulke dunne Armen , met zulk*

Hoofd- kleine Schaartjes , vind ik in geeaerley van
stüs» myne zo menigvuldige Krabben , als ik ge.

^w/^roogd bezit* De Zee- of Strandkrab, Pa*

gutrus 3 welke het Origineel daar van volgens

Knorr en Gmelin zyn zoude of daar

Baby aan komen, die ik in Liqueur ook heb

van een Handpalm groot , heeft geheel andere

Schaarea , Armen en Pootcn* Ia 't algemeen

munten de Krabben , door de dikte dier Bui-

tenleden, zeer by de Kreeften uk; gelyk mea
genoegzaam kan waarneemen in de Afbeeldin-

gen, zo by Joh ns ton, als byRuMPHsus.
De eenigften zouden de zogenaamde Spinne-

kops -Krabben en Doodshoofdjes of dergely*

ken zyn, doch deeze hebben een geheel an-

dere figuur van Lighaam* Ook is de Staart

in de meesten niet alleen korter dan het Lyf

,

(alzo zy die gemeenlyk vast tegen den Buik

omflaan ,) maar ook doorgaans ftomp, en nooit,

zo veel ik 'er in natuur of in Afbeelding heb

gezien , met dergelyke Vinnetjes of Blader-

tjes aan 't end , als in de Kreeften , gewapend ;

welke waarfchynlyk aan die ^Dieren gegeven

zyn , om de Pooten by te ftaan in 't zwem-
men ; waar toe zy in de Krabben , wegens

de kortheid van derzelver Staart , ondienftig

zouden zyn.

Hier

(y) zie het ! Deels XIII. Stuk van deeze Nat. Hljlf*

rte
t bladz. 357,
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W P* uit blykt dan , dat dit Afdrukzel van VI.

.in Ze "of Strandkrab, zelfs van geen Krab Hooro.

geheel kan zyn. Het kan ook niet be-
8^

noore notée Kreeft -Krabben van Li nn^üs,

telke volgens zyn Ed. bepaaling , msgelyks

een onglvin'de Staart hebben (y). Onder de

Kreeften komen 'er met zulke lange dunne

Armen voor; hoedanigen ik 'er heb, en dan

moet de oogfchynlyke breedte des Lighaams

Tar boven toe, 't welk ook geenszins tegen

1 reden ftrydt , van de verplettering afkom-

ftrzyn. Immers dit blykt wel duidelyk ui.

de* Scheuren, die men 'er op de zyden in

vindt , welke geenszins Infnydmgen kunnen

I n van het Schild, gelyk de Heer Walch

7i2 fchvnt verbeelde te hebben O).

X)e andere Afbeelding van Knor r, op ^
de volgende Plaat , is nog minder ouidelyk, £ „.

doch komt ten opzigt van de dunte der Ar- *s. u

men en de Vinnetjes der Staart , als ook m

kuur , met de gemelde overeen. Hy beklaagt

tóa , dat van de Pooten by hem ,
en in de

m;.fte Exempliaren van dit Petrefakt, wei-

nig is te zien. Dit deedt my befluuen om

van het myne , waar in dezelven zeer duide-

lvk zyn, in Hg. 3 > °P ll' de Afbeelding

te eeeven, hoewel 'er de Schaaren aan ont-
&

bree-

(Z) Het noemende Cancri hacbyuri Tkrau Uw UurU

i« s ir.cifo.
Clasf.ficathnt.Tdiilcn. p. 3«.

lil. Deel. LSrus.
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VI. breeken* Het eene Voorwerp kan dus hët

^tuk
FD" anc*ere ophelderen en tevens nader brengen

Kreeften.
zm 'c Origineel * dat, myns oordeels, aller-

naast komt aan de lang gearmde Zee- Kreeft ^

op de Eerfte Plaat van R hm ph ivs 9 als ook

by Seba , in \ I1L Deel, Plaat XXI. Fig.

4, zeer wel afgebeeld (V); waar van ik, be-

halve een groot Exemplaar* ook van die klein-

te heb* als op deezen Steen* De Staart loops

puntig uit en is wederzyds met twee Blaadjes

voorzien : de Armen zyn van dergelyke lang-

te en dunte * en htbben ook dit byzonders ,

dat öc fcukkc-n naast aan hu Lyf 5 dunner zyn

dan de Hukken, waar de Scbaaren aan zitten-

$

die even zodanig gefteld , doch ni< t zo fterk

getand z^n•, als zy by Knorr voorkomen.

Behalve de Baardjes ?yn , in myn Afdrukzel

op Steen , ook de Voetftukken zigtbaar van

de Sprieten i
welken deeze Kreeft zeer lang

heeft en de verplettering heeft zyn Borstftuk

zodanig kunnen uitzetten , als de gefcheurdc

punten op ?yde vertoonen. Voorts zyn de

Vreetpuntjes , de Stippen, aan de meeften van

dit flag eigen, de agt Pooten , vier wederzyds

en de verdeelingen des Lighaams, allen zeer

blykbaar in dit Petrefakt (h)9 Van

(a) Caneer macroiuus Carcinus* Linn. door my IVestïn»

difebe gebynaamd. Zie deeze Nat. Hifi. !, D. XIII Stuk,

bladz. 406. By Seba heet hy Grme PVestindi/she Rivier*

Oamaal; doch heeft de Armen korter dan die by Rüm-
?Hius,om met de befchrvving te vergelyken , ingevoegde $
komende daar mede ook beter dan de HQQtn-Kieefc, nc*

?ens dezelve geplaatst , oveteent



» Vaa eigentlyke Krabben > geheelcnal, byna VI;

inde Natuurlyke grootte en gedaante, Ver-
Hootl>

fteend , eya veele Voorbeelden. Men vindtze
9 Kr^q

fco wel in Oostindie , alwaar zy aan de Kust

van Kormandel en op Ceylon inzonderheid

voorkomen , als in Europa* Men geefc ook

voor f dat 'er in China en Japan , als mede ia

Egypte , gevonden zyn« In Italië vallen zy

ornftreeks Verona op verfcheide plaatfen ; in

Switzerland in 't Kanton van Glari# en el-

ders ; in Spanje , als ook in Vrankryk by An*
gers , Dieulouard en Dax. Men vindtze ios-

gelyks op 'c Engelfch Eiland Shepey a aan dm
Mond van de Theems*

Byzonder is 't, dat de Krabben niet in Ley-

fteen noch Marmer
, ja zelfs byna nooit ia

Steen voorkomen, en de Kreeften naauwlyks

daar buiteD è Linnjeus wil zulks aan eenë

Steenmaakende hoedanigheid in dezelven toe*

fchryven: doch waarom zoucjen zy die meer

hebben dan de Kreeftem Geen andere reden

denk ik daar van te zyn , dan de eigenfehap

der Krabben * om by de niinfte ontrusting zïg

rond te maaken en dus tot voortrollen zeer

be-

(b) Springvloöijen , behoorende iót de Cdnser mzërourüi

gros/ïpes of Dikpoot» in 't gedagte Stuk deezer Na:. Hiftö»

r;<?, bla«£&» 43», befchteeven en op bl. 16*', i%» i $ afge-

beeld, dasr da bctcemde K.l«in onder den naam van Pu*

kx petrijicstus van (preekt , komen afgecUukt op het zwar*

t.e Switzerfché Ley van Gtem foaiwylcn voor , zegt GeskB*

RVS, Furif. p. 59,

s
HL Df.ii. I Stuk,
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Vl bekwaam ; waar door zy op dergelyke manier
Hoofd- als de Vischjes in de Ley* Nieren , of als on-
*TÜK

ze Haring van Ferro 9
op zig zelf hebben

kunnen veriteenen.

Ronde De meefte b^hooren tot de gemeene Zee*
gladde Krabbe (Pagurus), by de Duicfchers geraamd

Taschen- Krebs , dat is Beurs -Krabbe , of tot

de Strand - Krabbe ( Mcenas) 3 veel naar de?d-

ven gelykende , weke m veifcriillende grootte

voorkomen , byna over den geheelen Aard-

kloot (O- Zy hebben het Schild ovaalrond

en op de kanten meest effen of ook met

kleine Tandjes. De Pooten zyn in alle dee-

ze Krabben meest onder 't Lyf gekromd,

gelyk men ziet in de gantfeh ondui^e-

lyke Afbeeldingen van zodanige Verfteende

Zee- of Strand Krabben
, op Plaat XVI, a %

van Knorr, die dezelven nogthans zogoed

gegeven heeft als hy ze hadt. Hy merkt aan,

dat men dezelven meest vindt in Italië, om-

flreeks Bononie, Viceoza, Napels en cp meer

andere plaat fen. Ik heb een fraaije Verfteende

Krab van Veroni, geehchtig van Kleur, over

de drie Duimen breed, twee Duimen langen

meer dan een Duim dik; waar van het Schild

op zyde blykbaar'yk is getand , voorts effen

van boven , ma^r van onderen de Schaaren

en Pooten zeer grof en zigtbaar hebbende. Ia

(e) Zie het gemelde XIII, Stuk , deczer Natuurtyb Hhi
t9rie

9
bladt. 3$o, 334.
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figuur gelykt dit ftuk,byzonder , naar die Ver- VI.

Heende Krab, welke op deZestigfte Plaat'van
^JJJ*

1^

Rumphiüs, by Nomm. 3, is iugevoegd. k/m**;
Maar ik heb 'er nog een , van dergelyke Getekend

grootte en geftalte, waar van de Schaal bruin
da

pL^ 1U

is en ruuwaehtig als Sagryn, met een aartige %-*a 5
«i

Tekening op die plaatfen , waar de Schaal is

afgefleeten , laatende de harde witachtige Steen-

ftoffe bloot. Hier van geef ik de Afbedding,
dewyl de Tekening zo regelmaatig is, dat men
raauwlyks kan denken of zy moet door dc

^Natuur veroirzaakt zyn. Fig. 4, Plaat II,

vertoont dit aartige Stuk, *t welk de Armblyk-

baarlyk gekarteld of met Tandjes opzyde^en
de Schaaren zwart heeft , gelyk dezelven in

de Zee - Krabben zyn. Van de Pooten ziet

men wederzyds, en van de Staart aan de ag-

terzyde, duidelyke blyken. De afkomst van

dit Stuk meen ik te zyn van de Kust van

Normandie. In hoe ver het met de Bloem*

krabbe van Rümfhiüs oyereenkome, laat

ik onbeflist (d).

Kleine ovaale Krabbetjes, met dergelyke

Tekening, kooien 'er van Ceylon;; als Fig.

5, een zeer aartig vertoont, dat van onderen

de Schaaren en Pooten zeer duidelyk heeft.

Bovendien brengt rnen ook nog andere Soor-

ten van ronde Krabben, die tot de Doods-

hoofd-

(i) Cancet fioridus. LtNN. Zie d*«se Nat* Hift* XIII*

Stuk, bladz. 128.

S x
III.Dm. I. Stux,
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VI» hoofdjes of Spinnekop - Krabbetjes betrokken

iï?^
0

" kunnen worden, van Tranquebar, aan de Kust

KrMenyzn Kormandeh Fig ö, vertoont 'er zodanig

pl. ii. één dat Kastanje -bruin is, omtrent van grootte

**** 6,7
*als een Moskaat - Noot» Dergelyke klrine Ver-

fteende Krabbetjes , zo zwart als wit , komen

ook, inKley, op het Eiland Shepey voor. Men
ziet in 2<ïg*7* een dergelyk klein Krabbetje uic

Deenemarken , \ welk witachtig verfteend is

of verkalkt en op de Rug aanmerkelyk ge-

voord of groefachtig geftreept ; zo dat het

zig niet onaartig voordoet. Ik heb hetzelve

van iemand , die het aldaar gevonden hadt

,

bekomen*

Platte Een onvergeJykelyk fchoon Exemplaar 5 dat
Kobben.

^oor ^m jefuitifchen Pater d'Incarville
aan den Heer Geoffroy te Parys gezon-

den was , geeft Davila in Plaar (e). Het
is niet alleen aanmerkelyk door zyne grootte,

als eene langte van by de vyf Duimen en de

breedte van meer dan vier Duimen hebbende %

zo zyn Ed. aanmerkt : maar bovendien we*

gens de duidelykheid der Pooten en inzonder-

heid der Schaaren , met uitgebreide Armen 9

even of het Dier iets aanvatten wüde. Zy
heb-

(e) *t Schynt dat in die Gewesten fchooue Verfteende

Krabben vallen: want de twee Exemplaaren weJken Patet

TORRt'liA 'er van; een van 't Eiland Haynan , de andere

van de Philippynen , op zyn zilU tIaat geeft , zyn ook uit*

muntende.
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hebben vyf Duimen langte en eene evenre- VL
dise dikte. Voorts ziec men het Schild bvna HootD

'it STUK
in de geheele omtrek getand , en dus zeer

Kr
*

hh

wel bepaald ; dat weinige Exemplaaren te

beurt valt onder deze Verfteeningen Sommigen

noemen dit een Pagurus Lapideus > dat is een

Steenen Zee -Krab, Zyn Ed. verbeeldt zig

dat ze veel overeenkomst hebbe met de Steen*

Krab van Rümphids (ƒ ). 't Is waar, de

geoaante gelykt veel , doch van die Krabben

wordt gezegd dat zy het Schild op de Rug
wat bultig hebben als een Borstftuk; terwyl

Davila de zyne een platachtige Krab

noemt (g). Dit doet my dezelven betrekken

tot de Platte Krabben of Krabbetjes, die door*

gaans zo verminkt en onduidelyk voorkomen,

dat men 'er de droevigfte Afbeeldingen van

vindt (h u De reden is zekerlyk dat de goede

Exemplaaren daar van zo zeldzaam zyn , en uit

onkunde worden dezelven nog fomtyds t'on-

derfte boven geplaatst. Ik heb Switzerfche

met het Schild van zulk een figuur, dat ik

dezelven veeleer tot de andere Pagurus van

RüMPmus, welke hy, om dat zy aan ieder

zy-

(f) Zie Catal. Rais. T. II?. p. 20?. T. 3. tett. G , g>

De gedagte Krab van Rumph. is , volgens zyne aanhaaling
,

de Cancer Saxatiüs, *4mh. Rarit. PU V. Lett. M.

Q) Ce Crabe est de forme applatie. lbii.

(h) Zie KNORR I. D> T. XVI. Lett. A, B: RUMPtfttJS

Tal». LX. K4 1 , z. Brückm. Thes. Tab, I. Fsg. 2 4

S3
III. Deel, I. Stuk,
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Hoofd
Van **et ^ cfl1^ een Punt*S uïtfteekze!

stuk*
* heeft (O 3 de Stekel -Krabbe tytelt, betrekken

KraHtn.v>ou. Immers deeze is niet alleen platachtig,

maar munt bovendien door de kantigheid der

Armen en Pooten uit, die zeer lang zyn? het

welk in alle die Verftcende Platte Krabbetjes

,

welke tevens zydewaards zeer breed en kort

van Lyf zyn, bevonden wordt» Zodanig, nu,

zyn de gezegde Stekelkrabben.

tv. n. Ik geef hier , in Fig. 8 , op Plaat II, de
mg

* *• Afbeelding van zodanig een plat Krabbetje

van Ceylon, dat in compleetheid en fraaiheid

aan de onderzyde uitmunt, zynde de agt Poo-

ten en Voctftukken der Schaaren of Armen
ïn hetzelve zigtbaan Alles is van een helder

glanzige Kaftanjebruine Kleur , leggende dit

Voorwerp in bruinachtige Zandfteen. Aan de

andere zyde komt thet Ruggefchild verpletterd

voor. De kantigheid der Pooten blykt daar

zy zyn afgebroken,

stukken Gelyk, nu, geheele of byna geheele Krab-

ben of
3b

' ben , onder de Verdeende Zaaken voorkomen

,

Kreeften, Zo vindt men ook , fomtyds
,
gedeelten van

deeze Dieren , op zig zelve. Verfteeningen

,

van het Ruggefchild alleen, komen voor op 'c

Eiland Shepey , by Verona en aan de Kust

van Kormandel , by Tranquebar. Schaaren

van

(*) flaat VII. Lett. R. pag. it. Zie 't Xllh £t??k izc
scr N*t. Hift. Madz. 3* 3*

(t)jl# D. XIU. STUK, blada, j?4. enz»
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van grooter en kleiner Kreeften, cp vcclerley VI»

plaatfen in Du tfchland j gelyk in Vuurlicen hijg?* 5

't Meck-Iemhurgfche ea in Kantteen by Maas- ^2ïrMm%>

tricht. Van Poocen en Staarten zyn de Ver-

fteeningen zeldzaam, en de Steentjes, die men

Kreefts Oogen noemt , zyn reeds befchrce-

ven (k).

Toe de Korst- of Schaaldieren 9 en dus ook Moinkfe

tot de Infckten , maar in het Gefiagc der JVa-
1

ter -Vlooijen (l) beter misfehien Schild-Vlooijen

genaamd % behoort de Molukfe Krab . die th ins

ook verfchynt in het Ryk der Deiftioffen. Den
werkzaamen Kkorr , immers, die de Na*

tiïurly^e Hiftone met zo veel Aï'beelingcn

van Ver(leende Zaakcn verrykt heeft , waar

van vecle door hem zelf in de Lcnd (treek by

E^chttadt en PapeclHin, daar de meefte Vi ch«

JVIarmers en inzonderheid de Kreeften - Ltijen

vallen , verzameld ; kwam aldaar , toen hy zig

in de Groeven bevondt , een Stak te voo-en ,

't wtlk de oudfte Lieden niet wisten daar ooit

meer gevonden te zyn , en dat hy aanflonds

kende voor het ' Afdruksel van zulk een Sehep-

zel. Hy was toen juut voorneemens om een

Afbeeldzel van zodanig een Molukfe Krab

naar de Natuur uit te geeven : des men aan

zyne kundigheid, hier in, niet kan twyfeien.

Da:

(/) Onder den mam van Moncsufas Pclypbemui door den

Ridder geboekt: zie het JOH* deeaer. Nas* HijUrie %

Uadz. 4.56, enz.

s 4
III. Deel. I. Stuk,
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Dat gene 3 echter , 't welk hy Verfteend m
*tuk* ^'aat ge^agt heeft , was niet het zyne , maar

\KrMi». een dergelyk Exemplaar, uit het Beurerifche

Kabïnec: zo dat
5

er meer Stukken van dien aart

zyn gevonden (m).

Of Linnjus hier aan getwyfeW hebbe 5

weet ik niet; maar vind by hem geen gewag
van deeze zo aanmerkeïykc Verfteening, wel*

ke veelen als een tastbaar bewys van de alge-

meenheid des Zondvloeds ïs voorgekomen. Zy
bedenken niet 3 dat het verblyf der Wateren
op den Aardkloot toen veel te kort was ge-

weest, dan dat die Krabben van de Mo-ukfè

Eilanden herwaards zouden hebben kunnen

zwemmen of zelfs dryvende zo ver gevoerd

worden. Ook kunnen diestyds zodanige Schep-

zeis zig wel onthouden hebben in naier dee-

len van den Oceaan , en van daar, gelyk an-

deren , verlooren zyn geraaku Ten miofte

zyn die Voorbeelden wat gering 5 om tot zo-,

danig een bewys te ftrekken*

Cs) Verftecning van driekwabbige Infekten.

thut para"

Tiiiobiet,

m
(m) De Naturalfën - Handelaar F* \*oogt , verhaalt my

,

dat hy 'er te Hamburg, byden Heer Boltb , voornaam Ver-

zamelaar van Natuurlyke Zaaken , ook één gezien heeft.

(5) Entomolithus Infe&orum triloborum, Miki. Entom.

Monoculo afiinis Infe&i. Wall. ///«.Tom. II. p. 538* En-

tom. Monoculi?' deperditL Syfi* Nat, XIJ* Tom* III. Gen.

40. Sp* z. Mi#t Tesf. 98. T» 3* f« : j 2. A3. SsQ&k,b.ij59*
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Nu ruim vyftig Jaar geleeden , toen men de VI.

Natuurlyke Zaaken in naauwkeurige befchou- Hoofd-

win<* breon te neemen , werdtdoor een Sweed-

fchen Mroeralogist , Bromell, gewag ge-

maakt van zekere indrukzels van nog onbe-

kende Infekten op een zwarten Aluin- Schie-

fer, als ook van andere dergelyke Verfteenin-

g^n; welken onze Ridder naderhand, op zyne

Reistogten door Sweeden > ia Oost- en West-

Gothland , in Schoonen , als ook op Oeland en

elders, zo overvloedig aaatrof , dat geheele

Klippen daar uit fchcenen te beftaan* Ja,zyn

Ed. merkt aan , dat 'er bykans geene Verftee.

ring in Sweeden gemeener zy , dan deeze f

daar hy den naam aan geeft van Entomolithus

paradoxus; als iets vreemds, iets wonders, iets

onbegrypelyks. Somtyds,zegt zyn Ed.,kome

het als een Hand of grooter met uitgebreide

Pooten; fomtyds van grootte en gedaante als

een Tor of Spaansche Vlieg , fomtyds byna

gelyk een Erwt of Boon voor; doch dit alles

,

altoos eenige driekwabbigheid vertoonende

,

acht»

p,* 19. T. r. f. 1, 2 , 3,4. Oniscus petriHcatus. A&. P*tr*

1756. Petrif. Valv* Echini referens. lt. Oei. 147. f* 147- Con.

chires anorafcis Valvuiis trilobis. Schrfb. Lith. p. 4g> Petrif.

ïgnotum. //. TVestgotb. 87. f. 88. Conchites tribus Lobis

Scatabaeuin referens. WOLTH. Min 4** Lff.m. FlozK 72. TV

L. A,B.j84 Petrific-atutn iufe&i col eoptrati. ft. Wkstgoth. 24»

h. Scan* Ui. Lapis Scisfilis niger Alum. Infe&or. Vestigia ex-

hibetis. BBOM. 4&» Ups, 3729. p* 494» T« 49^* 497. yt

]?etrif# alt. Pififormc. /f. Scan i*z*

s 5
III. Dsel.I. Stuk,
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VI. achtte zyn Ed. te behooren tot een zelfde Schep-

Hoofd- -

STUK.

ZfMieten. Gezegde Mineralogist Bromell gaf 'er

Na«m. den naam aan van Infckten- Steen , en dewyl

hec zig fomtyis Toruchtig voorueedt, we**dt

het naderhand van de Duitfchers genoemd Ke-

yerfchulp Veelen , in tegendeel , betrokken het

tot de Conchyliën of Schuïpdieren , en toen.

kreeg h^t den naam van Conchites trilobus f

Concha triloba rugofa , dat is Driekwabbige

Rimpelige Schulp , en daar door heeft het dien

van Trilobïet bekomen. Immers dezelve

fcrookt veel beter, dan die van Metischachtige

S ups (E?uca Antropomorphites) by Uav.la,
van (Lapis trinucleus} Steen met drie fatten

by Luid; van Trigonella Jiriata , Armata

Vèncris , PetrefaSium Polypi Marini , en derge-

lyken, welken de zaak meer verduifceren dan

ophelder* n Daar zyn 'er , die den naam van

Kakatoe - Schulp 9 waarfchynlyk wegens de fi-

guur der Staartklep, aan dit Petrefakt geeven.

De Heer Wilke noemt het, niet oneigen,

de Verfteening van een Kreeftachtig Kieuw*

pootig Zee - lnfekt (n).

legplaats. Men vindt deeze Verfteening in de Engelfche

Landfchappen 5 Merion r th , Shropshire , Staf-

ford en Worcester, in Kalkfteen; In de Sweed-

fche Provinciën, voorgemeld, dikwüs Kieshou-

dende , in Aluin -Schiefer ; op den Congaier-

Berg,

(n) Entomoütlm? Branchiopcdis Czr.cr\?ot mis Marini. Nach-

ritkt Vfn fsltentn VtrfltinertèK^K, Bet ia. 176^, Oóèavo.
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Berg , by Dantzig , meestal in graauwe rood- VI.

achtige Marmer- of Kalkfteen ; in het Branden.Ë?°rD
*

o STUK»
burgfche, zo wel in de Ucker-Mark, by Neu- triM3mu

ruppin , als by Berlyn en Frankfort aan de O-

der,- in 't Mecklemburgfche dikwils in een half

verweerde Vuurfteen ; by Stargard in Pomme-

rcn in zwarte Z2ndfchiefer ; by Rostock in

roodbruine Jaspis , als ook by Gnoym in een

zeer fynkorrelige, witachtig graauwe, doch te-

vens zeer vooze Zandfceen : by Burgwende ia

Thuringen
, by Stemme in 't Bisdom Pader-

born ; by Aken , by Keldenich en Sotenich

voornaamelyk aan den Konenberg in de Eiffe!

;

in Gluksbrunn , niet ver van Altenfcein ; by

Ginetz, in de Gerauner Kreitz van Bohemen

,

in graauwe of zwartaebtige Thonfchiefcr, a!s

ook by Kofors, niec ver van Praag; in zwar-

te Stinkfteen in Switzerland: in Vrankryk op

den Leyfteen van Angers; in Spanje twee

Mylen van Molina d'Arragon en in de Land-

ftreek van Anghuela ; zittende nu los , dan in

de Moer vast en dikwils in gezelfchap van an.

dere Verfteeningen ; doorgaans by ftukken en

brokken , en gemeenlyk maar het agterfte ge-

deelte, dat men deStaarrklep noemt,- doch ook

wel geheel , en dan of in een famengetrokkene

roodachtige Geftalte, of uitgerekt als een Rups

of Worm.
De geheele Verftecning bcfcaat uit drie dee- Geftake.

len , welken, uitgeftrekt zynde, te farcen een

lang*
III» Deel.I, Stuk.
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VI. langwerpig Ovaal maaken : te wceten, Kop,

J^
B# Lyf eD Staarr - De Kop is met een gewelfde

„ .,
' Schaal bedekt , die zelden volkomen glad , meest,

al wat ruuw, en gemeenlyk door zekere regel-

maatige verheffingen en verdiepingen in drie Sn

is gedeeld. Het Lyf of middelde gedeelte is

Rolrondachtig en nit drie gelyke Strooken fa,-

mengefteld , hebbende , zo wel als de overige

deelen, tot bedekking een Schaal , welke J(
gelyk

by de Infekttn, uit Infnydingen ]of verdeelir>

gen beftaat, die drie Boogen hebben* De Staaru

klep is gemeenlyk, zo wel als de Kop-Schnal,

van één Stuk 5 met drie Ribben overlangs, doch

zodanig , dat de middelfte veilmalc of puntig

uitloopt* Deeze Schaal is altyd dikker, dan

de gene die h.t Lyf bedekt* Zy beftaat, ge-

]yk de Conchyliën, uit verfcheide Lamellen of

Plaatjes, die ligt affchilferen , en, heeft* in

fommige groote Stukken , wel de dikte van

één 5 twee of drie Lynen. Overdwars komen

aan de binnenzyde der Schaal dergelyfce Stree-

pen voor, als men op liet Lighaam of de Kern

ziet* De Kop - Schaal is gemeenlyk ook dik

en fterk gewelfd , en als een halve Maan
uitgefneeden , van boven op de zyden dikwils

twee

(*} Zonderling is "t, dat Linnmvb van zyne eerfte Ver*

fchetdenheid zegt: V&rktas n% expanfa pedata fdpe magtta;

dat is ;
Uitgebreid met Pooten , komt deeze , en dikwils

fjm voor: terwyl hy dien Leyfleen, waar op he: zo groot

en met fchynbaaie Pooien gevonden was , hadt genoemd
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twee uitpuilingen als Oogen , en fomtyds als VI,

Hoornen of Ooren hebbende. Om die reden Hoofd-

geeven fommigen 'er den naam van Zee-Haas
s™K'

aan. Lumineus heeft, ineen Swcedich E*

xemplaar , twee Voelertjes of Sprietjes waar»

geno nen* Van onderen is nooit een Schaal of

bekleedzel gevonden ; maar Pooten zyn, min

of meer, ook aan dit Petrcfakt ontdekt (*).

Van welk Schepzel deeze Verfteening haare Hetod*

afkomst hebbe 9 is nog niet volkomen zeker. fö^qSt
Uit de Staartklepp^n alleen, die, zo'tfchynt,

ligt van het Lyf afgaande , het allereerst en

menigvuldigst waargenomen zyn , kwamen de

meesten tot het denkbeeld ; dat het een Schulp-

dier ware, en , niettegenftaande thans al over

lang het geheele Schepzel , met zyne Geledin*

gen , ontdekt is , willen fommigen dit nog

met kragt doordryven (0). Wanneer men in*

brengt , dat 'er zodanig een Doublet -Schulp,

met Geledingen , niet bekend is : zeggen zy ,

dat het een Schulpdier is van een byzonderen

aart. Maar , dat het tot de Conchyliën niet

behooren kan , is genoegzaam blykbaar : ten

ware men het tot de Veelkleppigen , en wel

toe

Lapis in hoe Mufêo fint pari , en vervolgens in Stock'

holm* ontkent dat de Zydkwabben Pooten zyn: ook weet

ik niet, wat hy met fimUiimus ten opzigt van &g. zen i,

in Mus. Tesfm* zeggen wil» Het een gelykt aeer weinig naa*

het andere.

(p) Zie Beytmge fur Naturgeftbhbtu I* TheilU Alten*

burg. 1774. p. 107 , enz,

ÏII, Deel, I, Stuk.



$85 Versteeninun
VI, tot het Oscdbrion betrekken wilde, daar het

Hoofd- zekerlyk meer naar gelykt dan naar de Schild-
stux.

viooijen (Monoculi) , wier algemeene bepaa-

litig en gedaante er tegen ftrydt (p). Andere

ïnfekten , gelyk Kevers , Rupfen , of Weekly-

vige Dieren , gelyk Polypusfen en dergelyken ,

hebben 'er nog minder overeenkomst mede»

Het allernaast zou daar aan komen dat Infekt,

't welk men de Kabelj'aauws • Luis noemt, zo

de Heer Walch mee reden vermoedde Qq)

;

of liever 9 om de gelykheid volkomen te maa-

ken , een Schepzel , tusfehen de Kreeften ,

Schildvlooijen en Pisfebedden als middelflagtig*

Thans zou de Engelfche Heer Banks het

Origineel der Trilobieten, aan den Zuidhoek

van Zuid- Amerika 5 ontdekt hebben»

verfchei- Maar, hoe groot dan ook de overeenkomst
denheden, ZQU m0gen Zyn ? zai men echter nog veel moe*

ten toegeeven , om hetzelve te voegen naar

alle Verfcheidenheden , in dit zonderlinge Pe-

trefakt voorkomende. Zulks raakt niet alleen

de grootte, die zodanig verfchilt, dat men 'er

gevonden heeft van eens Peperkoorns maat

af, tot die van een vierendeel eener Brabant*

fchó Elle of omtrent een half Voet breedte;

Ik

(p) Want deeze hebben , volgens den Heer Linnjeus

zelf, die niettemin dit Gevoelen begunstigde , één Kom-
achtig Schild , daar de Oogen als ingedooken zyn ; Zie het

J. Desls, Xlll. Stuk deezer Nat. Hiflorie, bladz, 457.

L lq) zie wylcn zyn Ed* zeer geloeide Verhandeling ©ver

di:
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ik" heb zelf een volkomen Staarcklep van vier Vf.

Duimen breed en eeae , buiten op een Steen Hoo*d*

zittende, van anderhalf Duim
, terwyl >jgbin-

STlJK*

nen den Steen een bevindt van een half Qüiai,
iMmm

Het in irukzel van een kleintje heb ik 5
dat zeer

fraay is, van Riddelin of Rirdiingen afkonif ig»

naauwlyks een Kwartier Üuims groot. Tc: zulk

een verfchil moeten de Or'gincelen ook zeer

verfclvllende zyn. Maar buitendien zyn Vr reeds

aanmerkelyke Verfcheidenheden in de Geftalte

van ontdekt , welken gezegde Heer Walch
op vericheide Planten in Afbeelding gebragt

heeft (r;, en die hy aldus onderfcheidt.

3 , Het voornaame verfchü der volkomene verfcha

3 , Trüobieten, b ftaat in de Kop* Schaal ^ die^ST"

„ of glad gewelfd is, zonder eenige Ribbea

„ of Groeven, of gegroefd. Van deeze laat-

s , ften hebben ecnigen de Sleuven regt; ande-

„ ren geboogen of krom , waar door dan de

„ Kop -Schaal in Voorhoof!, Neus en Wan-

^ gen gedeeld wordt. Uic de verfchülende

„ evenredigheden van die deelen, nu, ontftaan

,3 de volgende Soorten. 1 • Trilobieten met

3, fmaller Voorhoofd en Wangen, de Neus

„ bree«

dit Onderwerp , in het III. Deel der Vcrfitende 2aafen t

3, Hoofrïftuk , bladz. 1$% ; en de Afbeelding van zulk eeia

Xabeljaanws- Luis , in 't gezegde STUK deezer Nat, ihjla*

rie, Pl. CVI. fig. 6,

(r) Op de Supplement - JPlaaten IX. a f b f c 3 f f^in't

gedagte Weik.

III. Dmjl. I.Stusl
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VI. 5> breeder : 2. Met {maller uitgefneeden Vöcf*

-tuk
D

'

53 hoofd * fmalIer Neus en breeder Wangen 134

T 'kb' ten
** ^et kreec*er Voorhoofd, breeder Neus en zeer

" ieCK

\9 (malle Wangen: 4. Met fmaller Neus* bree*

5 , der Voorhoofd en zeer breede ronde Wangen

;

„ 5* Met Voorhoofd , Neus en Wangen byna

Sf van gelyke breedte. In Staartkleppen 9 even*

wel , verfchülen zy ook , alzo de Zydkwab-

„ ben fomtyds glad zyn ; fomtyds zo wel

3% overdwars geplooid als de middel - Kwab*

3 > Ook zyn fommige Staartkleppen Kegelach*

33 tig gepunt * anderen rondachtig bepaald."

Engeifche Wanneer men de groote verfchülen ov@r*

van Duci^w^gt* die 'er in de Lighaams figuur der thans

bekende Kreeft, en Pisfebedachtige Dieren
plaats hebben f dan is het te verwonderen,

dat van deeze Petrefakten zo veelen nog zo
overeenkomftig zyn. Die , welken de Heer
Guettard op de Bladerige Arduin van Angers
in Vrankryk vondt, behooren zekerlyk ook
tot de Trilobieten , en gelyken , in 't hoofd-
zaaklyfce, naar die, welke in 't Engelfch Graaf,
fehap Worcester zo veel by Dudley voorko*
men, dat menze aldaar Dudley- Fosfifo noemt.
Da vila hadt'er zodanig één van den Heer
Brander ontvangen

, by den naam van Mensch-
achtige Rups (O- » Het was , (zegC hy) een

3, 2eld-

(s) Erasa Aniropomorphita* Zie 2yn Catal. raifonné. Toni.
1IÏ. p. 1204.

(O Mem. de 1757. O&avö. PI. 9. f. z . volgeiis het bö-
veafchrift der Plaat, maar, volgens den Texc, p, i 3z $ h

htt
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*5 zeldzaame en fraaije Kreeft fteen , die de VL

bovenlte Oppervlakte gewelfd hadt en als 'm &^^
» drie deelen gefcheiden , waar van de mid- rrikbkm.

is, delfle meer uitweek dan de anderen , be*

{taande, zo wel als de zydehr;gfen , uit ver-

fcheide Ringen, waar van het vervolg zig

„ tot beneden toe verlangt. De onderfte Op-

„ pervlakte toont een omgeboogen Poot, wiens

twee Schaaren of Kypers zeer onderfchei-

ti delyk zyn." Dit Stukje hadt gedagte Na-

tuurkenner den Heer Guettard geleend

tot de Afbeelding, welke men 'er van in de

Verhandelingen der Paryfche Akademie vindt (t)»

Het komt overeen met de gedagte Engelfche

Delffioffen van Dudley, welke inde Werken
der Sociëteit van Londen zeer fraay in Plaac

vertoond zyn,- zo wel los, als in de Kalkfteen

zittende; zo wel uitgerekt, wanneer het veel

naar een Rups met een Menfchen • Aangezigt

gelykt , als op de maaier der Pisfebedden ia

malkander gerold (v). Ik begryp nog niet s

hoe de Heer Walch hetzelve kan aanmerken

veel overeenkomst te hebben met de Zand-

Kreeft van Rumphius, die men gemeenlyk

Zwaantjes -Kreeft noemt, of met de Garnaal*

achtige Watervlooijen. Het zou misfchien nader

ko*

het PI. 7* f. a? op welke tekening het de Heei WALCHOok

aangehaald heeft, p« 141.

{v) Phil. Tranfüïï. VOL. XLVI. pag. Tab* 1 , *»

T
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VI* komen aan de Schild- draagende Water - Duizenfa

Hoofd* fo^van Klein, welke dc Monoculus Apus

Zfiktiêten
van LiNN-fiüs fchynt te zyn, die ik Stomp,

'neus heb getyteld (x). Het voorde immers

van het Schild gelykt veel naar het Kopftuk*

en het Lyf, benevens de Staart, verfchilt ook

niet veel: maar in hetzelve oDibreekt, weder-

om, de driekwabbigheid van het Ruggefchüd^

welke niet ontkend kan worden. Die LedeQ

van hetzelve, naar Jukjes gelykende
,
welke$

de Heer Walch aanmerkt zo zeldzaam voor

te komen n uit drie Boogjes beftaande , heb

ik zeer duidelyk leggen in een groot ltuk Steens

Uit den Gulikker Eiffel , waar in , behalve an«

dere gedeelten van Trflobietsn , ook veele Tro«

chieten en andere Zaaken zig bevinden,
Spaanfche. Pater Torrubia, nu omtrent dertig Jaar

geleeden drie zodanige Petrefakten in Span-

je bekomende, achtte die zo. zeldzaam , dat

by zelfs aanmerkt , hoe twee derzelven aan de

Grenzen van Anchuda ,
by Lucar, door een

Meisje van elf jaar , dat ageer de Schaapen

liep, gevonden waren. Hy hieldtze voor een

foort van Veriieende Krabbetjes , en dagt dat

ze veel overeenkomst hadden met de zoge*

naamde Zee •Slak van Rumphiüs 3 Plaat X.
Nommer 4 (y), welke zekerlyk het Dier is,

dat

(*) Zie het XIII. STOK,dcezer Nat. Hiflane ,bladz. 4**»

O) <App*™tQ para la Hifigria natursl Espagngfo, MudtÜ
1754. Lam. m. Fi£, 4.
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dat wy Zee-Pisfebed noemen 3 behoorende tot vï*

de Chitons, en door my in Fig. i , a , oph°ofdJ

Plaat CXVI, van 't I. Deel deezer Natuw^^
lyke Hiftorie, afgebeeld; doch het fchynt zulk

ru
°

'*tm'

een Dier niet te kunnen zyn. Men zal der*

halve, indien gedagte Ontdekking van den

Heer Bajsks niet doorgaat , in het ontwor-

pen Dier van den Heer Walch, voorgemeld
^

dat hy Arma&ü zou willen noemen , berusten

moeten. Ik heb een Krab- of Kreeftachtig

Diertje van de Kust van Kormandel bekomen ,

't welk die benaaming volftrekt zou billyken

:

zynde ongevaar een halven Vinger lang.

Thans zouden eenige Lezers met reden mogen Afbeci-

vraagen , welk een Dier is het eigentlyk , waar Tl" 11.

van Gy zo breedvoerig fpreekc? Om de goJfc******

<ïanigen te gemoet te fcornen , geef ik eerst

in Fig. 9. de Afbeelding van myne Engelfche

Trilobiet , die compleeter is dan de gedagte

van Da vila, alzo 'er zig de Kop eg Go-

gen, benevens de Armen of Voorpooten aan

openbaaren. Zy is hier van de Rugzydevoor-

gefteld , om de driekwabbigheid over °t geheel

en de Leedjes van de Schaal te doen zien.»
-

Fig. it>> vertoont het zelfde Petrefakt in een

nitgeftrekte Geftalte*- welk uitermaate zeld-

zaam Stuk de Engelfche Heer Pocock aan

de Sociëteit van Londen vereerd hadt, waar-

in het geheele Schild van boven , benevens

de uitpuilingen of bultjes op het Kopfchild t

T 2 die
III. Deel. LStüs;



29* Verstkeningeh

die naar Oogen en Hoorntjes getyken^ zigt*

rtv™' baar zVn ' By Walcli komedie zelfde op

TtiiohUun^ laat IX. f, in Fïg. i-<? 9 in verkillende

Geltalten voor, zynde naar Stukken daar va*!,,

die de Heer Andrea te Hanover bezat r

getekend. De eerfle derzelven vertoont in 't

klein de gedaante van ten leggend of flaapend

Dier. Dan geef ik, in Fig. n, de Afbeelding^

van een myner Staartkleppen , 't we<'k eeö}

ronde is 5 in blaauwe Kalkflets zittende , vaaj

Vifet 5 tusfehen Luik en Maastricht of daar;

omftreeks. Aan de onderkant of aan het end

ïs hier de Schaal wat afgefprongen, waar bui-

ten het Lighaam gladder dan anders voorkomt,

tegenftrydig met Plaat IX. Fig. i 3 in
?

c

gedagte Werk. Voorts heb ik nog een zeld-

zaam0 Stukje uit Switzerland v dat mooglyk me-

de tot dit flag van Schepzelen behoort, zyn»,

de een Vlerkig bruin rood Afdrukzel of In*

drukzel op eenftukje zwartachtige Ley, waar.

op zig meer brokjes van dergelyken bevinden.

Het is tny, door den Heer Schulze, on-

der den naam van Entomon paraéoxum medege-

deeld* Ik heb het nog nergens belchfeeven ge*

vonden; hoewel het waarfchyn/yk ook
4
tot de

Trilobieten behoort (z),

VII. HOOFD-

(z) Door wylen den beroemden Hoogleéraar Walcö
syn in het IX* Stuk des Naturforfibers nog drie nieuwe

Yctfcheldenheden yan Trilobieten uit het Mcckicjnbwgfe „

4*1
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Hoofd»

VIL HOOFDSTÜ K.

Befchryving der Verfteeningen van Wormen
en Weektctmlige Schepzelen ; gelyk de Zee*

Sterren en Zee -Appels of Echinieten* Ver*

fleende Zee * Appel Pennen > genaamd Jooctea*

fteenen.

Het Griekfche Woord Helminx of Helmin? ,

dat voor een Worm gebruikt is, gaf den

Heer Lïnn/eus aanleiding , om de Verfteeningen

van alle Dierlyke Schepzelen > welken hy in

de Rlasfe der Vermes, dat is Wormen, be-

greepen hadt , te beftempelen met den alge-

: mecnen naam van Helmintholithi, dat

is Wormfteenen. Van eigen tlyke Wormen, die

verfteend zouden zyn
;
fpreekt zyn Ed. even-

wel niet 9 en telt alleenlyk de zeldzaamften op

van dergelyke Verfteende Zee - Schepzelen ,

I beginnende met de Ammons - Hoorens als de

\
voornaamften. Aangezien de Liefhebbery der

\

Natuurkenneren over allerley Soort van Con*

chyliën, Zee* en Koraalgewasfen of Plantdie-

: ren gaat ; zo zal ik de genen , die daar van

Verfteend voorkomen , in de zelfde Orde voor-

Hel-

dat hy het elgentlyke Vaderland van deeze Pefrefèkten

|

in Duitsdihnd noemt, opgegeven : zie p. &76> Tab, lVa

Tig, a, j, 4.

IJL Dezu h SruK.
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VII. (lellen , als de Natuurlyke Schepzelen door
Hoofd- my ^ 0p

>
t v0etfpoor van den Ridder befchree*

tTUK#
ven zyn, en die, waar van het Origineel nog

onbekend is, zo veel mooglyk ter bekwaamer

plaatfc invoegen. Doch ik zal dezelven, we-

gens het groote verfchil , afzonderen en in 't

volgende Hoofdftuk befchryven , laatende dan

de Verfteende Koraalgewasfen en Plantdieren,

welke in het Ryk der Delfftoffen ook byzon*

dere Hoofdfoorten uitmaaken , insgelyks af-

zonderlyk daar op volgen. Des komen hier

dan eerst in aanmerking.

ï. (i) Verfteeningen van Wormen.

l

hicorumT De geleerde Wallerius was nu onlangs

^^^enog in twyfeling , of 'er wel Verfteeningen

snen. van eigentlyke Wormen waren ; niettegenftaan-

de zyn Ed. de Afbeelding aanhaalt , welke

Doktor Albrecht te Koburg, ia den jaare

1739, aan de Keizerlyke Akademie hadt me*

degedeeld , van een Steen, uit Slyk famenge-

groeid, door hem daar omftreeks verzameld ±

waar op zig zulk een Worm vertoonde. In-

derdaad , wanneer men niets anders had, dan

dit Exemplaar, zo zou men weezentlyk daar

aan mogen twyfelen ; maar , nu wy van zulke

fchoo-

(i) EiimtKtbolithus Veimiiim. Mibi. ALBRICHT* Bpb*

Tiat. Cur. Tom* Vi. Obs, 3<\ Tab. H# f. z t KNORR. Vttfi^

&*aken. I, D. ïl. !«•
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fchoonc Exemplaaren ,
op de Papenhtimer yi r

#

Kalkfchiefers voorzien zyn, als de vermaarde Hoofd,

KwouR^op zyne Twaalfde Plaat , tien in ge.
STüK*

tal vertoont , kan niemand , vooral niet die

ook zodanige Stukken heeft, hier aan twyfe-

len. De beroemde Walch j:e*f , die in 't

eerst gezegd hadt 5 de Aardwormen kunnen niet

verjteenen (a) , is naderhand , misfchien door

het naat^wkeurig beichouwen der gezegde Plaat,

zo overtuigd geworden van de inoogJjrkHeid

daar van, dat hy de Vïrjteeitde Aardwormen

mede in zyne Syftematifch^ Optelling brengt,

en zelfs van een Slymigen Worm , die op der-

gelyke manier tot VerÜeening zou gekomen

zyn , de Afbeelding geeft (&).

't Is wel waar, dat het de Wormen zelf niet

zyn, doch dit kan men zegge» van alle Ver«

fteende Zaaken. 't Verfteende Hout is het Hout

zelf niet, maar het Lighaam des Heuts heeft

tot de Vorm verftrekt voor de Verfteeoing.

De meefte Conchyliën zyn alleenlyk , na het

verteeren van de Slak , met een Steenmaakend

Vogt gevuld, dat in fommigen een Keyfteen

ïs geworden , maakende een Steenkern , die

niet de figuur van de, Slak, maar van de hol»

ligheid vertoont. Even zo is de holte, welke

het Lighaam van een Worm in de Grond for-

meer»

(a) Verfieends Zakken II. Deel. Hoogd, p* a8j. Necid«

Vei. Bbbbb,
(b) Clas/ifications - Tabsik*, p. a.5.

x 4
•II.DSEL. I, STUS,
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VII. meerde, met Steenige Stoffe gevuld, welke

9Tük!
D
" ^e figuur aangenomen heeft van den Worm.

Dus verklaart gedagte Walch, niet ten on-

regte , het Petrefakt van dien dikken Worm y

door zyn Ed. in Plaat vertoond (c). En , zo

zal het ook gflegen zyn met de gedagte Af-

beeldingen van Verfteende Wormen door Knorr*
op Papenheimer Kalk - Schiefer* Want men
weet dat de Verfteeningen op Ley doorgaans

zodanig voorkomen , als waren de Lighaamen «,

van Visfchen , Kreeften enz* tusfchen twee

weeke Ley-Plaaten beklemd geweest, die bei*

den daar van de Afdrtikzels hebben ontvan-

gen, op de eene uitpuilende op de andere in*

gedrukt.

sufgbek. Aanmerkelyk verheven legt op myn Papen*

i^A
1
!' hei^er Ley -Plaat, in Fig. i, PI. III, de ge-

kronkelde Worm a, die meer dikte heeft dan

bynS alle Wormen op de gezegde Plaat van

Knorr, en ook niet glad is, gelyk dezelven,

maar overal als met Zandkorreltjes begroeid.

"Dit doet rny denken om den gezegden Slymigen

Worm , Myxine , welke fomtyds niet meer

dikte dan onze Aardwormen heeft , en dien

ik Ruigbek genoemd heb , wegens de Draad-

jes ,
Sprietjes of Hoorntjes aan den Kop en

Bék

(c) Verft. 0dafci. III. Deel Supplement Plaat X, N«

I » 6.

Cd) zie 't I. Deels XIV. Stuk van deeze Natuttrlykp

Hijlorit, VIIU Hoofdft. bhd* 127.
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Bek (d> Te meer nog , dewyl zyn Hals by * vil

b y als afgebroken zig vertoont , en dat juist op Hoofd.'

een afftand , die met het omgeflagen end ftrookt >

STÜKw

een Figuurtje c is met twee dubbelde Hoorn-

tjes , *t welk waarfchynlyk de Kop zal zyn van

deezen Worm. Zy vallen doorgaans , beken

ik, dikker en langer , hebbende ook de Hoorn-

tjes korter , doch daar kunnen Verfcheidenhe-

den van zyn , en , zo ik in dit denkbeeld mis

heb, zal 't Voorwerp ten minfte tot de Wor-

men behooren (e).

Deeze Worm is eenkleurig met het Plaatje

,

maar op een ander , van de zelfde witachtige

Stoffe, legt een zeer dun Wormpje 5 ook flerk

gekronkeld en verheven , dat door eene rood-

achtige Kleur uitmunt. Voorts heb ik, op een

Stukje geelachtige Kalkfteen uit Switzeriand,

eenige witachtig verfteende Wormen , niet min-

der blykbaar, en in de holte van een Schulpje

een zwartachtige, uit Tirol. Die groote Steen,

met verfteende Regenwormen , zo genaamd

,

van Stutgard, welke ik reeds lang gehad heb,

kan ik met geen zekerheid hier toe betrekken.

Het aartige Petrefakt , dat ik geen naam fj^wu
weet te geeven , in Fig. 2 , op een graauxv

**

Yzerachtig Gefteeme, 't welk met verfcheider-

ley

(e) Aanmetkelyk is 't, dat BAtjeb , in SappL OryBegr*

Notie*, p. 55 , ten opzïgt v^n den Verbeenden Worm, dien

hy a
r
bceld£, ook dergelyke bedenisingea heeft, dien yq*ï

een Ztt - Wurm houdende.

, , T 5
III» Deel» I, Stuk.
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VII. jey Conchyliën vervuld is, leggende, bevat in

?°FD*
't midden oogfchynlyk een Worm. Sommigen

UK»
zouden het aanzien voor een Vrugt en moog-

lyk wel voor een ftuk van een Granaat* Appel

of iets dergelyks : doch dan zou het maar een

Schyfje daar van kunnen zyn ; aangezien het

naauwlyks de dikte van een Scroobreed heeft»

Buiten twyfel behoort het tot die Verfteen-

de Zaaken , waar vaU de geleerde Walch
Afbeeldingen voorfcelt , op zyne Supplement-

Paat X , b, in Fig. i, a, 3, 4; maar geene

derzelven heeft de fraaiheid van de myne. Ook
fchynt het vry overeenkomftig mee dat op een

Marmeren Plaat leggende by den Heer Guet-
tard y en zeer onregelmaatig uitgefpreid, vol

van dergelyke Figuurtjes 5 welken de Marmer-

zaagers , zegt hy 9 Oeils de Perdrix • dat is

Patrys-Oogen noemen (f). Hy hieldt dat

Stuk voor een Aftroiet 1 de Heer Walch
zou dit voor 't Alcyonium fistuïofum Ros 1 ni
aanzien (g). Liebknecht dagt , dat het Ver-

fteende Zaadkorrels mogten zyn, en inderdaad

de ronde Omtrek doet het veel naar een Vrugt

gelyken ; in welken gevalle men kon denken ,

dat de Worm daar in zat, gelyk in Wormftee-

kige Appelen* Hoe komt het, dat dit zo re-

gel-

(f) Guett. Mtm> iet Petrif. Tom. III. T 67.

(g) Zyn Ed. fprcekt vervolgens nader daar van (Naturf.

VUL St bi. 2*4#) en wil het van 'e Alcyonium Ffcus van

Impbbati afleiden f dat naar een Vyg gelykt ; maar wat

Overeenkomst heeft dit platrs Schyfje daar mede t
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gelmaatig in deeze Petrefakten plaats heeft (fom- VEE

tyds niet), en dat de Worm daarin voorkomtHoOFD -

met verfcheïderley postuuren ? Hy Hindert
STU**

zig om de hokjes heen , als deztlven vermor-

felende. Ondertusfcben is eigentlyk niets in

dit Voorwerp, dat naar het Hart of binnenfte

van een Vrugt gelykt. >t Is Roeftig van Kleur

en dus roodachtig gelyk het Gefteente. De
afkomst zegt de Heer Walch uit het Hes-

fifche te zyn, vallende hetzelve op den Haus-

berg by Butsbach.

De Paalwormen vindt men zo duidelyk ver*

fteend , of liever derzelver holligheden met

een Spaathige Stoffe gevuld, in het verkalk*

te Hout van Brusfel , dat men daar aan

niet kan twyfelen : doch ik zal naderhand hier

van moeten fpreeken.

Van de naakte Slakken en dergelyke geheel

weeklyvige Dieren , die als uit enkel Slym

beftaan , komen ondtr de Verfteende Zaa-

ken geen kenbaare overblyfzels of indruk-

zelen voor : des wy nu overgaan tot de vol-

gende in die Rang, welke meteen taaijer Huid

bekleed zyn*

(%) Helmmthoiitbüi Afteri*. Mihl. Zoophytolithus Steil* StelUeten,

Mnrinae. Stellitac. Wall. Min* p. 45r. Aürion* Linn. Syfl*

Nat. XII. Tom. III. Gen. 46» Sp. II,

(2) Verfteeningen van Zee -Sterren:
Helmintfa*

lithus Stel"

Ia Mart*
ns.

Hier

III. Dm. I. Stuk*
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Vil. Hier onder tellen wy, in de eerfte plaats ^
Hoofd- je Zee -Sterren, welken men geenszins mee

Steiium^ zogenaamde Sterrefteenen verwarren moet*

Om ze te duidelyker van dezeiven, die men

sifteriën Doemt , als ook van de AJlroieten,

welke een Soort van Madreporen zyn , te on-

derfcheiden , noem ik ze Stellieten.
Zy oruki^en de gedaante der Natuurlyke Voor-

werpen , Stelles Marim genaamd , omflandig

door my belchreeven (h) 3 fomtyds zeer wel

mt; doch komen , (\ welk men aan de Na*

tuurlyke weekheid toefchryven moet,) zel-

den zeer compleet voor 3 en vallen meest in

Zandfteen, gelyk in geelachtige niet verre van

Siena, in
9
t Hertogdom Florence; en ook in

Kalkfteen, als by Maastricht, Men vindtze

ook anders ? doch doorgaans hebben zy den

aart van het Gefteente aangenomen, gelyk de

Wormen.
Gefternde, jyjen fcan ze 3 even als de Natuurlyke Zee*

' Sterren , in Gefiemde onderfcheiden en Ge-

Jlraalde. De Gefternde zyn zodanigen als ik

Ferdeelde genoemd heb , om dat zy het Lig-

haam als door Infnydingen verdeeld hebben ;

daar in de anderen het Lighaam als afgezon-

derd is van de Straalèn* Van de eerfte komen >

on-

(b) Zie het XIV. St"K , deezer Mf?. Hifi. bl. 417*

(#] Zie ''er/ieende Zaaken. II L DEEL, Plaat VI*, Fïg.

8-17: Matfz «8i. Die uit Italië op Plaat IX» h , zouden

van een geheel onbekende Soort moeten zyn.
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onder de Verfieende Zaaken, zelden met min- VIL

der dan vyf Straalen voor. Onder de Maas- Hoo?d-

trichcer Zee - Sterretjes , die tot de Tweede
S™j^

Soort van den Ridder kunnen t'huïs gebragt " *

worden, zyn 'er vier*, vyf-, zes en tot negen

of tien - Straaligen. Zy vallen naauwlyks een

half Duim breed, en onder dezelven vertoonen

4zig Lighaampjes , van den zelfden aart, zon-

der Straalen ( i).

De Fyfjtraaligen zyn , gelyk onder de Na- Vyfftra*

tuurlyken , hier ook de gemeenstee Van die llK

evenwel , welke aan onze Scranden voorko- s*»

men, vindt men 'er nog geene Exemplaaren.

De naasten zouden die Koburgfen zyn, waar

van W a l c h de Afbeeldingen gegeven heeft

,

als leggende op een geelachtigen Glimmerigen

Zandfteen (k) ; maar welken zyn Ed. , dat ik

niet begryp , tot de Zee -Sterren betrekt, die

een vyfhoekig Lighaam hebben > van de Worm-
achtige Straalen afgezonderd , met de zyden

Halfmaanswyze (l). Dus zouden zy behooren

moeten tot de Wormfiraaligen van L 1 n n/&us ;

doch ik vind in zyne Afbeeldingen niets, dat

naar het ronde Lighaan ,
't welk deeze hebben,

gelykt , en zy komen veel rnrer overeen met

de genen , die men Kornetten noemt, of ook

mee

(k) Tn 't zelfde Werk , II. D. 2L. U W* r, z, j.

(/) Stella Lumhricalis , Corpore pentagono , Lattrtbut Lu*

natis. LiNCK. T. 22. Fig* 35« Afterias Ophityttt JUNK* Sp«

XI. Nat. Hifc* bl. 456.

UL Deel. h Stuk;
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VIL met de Uitheemfche Vyffcraaligc , beiden door

stuk*
1*" my af£ebeeld C«)« Ik heb dergelyken Zand-

Sullktc*
**een * die zeker"y^ Okerachtig is , met ver-

fcheide indrukzels van zodanige Zee -Sterren,

gevonden wordende by Klooster Panns in Fran-

kenland : aan welken zulk een Lighaam ook

ontbreekt Dao heb ik nog een Stuk van de

zelfde plaats , waar op een Zeefter zeer dui-

delyk verheven legt , met ongelyke Straalen,

op welken nog de Pukkeltjes ten deele zigtbaar

zyn* Ditlaatfte is, zo om de zeldzaamheid,

als om het gezegde aan te toonen, hierin Fig.

3 , op de Derde Plaat , naauwkeurig afgebeeld;

Tn Vuur* Voorts komen hier nog in aanmerking de
*

4. Kamfiraalige Zee - Sterren , Ajiropetten by Linck

genaamd, om dat zy op de kanten als gekamd

zyn ; waar van hy verfcheide Soorten heeft.

Tot die , by hem in Fig. i£9 op zyne Agtfte

Plaat, afgebeeld, achtte de HeerWALcti de

Exemplaaren, aan beide kanten van den Steen,

in Fig. 3 * 4* °P zyne Supplement - Plaat VIL
voorkomende, te behooren.

De Afdrukken van Zee - Sterren in Vuur*

fteen of Key , zyn zeer zeldzaam* Ik heb

zodanig één , al* in Fig. 4 , op de zelfde Plaat,

vertoond wordt, zeer klein en weez^ntlylc ook

vyfftraalig; dat in het eene Stuk zig uitpuilen-

de, in het andere ingedrukt vertoont*

Van

£»} Aldaar Pi. CIÏII. Fig. i, 2. zie bladz. 447,44a,
(n) Zie als boven Kg. 4, en blacfz, 450*



Van die Schepzelen, welken men Zee- Pas- VI r:

ttitjcs tyteic, de Aranciaca van Linn^us^0'

en de Pentagonaster Lunatus van Luid, ook Zee.PasJ

door my , uic myne Verzameling, in ^^ tch

Jl\ m
vertoond (n)> zyn de Verfteeningen niet min- JRfcs."

der ongemeen. De Heer Walch geeft een

flukje in Plaat, van Neuftrelitz, 'twelk nog-

thans maar de indrukzels van zulk een Zee-

Pasteitje , gededtelyk, hadt, en niet was van

de eigentlyke Soort (o). Ik heb op een ftuk

Kalk, van de Krytbergen aan de Theems, de

Leedjes van zulk een Zee - Pasteitje , tot de

ééne Punt behoorende , op welken de inge-

drukte Stipjes volkomen zigtbaar zyn* Zie dat

raare Stukje in Fig. s , op gedagte Plaat*

Onze beroemde Ridder maakt , onder den Kleintje

bynaam Ajlrion, gewag van een Petrefaktje,

dat zeer klein is , uit de zelfde Krytbergen.

Hetzelve heeft , zegt zyn Ed. 5 de grootte en

figuur van een Schubbetje der Vrugt van den

witten Berkenboom ; het is dikwils gekruist

met vier , zelden met vyf , nog zeldzaamer

met meer Straalen ; wit , in 't midden verhe*

venrond , naauwlyks blykbaar gepukkeld* By

't zdve kwam een andere voor , van hem ge-

tyteld Afleria Orbium ,
zynde rondachtig, van

grootte als Linzen -Zaad, en van dezelfde fi-

guur,

(0) Zie Verft. Zóthn. llh DU*, Pl. VU* FifrgMgdz*

III. De»i-. L Stuk»
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VII. guur, maar platter en wit van Kleur* Tot na-

Hoo*b- der onderzoek zullen wy die ovcrlaaten ; zo
STUK#

wel als de Tsdoorn, by Malesme in Vrankryk

gevonden en door den Heer Guettard
befchreeven (p).

ocftraaidc Tot de Geftraalde Zee -Sterren, dat is zo-

zee-ster- danigen , die een rondachtig Lighaam hebben

,

met vyf eenvoudige Straalen , behoort een Pe-

trefakt by Boürguet, dat aldaar een eet-

baare Zee • Ster genoemd wordt (q) ; 't welk

men van het Origineel verftaan moet , dat

Walch zegt te zyn Fig. 4 , op de Tweede
Plaat van Linck. Ik kan 'er geen groote

overeenkomst in vinden , en geloof niet , dat

die Zee -Ster, door Linck genaamd Stella

Lacertofa , weezentlyk verfchille van de voor-

gemelde Worwftraalige , zo van hem als van

den Ridder , die ze Ophiura, dat is Slangftaar-

tige, noemt, wegens de gedaante der Straalen*

Hoe't zy, dergelyken komen ook by Mantua

m Italië en op Solenhofer Leyplaaten voor ,

maar die zyn uitermaate klein en hebben de

Straalen zo dun s dat zy naar Spinnetjes gely-

ken en ook daar voor zyn aangezien.

Kleine
Waarfchynlyk zal men hier die kleine Maas*

vyfftraaii- trichtfe Zee -Sterretjes moeten t'huis brengen,
£e
kw. waar van Walch zo breedvoerig (preek,

6* en ze door een rond knobbelig Lighaam, mee

(p) Mtm* it VAead,, R, dés Ssiences % dz 176 3 < Mmtralog*

3tlüfl\& in. Tlu p. «?t. T. 3 4 f. 4« Ailejias GUciaÜs, ltSk

Hifi. U £> XIV. STUK , bU 451.
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Kegel vörmigfe Straalen 3 bnderfcHéidU Daar toe VIL
behoor: ook dat klein vyfftraalig wie Zee- HbojwW

Sterretje 5 't welk ik , van cLn tleimbefg by
SÏÜK*

Gottingen afkoniftig* bezit, in een (tuk Ar- "
*****

duin leggeötie * zie Fig. 6 , óp mynö Darde Plaat»

't Is niet te verwonderen , dat ten opzigt G
|^[^

van de onderfcheiding der Verfteende Zee- ii£« 4

Sterren eenige verwarring plaats heeft ; alzo

dit reeds het geval is 9 gelyk ik bevoorens op-

gemerkt heb j met de Natuurlykeü (r). De
Qehaairde en Gekamde van LiNN^us fchy-

nen als in malkander te loopen. Ik zalze der-

halve allen tot de Veeiftraaligen betrekken $ die

óp de Papenheimer witte Marmer -Ley voor-

komen, door Knörr op zyne Elfde Plaat

vettoond ; terwyl het verfchil derzslven naar

alle waarfchynlykheid ontftaat uit de ingekrom»

penheid, uitgeftrektheid en legging der Armen,

die van een rondachpg Lighaam fpreiden *

doorgaans tien in getal. De Figuuren , 04 , 66,

op de Zevenendertigfee Plaat van Li nck, zuU

ien de Origineelen zyn van deeze Verftéenin-

gem ?
t Geen ik daar van op Solenhofer Ley

bezit j is duidelyker en compleeter, wat de

Straalen aangaat f dan eenig der gemelden op

de XI. Plaat van Knour, wier boveafte Af-

beel-

ff) Étolle de Mee bonfce a triangel tfotiad. des Ptirif.

Tab. L1X. f. 43 8.

(t) Biadi. 47Ï. in hst Xl^. Stue deeze* Nasuurlyk$ J#*

III.D&U I, Stce«
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Vil. beeldirg misfchien nader tot de Veelftraalip'eii

Hoofp- behoort, welke by Linck op Plaat XXI en
$™K

' XXII, afgebeeld zyn (s).

Medafah Van die Zee -Sterren, welken men gemeen-
Hoofd.

het Hooj,d van Meduja noemt 5 komen, das

niet te verwonderen i: , geen compleete Ver-

fteehingen voor. Men weet 9 immers , hoe

teder en broofch dip Schrpzels zyn : zodat

irenze naauwJyks or-btfehadigdkan hebanielen.

Daar wor*:en evenwel Fragmenten van d?/el«

ven Verfteend gevonjen , «War van f< mmiVen

vry du d- lyk en leenraim ?y r
>. W alch heeft

9
er tce betrokken , welke men r^uwivks daar

V' or aanzien 7011de (£}. In tegendeel heeft hy

dac fchoone S' ük , *t welk Knorr 'er voor

g houden hadt, in 't I. D. der FerjUende Zaa*

ken, op Plant XI c. afgebeeld, tot de Encrw

rieten t'huis gebragt. Het zou zjlfs met een

Steel zyn gevonden % gelyk zyn lid. laatltelyfe

meldt (*>

in. (3) Vcrfteeningen van Zu - Appelen.
Helmirttho*

hthus Echi- 2o zeldzaam als de Verfteeningen van Zee*

Echinie» Sterren

(i) lk twyfel niet of die indrukzels op Leyfteen , welken

Rcesel , op de XC. Plaat van het Derde Deel zynes in*

fekten - Werks % voor Vtrfletningtn van Polypen opgeeft ,

behooren oek tot dccze veelftraalige Zee-sicrren.

(t) De twee Afbeeldingen , naamelyk , op zyne Suppl,

Plaat V2I- a, 9, 10 Deczc fchyjien my veeicertot dat

Zee- Pasteitje te behooren , waar van ik, bladz, 303, heb

gebroken.

(*) NAturforfcber III.
; tok, bladz 2T4. Ik heb 'er zodanig

fieu,u;c denswifdtn uoid; waar van in 't vervoJgnadcu
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Sterrfcti voorkomen , 2:0 gemeen zyn die der y ^
£e« - Jppekn , welken men Echinietbn Hoo, d-

noemt* 't Is ook begrypelyk , dac de Schaal STU^

derzelven , hoe breekbaar * eene zagte gclyke
Ectin9ne**

drukking meer heefc kunnen wederfcaan , dan

de Huid der Zee - Sterren , cn tevens minder

verganklyk zynde , heefc dezelve zig in fcand

gehouden en is zelfs afgezonderd gebleevea

van dg Moer* of heeft gemaakt, dat men de *

Steenkernen op zig zelf vindt : want welen

komen zonder Schaal in 't Ryk der Mine*

raaien voor.

De Echinieten 2yn byna door geheel Earopa t*$üm*ï

verfpreid. Men vindtze in S weeden, Deene-

marken en andere Noordfche Landen , dikwils

Agaathachtig verfteend. Zy komen veel voor

in de Kryibergen van Engeland, in de Graaf-

fchappen Oxford en Kent, als ook by
5

s Gra-

vezend aan den Mond van de Theems, dikwils

van binnen gevuld met Key of Vuurfccen. In

Vrankryk vindt menze vol met KalkftofFe,

by Rheims en elders. In Switzerland vallen

zy voornaamelyk op den Randberg, den hoo-

gen Mesmer en in
5
t Graaffchap Neuberg 2

in

(?) thlmlnMkhns Echini. LlNis. Sy/l. Nat. XIL% Tom.
III. Gen. 41. Sp* 10. Mus. Ttsf. 94. Screëer. Lithol. ioj.

Ü4 Echinoriim Test« Lapideae. Wall- Min. 397. Echinitef*

O LHAH» Mus. 22 , 21. WOL*. Min, 36. GESN. Petref. 34»

N. I - 12. GfisN. Figur. mi. b. 1 , 2 & 1$6* b. 1 , 2, RUMFtf*

Mu9*T* 50. f. 7, 9 & Tab. 59. f. C, E, F»

V 2
ÏU. Dssl, I, STUK,



g08 V E H T E S N I N G £ t

fit in Italië omftreëfes Veren* , Vicenza Sié-

Hoofd rja; als ook op 'c Eiland Malt te. !n Du tfch*

*TtJK
' land heeft iaeètb *eë?t\?y ; n de Wm em-

smm&
bergfe Landen j in SüSen bv LHpzig ia

het Gebcrg e van den Plauifchen Gron^^s

ook by Go/lif en andere pTaitfén am den

Hartz'i in *t Hildej heim^ve , bv Mamfekï éa

in Sile^fe. In de He rte
;rfe , Lunenbur^fe

* en M dilemhurgfe Landen , komen veelën

voor die wel geconferveerd zyn* 7y vallen

ook in de N derlar den
,
gelyk by Maastricht,

alwaar menze Okeróc^tig verfteefid vinlt, ën

met KaHfteenige ÊvMe gevuld. Ik h b 'er

uh Oostindi" bekomen , doch van Westindi-

fche of Afrikaanfe zyn de voorbeelden zeld-

zaam.

retfehiu Deeze Zee-Arp len, nu, komen fomtydfc

tedevcr-
j n ^un volkomen postuur voor; zo anig, dat

lening. 1
. <#

zy de gedaante der Natuurlyken volmaakt uit-

drukken en naauw'yks dan op 5
t Gevoel en

door de Kleur daar van te onderfchéiden zyn.

Dus zyn zy met de Schaal verfteend ; doch

fonuyds hebben zy die geheel of gedeeltelik

verloeren, en het zyii blfebtè Steenkemén , tot

ivier vorming de bolligheid gelegenheid gege-

ven heeft. Men kan dit fomtyds niet gemak-

kelyk ondekken , wanneer de xodrukzels van

de Groeven, Wratten en Knobbeltjes, op de

Steenkern ovcgebleeven zyn ; dan , doordien

't geen in de Natuurlyken verheven is, zig hol

vertoont , en ten uien einde dient men de een
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met de betere te yérgelyken, Dikwils, even- VII,

wel . onderfche d^ zig de Sc haa! van e Steen- Hoifd-

kero doT de verfchillewte >elf(bn4 g
heid , af.

£Ond^riog
(

of door dc Kleur, tvlen vlrdt Vr •

ook wel die plat gedrukt of befeftadigd zvn
,

en 'er kom n Afdrukzels van d^zelven in Kalk-

fteen of op Lev , doch zeld^iam voor. Byna

altoos zynde Verltcer de Zee* Appels van hunne

fenncn beroofd; maar men heeft 'er, in de

laatfie Jaaren , gevonder , die roet een gedeelte

der Pennen in het lielteente la^n , en hier

door is rn^n verzekerd geworden , dat de zo^e*

Maaide Joodenjieenen n'ets anders dan Ver(teen«

de Ze - Aprei bennen z>n. Voorts komen

nog gedeehen van de Schaal s en enkelde

yjx tten en Beendertjes van dit Zee- Sch.pzel»

onder de Delfü effen voor,

Op verfeheide manieren worde de verdeeling pndm*

der Natuurlyke Zee -Appelen of Zee Egelen
icaei(Ln%*

gemaakt; gelyk ik eenigen d ar va*, opgegeven

heb (v> Linn^üs heeft dezekvn , imt
dat het Aarsgat bovenhof, zo we! ajè as Mond
beneden is , in twee Afdeelingen on Jerfchei-

den, waar van dc eerlte by zyn Ed> elf, dc

laat (le zes Soorten bevat. Aan ^eren 'er onder

de Verfteende wel veeien van de beken ie ,

doch ook fommigen v^n onbekende gedaante

voorkomen > zal ik hier den Heer Walch
vol-

fv) Tn het U Deels Xiv* Stuk, deezsr Nat, Bi/larie
$

Uaüz. 492» enz.

v 3
lil. DiÉL.I. SlUK.



£10 Versïïenïnoen
VIL volgen , die deege laatften geer naauwkeurïg

f«ooi\>
oncjerzogt heeft, Zvn Ed> onderfcheidtze in

,m ronde, ovaale of langwerpig yoa<fe en Hartvor-

mige $ dat is, wanneer men alleenlyk acht geeft

op den horizontaaien Omtrek, als zy vlak neer-

leggen , met den Mond beneden : maar voor

*c overige maakt hy daar Onderdeelingen van s

als volgt.

Kende Die Echlnieten , wier Grondvlakte of Hori*
%chimtzzn>zomaRie Doorfnyding volkomen rond is, on*

derfcheidt hy in sodanigen die de Rug bultig

of hoogrond , Kegelachtig of Kloötrond , laag*

rond of hebben. Van de Hoogronden H
of de top fpits of rond,

Kegel. Die fpits getopt zyn of Kegelvormig, wOï>

rormige. den Pileati geheten , om dat zy naar een ou*

i%. 7. derwetfeo hoog getopten Hoed of Muts gelyken*

Deeze zyn het welke de Engelfchen , om die

reden , Capjtones noemen. Zy vallen in de

Krytbergen en zyn by Klein, Bourgüet,
als ook by Knorr of Walch afgebeeld;

hoewel zyn Ed. 'er in de Syftematifche Lysc

de Figuuren niet van aanhaalt (%). Van deeze

vindt men onder de Soorten van Linnjeus
geen gewag 5 en mooglyk is *t Origineel daar

vap niet bekend* De Ouden hebbende, zege

men,

(#,) By Kleih vindt menze Taïn XIII. Let*. A , B | by

IBOüRGüJ'.y, Tab. hlll* N. 361, en Verjhende Zaak&i Iï,

pj^Et , Tab. N, i , 2 : welke Figuuren niettemin

%qz 4c zoni getcyita t
?
htilslne?igt. Clasffó* Tabïie, p4
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1

men , Bufonieten of Scolopendrieten gety* VIL

tv ld. \
#

Zvn meest Met'i.krrnrn die 'er van
!ioo*D*

yoorkojaep en van verfcmïlenue aj'oorte;
j^c^n]etetti

lyk die van myne Afxetding fïg. 7 ; wel

ke volkomen naar die van W a ( e h ; zo

even gemeld, gelykt, zynde 0( k bruin Hoorn-

fteen of liever Jaspisachtig venhend. Men
vindt zodanigen by Gulik 3 by Verona en el*

ders.

Van deeze hoogronde komen 'er voor die Roni

rond getopt zyn ,
gelyk in myne Afbeelding

gc

^
l

% t

Fig* 8, welke zodanig een Zee -Appeltje voor-

ftelt , zekerlyk uit de Engelfehe Krytbergea

afkomfh'g, dat ook een Sieenkern is, op wel-

ke de Groefpaden naauwiyks zigtbaar zyn*

Het heeft , voor 't overige > de zelfde hoeda-

nigheid, ten opligt van 't Aarsgat, dat bene-

den in de Rand is, en behoort tot de geenen,

die 5 als naar Knoopen gelykende, Fihulares

getyteld worden. Hier toe betrekt Walch
de Wagrifche, by hem, zo wel als by Kle n
afgebeeld Cy) $ die nogthans zeer weinig naar

een hoogronde of rond getopte gelyken. Kno, p-

achtig zyn zy zo wel als de voorga -nde ; want

het is bekend , dat men Knoopen van al'erley

fi»uuren heeft. Evenwel zou ik de eerften

Knoopachtiger keuren dan deeze , die meer naar

den

(?) Vêrfieenfo Zaaken ITT, Deel * Suppl, plaas IK g. 2I«

4- 9. Kl* in Echmudet m* lab, X i. C 0 K*

v4
III. DebuLStüjs.
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VIL den Bol van een Hoed of naar eenJMuts ge*

Hoofd*
]yken

.
>
£ ^jfc >

t Engelfche woord €apftones

*Edi»i£te*
^ete 'cent ' Behalve die met vyf Groefpaden ,

als gewooDlyk, heeft men 'er van met vier of

zes 5 doch zeldzaam- Lister zegt , dat deijv

gelyken als de eerite, in Key verfteend, overv„

vloed g ia Engeland voorkomen. Lüid be*

doelt zekerlyk deeze laatften, waar van ik 'er

ontzaglyk groot heb 5 die nog duidelyker het

onderlcheid uitdrukken * tusfchen de Kegel vor»

mige en deeze, zynde meer dm tweeDuimea
breed en hoog (*)•

Kogel- ^ee* e3Sener zou men die , daaij" de Heer
rende.' Waich den naam van Kogelronde aan geeft s

" 9
*
lo
*Kncopige mogen noemen. Het zyn 5 volgens

zyn Edl bepaaling, zodanigen, die de helft

uitmaaken van een Kloot of Kogel ; zynde das

Eemispkcerisch 9 gelyk men 't noemt. Ia de

voorgaanden is de hoogte byna aan de middel-

lyn, in deeze aan de halfmiddellyn of Straal

der Grondvlakte gelyk.
9
t Komt eenigszins

vreemd voor, dat hier de Discoides van Klein

t'buis gebragt worden ; hoewel die Autheur

' door Discus geen platte Schyf of Tafelbord

,

maar

(z) Boe weinig de Afbeeldingen by den Heer Gjmeliit
9

Hoegteeraar te Gottingcn , gebruikt t
dienen kunnen , om

de Gehalte van deeze dricdeiiey Echinieten aan re toonen
5

is uit Fïg. 114, Ï15 en 1*7 in zyn Natur- Syfton , Nurrab*

1779 , blykbaar.

(m) Dergelyke of liever Jaagronde Echinietjes , komen
veikakt in het Zand onzei Duinen voor, volgens den Hee*
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fiiaar een hollen Bak of Broodmand, Tuchkorf vil.

by de Duïtfchers genaamd , verftaat , en ze Hoofd-

Kamizool -Knoopen noemt* Ik heb kleintjes van ST,JK*

dien aart, affcomftig van Aken of Maastricht

,

E6bmiel**<

die Diet alleen half, maar zelfs geheel Kogel-

rond zyn. Ik heb Keiachtig verlteende, die

zeer afgefieeten zyn , met het Aarsgat boven 5

Ook volkomen rond. De anderen hebben het-

zelve in de Grondvlakte en van deeze komen

'er 5 volgens Walch^ voor, die Kegelvor-

mig en die rond getopt zyn (a).

Van de laatften geeft myn aartig Exem-
plaar, in Fig. 9 * een goed denkbeeld, zynde

omrent vyf Kwartier Duims breed en half zo

hoog , volkomen half Kogelrond , gelyk tot

deeze Soort behoort» In eene zwartachtig

graauwe Schaal is het gevuld met dergelyke

Strffe als de Maastrichter Verfteeningen en

ichynt zes Groefpaden te hebben , die meesi

doörgefleeten zyn* Het Aarsgat bevindt zig zo

wel in de platte Grondvlakte als de Mond en

dit

H%ts Wit* vafl Holt. IU D. II. Stuk 5 bladz.

die aanmerkt , dat de grooteie, aan onze stranden

,

waarfchynlyk van de Engelfche Kust overgeroeid zyn. Of
die van deezen aart, welken de Heer MARntfKT zegt,

op Weeringen gevonden te worden, ook daar toe behoor^n %

is onzeker en van die uit Overysfel , door zyn Ed. afge-

beeld , niet waarfchynlyk
, dewyl menze ook in Drenthe

vindt. Berkh. als boven. Zie Cattch* dsr N<<t> iU D. bi.

417.

v 5
III, Deel.I, Stuk»



Versteen! n c en

die zelfde hee/c plaats in de fpits getopte van

Hoofd- Fig. 10, een aiujrf aais'. Steeokerntje van Tra*
STÜK* pemunde by Lu bek , dat ik gepolyst bezit %^mniem

'

Vyfpadig mee fienyke Paneeïen vin fchoon rood-

kleurig gemarmerd Jaspis of Agaath. Het is

een Duim bree i en we mg meer dan een half

Duim hüog (b).

Laagronde. yan de Laagrmde of gedrukte Zee-Appe*

V;v/nlen, die rond van G on K lakte zyn, wier Na*

tuurlyken den naan van Moorfe Tulhand voe-

ren , of ook van Kroon , zyade de Echinome*

tra of Moeder der Zee - Appelen by R o m-

phiüs, komen ook Verfteende Exemplaar n

voor. De Natuurlyken, weet men, zyn zeer

fierlyk , door haare Wratjes , Pukkeltjes of

Tepels , naar de verfchilknde grootte van

welken zy Pokkige , Geestkorrelige of Gete-

pelde heeten (c). Dit maakt dezelven tot zeer

aarcige Stukken , en die fraaiheid ontbreekt ook

niet

r (b) By Klfin vindt raen dergelyke Gothlsndfche , Tab.

XIV. Onder de N tuurlyken komen vee e zodanïgen uit

de Indien voor , die wit of roodadirg van Kleur zyn, (val-

lende zo klein als een Erwt en we' zo groot ais een Vuist,

ja byna als een Kindereu- Hoofd, met het Aarsgat boven;

behoorende dus tot de Ecbmui GëstaÜm van LiNN^E -S ï

)

doch zee: zeldzaam » zo 't lchvnr, verfteend. Dus zyn ook

byn* alle de genen , welke \V*lch op NT 9> bladz, iS8„

uit Klein aanhaalt, Naiuurlyke; maar die op Tab. vill.

Xctter A , B , voorkomen , verfteende van deezen aart*

In 't Werk van Knorr nver de verft. Zaaken , zouden Fig*

I, 2. PK E, I. a ; ca 6, 7, op Plaat £. li , sodanigei*
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uiet aan de compleete daar van onder de Delf. VII,

ftoffen voorkomende (d). Het zyn deeze ,2^"*
. STUK»

waar van men Excmplaaren gevonden heeft
y ^chinimni

jmct de Pennen daar aan verftecnd O). Ge.

dagte Verscheidenheden vallen ook onder de

Verlceende Zaaken, Men heeft 'cr Geêrstkor*

relige 9 dat is met zeer fyne Pukkeltjes als

bezaaid ; een van welken zeer groots doch meesc

aan (tukken ; de anderen kleiner en verkalkc

vertoond worden. Van de Getepelden heeft

Knobr verfcheide Exemplaaren, die zeerfraay

zyn, gelyk ik er ook bezit; inzonderheid één

u t Engeland op een (tukje Kryt , als in Fig.

11, is afgebeeld, \ Is opmerkelyk , dat van

dceze , wier Origineel in de Roode en Middel*

landfche Zee huisvest , zo veelen verfteend

voorkomen op 't Eiland Maltha en Sicilië (f).

Vc Pokkige > zogenaamd
, fchynen my weinig

van

(c} Z:e de Ecblnus Diadema en Cidaris by den Heer LlN-

$mus 9 in *t I. Deels XiV. Stuk deezer Naïuurlyke Hifi*

bladz» 505 , 508 , Pl. CXty. Fig, 2.

( d ) Sommigen noemen dceze Ecbinometra , door welk

v/oord Abistoteles zuike Zee-E^els verftaan heeft, als iij

grootte uifmunten ; maai; Rumfhius gebruikt dit woord vooi

alle zodanigen , (He met lange Pooten als Vingers of Py!c«

bezet zyn. Overzuijcs wordt het by Kle<n, die deeze be*

doelt, zeer gekkefyk, door \yy»en Do&or MtfftK vANf£?|t-

sum , my v/iliende verbeteren ,
Egelmsders vertaald. Zis

2yn Brief aan NosemAN, Kott. I7 7 4-

(e) Zie Uitgezogte Verband. X. Deel* IVhzt LXiV. Fig,

(f) Scilla de Corp. Mar. Lap. Tab. ZUlï 9 XXIV,

lil Deei. LStvk*



Jt6 Versteent noes

•Ifc van d^eze laatteen te verfchillen , wat de Ge*
l

^°w&

V
m^ene aangaat , maar die met vernevene Rib*»

^Lv/^. ben * h ^Janig Walch een Kleintje ip. Plaat

vertoont , fcyn zeer by/onder (g).

V?«n de 2e laacftcm merkt ck £Ler Walc«
aan, dat zy wat vlak' er dan de voorgaanden

5, zyn, hebbende , zo w<i als de andere L ag-

f* ronde, ue Afgangs -opening vlak b 'Vtn. Vaa

s, onderen in 't ro* de hcbüen zy Wraijcs ais

„ kleine Paarien, doch haare overige ver t ffin-

„ gen ayn langwerpig vierhoekig, vertooneode

zig ieder op m% ztlf a's ot zy mt eernge

w fumepge vloeide Wracjrs bctfonden " A->ee-

ze Soort, z-gt hy, is <en grottfe zeldzaamheid

en het eeniglte Stukje, door hem a f geheeld, de

.Schaal Spaath-* de Steeokejri Kalk chtig heb-

bende % kwam van omftrceks Bafcl, in Swit«

zerland.

Gerïhde Niet veel hier van fchvnt dat fraa'je Petre*
oosdndi-

fakt te v?rfchil ieD f
>t welk ik uit Oostindie

12
- ontvang ep heb, zynde op Te»natc, één der

Molukkifche Eilanden , gevonden. Het is tot

een roodachtige Hoojnitcen of Jaspis overge-

gaan, en van bo^en een weinig afgefleeu-n, zo

dat de R öben , die op de kanten zo zigtbaar

zyn,"

(g) Van de Geerstksrreltgen vindt men de Afbeeldige»

in het ?l OEi-is • Stuk der Verfijnde Zaufcn % Plaat E
%

fa. i en ria t E. 2 , fig i , z y 5 : v<m de Getepelde of

Moorfe Tul nnden Plaat E, 2, 3,4,5. en PI. E. IF,

N* 4; van de Gemeene Pokkigen PI. E
5 6, 7: va»

die mee vernevene Ribben, Pl« £• ll 9 Jig* 3.
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tyn zig aldaar öiel cfuidelyfc vrrtoonen. A'aft VIL

de onder Vlakce is 't bïykbaar, dar hét vf '
:

;;^
D'

derzelven meer verheven heeft j tusfchen i-der^^
paar van welken zig rog twee zulke brtede

Ribben bebinden $ die als uk langwerpige Vier-

hoekjes , overdwars
,
fcbyaen te befta*n Om

dit kl ia*^d r onder 't te brengen* deeze

Zee -Appels die m>ar een Vingerbreed hoogte

heeft, in Fi>g. ia. van de onderzyie in de wee»

Eentlyke groo te vertoond. Het Origineel zou

men eenigszins in de van Klein op PI. X.

Fig. D , E , welke hy Toreumatica of gegra-

veede noemt, kunnen vinden.

Nu blyfc van de Laajronde of platachtige Gcfternde^

Echinieten nog over de Gefternde , dus ge-

caamJ , om dat de Wratten of Tepeltjes ie-

der als in een Sterretje ftaan. Een zodanig

Exemplaartje hadt de vermaarde Klein uit

het Dresdener Kabinet in Plaat gebragt en

twee andere Stukken achtte de Heer Walch
&er roe ook te behooren (h).

De platte Ech nieten, die rond van Omtrek ?i«te

zyn
i

behooren tot de P nnekoekjes en Zj^q- ten.

Schyv°n, E hino- Disci by Breyn genaamd;

de Placenta e i Orhicalns van onzen KidJer

Verueend komen deeze zeer zeldzaam voor (k).

Uit
i

(h) Cidiris Afkrzm*. KtFm EcMnsm. Tab. g, fig. F»

Fêrfl. Zaakm* DüKL. SoppL Vltot X. a, fig. 3 , 4«

(» Z»e de Nau Hift. als boven, bkdz, 52 j, 5z6.

(k > W\lch heeft 'ei , op zyne Plaat E» lil, ui

4, vertoond en c Tabt YIHv



VII/ Uit den Elzas heb ik 'er een ?
dat byna g&

Hoofd. ^eei pjat js ^ en derhalve hier behöoren zou

*&kinktM.
fcunnen > indien de Tekening hetzelve niet na-

'der tot de voorgaanden bragt. Het heefc vyf

Korrelige en daar tusfchen vyf gladde Paden,

zynde van onderen byna geheel met Korrel-

tjes bezet.

ovaale Tot de Ovaale of Eyvormige, dat is langs

öfEyr&ndewr*££ ronde Echinieten , zouden in de eerfte
Getcpelde. * ° _

plaats zodamgen behooren , die Linn^üs
Gelepelde noemt

,
wegens haare groote Tepels

,

aanzicnlyker dan in de Moorfe Tulbanden Q).
Rump H'üs (preekt 'er van, onder den naam

van Langwerpige gevingerde: want die Tepels

dienen tot aanhechting en beweeging van de

fraaije gladde dikke Vingerachtige Pennen ,

welken men Zwaayjieenen noemt t daar (ie

Moorfche Tulbanden, in de Natuurlyke ftaat,

die lange ronde dunne ruuwe Pennen hebben 3

welken met verftcend op Maltha menigvuldig

vindt en ze noemt Kapittelftokjes van St. Paulus*

Dus verichillen dan deeze Ovaale getepelde,

welke

(/) De Echlnus Mammillatis. Zie dezelve omdandig be-

fchreeven en afgebeeld , ia 't gedagte 11V* Stuk deezer

Nat. Hift* bladz, 513* Plaat CX1V. Fig. 3.

(m) Ik ben hier omtrent een weinig omftandiger, om
dat wylen de Sneckfe Do&or Murk van Phalsüm , in zyn

beuzelachtig Werkje over de Gewelf - SUkktn 9 gelyk hy de

Zee - Egels noemt, waar in hy my zo onbeleefd heeft wil-

len berispen, zyne vittery inzonderheid bepaalt tot het niet

vel vertaaien der Rangfchikking van Klein, terwyl hyzelf

ës Echini O varli van dien Aiithsur , welken ik allerbillyfcs*
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welke uitOostindie komen, grootelyks van de VII.

ronde, die 'er niet natuurlyk zyn, huisvesten.
JJjJJ

1*

de in de Perfiiche Boezem of in de -Roode £#^wi

Zee (jn)é Maar die Eyronde Soorc tot nog

toe, zo 't fchynt, niet verfteend gevonden of

niet onderfcheiden zynde (n) % heeft de Heer

Walch d-iar van geen gewag gemaakt.

I Dan is 'er nog een andere Ovaale Soort ,

met kleine Pukkeltjes , gelyk 'er veele Zee.
gtdoom*

Appeltjes, van weinig grootte, voorkomen uk
Oost- en Westindie, welke ivit zyn en bruin-

roode Naaldachtige Pennen hebben , fommigen

zwarte, die onuaglyk lang zyn: des men dee*

ze eigentlyk Zee -Egels riöë ht (^o), Op Plaat

XIII , van RüMPHtu vS. Fig. 5 , vindt men

de Afbeelding van dit Ongediert , 't welk de

Stranden in Indie gevaarlyk , met bloote Voe-

ten, te beireeden maakt. Die Zee - Appeltjes

zyn derhalve Natuurlyk gemeen; gelyk menze

ook by Klein op de Vierde en Vyfde Plaat

voorgefteld vinds : doch verfteend fehynen zy

wei-
(

$ynniè genoemd had 9 vertaald heeft door Eijerdraagende
9

't welk Klein 'er n. oic tnedc bedoeld heeft ; om van zy-

ne verdere grore mLfl gen in zyne zogenaamde betere Ver*

taaling % hier niet te ft, reeken

(n) Mooglyk is die Verfteende Sw tzerlche by Klf,ih,T.

VII. D. zodanig één : mooglyk behooien 'er die toe van

van Fig % 2, 3. op Plaat E. van WALCH , inzondeihcid de

Jaatfte*

(o) Het zon de Ecbmus Lucmter van Ljnnjsus, by roy

bladz. 5 is, moeten zyn,

XII* Bmu. h Stuk.
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Vïf. reinig voor te komen 0 De Afgangs - öpcnïrig

èTü^' hebben zy* zo wel als de Getepelde en ïub

Jktmm* banden * boven °P de RuS 9 tegenover den

Mond en dezelve is ook doorgaans onbefchcfc

groot (ƒ>) Mooglyk zou die van Walch,
Plaat E. II. Fig. 5, bier behooren kunnen.

EyvormU Nu komen wy cot de Eivormige , waar van

zyn Ed* fpreekt* die men Ova Anguina> dat

is Slangen Eijeren 5 genoemd vindt; zo we-

gens de figuur > als om dat zy van buiten by
na elfen zyn. Weinig verheffing hebbende *

noemt Kleïn ze Scuta ovata , dat is Ey*

rond® Schildèn; waar van eigen tlyk geeneVer-

fleende door Walch te berde gebragt zyn*

Ik heb 'er zodanigen van Aken of Maastricht^

rosachtig geel , by de drie Duimen lang , twee

Duimen breed en maar een Duim hoog. Zy
zyn rondom effen , volmaakt Eyvormig , en

hebben het Aarsgat in de rand der Grondvlak-

te, of een weinig boven dien rand.

Hoög Het zelfde beeft plaats in zekere hoog ge*

^L^iifc
ru&e °f verhevene 3 wier hoogte de breedte

Tii 13. byna evenaart, en in welken de Groefpaden

tot den rand toe loopen ; hoedanigen ik ver«

fcheïdene van by Rheims in Vrankryk heb*

Voor 't overige zou men deeze bykans tot de

hoogronde > voorgemeld 9 betrekken ; aangezien de

Grond*

(p) Anus deperdita zegt KLEIN.

f<?) Uitgenomen de twee fignuren, Tab. E. I, a: Fig*

4,5; waar van de eerfte tot deeze, de andere toe de Ey*

rsrraige fchym te behooren*
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Grondvlakte niet zeer langwerpig rond is. Men Vlfc,

kanze Galeati of Casfidei noemen, wanr mede,
Ho°FD *

het Engelfch woord Helmfiones ftrcokt. De
S

J^ff
,

sodanigen komen by Klein, op Plaat XVI,
verfteend voor. Ik geef, alzo daar van by

Knorr of Walch 'weinig blyk is (g),
hier in Fig. 13. de Afbeelding van een zoda-

uigen 9 of wel van de Steenkern, van een def-

gelykenj die half doorfchynend Agaat - of Kal-

cedoonachtig is en waar in de dubbelde Groef-

paden zig zeer duidelyk onderfcheiden. Waar*

Ichynlyk is deeze ook uit Oorcindie afkomftïg*

Öet Origineel vind ik nergens afgebeeld 3 maar

ik heb onlangs van een dergelyken Zee - Appel
§

wit van Kleur en vry groot $ de Matuurlyke

Schaal bekomen.

Dan volgen de genen die men Echino*Spa* Platachtig

thagi noemt , doch Kle i n geeft 'er den naam ovaale*

van Scuta angularia aan. Sehoone Petrefak-

ten , daar van 3 komen voor op de Tiende en

Elfde Plaat Fig. 2. van Scilla. Ook vindc

men 'er door den Hoogleeraar Walch voor-

gefteld , weiken zyn Ed. niettemin elders be-

trekt Cr); Het Origineel vertoont zig by Gü-»

althieri 9 Tab. 110 3 Lett. A; onder den

naam

( r ) Plaat E • V i
N. ï, £ zyn IU Deel, zyn

zekerlyk dee*e; daar zyn Ed. nogrhans d e van Pl E. UI*

N. 2 , 5. rrede gelyk itelr „ welke tot de Eyvormigen be*

hoeren en Fig. i , op de Supplement - Plaat IX, is zekerfyk

hier t'huts te brengen.

x
III. Defi. I. Stuk,
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VIL van Echimnthus, wegens de Bloemachtige fï-

stukT Suur 9 op de Rug , waar in zy echter gelyk

Mchinkten.ü^ met de Eyvormige voorgemeld: des die

beiden tot de Roosachtige van L i n n je ü s be-

hooren zouden,

zee- Het Origineel der tegenwoordige , zeer naar
mty

' zeker Taart - Gebak of Pasteitjes gelykende*

't welk ik bezit, is te vooren omftandig door

my befchreeven (s). Men zou het Zee-

Fastey kunnen noemen ,
wegens de gedaan-

te, en dit Is ook in gebruik. Sedert heb ik

zeer fchoone Verileende bekomen van even

de zelfde figuur en niet minder grootte, zyn-

de omtrent vier en een half Duim lang 1

, vier-

dhalf Duim breed en bykans twee Duimen
dik» De Roosachtige Tekening is hier byna

zo duidelyk als in de Natuurlyke , de Kleur

Oranje -geel , de 2elfftandigheid een geelach-

tige Spaarh en fehynt dit Petrefakt van Aken

of daaromftreeks afkomftig te zyn. Zy val-

len verfteend, en mrsfchien ook wel Natuur-

lyk 5 san de Middellandfche Zee, in de Le-

vant en in Barharie. De Arabieren ventenze

voor Verbeende Broodjes uit,

Doods. De twee eerften hebben een platachtige
koofd. Grondvlakte, doch daar komen voor, die van

on-
(i) Natuurt. Hifi. ïi D. XIV. Stuk , bladz. $24*

(/) Gelyk men zien kan in 't gezegde Stuk deezer Nét*

Hift* bl. 510; alwaar ik 'er omftandig van fprak.

(v) Te weeten TaS. E. I a Fig* 4 , s en fuppl, flm
IX. d , Fig. CiaififisdiiiQns -Tabellen* p. 27»
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onderen bol zyn en van boven van een by- Vi*

zoudere figuur ; weshalve men de Natuurly-^^1*"

ken, waar van ik 'er zeer fraaij«^l>,Öao^
ssbinktiH

foofdjes noemt. Het zyn de Brisji van fommi-

gen 5 en zy komen onder dien naam > by Klein %

natuurlyk voor ,
op zyne Tab* XXVI : by

Rumphsus PI. XIV. Fig. 1: by Güal-
r h 1 e r 1 , die deze!ven Echino-Spathaginocmtj

öp Tab. 109, Lett. A, B en elders (£)d Dé
Franfchen noemenze Pas de Poulain, om dat

zy op de Rug ais Lee indrukzel hebben van

een Haanepoot. Walch geefc 'er twee Pe»

trefakten van , Tab. E, I , Fig. 3,4* die zee*

met het ["gezegde Origineel van Rümphiüs
ftrookeö ; doch hy verwart dezelven ongena-

dig met de Eyvorrnige en hoog geragde en

betrekt 'er een Vierpadige toe , die niet het

allerminfte gelykt ( y ). Klein heeft een

Verfteende van deezen aart , Tab. XXVII,
Lett. B. Zy hebben de Afgaügs- opening zo

wel als de volgende wat boven den rand ,

en zyn behalve de figuur ook in tekening >

verfchillende.

De Hartvormigen , die Klein op zig zelf wmm
Spatagi noemt en wel duidelyk door hem van

mi

|^s ^
de voprgaanden onderfcheiden worden (w),be»

hoo*

(w) Atidisnt e^go Spatsgi, omnes Pleurocyfti Cord&ti , in»

(Ignêm habenres Lccunara in Öorfb , Balïn quadantsnus ph«

öam
, Salcosque in Vextice. Ecbin. p* 34.

X 8
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VII. hooren tot de Echinus Lacunofus van onzen

stuk
D

Ridder, door hem wegens de diepe Groef,

£*kinieun.die zy hebben , dus geheten. Ik hebze be-

fchreeven en één daar van afgebeeld (x). Be*

halve die diepe Sleuf, welke een der vyf Pa-

den is, naar den Mond toeloopende, verfcbil*

len zy ook , doordien de figuur Hartvormig ea

de Grondvlakte platter is, dan in de voorigen.

Onder de Verfteende heeft SciLLA'eropPlaatXI

en XXV: Klein Plaat XXIII enXXUI**
Walch Plaat E> I. N. 5, 6 en Plaat E, 1% N.
i. Ik kan onder demynen naauwlyks tot een keu*

ze komen; doch geef 'er in Fig. 14, een van

Steffens- Klint in Noorwegen , die zeer fraay

geconfervéerd is , gevuld met Zandfteen en

bruinachtig geel van Kleur. Van onderen is

dezelve zeer fyn gepukkeld en heeft het Aars-

gat ver boven den Rand. Dergelyken bezie

ik ook van Aken , van Stettin in Pommeren ,

uit Westphalen en van de Engelfche Kryt-

bergen. Die Groeven echter zyn in allen zo

diep en zo zigtbair niet , en fomtyds weinig

dieper dan in de Ooodshoofdjes : des die twee

Soorten in alle Exemplaaren niet duidelyk te

onderfcheidtn zyn en de uitwendige figuur

bepaalt zig ook altoos zodanig niet , dat meo-

fce vast kan zeggen toe de een of andere te

behooren.

De

(x) Nat. Hift. als boven , bladz, $n< PU GXIV. Tig. *<*
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De doorfchynende Steenkern > door den Heer vn>
Walch in Fig- 3 > op Plaat E, I. a, in Hoofd*

Afbeelding gebragt, fchynt van alle de totnog
s™^

Ij
toe befchreevene Echjoieten , door haare opraatlge^

jryen geplaatst Celletjes, te vcrfchiüen, Zyn

EJ. noemde dezelve , in navolging \:jw ande-

;ren, Favogineus , dat is Honigraatige, en 'c is

inderdaad een zeer byzonder Stuk ; mw als

die van de Supplement -Plaat IX. d. Fig* 2,

pok daar toe behoort, zo zyn Ed. wil, dan

fchynen zy veel naar die Jaspisachtige Mo-

'luk le van onze Fig* 12, te gelykea , en Fig.

13, half doorfchynend zynde , flaat 'er ook

[een weinig op. En deeze beiden zyn insge-

! lyks bloote Steenkernen , behooren.de waar.

fchynlyk de laatfle tot de Galeati of hoog ge-

;

rugde , voorgemeld.

Thans moet ik fpreeken van de deelen der wrateen-,

! Zee -Appelen of Zee-Egelen, die men onder
v*|"ibck-

de Delfftoffen aantreft. De ftakjes van dei" , ena.

Schaal, die men Wrattenfieentjes noemt, ko-

men op zig zelf in Switzerland, voornaama-

lyk op den RanJberg , voor ; doch verfcheide

zulke by malkander en zeer groot, heb ik uit de

Engelfchc Bergen , op Kryt zittende. Zy val-

len ook in Switzerland en in 't Wurtemberg-

fé; De Tanden van die Dier zeu len de' zo-

genaamde Verfteende Vogelbekjes uitleveren,

! welke in Opper - Oostenryk in geelachtige

,

by Weimar in andere Kalkfteen gevonden zyn;

doch die zouden misfehien ook van de Bekken

X 3 Zee
III* Deel, I.S.tuk.
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VIÏ. der Zeekatten hunne afkomst kunnen hebben*

^°™m
Die van andere kleine Beendertjes zyn met nog

minder zekerheid te onderfcheiden*

jooden- De voornaamfte deelen der Zee -Appelen,

Welken men verfteend vindt , zyn de zogenaam»

de Joodrnjleenen. Dezelven kreegen dien naam,

om dat menze eerst vondt in Paleftina * het

Joodfchc Land , en 9 aldaar meestendeels van

eeceEyronde figuur voorkomende, wierdeo zy

Verfkecnde Olyven genoemd en daar voor ge-

houden* Ten minde kunnen die van deezen

Baam s welken de Bruin zegt 5 dat over-

vloedig op den Berg Carmel gevonden wor-

den, Baauwlyks iets anders betekenen. Hierom

zyn zy ook wel Qlyfjleenen genoemd. Doch
dit betreft alleenlyk de genen , welke van der-

gelyke Eyvormige figuur voorkoken: mefl

heeft naderhand veele anderen ontdekt, die naar

Pennetjes gelyken of naar Naalden, en dus in

de eerfte cpflag met de Pennen der Zee -Ap-
pelen overeenkomftigcr zyn. Dit maakt ver-

fcheide Soorten van deeze Petrefakten , als

volgt*

ciyfach- Of de Olyfachtigc van die afkomst waren 9

is

(*) EdmiKthoiithu* Judzlcw. Sy/I. Nat. XIU Tom III.

Gen. Al* Sp. 9. Lapis Judaicws. iMPEIu Nat4 743 f. 174,

Vol kam. Siltz* I. T. 27. f. 3. ald&ov. Mus. 711 CAI»
cf.ol. Mui, z$%. Worm. Mus 69 wagner. H*IL 1724,.

At miKfï , Bhfert. & Coswjtz» de L*p. judakim

(yj Zie het X. DeïL der Uïigezogie V'erhandelingen ,blaös.

g||4 Tl. L?AV* f*** 3,4* LinnjBus evenwel zegt ; SpecÈ

JgtJUk
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ft lang getwyfeld. Wallerius fchynt het VII.

no£ in bedenken te Rellen, om dat Linnjeu8 Hoofj>

zulks gedaan heeft (*). Deeze merkt aan , dat
JoJde^

hec geheele Steentje beftaac uit een zeer harde fleenen.

Spaath, 't welk een holligheid aaddöidt , waar

in het geboren zy: even of 'er ftiét menigvul-

dige Stalactitifche-figimren van Spaath waren,

zonder Vorm gegroeid. Ook kunnen die Joo-

denfeeenen, welke geheel Spaathig voorkomen,

Steenkernen zyn. Anderen zyn zeer blykbaar

gegroefd of gevoord en geftippe i , even als

verfcheide Zee -Appel Pennen. Hy kende 'er

geenen van die figuur. Men vindt, *t is waar,

geene zodanige Zee- Appels natuurlyk f maar

verfteend heeft menze gevonden met dergelyke

Pennen 'er aan, gelyk bekend is (y).

Derhalve is die zaak thans uitgemaakt en

buiten twyfel gefteld, dat de Olyfachtige Joo-

denfteenen Pennen zyn van een Soort van Zee-

Appelen , misfehien door de Verfteening wat

veranderd. Immers die 9 waar op zy in Key
verfteend , in de Krytbergen aan de Theems

gevonden zyn, fchynen tot de Moorfche Tul-

banden of dergelyken te behooren, wier Pen*

nen

Echini qm ndverit faeiU dignoscat /pecies Echinlut 9 fjusqut

Jtculees « Lapide Judaico diverfos; Vid. Schkeb. LhJk 103*

a. Maar, dev/yl 'er nog onbekende Soorten van natuuriy-

kc Zee - Appels zyn ; zo kunnen 'er ook Pennen voorko*

men van neg onbekende figuur , en daarora doet dit niess

ter zaake»
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VI r. een egaal van dikte zyn en langer, hoedani*
Hoofd- men Makha aantreft en in de Mid«

dellandfche Zee Qz).

inKryt. De gemeene Joodenfteenen komen glad voor
T
$igïi5li6.o( geftreept. Men vindt 'er, die volkomen de

figuur van een Olyf of Eikel , als ook van

Augurkjes of kleine Komkommertjes , ja

van een Dadel of Peertje hebben» Veelen

ayn met een Steeltje voorzien , dat aan 't end

een Kuiltje of Putje heeft , even als de na*

tuurlyke Zee- Appel -Pennen. Uit het Vero-

neefcbe komen 'er die geelachtig bleek bruin,

zyn, als ook uit de Engelfche Krytbergen,

tot welken die Knod^achtige met een by uit-

fiek langen Steel behcort, uit myne Verzame-

ling in Figi 15, PL III , vertoond en de by-

rondere aartige van Fig. 1 6 , beiden gevoord ,

doch de eerfte boven ruuw gegranuleerd* On-

der alle die zo menigvuldige Echiniet Pen.

een, door wylen den Heer Walch uit zy-

no Verzameling van Petrefakten, op Plaat E,
VI, in Afbeelding gebragt, bevinden z?g geene

zodanigen. In Switzerland vindt men 'er vet-

len die een Olyfachtige gedaante hebben , met

kleine Steeltjes, bleek blaauwachtig gelyk vee-

Je Switzerfche Petrefakten.

Ah

(z) Dat is de Natuurlyken : de Verfteende , zo wel a!s

derzelvec Pennen , de JooAenfleenen , worden
, gelyk andere

Verfteeningen , en onder deze! ven , grootcndeels in *>t mid-

den van Europa ten minde binnenslands gevonden. Hoe

komt het dan, dat LiNN&us kon zeggen t Lap, Judt&akUat

ili
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A 1daar komen , onder veele andere (tukjes VI1 *

en brokjes van Echinieten , ook die voor, welke^^
0-

insgelyks op Maltha vallen , en Kapittelflokjes KaPittcl«*

van St. Paulus (Bacilli de San Paolo) genoemd ftok
jes# ;

worden, zo Scilla meldt, die 'er verfchei-

dene in Plaat vertoont, met de Zee t Appelen

waar toe zy behooren , welke een Soort van

Moorfche Tulbanden zyn, uit deMïddelland»

Zee {a). Deeze zyn van Cylindrifche figuur ,

faaar verf£hillen grootelyks, daar in, dat eeni-

gen glad zyn 5 eenigen Korrel'g , anderen Knoe-

Hig of Takkig* Oprnerkelyk is 't, dat deeze

allen
, byna van dikte als een Pcnnefchaft

,

ook een foort van dun Voetje, met een Kuiltje

daar in, hebben, gelyk de Natuurlyken. En-

kelden komen byna driekantig voor , en zou»

den dus eenigszïns naar de zogenaamde Zwaay-

fteenen, tot de Ovaale Getepelde Zee -Appels

beboorende, de Fortalitia of Palisfaaden van

Klein, die men zeer zeldzaam verfteend aan-

treft, fchynen te gelyken*

De Naaldvormige Zee - Appel Pennetjes ,NaalJen4

die men ook wel Jooden - Naalden noemt 9

worden wegens de kleinte minder opgezogt.

Zy zullen mooglyk zo gemeen niet zyn

,

al-

in ïïseanb , unde ejichur : dat is* Zy woonen in de Oceann
\

en worden aan Strand opgetoeeten* Mooglyk eenage weini-

gen in Sweeden»

De Corp. Marm. Lapid. Tab. XXUl 9 XXIV en de

Natuurlyke, <har zy van afkom(Hg ayn , Tab* XXV,

x 5
IILDZ2L.I. Sxüï.



33o Vers teÉ kingen

r#
alzo die Zee -Appels, tot welken zy natuur-

HoofD» lyk befaooren ; de Zee -Klitten en dergelyke

stük. eetbaare , naamelyk; zeldzaam verfteend voor-

flwïn*

m

komen. De Heer Walch geeft 'er ook

maar ééne Afbeelding van. Zy vallen even-

wel op den Salvators-Berg by Aken, en Rol-

rond op den Randberg in Switzerland ; Ke-

gelvormig zo aldaar als in zwarte Stinklieen,

niet ver van Praag in Bohemen ; ja men vindt-

ze by Verona , die als Hoorntjes? gekromd

zyn. Ik bezit het indrukzel van zulk een regt

Naaldachtig Pennetje , omtrent een ha ]f Duim
lang, in een Keyfteentje , dat uit een Zand-

kuil by Hackaey,niet ver van Londen., is ge-

haald.

De overige Verfcheidenheden van Jooden-

fteenen kunnen tot de voorigen t'huis gebragt

worden ; des ik hier, het gene de Verfteende

Zee - Appelen betreft (*) , zal befluiten , om over

te gaan tot de Schulpdieren.

VIII. HOOFD-

(*) Van eene nicuwlinge, ondet de Miastrichrer Ver£ee-

Kingen , ontdekte Sooi; van Echinieren , welke zeer zeld-

zaam is
, geeft wylen de Hcogleeraar Walch de AfbeeU

ding cn beïchryying in hec IX, STUK des Naturjorfcbers ,

alwaar zyn Ed* ook een nieuw vermoeden ,
aangaaude de oir-

fprong der Konigraatige , van bladz. $25 , hier voor, rer

baan brengt : zie Art. XVIII. Over de Suturen of Naadea

in dezelven en hce de Sappen verdiept kunnen zyn , rede-

neert den Pastoor M£INSK£ aldaar omftsndig. Art. XVII.

Zie ook, in 'tVIII. Stuk, eene Verhandeling over dcPotri^

meifche en Mecklcnburgfe Echinieten en demelver Penna*
pf Naalden.
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D

VIII. HOOFDSTUK, 8TÜKa

Befchryving der Verfteeningen van Conchy.
l 1 ë jn of Hoorens en Schulpen , zo veelfchaa*

lige als tweefchaalige en eenfchaalige ; volgens

de Orde der Natuurleken ten grootjlen deeU

gefchikt.

^eeze Rang van Helmintholithen is wel

de uitgebreidfte en aanzienlykfte onder

alle de Petrefakten. Dezelve , naamelyk, be-

vat niet alleen de grootfee Stukken > maar

ook de meeste Verfcheidenheid derzei ven, in

't algemeen gefproken, en geeft veel Stoffe tot

bedenkingen en redeneeringen, dienende tevens

allermeest tot uitbreiding der Natuurlyke His-

torie, door de befchouwing van zodanige Schep-

zelen , welke nog met buiten 't Ryk der Delf-

ftoffen ontdekt zyn.

(1) Verfteeningen van vselfchaalige Schulp*^

dieren. iuhus muU
tivalvium.

Tot de Schülpdieren, gemeenlykzee^TuU*

Conchylien genaamd , betrekt de Heer L 1 N-PCia*

NiEüs, in de eerfce plaats , de Veeljchaaligm

of

(1 ) Helmi'itbolithus Testaceorum mulrivalvium, M\hu Con*
cliyiia Lapidea maltivalvia. Wall. Mm. Tom, II. p.ioer.

III. Deel. I,Stuk,
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VIïL of Veelkleppigen , dat is , die meer dan twee

!^üK
FI>

Schaalen °f Schulpjes in hun bekleedzel heb-

ben (by 't Geflagt der Chitons , waar onder

de zogenaamde Zee -Pisfebedden behcoren 5

levert weinig Verfteeningen uit. Ferber
evenwel fchryft, dac 'er eene by Creazzo, drie

Mylen van Vicenza, in 'c Veneiiaanfche Ge-

bied ,
gevonden zy (c).

galanden* Van zogenaamde Balanieten^ dat Verfteen-

de Zee -Tulpen of Zee -Eikels zyn, ontmoet

men meer voorbeelden (d). De meeften, ech-

ter, zyn (legt* verklikt, niet weezendyk ver-

fteend 5 en zitten , gelykerwys de oirfprong-

lyken y veelen by elkander op andere Ver-

fteende Schulpen , hebbende dik wils nog de

ISJatuurlyke Kleur* Men vindeze in Siberië,

Sweeden , Poolen en Dultfchland , voornaa*

melyk by Giengcn in Zwaben in witte Zand*

fteen ; als ook in Switzerland
, byzonderlyk

in het Graaffchap Neuburg, in *t Badenfche

en op den Randberg ; als ook in Languedok,

Piemont en verfcheide deelen van Italië en op
5
d Eiland Maltha. Ik heb twee kleine, aan

elkander zittende, uit Spanje, verfteend. De
Afdrukzels daar van komen ook op verfcheide

plaat*

(b) Zie het I. Deels XV. Stuk van deeze tnyne Nat.

Biflorie , bladz, 80 , enz.

(O Briefi aas Walfchlani. Prsg. I77S. p, 51.

(d) nalancrum Tcftac Lapidex. BaUnitA, WALLIR Min.

Tom lï. p. $06, Zie de Afbeeldingen; Verftcendt Znakfsn ,

II.
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pJastfen voor. Men vindt in dezelven derge- VUU

ïyk verfchil in grootte, als ik in de Zee- Tul- ^J^™
4

pen opmerkte plaats te hebben (e). Van de

Walviscbpokken ,
Myters en Eendefchulpen

,

allen , met de voorgemelden tot het Geflagt

van Lepas betrokken , zyn de Verfteeningen

rog weinig bekend.

A^n de beftaanlykheid der Pholadkten heeft Phoiadle*

men lang getwyfeid. 't Is evenwel thans ze-
ceu '

ker, dat men de Openingen , waar in Phola*

den gezeten hebben 5 in verfcheide Stee-

nen ontdekt heeft (ƒ). De zodanigen val-

len dikwils , in Klippen , Rotfen , of Heuvels

van Kley, Mergel en graauvven Kalk, die nog

in en aan de Zee ftaan of gedaan hebben ,

en weleer doorboord zvn van zodanige Schulp-

dieren* Voor liet overige komen dergelyke

Gaatjes , in Steenen , ook fomtyds binnenslands

voor; gelyk by Ariftorf en Muttenz niet ver

van Diekten , als ook in andere Landftreeken

van 't Bisdom Bafel , fomtyds in een Marmer-

of Jaspisachtig Gefteente , in Piemont , by

Siéna en in andere deelen van Italië , in Kalk-

fteenj gelyk ook by Bologna en Trieste. Die

Steenen > echter * welke door Walch als

Pho*

II. D. II. Sjuk> Haat K , K I, en de befchryving aldaar,

bladz. 472 , 48L

(e) Natuurl. Wft. als boven, bladz. 110, enz*

(ƒ) Ifholadum Telt* Lapideae, Phoiadit». WALL» M*&>
Tom. II. p. 506*

IILD2EL.L Sxux.
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VIII. Pholadieten opgegeven zyn , hebben de Gaat.

niet tot huisvesting zouden hebben kunnen

dienen voor zulke Pholaden , als hy uit Rüm-
phiüs aanhaalt (g).

pl. iv* Ik heb , op dien naam een groot ftuk grof
%.i>*-£

ryC van grusfei
9 waar jn Gaten zyn 3 daar

men den Vinger in kan fteeken. Maar vafl

Tine, niet ver van die Stad, heb ik een fraai*

jer Stuk , zynde eene weezentlyk verfteende

Pholade , die in een Koker zit van gegranu-

leerde 'Kalkfpaath , zig zo veel daar buiten

vertooneode en in die grootte, als hetzelve ia

Fig. i, op Plaat IV, ten naauwkeurigften is

afgebeeld. De Pholade is een wemig geeler

dan de Moer • die iets naar 't roodachtige

trekt, doch de zelfftan 'igh-td verfchilt weinig.

In Fig> 2) daar nevens, is va* eene compleet

verfteende Pholade , die een weinig graauwef

ziet en bleek; waar door het v >orige nog meer

wordt beweezen en opgehelderd

Ca)

(g) &e zytie Plaat M. in het lU D. II. Stok en de

befchryving aldaar , bladz. 48*. Die in de Merkwuriigke**

ten dts Cantons Bafel , PI. 19. Lett. A, is weinig duidely-

icer,en in 't algemeen heeft een aanmerkelyke duifterii2id

in de ondecfcheiding der twee- en meerfchaalige Pfaladin

plaats, welke zyn Ed. , in een uitvoerig Vertoog ten dien

opzigte, getracht hesfc te verklaaren . Zie Naturf, HU Stuk*

p. 184- Als ook tüyne Aanmerkingen in *C h XV.

STUa: deezer Hat. Hift<>rit % bladz 40:,
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Ca) Vcrftceningcn van tweefchaalige Schulp- Vilf;

*»* SST
Weinig fchynt de Ridder Linn^üs zig ueimutbê*

te hebben willen bemoeijen met de Verfteende cltZm
0""

Conchyliën in 'e algemeen , hebbende fiegts
2C

e^^dö

eenige zeldzaame en waar van het Origineel

onbekend was 9 gelyk de Hyfcerolithen
,
Gry-

phieten , Anomies en dergelyken , als Soor-

ten opgetekend* Die, waar aan zyn Ed. den

naam van Conchidium gegeven heeft 9 was maar

betrekkelyk tot zekere Schulpen, overvloedig

op Gothiand, welken tot de Patellen fcheenen <

betrekkelyk te zyn of toe de Nerieten. Ten
opzigt van de overigen heefc hy een uitdruk-

king 5 die op de Verfteende Schulpen weinig

toepasfelyk is (fi), daaronder geplaatst. Want
of het Oever- of Zee -Schulpen zyn , doet

onder de Verfteende Zaaken weinig i al-

waar men alles dat kenbaar is in aanmerking

neemt , al zyn hec Rivierfchepzelen en dus

nog gemeener dan de Oever -Schulpen*

On-

(*) Ik wil niet verzekeren , dat de hier afgebeelde weezent*

lyk veel/ehaalige zyn; ik hebze flegts, volgens 't gebruik, als

FhoUdieten opgegeven»

f2) HdmmiholUhus Teftaceoruro bivalvium. MihU Conchy.

Ha L3pidea bivalvia. Conchitz* Wall. Min» Tom» 11. p» 493»

Helminthol. Conchidium* Syft. Nat. XII. Tom. 1IL> Gen,

41* Sp. J»

(b) Conchiiia Littorea funt vulgatlsfima» Pelagica , utpote

rariora et minus cognita , func obfervanda.

III. Deel. I. Stuk.
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VITI. Onder de Verfteeningen van Tweefchaal'ge

Hoofd- Schulpdieren , of wel van derzdver Woomn-
stuk»

gen ^ ^ men gemeeniyk Doubletten tytelt

,

jfyutn*** komen in de eerfte plaats , volgens den Rang

der Natuurlyken , de Gaapers > waar van de

Schulpen , zo enkeld a!s dubbeld Verfteend ,

Myiten genoemd worden of ook Musculieten>

om dac hec meest Rivier- Mosfelen zyn

Zy zyn kenbaar aan de figuur, door welke

menze van de Chamietea en Tellinieten ,on-

derfcheidt, en dat zy aan 't eene end gaapen.

Haar Lighaam , als zy Doublet zyn > trekt

naar 't Eyronde en is gemecniyk by 't Schar-

nier vry dik
,
gelyk dit plaats heeft in de ge-

woone Verwfchulpen. Als een vast Kenmerk

wordt gefteld , dat de langte , te weeten van
9
t Scharnier af naar den overkant gemeten ^

minder is dan de breedte langs de Scharnier,

zyde heen. Onder de Verfteende Zaaken vindt

menze glad , geftreept , of ook Roosterachtig

gegroefd. Dikwils komen ze veel by elkan-

der, in de Matrix zittende, dcch ook wel op

zig zelf voor , als wanneer het meest Steen*

kernen zyn 5 zonder Schulpen* Somwylen

vindt men ook de Afdrukzels daar van op

Leyfteen , gelyk by Boll , in 't Wurtemberg-

fe* Somtyds zyn zy nog met de uitwendige

gfan-

(*) Zie de befchryving van de Gaapers , (My&) , in 't

I. Deei s XV. Stuk » deezer Nat, Hift, 32. Hoofdftak,

bladz, i47, enz»
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gtanzigè Schaal bekleed, éft daar komen ook Vllti

febkele Schaalen van voör, die altoos wat tong. Hoofd «

toerpig zyrt , dikwils wat plat gedrukt, in
STlJK*

Arabie vallen zy dus in verharde graauwé

Mergel , in 't Veroneelche in Steeokoölen-Ley

;

in Vrankryk, meest enkel verkalkt, by Mous-

fon niet verre van Montpelüer en by Isfy om-

ftreekS Parys : by Büfcfweifer in de Elzas ia

2eer harde Küititeen. Daar is 3 om korc té

gaati, caauwlyks eene Matrix bekend, waar

ia men ze niet verfleend vindt , zo in Switzer-

land als in vërfcheide declèn van Duitschland*

By Berlingen , aan de Bodenzee, zouden ver-

fteende Paarl - Schulpen voorkomen. Ik heb Myï-

ten van Aken in geelachtige , van Maastricht

in witte Zand Reen; uit Engeland met gedach-

tige Mergel of zwartachtigen Kalkfteen opge-

vuld, en uit den opgedolven Grond van de

Twikkelfe Vaart in Üverysfel, heb ik ze Kley-

achtig verfteend bekomen

Uit het Petrefakt, dat wylën de beroemde

Walch bier toe betrekt, biykt het verfchil

der Muscuüeten met de Teliiniéten
, volgens

ayn denkbeeld ; dewyl zyn Ed. de middel fte

Schulp, wegens de iangte, tot Ue eerften, de

anderen tot de laatften betrekken zou (l). De
Af.

(k) Men noemt de eigenllykè ThoUden öok wel Gaaperr^

jem dat zy mede die eigenfchap heb^a , doch de figuur en-

derfcheidtze genoegzaam* De tweefchaalige fhoiaden, tot d$

^IcsfcieA tehoorende, gaapén niet.

Y
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VIII. Afbeelding van een los Doublet, daar onder,

op eenc volgende Plaat, nader de weezculy.

ke Geftalte aan (m). Drie of vier Afbeel-

dingen, op eefle andere Plaat
s

uic ?yn eigen

Kabinet gegeven , vertoonen Musculieten van

een andere figuur

Scherft*. De Scheeden , d e men verleend Solenieten
iniitm*

Goemt ^ ZyD a j cj us nl
-

et mjQder kenbaar dan

Naumrlyk (V)* De naamen wyzen genoegzaam

de Geltalte aan. Gedagte .Natuurkenner brengc

'er noch in befchryving * noch'in Afbeelding,

voorbeelden van te berde, in zyn vervolg van

't Werk van Knor r over de Vcrfteende Zaa-

ken* In zyn Stesnryk niettemin 3 zo wel als

by anderen, vindt men daarvan eenigen ver-

toond (p). Boürgüet ftelc eene Soleniet

voor , die geflooten is , welke hy het Wyfje
,

en een gaapende, die hy het Mannetje noemt»

Deeerfte, evenwel , fehyot nader tot de Phola*

dieten te behooren; zo wel als die beiden van

B a i j e r , door Wallerius aangehaald :

dewyl de Scheeden zodanig niet verfmaüen*

(/) Ver/tewde Z*ake* , II, Deel. Plaat B. II. Ft£. I , i«

(m) Plaat B. VU

(n) Plaat B. IL b * *. Fig. 4 • 5,6,7-

(O Zie de befcbryvïng der Scheeden (SoUms) , tot wel*

ken de Ge iten , Me*fehechten , Peul- en Boere-Boon Dou*

bietten be'uooren , in 't gedagte STUK , 33. Hoofdftuk
$

bladz. 187.

(p) EOURG, Petrif. Tab. XXI* Fig. Ï224 , BlTJEB

Oryïï, Nvr. Suppkm. Tab, IV* Jt*>£% 1* 9 23, SCHEUCH&.

IÏOüFD» ja _P/cr# 2, wyst evenwel, als ook in Ffg. 3^

Do
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Dezdven gelyken veel naar dat van onze Fig. VUL
2, 'c welk echtereen waare Fhohdiec is. 'c Is Hoofd*

daar uit blikbaar, dat zy zeer zeldzaam voor-*
TUK *

komen. Die, welke Pater Tour u bi a af-

beeldt cn zegt overvloedig gevonden te wor-

den in de Velden van Anghuela in Spanje,

drukken de gedaante van hec Boeren -l3ooa

Doublet taamelyk wel uit (q). De genen, die

wat befchadigd zyn, kan men dikwüs niet van

de Pholadieten of Tellinieten onderfcheiden*

De Latynfche öaam Tellince is , met een scheef-

Nederduitichen uitgang, door my, voor zekere ^atnktim

Doubletten gebruikt, wier Verlteenicgen men iv«

Tellinieten noemt. Dezelven zyn wel, gelyk de
x ^ *

Muscutietcn of Rivier «Mosfelen , brecder daa

lang, doch tevens fcheef van Schaal, hoewel

zy de beide Schaalen gelyk of even groot heb-

ben (r). Ook vallen zy zo dik niet als de Cha*

mieten, en haar Scharnier is als llomp'afge»

fneeden , niet fpits , gelyk in de Mytulieten.

Haar figuur is derhalve ovaalachtig. Daar ko-

men doorgaans van dezelven maar enkele Schaa-

len

Öry&. Helv. Fig.. ïIS.WALCH, Stsir.rskb Tab.. XVIII. N. $*

Baum. Mn* T. i. Fig, 3<5* i

'

(q) Apparato para U Rift4 Nut. Eipagnola, Lsiia* VIU
Big. $.

(r) Zie de befchryvïng der TeHinen ( TelLna , ) tot wel-

ken de Satrryn - Doublet of Katie- Tor.g van ïbritffÉigeri ; de

Ceylonfcbe Zomieftraaisn , Rooi' en ÈAèasfan - Doubletten
>

Goud» Tong y Robhe - To«.g eti dergeiyken bchooren , 34»

Hoofdft. ais boven , blada. 20

y 3
IILDsjy,»!. Stuk,
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VI!I. Jen voor en zy zyn onder de Verfteende Za&«

«u^
D
* ^eD n *et zeer gemeen * Men vindtzè echter in

Italië, Duitschland, Vrankryk en Switzerland

5

gemeeclykin Kalkfteen of Kalkfchiefer. Walch
geeft 'er drie Afbeeldingen van, in alie welken

de figuur zeer vreemd is en tot geene der be-

kende Tellinen behoort Echter wil men,
dat van de Katte -Tang of Sagryn - Doublet

op de Switzerfche Alpen; van de zogenaamde-

Banket- Ha* omecjes io *t Wunembergfe
, by

Boll en Nahren , zouden gevonden zyn* Op
de twee -en tvyintlgfte Plaat byBouRctTEr
komen eenigedergelykeScheeffchaaligen voor, en

elders zynze ook afgebeeld (t). Ik heb verkalk-

te , by Meaux in Vrankryk gevonden , die

fraay geribd zyn en veel naar de Bacasfan-

Doubletten gelyken , doch enkele Schulpen;

gelyk Fig. 3 zodanig cene vertoont.

Hnt- Wy komen nu tot de Verfteende Hart.
Boubier-

j)ou i

0 ietten
f

<]aar men den naam aan geeft
Bacardie-vm Bucardieten» Sommigen willen daar wel on-

pi. iv« derfcheiding in maaken , achtende dat de ei*

Jfc 4. gentlyke Bucardieten dikker en byna Kloot-

rond zyn ; doch men kanze gevoeglyk allen

onder dien naam begrypen (y)* Immers zo

zyn

($) Volgens zyn Ed. Clasfifications •Talelten. 1U. DEEL*

Supplement -Plaat V. c. Fig. i # en V. e. Fig. 5 , 6.

(t) BOURG. Petrif. Tab- XXII. fig. J31» 1 32 , 134 en

Tab XXIH. Fig 143 : ScHEUCöz. Or. Helv. f ig no.WALGft*
Stmu Tab. XX* N. 2. Bacm. Min*T*\.U fig. 35*

ien.
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zyn cok , by den Heer Ltnnaos, in het yiH»

Geflagt der Hart- Doubletten, 70 wel de Kar-HooFD-

thageenfche Nagel -en Aardb^y- Doubletten
f

ITÜI^

als het eigentlyke Venus-Hart > de geribde Ve-

nus - Doubletten en dergelyken , t'huis ge»

bragt. (w). Het komt 'er maar op aan, dat

de Schaaicn, die gelykvormig zyn , te famen

gevoegd een Dghaam maaken, dat de geftake

heefe van eens Menfchen of Beesten -Hart.

Meest komen van dezelven bloote Steenker-

een voor , die gemeenlyk los zyn , dikwils

van aanmerkelyke grootte. Men vindtze in

verfcheide Soorten van Steen veranderd op vee-

Ie plaatfen van Duitschland ; ook in het Oost*

cnrykfe, in Vrankryk, Italië en zelfs in Ame-

rika. Het Venus-Hart heeft men verfceend

gevoiMen by Prugg aan de Leutha in Ooften-

ryk: de Karthageenfche Doublet in de Se-

venbergfe Gebergten van Hongarie, als ook in

Bohème, Champagne en by Algiers* Ia Fig.

4 geef ik de Afbeelding van een regte Ba-

cardiet, ten deele met haare Schaal verfteend,

van Landwernhagen in
9
t Oppergerigt Munden ,

op eene Kasfelfche Straat
,
in de aldaar uitge-

grnvene Mergel gevonden en zeer fchoon ge-

coafaveerd. Verfcheide van deeze Petrefak-

ten

(v) Waxler* p. $©4. Charaae vel Conchx Cordiformes,

JBucatduen.

(io) Zie het I. D. XV. Stok. deezei Natuur lykfi Hijlork f

$h boven, bladj. saz, enz»

y q
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VIII. ten zyn door den beroemden Hoogleeraar

stui?

FD" Walch in Plaat gegeven, waar onder eeni*

gen glad 5 anderen geribd; de meesten zonder^

anderen met de Natuurlyke Schaal Buiten

twvfel behooren hier ook veele , bevoorens on-

den naam van Kam- en Hartvormige Chamie-

ten en dikbuikige Pe&inieten zonder Ooren 5

befchreevene Verftceningen.

fcmaiwie!- ^us kau i!c hier zeer gevoeglyk *C huis bren-

^pt^iv Setl *}t zeer fraaÜe er* geheel onbefchadigd

5.* bewaarde Pctrefakt , *t welk ik bezit onder

den naam van Amandel- Doubletten uit Nor-

mandie/ Zy hebben evenwel de Kleur der

Akenfe Verftceningen. In Fig. 5. wordt één

derzelven in zyne grootte voorgefteld. Zy
verfchillcn , beken ik , vry veel van de Na*

tuurlyken deezes naams , welken ik tot de

Rots - Doubletten en tot de Chaniaas t'huis

gebragt vind (y). Die, welke uit Bonann^
aldaar is aangehaald (z) 9 gelykt veel naar de

Aardbey - Doubletten en niet het allerminfte

naar de Amandel - Doublet vanValentïn (a).

Hy zegt, dat menze Zee-Noot noemt, maar
de laatstgemelde heeft inderdaad de figuur van ]

een Amandel ; naar welke de onzen ook taa*)

roeJ

(x) Zie Vtrfteende Zaaien , IT* , P'aat B L a

Tig. 1 , 2 , 4 : B. I. b , 1 , 2 , 3 2 B, II. 3 , Fi£. 1- 5 ;

!* II. b% 4» 5 : en 8. V, ftg* i 9 2* Ais ook Piaar

I, F?>. 6 en SuppL PI. V. d ,
Fig. 3.

(?) Catalogus van 't Kabinet van wylen den Heer Ai
X.EE?.s , bladz, ui , 3 2^.
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WWSlyk zweemen , doch , in plaats van over- VIII;

rfwars geribd te zyn, in de rondte geban Jecrd ^oofd-

Jlynde; w*ar uit blykt, dat zy nog met de Na-
STÜK*

tuurlyke Schaal zyn bekleed.

Die ongelyl zydige dikbuikige Charni< t< n 5
Korf«r>o«i«

welken LinjnjEUs, onder den naam van Mac ^Ma&rk^

tra> tot een byzor.der G-_flagc gemaakt htefc,'-^ ^
noemde ik Korf' Doubletten (b). Bier van ko-

men Verfteeningen voor , byTurin in Piernont;

als ook , ten deele in Kalkfpaath verwandeld, by

Verona, en in zwartachtige Kalkfteen,by Wal

-

denheim in de El?as : in Engeland Olyfkleurig

in graauwe Kalkfteen , en Yzer- Okerigin Thu*

ringen» Walch geeft 'er eenige Afbeeldin*

gen van (c) , onder welken eene die hem een

Verfteeniog fcheen te zyn van de Gerimpelde

Oude Wyfs Doublet , welke echter tot de

Kous . Doubletten zoubehooren. Die van Fig.

6, waar van ik veel grooter heb, in verhard

blaauw of graauwachtig Gefceente 9 zyn uit

Engeland afkomftig*

De Triangel' of Driehoek - Doubletten , we» Triangel,

fens haare Geftalte dus by den Ridder gery-
r̂

lbl££"

celd , bevatten eenigen , welke anderen mede

,

(&} roNANNi Resr. Mentis & OcuU Chtu ÏI, F/g*

U) Valentïn , Tab. ulc. Fig. 30. Pees' noermze twee

isc!dz<iame geribde Amandel - Doubletten.

(b) zie Nat Hifi, als boven: 36. Hoofdft. bhdz, 241* enz.

rc, B. ï. E. Fg l) 2 : B» II. b, 1%, 2. II. II. b** f

JEfc. 5. D. II, Fig;. J 9 4.

Y 4
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B<££ g
ff

!d ha(lc?en 0Eder de Kous- of VeowDotf*
s-ftKo

pletten ( d ). Men noemze
, volgens L i er,.

wvkus Geikigtnaam , Donatieten, doch andere
cn duidelyker

, Triangulieten of Ttigonelkn j
onder welken laatften paam Wuch 'er op-
geeft

„ welken hy Kernen zegt te zyn van
Vernis- Kous Doubletten (ej. Een veel na^
luurlykcr Steenkern, byna volmaakt de Geltal*
te uitdrukkende van de Doublet , welke wy
Triangel noemen , heb ik in Spaath veranderd
uit Italië. Nog raarder is die uit geelachtige
KXey; verharde Steenkern

, aiy bezorgd van de
Kust van Normandie

, in Fig. ? , op meer
gemelde Vierde Plaat hier voor; als in welke
Öe indrukzcls der twee Tanden, en de overige
dee'en van 't Scharnier, zeer zigtbaar zyn.

KS*" Zee?
-ekc! 'd Zi?n die doubletten , welken

fArarkte». L i n n m o s, in 't Gefiagt van Venus. betrokken
beeft, onder den naam van Venus. Kousjes, of
geus• Doubletten

, gelyk ik ze heb getyteld,
Toe dezelven behooren ook de Oude Wyfs
Doubletten , zo gerimpeld , als geftreept, ge-
plooid

, Wrattig , gefleufd , getralied, geplooid

,

gispende en veele anderen. Deeze zyn eeni-

geimaate driehoekig, doch bovendien komen

, 'er-

f*J Zie liet 37. HooMftuk van 't I. DïEts XV. Jtjik,
dezer Nat. Hifl. f>ladj

;
«6 , enz.

(e) Vcift. Zaaken U. D. I. Stuk, Plaat S. If. b** F%,
8 en 8, III Fig 6,

(f) Zie v:n dif a!!« otrthndig her jrt, HOofdflfk j als
boven, Madz. i;$ , enz.
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veelen in voor die Hartvormig zyn, gelyk VIK;
de Kwaakeis , Speel - Tyger - Doubletten , Griek- Hoofd*

fche A , 't Wafel -Yzer, en ronde, gelyk de*
TUai

iVenus-Lafaaaren, Strik - Doubletten er.z (f).
Van de echte Venus. Kousjes wil mende

Verfteeningen gevonden hebben , zo wel ia

de kleine van Switzerland (g), als in die van'c

Wurtemburgfe , by Pfullingen > daar zy by-

zonderlyk in witten of geelaehtigen Kalkfteea

veranderd voorkomen. Sommigen hebben nog

5e Natuurlyke Schaal, maar anderen, die men
overvloedig by Jena en Wurtsburg aantreft,

zyn bloote Steenkernen ; waar toe ook die van

Kormandie, door Walch in Afbeelding ge-

bragt (h), behooren*

Deeze , waar van ik de gedaante voorflel in Hattvo^

Fig* 8 5 gelyken evenwel , zo de Heer Mar.'^l. iv*

S^i ni te regt aanmerkte 3 allermeest naar het -*

Driezydig Venus . Hart , 't welk tot dc Hart-

Doubletten behoort (£) Het eenïgfte onder-

fcheid maakt de rigting der zydftreepen of

plooijen van de Schaal , die in 't zelve aan het

Scharnier evenwydig en in deeze Verfteende

of Steenkernen overdwars loopen ; waar in

dezdvca meer naar de Kousjes gelyken, De
Klink

(?) A8> Helvet, Vol. HU Tab. VIII* Tig. D,E, F*

(£) Vtrjl, Zaaken III. DEEL, SuppJ» Plaat V. %. é

«fi V. c, Fig. 3.

(i) Zie Nat, Hift* f. D, XV. Stuk ais boven, bhdz4 zié,

III.Dm, I. stuk.



Versteeningen
VUL Klink is hier insgelyks zeer uitpuilende en me*"
looFr Boogswys' famenloopende Streepen: zo dat zy

eene Verfcheidenheid van de gezegde raare

Doublet fchynen te zyn , hoevvei menze , we»
gens de Kliuk , betrekken moet tot de Vtne-

iMeth

.range- Daar komen echter, in het Piemonteefche,
tóWe,

(
?un geribde 0f geplooide voor , die verkalkt

zyn en meer naar de Vernis- Kousjes gely-

ken, of wel naar zekere Venus - Doublet, daar

b'AsgEinvule den naam aan geeft varf

Levantfche of Oriëntaalse , zo Walch
aanmerkt (£) Dit zo zynJe, da m ;e t het

Origineel daar van zyn de Geplooide Oude
Wyft Doublet , Venus Dy/era den Heer
Linnaüs({;. Valentyn zegt van de
zyne, wel twee Duimen over 't kruis groot t
dat het de Vredevlag was van den Heer Ko-
ning. Ik hebze van weinig minder grootte.
Verfteend komen dergeïyken op de Rotfige

Bergen van het Eiland Kurasfau , een half Uur
agter de Vesting, op Maltha, en verkalkt in
Piemont en Vrankryk

, by Chaumont, voor-
Die geele Kalkachtigen uit Swiczerland, wel-
ken Walch in Plaat gebragt heeft (m),
fchynen meer of min naar die nieuw ontdekte
Wcstindifche Doublet, welke men 't Ge-

draai*

(k) Vtrfi. ZaAh* III. Deel, blads. 17». Plaat V. e.

4 Want die naam is door Davïla flegts aangehaald. CataU
U p. 3't , die ook daar byte pas brengt RüMPa. Tab. XL,VII.
N« *- en valent* Bi?* Fig zu

(ij Zie deze ]*l*t> Hifi. als boven
t btefc*
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draaide Menfchen Hart noemt O), te gely* Vlli.

T Hoofd-
*CD

-

e L . . , STUK.
Wegens 't Scharnier , waar van men in de Rondach ,

Verftcende Zaaken doorgaans onderfcheidenttee -

kan , dat de Klink en Aars van elkander afge- Ffo 9

'

zonderd zyn , heeft de Ridder tot de Kous*

Doubletten ook veel rondachtigen t'huis ge~

bragt, als gezegd is, en daar van komen vcele

Verfteeningen voor, die men weleer tot de

Chamieten betrokken heeft. De Tslandfche

Doubletten, by voorbeeld, vallen op Ysland

,

met Kalkfpaath en zwartachtige!) Kalkfteea

opgevuld ook zyn dergelyke Schulpen over-

vloedig in deAkenlè Verfteeningen. Menvindt-

ze insgclyks in de Engelfche Krytbergen en in

Vrankryk by Soisfons , van waar ik 'er heb ,

In welken het Scharnier volkomen blykbaar

Is; gelyk Fig. 9. in zulk een fraay verkalkte

Schulp, welke hier tot de helft in langte en

breedte verkleind is , duidelyk voorftelt. Het
Scharnier is volmaakt als in de zogenaamde

Speel - Doubletten , en de Schaal uitwendig

pp dergelyke manier geftreept (oj.

De fyn geftreepce , gerimpelde , geplooide wafel*

Tan deezen aart , op verfcheide plaatfen vzn
ztu

Eu*

(m) Vtrfmhit Zaaken, II. D* X* Stuk, KL B. ! a, Fig 9

7, S.

(n) Ie Corur d'Homme en volute,

(0) Zie Knoer Hcorens m Schulpen* Zesde Peel, Pl a l\\

JU. Deel. L Stuk,
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VUL Europa, in 't ren of ander Gefteente, voorkó*

Hoofd.
iriCnde moeten met de Natuurlyken zo veel

rnooglyk verteleeken worden , om net Urigi-

Deel te ontd kktn , waar uit dan dikwils

zal blyken . waar menze moet t'huis brengen.

I>is blykc , dat die, welke men het Wafel*

Tzer noemt ; het Petrefakc is , door Pater

ToRRi-BiA afgebeeld , 't welk hy zegt zeer o-

vervloedig en groot te vallen aan de Grenzen

van 't Pardo by Madrit in Spar je : zo dat 'er

van gevonden zyn tot zes Pondea zwaar (p).

lazarus Biykbaarer zyn de Veifteenin ven der Dou.
jciappen. bietten , die men Lazarus - Klappen noemt;

ten. welken de Ridder, wegens haare vaste Gele-

ding, Sphondyli getyteld heeft (q). Anderea

hebbenze genoemd Stekelige Qstracieten (j).

De beroemde Walch heeft 'er eene in

Afbeelding gebragt, die nog met haare Stekels

is voorzien, volkomen verfteend, uit Switzer*

land, en twee anderen, die Kalkachtig zya

m nog de Natuurlyke Schaal hebben, met bly-

ken , dat zy getakt zyn geweest of Stekels

gehad hebben. Deeze gelyken meest naar de

tWestindifche , en de laatfte was uit Ameri-

ka (x). Ik heb 'er eene in de Moer, die bleek

graauw

tq) Zie myneNat. Flift. als boven, 39. Hoofdfhbladz. 27^
(r) Gelyk Walch , die *er de Afbeeldingen van geeft

%

Vtrft* Zaak*** IT. Deel, Plaat B. II. bt ?, fig. 1 : B«

Fig. I, zi en Plaat D. XII*
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graauw is en Spaathachtig, zittende met ande- VI tji

re Verfteeningen , waarfchynlyk uit Switzer- Hoofd»

land, en deeze is ook niet blykbaare Stekels sïaK*

voorzien. Zy zweemt veel naar de Malthee*

fche Lazarus - Klappen, Voorts vindt menze

verkalkt in Vrankryk : met Kies gevuld in 'c

Wurtembergfe en by Rysfel ia Vlaanderen»

Daar komen ook ftekelige Kleppen van voor

in graauwe KalkHeen , by de Zoutwerken in

Opper - Ooftenrvk : doch onbefchadigde Ver-

fteeningen van deezen aart zyn zeldzaam.

Dat de Doubletten, die men Chamcg ty telt ^ Kom*

•zeer oneigen Gaapers of Gaap - Doubletten

geheten worden , heb ik bevoorens aange* cóamict**i

toond (t). Hierom is de Hoogduitfche naam,

Gien - Muscheln > voor dezelven zeer ongepast.

Wegens de holte fchynen zy dus genoemd te

zyn ; want zy gaapen niet meer dan andere

Doubletten» Te minder moet men dan om
eene gaaping derzelven, gelyk in de Pholaden ,

denken onder de Verfteende Zaaken* Die,

welke Linnjf.us tot dit Geflagt betrekt, zyn

zeer dikbuikig en hebben dus een aanmerkelyke

holte ; doeh verfchiilen voor 't overige in ge-

daante zeer, geiyk de Zotskappen, Nagelfchul-

pen , Paardevoeten , Foelie en Rots - Doubletten

,

£ee - Nooten , Eikels enz. De meesten , welken

de

(i) Zie Verft. Zaak** • IU D. L SïUK , ia de verklad

unc; der gezegde Piaateiii

(tj AU boven 40. Hoofdruk, bladfe» a*;*
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vul
HOOFJD-

Zotskap,

Pl> IV.
10,

de Hoogleeftar Walch onder den naam van

Chamieten voorgefteld heeft f
behooren derhal-

ve niet tot dezelven.

Van de eigentlyke Zotskap -Doublet zynde

Verfteeningen zeer zeldzaam , en, zo men 'er

van heeft, dan komen Bucardieten in plaats (y)»

Ten minften heb ik nog nergens eene Afbeel«

ding daar van aangetroffen* De figuur der Na*

tuurlyke Zotskap is bekend. Men weet, dat

dezelve niet enkel opfcaande en haakige, maar

weezen tlylc omgekrulde Ooren of Hoorens heeft,

even als dezelven voorkomen in die fraaije

Steenkern uit Normandie, vanFig. 10, op onze

Vierde Plaat. Dit is eene Verfteening als van

Zee- Slyk , welke de Normandifche Petrefak-

ten, die men verkeerdelyk alsvan Busfweiler uit

den Elzas afkomftig opgegeven heefc, kenbaar

maakt* Het Stuk huif zydelings afgebeeld

,

heeft juist dceze grootte.

Hitde- Tot die zelfde Verfteeningen behooren zeer
Vo
J%, m raare StukkeD * ook binnen weinige Jaaren eerst

ontdekt die de Lithologisten zeer in verwar-

ring gebragt hebben, over het Origineel en waar

dezelven te plaatzen* De geleerde Walciï
hadtze eerst t'huïs gebragt tot de Venerieten,

of tot de Trigonellen , maar naderhand betrok

hy ze tot de Hart. Doubletten (w) 9 met den'

Heer Martini, wien het Origineel voor-

kwam

(v) eelyk by GmELXN, Mintral- Sptem* IV, Th, p,
lab, XIV, jRfr, iiu
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kwam geheel onbekend te zyn. Zy hebben , yTff;

op zyde gezien, een driehoekige figuur, \ js H<iiwr>*

waar, en zyn overdwars gebandeerd met boo-
5ruK *

gen , dfc alleenlyk uit knobbels beltaan $ ten

minfte is in de kleinen de vertooning zodanig

(zie onze Fig. u.) maar in zeer grooten^

hoedanig ik 'er heb van by de drie Duimeu
over 't kruis en aan de Klinkzyde langer, ziec

men duidelyk , dat de Knobbels Schubachtig

hol naar agteren zyn, gelyk in de Nagel -Dou-

bletten O). De geftalte, voor 't overige , als

menze wel befchouwt , zweemt zo zeer naar

die der Paarde- Vatten^ zogenaamd, welke met

de Nagel* Doubletten vermaagfehapt zyn en

ook dikwils knobbelig gedoomd , dat menze

met beter dan tot dergelyken kan t'huis bren»

gen* Wanneer men een Paarde- Voets Doublet

op zyde befchouwt, en vergelykc hetzelve met

deeze Petrefakten , dan zal men een groote

overeenkomst vinden. Dat meer is; de platte

kant puilt in dezelvin even zodanig uit, en is

op dergelyke manier geribd of gefleufd ; hoewel

men 'er die Konalswyze Korreltjes , weike

fommigen van deeze Verfteende Doubletten

san de Klink of 't Moodftuk verlieten, niet

in waarneemt, Misfchién zal men in vervolg

van tyd Log wel nader het eigen clyke Origineel,

dat;

(w) Clasftfie. Tdhtle. III. Deel. Suppl. Plaat v. s, Fi$.

4, 5 v. c, Ftg. i.

(*) Zie Nau Hifi. XV,STU£,si$ boven 7 bladz*
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VUL dat als een middelflag der voorgemelden moe!

Sït™* zyn 3 iQ de Atlantifche Oceaan ontdekken (*>

Fontein- ^e voornaamften , der Chamieten 9 mag men

wel noemen die Oostindifche Fonteinbdkken %

tot de Nagelfchulpen behoorende, waar van

Rumphiüs zo omftandig fpreekt ; die dezel-

ven Vader Noachs Schulpen noemt ,
op den

Zondvloed zinfpeelende. 't Is nogthans zeer

cnwaarfchynlyk s dat zy zo .veel Eeuwen in

het Gebergte der Molukkes gelegen hebben ;

dewyl menze 'er nog even zo gaaf vindt , als de

.genen die verfch uit Zee gehaald worden. Ik

fprak 'er bevoorens omftandig van P en merk

thans alleen aan, dat zy op de Verfteeningen

weinig aanfpraak hebben; hoewel zy eeniger-

maate > als in 't Aardryk gevonden wordende ,

tot de Delffcoffen behodren.

Biots- Van Rots - Doubletten komen in de Kryt*

fe?
kN

' Cergen > zo van ElJgeland > als van Vrankryk,

aanmerkelyke Stukken voor, die verkalkt en

zeer fraay zyn. Ik hebze uit de nabuurfchap

van Soisfons, Meaux en Montmartre, Dee-

ze betrekken fommiger tot de Schilferige of

krombekkige Oftracieten. Zy vallen ook by

Regensburg en in het Bannaat van Ternes*

war,

Alken. De Arken of Arke - Noach Doubletten
9 leve-

(*) Hoe de Hoogleeraar Walch , en in navolging van

Iicm Gmêlin, die twee Veroneefche Petrefakten, Verft,

gatk* II. Dé Fiaat B. II, b*, 4 a } $ xqk dc Paardevcu*

m



VAN CoNCHYLlëN. 353

ren ook Verfieeningen uit, die men, naar den VUL
Latynfchen naam , Arkieten noemen kan* Ik Hoofd*

heb derzelver verfchilleöde gedaante voorge-
STUÏ*

fteld (y). Hec Scharnier verbindt de Soorten,

hoe verichiUende ook van figuur, gelyk de Pof-

fers en dergeiyken , met de Arken. Van de

Noachs- Ark - Doublet komen Steenkernen voer,

by Turn in Piemont en by Creazzo, niet ver

van Vicenza in 't Venetiaanfche Gebied: van

de Baard - Ark by Mousfon , niet ver van Mont-

pellier, alleenlyk verkalkt: van andere, mee

dö beide voorgaanden naverwante Soorten, by

Dresden, Jena, Neuftad aan den Rubenberg in

't Hanoverfche ; in Hesfen en by Ulm in Zwa-
ben

, alleenlyk verkalkt ; by Roche in *t Kanton

Bafel en elders in Switzerland, Duitschland en

Icalie.

De Basterd- Arken , tiaar ongalykzydïe;e Bart- Bastei*

Doubletten gelykende , komen verfteend voor

in de Zuidelyke deelen van Amerika en in het

Bannaat van Temeswar. Van het gedraaide

Menfchen Hart , boven gemeld , dat men ook

wc! hec Korfje noemt , vallen zy by Eden-

burg in Hongarie, in witte Kalkfteen, alsook

in 't Engelfch Graaffchap Oxford. Tot de

Poffer - Doubletten behooren verfcheidene die

men

ten hebben kunnen betrekken , begryp ik niet. Zy gely*

ken, immers, naar dezelven zeer weinig,

(y) Nat. ilift. XV. .stuk, van 't I, DEffcjtJ, Hoofdft.

bladz. $is*

z
lil, DEBt. I. Sïüï.
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Vilt. men anders tot de Chamieten of Pe&inieteiï

ÏI?£
FD

" betrekt , voorkomende onder de Maastrichtfe

Petrefakten* Ik heb een zwaar Stuk , waar-

fchynlyk tot de Basterd - Arken betrekkelyk*

wel twee Duimen breed en dik , by de drie

Duimen lang, van de Kust van Normandie*

p©£ers. Men moet 3 verder , alhier verfcheide Cha«

*%g*u mieten t'huis brengen, die in geftalte naar de

Poffer -Doubletten eenigermaate gelyken, en de

Billen wat van elkander afwykende hebben ,

zynde dus eenigermaate breed van boven, of

cok met gekromde Ooren voorzien ; die 'c zy

in Afdrukzel , op Gefteente, of enkeld voor-

komen : wanneer men het Scharnier niet on-

derzoeken kan.

Zo natuurlyk drukt die fraaije Verfteende

Doublet , van Pl* V. Fig. i , de Geftalte van

een Poffer uit , dat ik niet kan nalaaten dezel-

ve hier te vertooneru Bovendien zyn de Straals-

wyze en overdwarfe Boogftreepjes, den bleeke

Polieren eigen (z) , in dezelve zo blykbaar/

dat men de Natuurlyke flegrs daar mede be-

hoeft te vergelyken.
f
t Is een compleete Ver-

fteening inde Natuurlyke Schaalen, uit eenig

gedeelte van Duitschland , misfehien uit het

Wurtembergfe, afkomftig en graauwachtig geel

van Kleur.

icam-Dott- Schoon de Ridder, wegens de gelykheid vao

Pg&initten» t

(i) Zie deeze Nat, Hjfi. als barts*, blactz, 3H*



VAN CoNCHYLIcN» 35J

9
t Scharnier, de Peiïinieten tot hetGeflagt der vilfc

Oefteren betrokken heeft, zal ik doch, wegens Hoofd-'

de ongelykheid van Geftalte , dezelven hier

eerst afzonderlyk voorftellen. In platachtigheid "
*** *

en rondheid van omtrek komen zy , evenwel ,

den Oefteren naby , doch verfchillen door eene

vlakke of effene, regelmaatig gedraalde opper-

vlakte ; weshalve menze Kam - Doubletten of

Mantels noemt. De Franfche naam Peigne

betekent weezentlyk een Kam (aj<

Ontelbaar zyn byna de plaatfen in ons We*
reldsdeel , daar men dezelven als Delfftoffen

aantreft. Overvloedig komen zy flegts ver-

kalkt voor , in Engeland aan de Theems , in

Vrankryk by Parys , in den Pietersberg by

Maastricht; in Zandfteen en daar mede opge-

vuld , vindt men ze in Zwaben en andere mid*

deldeelen van Duuschland, als ook in Honga«

rie en elders in Ealkfteen, gelyk in Switzer-

land, alwaar menze, by Mahren, fomtyds ia

Zwavelkies veranderd , of daar mede gevuld

,

of het afdrukzel op zwarten Leyfteen, aan-

treft, in Saxen fomwylen op Vuurfteen* Dik-

wils vallen zy taamelyk groot; doch ook wel

zeer klein en veelen in een zelfde Gefteeme

by elkander ; gelyk zy dus in 'c Hesfifche ia

een geel-Okerige Yzer Aarde voorkomen.

De Peftunculi , zogenaamd , dat Kokhaanen

(a) Zie gedagtc Stuk, bladz. 310,

Z ft

lil* Dêel.L Sfvk*
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^HL en dcrgelyke Strandfchulpjes , geftrecpt of on*

IwjkÏ*' ge ftrceP-> van onze en andere Kusten zyn, toe

Peïimitm. v°orige Gefla<;ten behoorende > moet men hier

mede geenszins verwarren. Uk myne omllan.

dige bcfchfyving der Kam -Doubletten blykt,
:

dat men die gemeeolyk kent aan de Ooren ,

welke zy wederzyc's by \ Scharnier hebben ,

zynde of gelyk of ongelyk, kleiner of grooter-

en de Kleppen of Schaalen ook fomtyds on-

gelyk , beiden platachtig , beiden rond verhe-

ven , of de eene plat de andere rond , gelyk

in de St. Jakobs- Doubletten en anderen. Dus
bevat dit Geflagt de Kompas-, Koraal -Dou-

bletten , Konings Mantels en dergelyken; als

ook fommigen die byen geen Ooren hebben >

gelyk de Ys- en Rasp- Doubletten,

sr.jakobi* Van de St. Jakobs - Schulpen > zogenaamd, 't

zy enkeld, *t zy dubbel^, 't zv los, 't zy op,

een Gelteente , komen aanmerkelyke en zeer

fraaije Stukken voor, die door den Hoogleer*

aar Walch in Plaat gfbragt en befchreeven

zyn (&)• Zyn Ed. geefc 'er die zeer fraay zyn,

uit Piemont in geelachtige Kclküeen veranderd.

Een andere van Thionvüle uit het Luxemburgfe,

in zyn Derde Deel , hadt geen Ooren en de bei-

de helften waren eenigermnate verbevenrond ,

zo dat dezelve, gelyk zyn Ed. aanmerkt, van i

fa,

{h) Vtrfandê Ztahm II. TEE'., Ta\ B: R. T, Fig. I
,

2
f

* , 9 > lo : Ü. C c. ftfr I , * ,5,5 : D\ III. a
, Fig. J ; K, H ?

Ffa i» 3« til. Dr&u SujpU **aat V, c
f

F/V, s a
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de gewoone St. Jakobs Mantels , wier ééne VUL
Schulp vlak is, verfchüde. Ik heb zodanigen, Hoofd-

vecl groot er , uit Normandie, (van waar ik
£

J
K#

vermoed dat ook de zyne geweest is 3 ) mee

kleine Ooren , de eene helft meer, de andere

minder verhevenrond , en de Oppervlakte mee

ronde Siraalen. Een dergelyke heb ik zeer

fraay Hoornfteenaciitig verlteend, en van bin-

nen Kalkachtig gevuld, uit het Veroneefche,

ook byna zonder Ooren. Wy hebben Wesc-

indifche Natuurlyken van dien aart , eo van

aanmerkelyke grootte, tot welken deeze veel-

eer te betrekken zyn , dan tot de gewoone St.

Jakobs - Doubletten, De gernJden zyn hec

mooglyk, die men in 't Fransch de Snuifdoos

van Nepiunus noemt. In 't klein heeft men 'er

ook en van deeze komen de Verfteenin^en ins-

ge Tyks in Europa voor. Het fraay verfteen ie

platte of eenigszins holle Mantel • Schulpje ,

geel van Kleur, in Fig. 2, op Plaat V. afge-

beeld ,
fchync de platte helft te zyn van een

Doubletje van dien aart, Kwartsachtig ver-

Ueend-

Van de eigen clyke Kompas -Doublet, die de KonDas.

beide helften byna plat , en wel geflreepe
ÏJOubiet-

doch weinig geribd heeft (c), zyn de Verftee*

nïcgen zeldzaam. Sommigen noemenze Disci-

ten

ff) Zie deeze Nat. Hifi. I. Deels Xv Stuk, als boven

,

Z 3
III. Dv.rx.1. Stuk.
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VIII. ten of Discöiden ; om dat zy als een vlakke

Hoofd- Schyf voorftelleij, en ook wel, om dat zy niet

"êtrluiur.
veel 8eribd ZYD >

gladde Peftinieten. Walch
4

""""'geeft 'er, onder de Veriieeuae Zaaken , geea

ééne Afbeelding van. Die , welke de Heer

Gmelin daar van te berde brengt (d), is

zeer klein en duifter* Zy vertoont een rond

Schuïpje, omtrent een Duim breed, op de Moer.

Hy zegt 5 dat menze in Piemonc enkel ver-

kalkt vindt , in Zand
, by Reutlingen in Zwa«

ben zeer klein , als ook in Thuringen , niet

ver v-an Weimar. Ik heb de helft van een

echte Kompas - Doublet verfleend, met de

fyne Ribbetjes aan de bicnenzyde , die een

weinig hol is , derdhalf Duim over 't kruis

groot, en uit het Veroneefche, zo 't fchynt,

afkomftig; hoewel menze, als uit Spanje zyn-

dc , opgegeven heeft» Men vindt by Pater

Torrubia, den eerflen die de Spaanfche

Fetrefakten nagegaan heeft , niets van dien

aarr* Ib had deeze , zo wel als het voorige

Manteltje, uit het Kabinet vaowylen den kun-

digen Deknatel, als uit Spanje afkomftig,

gekogt.

Mantc*. Van de zogenaamde Mantel -Schulpen komen
vedal kleinere, op verfcheide plaatfen van Eu-

ropa voor. Van Namen heb ik daar van een

fraay Petrefakt in Bitumineuze Aarde met an-

dere

(d) Natur - Syjlem des Mneral- Rsichs IV# Theill.p. 37. T*

XV. JPig. 17^
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dere Ver(leerlingen. Ik hebze ook van Aken VUL

in geele , en van Maastricht in witachtige^£
Dm

Kalktteen , een zeer fraaije Oranjekleurige
, P,m^m

doch wat befchadigde Pe&iniet, met meer dan

twintig platachtige Straalen. Een andere die

ongeoord is , 'waarfchynlyk uit Vrankryk, heeft

'er byDa dertig. Maar in 't Kryt van Enge-

land komen zy zeer fchoon voor; gelykik,on»

der anderen 5 van daar een zeer aartig Mantel-

Schulpjc heb, dat zeer fya is geftreept, heb*

bende maar één Oor.

Zo zegt men, dat 'er van de Koraal -Dou-

bletten, op den Kaasberg, by Busweiler in de

Elzas; van de Ysdoubietten of Katten -Ton-

gen by Odolka in Bohemen, en van de Rasp-

Doublet by Ariftorf in 't Kanton van Bafel f

ook Verfteeningen gevonden zyn. De Oo-

ren der Pe&inieten komen fomtyds op ng
zelve , afgebroken , verfteend voor 5 die dan

Hamelliy volgens Scheuchzer, genoemd

worden , alzo zy naar de weerhaaken van een

Pyl gelyken, volgens Luid; doch ik wil wei

bekennen , dat ik ze niet heb gezien.

De eigentlyke Oefter - Doubletten bevatten oefters.

onder zig de zogenaamde Laurierbladen, Win •tm****'

kelhaak, Poolfe Hamer en Zadel De ge-

meene Oefters komen op menigvuldige plaat-

fen, ip Europa, verfteend voor. Meestal vindt

men

(*) Zi€ deeze K*t* Hi/l* h IX XV, St, Mads, ?st, en*.

2 4
III. Deei. L Stuc.
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VIIL men de Schaslen enkeld , doch dikwils zitten

^tük
FD

" zy 5 SeIyk in c3e Qucd iï ükurgfche Sceengroe-

Ofirlafi
ven > mec Wormhuizen en op elkander toe

Klompen famengegroeid , die veelal ook bezet

zyn met Zee -Eikels; gelyk de Nacuurlyken*

Veelal zynze van aanmerkelyke grootte. Oftra*

cleten genaamd of OJlrèïten ; doch daar vallen

ook zeer kleine , welken men noemt IJmnos*

tr leien , en wanneer zy rond of ovaal en wat

buikig zyn , Ojlreo- Chamieten : langwerpiger

zyndo Ojlreo- Pinnieten* Ten opzigt van den

sart der Verfteening is de gelieldheid zeer ver*

fcbillende.

Dus vindt men ze in de Gebergten van Italië*

voomaainelyk in het Venetiaanfche Gebied , als

ook ia de Valeijen van Piemont 3 dikwils in

zvïbxx& Gips veranderd ; niet ver van Civita

Vecchia , in de Kcrkelyke Staat , in grasuwach-

tigen Kalkiteen overgegaan en , in Zandfteen

leggende , een geheele Bedding daar van by

;\éna, regt voor de Florentynfche Poort, als

ook by Huiriiogen in 't Kanton van Bern. Ver-

der treft menze in Switzerland op verfcheide

plaatfcn aan , en overvloedig aan den Oever
der'Birfe in *t Kanton van Bafel; op den Rand*

berg in dat van Schafhauzen. Zy vallen by

Tuttlingen in Erwten -Erts, op den Hangberg

in 't Wurtembergfe en elders de platte Schaa-

len in Kalkfteea , die geelachtig is by Giengen

in

(f \ Ze deeze Nat, B'-ft. I. D* XV. Stuk, als boven ,

blsdz. $84 , enz,
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in Swaben en by Biberach in Zartdfteen. Enkel VIIf-

T7 i i . Hoofd*
verkalkt komen zy in Vrankryk met versruK#

van Montpellier voor ; by Oxford in Enge- o/irl:it'

land zeergroot: als ook by Maastricht; in detfw*

EifiU ; in Westphalen, in 'c Hanovcrfche, ia

Saxen - Weimar, by Quedlinburg in Zandfteen-

groeven , by Dresden in de Plauilche Grond ,

in Frankenland; in de Gebergten van Seven-

bergen aan de Grenzen van Hongarie ; by

Ofen,in 't Bannaat van Temeswar, in witten

Kalkfteen veranderd, enz»

Tot de Verfceeningen der Oesteren zal ik Paarl-

ook die der Paarl -Schulpen t'huis brengen ,
Schu!pcn#

fchoon Linnaüs dezelven tot het Geflagc

der Mosfelen betrokken heeft (f). Dus zou-

den hier dan ook de Paarlemoer - Doubletten • ea

alle die rond van Omtrek zyn , behooren ; g >
]yk de geleerde Walch de Paarl - Schulpen

betrekt tot de Schilferige Ofcracieten. De
Paarlen komen ,

gelyk ik aangetoond heb , ook

in anderen , dan de eigéntlyke Oostindifche

Paarl - Doubletten , voor* En , of *er van dee-

ze laatften wezentlyke Verfceeningen in Europa

zyn, mag men met reden twyfelen. Van Schil-

ferige ronde Oftracieten heefr gezegde Hoog-
leeraar verlcheidene , doch meestendeels kleine

Stukken s in Plaat gegeven ( *) Zyn Ei. noemt

de*

(*) Zie in het II» Deel der Vcrfteende ^aakm ; op de

Plaaten D. 11!, tot D. VIII, verfcheide Afbeeldingen.* op

D. V: D. VI ren D. XIII
}
heeft men de voornaamftcn»

Z 5
IIL Dm,.!. Stuk,
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VIII. dezelven Oftreo - Chamieten en betrekt daar toe

Hooi'D* ^ Geplooide , tot welken de Haanekatn-

^cjïracit'
men> ze£t hy 9 bchooren

;
als ook de Steke-

rs.

r

lige, 't welk de Lazarus -Klappen zyn. Van

onze gemeene Oefcers zouden Verfteeningen

by Marmaros in Sevenbergen , in bleek geelach-

tige Kalkfteen , by OfFen en Edenburg in Hon-

garie , in witten Kalkfteen verauderd, in Zand-

fteen voorkomen (g>
pauwen- Veel ophef heeft men gemaakt van den zo-

genaamden Paauwenfleen , wegens de verander-

lyke Kleuren dus genaamd. Hy was van ver-

fcheiderley grootte en werdt verkogt voor den

opregten Slangenfteen. Linn^üs hieldthem

Toor zeer kostbaar (h) en befchryfe hem nog

als een byzondere Soort van Petrefakcen (*),

daar hy geenszins tot dezelven behoort , en

hem naderhand de regte afkomst zelf bekend

was geworden. Hy komt, naamelyk, van het

Scharnier eener Paarlemoer - Schulp 5 't welk ,

gedroogd zynde, uit digte fyne Straalen be-

ftaat, welke in 't blaauw en groen fchemeren,

en y als hy dwars over die Vezelen gefleepen

wordt ,

(g) GMEL1N N*tur-gy/?em des Min. Reichs. IV. p. 41.

{h) Pennx Pavonis inftar hic Lapis preriofisfimus &c. Mus%

Tesf* p. 24.

(*) Hetmintkolithui Androdamis. Syfl* Nat> XXL Tom. HU
Tom. III. Gen. 41. Sp. Penna Pavonis viridi caerulescens,

Muu Tesf. 24- N. 2. Habitat in Mari Indico c Tcnd<ne Ca*»

&iüs* AU. Stoekk, i7$9* p. 24» T. 1. F*£. 5,(, 7t S*
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wordt 5 dan bekomt het uitgefneedcn Stuk VIII.

dien voortreffelyken weerfchyn, waar door hetÏ°FD"

STUK»

in 't groen en blaauwe fpeelt. Hierom heeft ojiratic

hy ook doorgaans een overlangfe Streep, naar $e,u

welke de zydelingfe fpitshoekig , als in een

Veder, famenloopen: weshalve de Ridder hem
eertyds de Paauwen - Veder noemde. Dat mea

hem gemakkelyk affchraapen kan , onderfcheidt

hem ligtelyk van de Edele Steenen , en in *t

byzonder van den thans bekend geworden

Labrador - Steen 9 die zeer hard is , en met de

zelfde Kleuren fpeelt , 't welk misfchien de

eerfte aanleiding tot dit bedrog zal hebben ge-

geven. Van deezen , zo wel als van gedagten

Paauwen- Steen , bezit ik zeer fchoone groote

ftukken*

Tot de Oftracieten betrekt men ook de Brmen.

zogenaamde Brattenburgfe Penningen of Bek^^^cn'

keneel- Steentjes (6). Zyn Ed« zegt, dat de*

zeiven in Sweeden aan den Zee - Oever s en

in 't Gebergte van Schooiien voorkomen. Mea
wilze ook by de Abtdy Steinfeld,in den EifFel,

gevonden hebben. Walch maakt *er gewag

van met een enkel woord (i)* Uic de Afbeel*

ding

(é) Hdmintbolitbus An<wni* Craniolaris. Syft. Nat* Xlt '

Tom. Gen* 41. Sp. 6. Faun, Sues. Ed. h 1947. Tab. *•

Ed. II. N. 2150. Tab. 2. Oftracites Numisraaticus. STOB2S1

Eisfert. de Numni. Brattenb.

(i) Verfteende Zaaksn, II. D. I„ SVUB % bïadz. 13* , zU

waar , ik weet niet door welk een toeval , de naasa rakee*-

SU. DeeuLStvs*
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VIII. ding van den Ridder blykt genoegzaam, dat;

Hoo.d.
hec Anomies zyn en dus heb ik ze voorheen

fcTÜK»
omftandig bclchreeven (£).

Kam-oes. Andere Oefter -Doubletten komen 'er voor,
lct

* die aan de kanten Tandswyze of Kamsvvyze

in malkander fluiten en de Oppervlakte meer of

minder oneffen hebben , welken men fomcyds

'JVsptiLniis Doozen tytelt* Zy worden meest al,

niet geiyic de gewoone Oefters aangekleefd ,

maar gelyk de Laurier -Bladen vastgegroeid

gevonden ; 't zy aan Klippen , Steenen of Hout

,

en in de Indien zeer veel aan de in 'i Water

nedcrwaards gewortelde Slierten der Mangles-

Boomen (i)-
'
c Verfchil met onze Strand*

Oefters is, dat zy dikker van Schaal, dik wils

grooter , en aan de kanten Kamswyze getand

zyn* Ik heb zodanig een Naiuurlyke Schaal,

die plat is , omtrent een Vinger dik en byna

een Voet over 't kruis. Van buiten hebben

zy de Schaal op alieriey onregelmaatige ma-

nieren oneffen, hobbelig, geplooid, gefchubd;

zo dat menze te regt kan noemen Wilde Oejters*

•Zybehooren , buiten twyfel , tot het Rastellum

curyirostrum > dat , volgens Woodward, een

Oes»

deiyk is, Brandenburgft , het moet zyn Brattenhurgfe Pen-

ningen, naar zekere plaats in S «reeden vffcarfchynlyk das

genaamd.

(k) Nat. Htjf. I. D. XV, Stuk , bladz. 364.

(I) Zie IU DEELS II. Stwk deezer Nat. Hifi. bladz.

108, 502.

(m) WOODWABD Catal. ef Fosfilt. p> 44. D^ARGftNV.

Vryiïohgia. p» 34$ : die echter , geheei belachelyk , pp
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Oefter is, met Randen die getand zyn als een VI1 *-

Hnrk (Rostrum) en de Snuit wat krom: Boom f^^'
OeJUr van hem genaamd , om dat zy aan de ojiracit.

in 't Water groeijende tfoomen en Struiken ten *

gewoon zyn te kleeven (m). Sommigen gee-

ven 'er ? om die reden , ook wel den naam van

Kleef Ocfiers aan; dcch 'er zyn ook anderen

van dien naam (72).

Wy vinden, by den Heer LiNNiEus,een
Oefter, de Schaal ongelykkleppig, van buiten

geplooid hebbende , aan den rand met opfta in-

de fcherp gehoekte Tanden ; welke zyn Ed.

OJlrea Diluviana getyteld heefc (0). Hy zegt,

dat dezelve verfteend voorkomt in de Kalk*

bergen van Sweeden , zynde van grootte als

en dikwils grooter dan een gewoone Oefter,

Dus maakt hy 'er een Soort van onder dit (hg

van Verfteeningen , waar toe hy de Indifche

Oefter, Laurier - Blad Oejler van Davila,
betrekt (*> Dit Petrefakt , merkt hy aan,

Komt in Schoonen en elders in Sweeden, als

ook in Duitschland voor , en is van een ver-

looren Origineel. Hy voege 'er by, „ dathec

„ fchync

kening: van WOóüTOARp üdt , dat zy Arhrea genoemd

wordt, als naar de Boomen en Vrutrten , die op den Zee-

Oever groei jen
,
gely kende- Hoe ligc zou raen dit nafchry*

(n) Zie Hat> Hifi I. D XV\ STUK f bUdz. iét.

fë)
't Zelfde, btedz. 339»

(*/ .Htltnintbalhbui DiianauiMt Hdm. O(heg ptkivian*.

Gen 4'. Sp, s. Olfcea Indic^-TeniUca. DAViL* Catalt Tom*

£ T: f- X

III DiKul Srus.
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VIII. » fchynt te zyn een Scharnier van een Oe$*

Hoofd» ter , hebbende Schimachtige Kleppen of"

STÜK#
. 3» Schaalen als die van 't Venus- Hart, aan de

ttnü'*"' 5> eene zyde fmaller , minder getand en Kams-

3t wyze geplooid ; met de Plooijen agterwaards

5,
op elkander leggende en diep getand.

Wat de reden zy, dat de Ridder dit Voor-

werp in 't byzonder van den Zondvloed af-

leidelyk rekent, is my duifter. Van de ande-

ren in 't algemeen hadt hy gezegd. „ Die

„ plaatfen, daar men Schulpen en Zee-Ge-

3 , wasfen in menigte verfteend vindt , zyn

5 , weleer de Oever of Afgrond van den Oce-

3, aan geweesc : alzo het loutere gedenkteke-

3 , nen zyn van de Zee, ouder dan alle Ge.

fchiedenisfen. Den Zondvloed bewyzen zy

J% nogthans niet , maar alleen het overblyfzel

„ van langer Eeuwen" (p). Het byzondere,

zeg ik, dat deeze meer tot den Zondvloed

betrekkelyk maakt , dan andere Verfteende

Conchyliën , begryp ik te minder \ alzo men

deeze Schepzelen , die in de Zee woonen en

zig aan alles vasthechten , meer mag denken

in de Zondvloed overgebleeven te kunnen zyn

in de Natuurlyke ftaat , dan veele anderen»

Of men uic dat gezegde ook kan opmaaken ,

dat zyn Ed. het Gevoelen , van het onder

Water ftaan des Aardkloots , verfcheide Eeu-

wen

(?) Dilavlum vero non dctnonftrant , fed rantatn longta«

th Mrï xudcu» Sjfi* Hm. XII. Tom, III. p. iSat ^
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Eeuwen voor de Schepping, welke Mos es VIII.

befchryft, gekoesterd hebbe, laat ik daar* Be. ST
°°FD *

voorens heb ik aangetoond , dat , offchoon Ofl roeit

dit zo ware , ( gelyk fommigen dien tyd op ten -

veertienduizend Jaaren begrooien,) zulks nog-

thans niet zou kunnen helpen , om den oor-

fprong dier binnenlandfche Beddingen of Ban-

ken van Fetrefakten te verklaaren ; dewyl voor

gedagte Schepping nog geen Dieren of Plan-

ten betonden*

Dan, (om tot deeze Kam -Oefters weder

te keeren ,) ik vind geen reden om t3 den-

ken , dat zy niet , zo wel a Ts de Laurierbla-

den, ieder een Woonplaats zouden zyn van

een Schulpdier. Immers , dat zy het Schar-

nier zouden uitmaaken van den een of anderen

Oeftcr , ftrydt zo zeer tegen de Tandeloos-

heid , door LiNNiEus zelf aan derzelver

Scharnier toegefchreeven , dat ik niet begry*

pen kan , hoe zyn Ed. tot dit zonderlinge

denkbeeld heeft kunnen komen !

De grootte bovendien , gelyk zyn Ed. zelf

gezegd hadt, welke zy in Sweeden hebben, be-

wyst klaar , dat het Oefters zyn en geen Schar-

nieren* De Natuur heeft in derzelver figuur

doen blyken , dat de onregelmaatigheid zelve

een Konstwerk is. Ik heb verfcheidene van

een zelfde zeer fraay geel Kalkachtig Gefteen-

te bekomen, wel een Hand groot, doch vvac

langwerpig , die uit Oostindie zouden afkom*

ftig

III» Desx., LStuk.
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VUL zvn (?)• Van buiten zynze Schubbige

Hoofd- geribd 9 op de kanten geplooid en fommigen
stuk, Kamswys

1

getand , hebbende voorts een Oes.

t?//
aCie

' terachtige figuur en in één derzelven zit op

pl. de plaats der gewoone aanklceving van den
3 »

4\ Visch , naar allen fchyn , een ingekrompen

verfteende Oeftcr. Het kleine Schulpje op 't

Engelsch Kryt verkalkt, in Fig. 3, fchynt ,

wegens de Franje , ook hier t'huis te hoo-

ren; zo wel als dat langwerpige van Brusfel,

lt welk fommigen tot de Ojtreo ) Pinnieten

zouden t'huis brengen , in Fig. $ vertoond.

Immers ,
gelyk men zodanige Natuurlyken

heefe , komen daar van ook Verfteende voor,

van welken de meergemelde HoogleeraarWalch
verfcheidece voordek (r).

laurier- Dat Voorwerp y 'c welk Davila in Plaat

sia
f* vertoont , is het Origineel van de Laurierbla-

dige Petrefakten, die zo fchoon vallen aan de

Kust van Normandie. De zogenaamde Lau-

rierbladen hebben tweederley Schaal , de eene %

waar mede zy om Stokjes en Rietjes gegroeid

voorkomen, is platter en aan de kanten meer

getand dan de bovenfte % die een overlangfe

Rib heeft s van welke de zydribbetjes fpits-

hoekig

(f) Of men dezelven ook uit een Klomp , onder de Steenen

van Scheeps Ballast , gehaald hebbe ; waar ik van dergelyk

Gcfteente en Kleur lieb gevonden, laat ik daar; en dan

kunnen zy wel uit Noorwegen , alzo ik van Steveru-Klme

dergelyke Vcrfteeningen heb, orergebragt zyn*
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hoekig afioopen naar den rand, die doorgans Vl1ïé

maar geplooid is. Zy komen van verfchiilen-
HoorDi

de gefcalte voor, doch meestal Bhderachtig,
S

^\^
waar van de naam. Zo is 't ook met gedag* ten.

te Petrefakten > die dikwjls zodanig in Klom-

pen farnengegroeid zyn, dat menze naauwlyks

kan onderfcheiden. Een fraaije , die los is

,

waar in gedagte gefteldheid b!ykt, vertoon ik

in Fig. 5 3 van de Rugzyde. ïk heb 'er

,

welke volkomen de gedaante hebben van die

Doosachtige , door Güalthieki, by de

Letter F f op zyne Plaat 104, afgebeeld, en

anderen volkomen gelykende naar zyne ronde

Oestertjes <

%
by Letter G , welken Liknaüs

het Schyfje noemt (s). Deeze laatfcen zou-

den van Aarburg in Swkzerland afkomfugzyn*

Bovendien heb ik van het regce Laurierblad

versheide Brokken , geel Kalkfteenig , van

Giengen in Zwaben , alwaar hetzelve, in witten

Vuurfteen veranderd, ook vallen zou, zoGme-

lin meldt (O-

Zeer zonderling is dat Normandifche Petre- Black*,

fakt van aanzieniyke grootte, in Fig. 6 afge***^**

beeld. In zyn geheel gelykt het veel naar de

dikke Kwatwormen der groote Indifche Tor-

ren»

(r) Verfktr.it Zaah». H- DEEL, Plaat D, D*, D. IV,

(s) Cflrea OrWcuIus. Zie deeze Nat. Hij!. XV. STUK vart

*t I. Df^l , bladz. 341.

(t) Natur - Syflem^ als boven , p. *Q.

Aa
III. Deei. I. Stvs.
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Vlïl. ren . Het is halfrond krom geboogen , ia

^°
K
F

e

D
langte van by de vyf Duimen : de breedte

o/iracit- 0verdwars is twee, de dikte bykans een Duim

Voetmaat* Het beftaat overlangs uit twee Stuk-

ken, die met fpitfe Tandjes in eikander flui-

ten , en ieder op de wyze der zogenaamde

Laurierbladen gerugd zyn. Eu dewyl het dus

a T
s een dubbeld Laurierblad voordek , dat we-

derzyds gekamd is , zal ik het Bladerkam hee-

tem De beide helften zyn nagenoeg van de

zelfde figuur ; 't welk in de Laurierbladen geen

plaats heeft. De langwerpigheid en fpitsheid

aan 't end , onderfcheidt het van de Haanekam*

men. Het is geheel in witte Spaath verfteend

cn overal egaal gegroefd of overdwars geribd;

gelyk de Afbeelding aantoont. Ik vind bes

by Walch niet in Pjait vertoond (v), Moog-

lyk zal het tot nog toe onbekende Origineel als

eene byfoorc tot het Gekamde Laurierblad van

den Ridder behooren (V).

Haane- Die Doubletten, welken men Haanekammen

noemt, voegen hier veel beter , dan in 't Ge,

flagt der Mosfelen (%}> De Geftalte der Ver-

iteende komt volmaakt met die der Natuurly

leen

(v) Tn zyn vervolg vin Knorr over de Verftetnde Zaw
één , als boven. Het mafte zou zyn Plaat D. VII. Fig. i f

i; alwaar iets dergdyks in 't klein voorkomt, waar van

fty de plaats der afkomst niet wist : doch 't zelve fchync

-rot de voorgaande te behooren. Eïndelyk heeft zyn Ed. die

tfgtltftc ifl kt« IX* StöS. Kaiurferfcfcrs , uit het Na*
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ken overeen ; gelyk de Afbeeldingen op de v^
Plaaten D.Ien D. I*, door den Heer Walch ,Jïgp
aantoonen. Zy komen veelal los en dikwils

maar ééne Schaal en van aanmerkelyke groot-

te, op 't Eiland Maltfaa , in Swaben en by A-

riftorf in Switzerland ; als ook op de Sevenni-

fche Bergen en in Languedoki in 't Wurtem-
bergfe en Bohemen , zelfs by Duisburg in

Westphalen voor. Men verwart 'er dikwils de

Laurierbladen , zo gekamde , als ongekamde , me-

de, en derhalve behooren zy tot de Ofiracle-

ten t'huis gebïagt te worden. Van dë regte

Haanekammen vallen geen fchoonere dan onder

de Normatidifche Petrefakten , hoedanigen ik

'er twee en drie op malkander zittende heb ,

volmaakt in witten Spaath verfteende

Hier volgen, natüürlyk, de Mytulietèti, dat MösO£

Verfteeningen zyn van de gewoone Zee -Mos- Mpïuè
leien, wier Griekfche naam Mytilös was, ëa"*«

de Latynfche Muscutus i doch den laatften laa-

ten wy voor de Gaapers, die verfceend Mus»

culieten genoemd worden, over (y)+ De ge-

tneene, die iii
9
t Hoögduitfch Mies - Musch-

lèn

turafccn • Kabinet van den Hees Erfprins vaii Rudolfhdtj,

van twee zyden in Afbeelding gebtagt èn befchreeven: Èic

aldaar o. zóz Tab. IV.

(#) Mytilus Frons, Zie Nat. Hijt* I. D» XV* ètm £

fcladz. 3^3.

(*) De zelfde blada. itt.

(y) De zelfde bladz. en hiêc yooi,

Aa i
IJLBs&l. I. Siüs;
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Vin. len heeten, zouden verfteend voorkomen in

Hoofd Piemont , in Swaben , Ooftenryk , Bohe-
S1W

'

t

men , Frankenland en Saxen , als ook in

t^
tuUm

Thuringen , inzonderheid by Weimar» Van

zodacigen ,
op een ftuk Kalkfteen leggende ,

geefc VValch de Afbeelding, op Plaat B;

1*, in Fig. 4. Zy gelyken, inderdaad, beter

,

dan die van Boürguet, door Wallk-
uiüs op deezen tytel aangehaald, niet den

Rivier - Mosfelen of Gaapers zynde (z). Even-

wel hebben zy iets , dat van de figuur orzer

Zee- Mosfelen afwykt , naamelyk een uititce*

kende hoek, eigen aau fommige MagellaanfcJit

Mosfelen; tètwyt die van onze en de Franfche

Kusten van de Punt af allengs verftnalkn, ge-

lyk bekend is. Nu is het zonderling 5 dat

onder verfcheidene , zeer fchoone, verfteende

van de Kust van Normandie, in myre Verza-

meling , zig geen anderen bevinden dan zoda-

nige platte, breede, welke.de Ridder, onder

den naam van Mya Perna , tot de Gaapers t'huis

brengt (a). Ik heb 'er, by K^oRR,een fchoo-

ne Afbeelding van gegeven onder den naam
van breede blaauwe Mosfel (h). Dan heb ik

ook van daar Verfteende , die volmaakt gely-

ken naar de Papous - Mosfelen, wier figuur en

dikte ze genoegzaam van onze Zee -Mosfelen

onderfcheidt (c). 'c Eene Ey is 'c andere niet

(z) EoURG» Petrif. PI. XKIU Fig* I *P - 134 X WALL» Mi^

nor. p. 502.

(a) Nat Hift. al$ beven j bladz. iss*

(b) Hweni m Schulpen. V. D, Pi, z$. Fig. i y
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gelyker , dan deeze aan die. Die ik op Ge- V'H.

fteente leggende heb, zyn ook van dit flag; ^0*1°"
h icdanigen in 't Wurtemfaergfe men Sneeuw-"'

witte en verkalkte Schaalen , als ook ia ïhu-
ringen en elders in Kalkfteen voorkomen.

Dus moet ik bekennen ,van de gemeene Mos*

felen onzer Europifche Stranden, noch in na-

tuur, noch in Afbeelding, Verfteende gezien

te hebben» Van de groote breede Rivier- Mos-

fel, welke de Ridder Zwaanen -Mos/el noemt,

a-s ook van zyne Eenden - Mosfelen (d) , zou-

den de Verfleeningen in 't Wurcemb^rgfe zyn

gevonden. Voorts kemt het Roode MosfeU

ije (e), in zwarte Kley- Schiefer
,
by Heut-

lingen in Switzerland, in graauwe Zandfteen

by Pirna in Saxen , en by Blankenburg aan

den Haartz voor.

Van de Ham - Doubletten, in 't Latyn Pin- mm»
na (f )> vindt men ook Vcrfteeningen Pinnie-

t£
onblctm

ten getyteld, doch zy zyn zeldzaam. Die uit

Frankenland, welke de geleerde Walch, op

zyne Plaat B. VI, heeft afgebeeld, zyn naauw-

lyks een Vinder lang, Op zyne Supplement-

Plaat V. e, Fig. 1, 2, in 't Derde Deel, geeft

hy twee afgebrokene Stukken van Pinnieien

,

het cene uit het Piemonteefche, het andere ui:

Switzerlajid. Op zype Plaat D. X, vertoont

l;y

(e) Nat, HM. als boven , btedz.' 416.

id) Zie de zelfde, bladz* 43C, 43 5»

(e) De zelfde bladz. 436.

(f) De zelfde, blad^. 440.

Aa 3
IJl. Deel. LStue.
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VIII. hy , uit het Kabinet van wylen den Heeï

f™J
Dm Schmidel , twee Stukken uit de Steen-

groeven by Pirna , welke zyn Ed. tot de O-

flracieten betrekken zou; doch het eene,ten

minfte , van Fig. 2 , komt my voor een Pinniet

tc zyn» Het heeft een aanmerkelyke grootte ,

zynde meer dan zes Duimen lang. Ik bezit een

Stuk dat nog grooter is, zynde zekerlyk een

Verfteend £3am • Doublet van de gewoone plat-

te Soort , op een witachtige Kalkfteen f met

de Natuurlyke Schaal boogswyze overdwars

gebandeerd , rosachtig van Kleur, 't 1$ wel

waar, dat het naar de figuur van zekere Nieuw
Jorkfe Oefiers veel gelykt , doch die hebben

de Punten krom en in dit Stuk zynze regt , 'c

welk een weezentlyk verfchil maakt. Ook heb-

ben fommlge Ham - Doubletten dergelyke Schil-

ferige dwars - Banden» Bovendien heb ik, uit

het Saltzburgfe, de volkomene Verfteenii.g van

een ander flag van Pinnieten of wel de 0 teen-

kern daar van , lang zes Duimen , op 't breed-

fte derdhalf Duim en meer dan een Duim dik.

Het is redelyk puntig, een weinig krom, vies-

kantig en overlangs geitreépt of gefleufd 3 Ascho

graauw van Kleur , ruuw , met glinfterende

ïtipjes en in de reeten met witte Katlkftoffe

gevulde Dit gelykt byzonder naar de geribde

Stekelige {lammetjes (g>
On-

fg) Zie deic Nas* Htft*zl% boven s XV. SïüK, PI. 11$ 9
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Onze Ridder heeft, in de befchryving der VHL
ConchyliëD « een Geflagt gemaakt order dm Hoofd*

naam van Awmia* Die benaaming h et t hia
STÜK '

re afkomst van zekere Vufteende Doubletten ,

A
^
0
?jS

welke dus wegens haare onregeirnaatige figuur""*

genoemd zyn (h). Ik wil thans niet onder-

zoeken , of dezelve niet immer zo veel, ja

meer, op de Olïracieten pasfen zoude, maar al-

leen opmerken , wat de eigentlyke Kenmerkei*

der Anonies zyn.

Zo menze alleenlyk Anomies noemde , om
dat de Schaalen ongelyk zyn ; dan zouden 'er

de Rots - Doubletten en Laurierbladen , ja zelfs

de Haanekammen , ook toe behooren. Wan.
neer men met W a lch flek dat de ééne helft

Buikig of verhevenrond , de andere vlak en

plat is, dan kan men 'er , op ver naa, alle dö

Anomies , die reeds bekend zyn , niet in be*

grypen. De mceften hebben beide helften ver-

verhevenrond , doch de eene bultiger dan de

andere. Zy kernen het naafle aan de Kok-

haanen onzer Stranden , dat de PeSiunculi of

Peftoncks zyn , die men in 't Engelfch Cackles

noemt; zo dat men moeite heeft, om de klei-

nen daar van te onderfcheiden : maar behalve

de ongelyke bultigheid der Schaalen , en dac

de eene Snebswyze oven de andere uitftcekc,

ïs de fluiting derzelvea ook bogtig eq als in

(h) Het zelfde, bladz, 3<*J-

Aa 4
III.D?*l»L Stuk*
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VIU. malkander fchietende, fomtyds celyk het gene

Hoofd men, by de Timmerlieden , een Zwaluwftaart
STÜK

* noemt. Deeze drie Kenmerken hebben de A*

nomies vry algemeen. Voorts verlchulen zy

zeer, gelyk de Ridder , thans dezelven als een

Soort opgeevende, cn die, welke hy in de be*

fchryving der Conchyliën daar van gemaakt

hadt, aanhaalende, voorftelt(4).

Twaalf Soorten, naamelyk
, brengt hy daar

van te berde f welke in *t Eerfte Deel deezer

Natuurlyke Hiftorie , zo veel mooglyk, reeds

door my befchreeven zyn (i); uitgenomen de

laatfte, welke zyn Ed. daar bygevoegd heeft,

onder den naam van Negenflreepige , als zeld-

zaam zynde, breeder dan lang, effen, bultig,

overlapgs met Streepen getekend voor 't bloo-

te Oog niet zigtbaar , zeer digt ; maar negen

duidelyk verhevene Streepen of Ribbetjes, ook

in de langte, hebbende; waar docr cleeze Ano-

mie ,
zegt hy , zig van de anderen genoegzaam

onderfcheidc.

L i rs in je u s was de eerfte , die de A-

nomies op deeze wyze van de Terebratulen

onderfcheide 9 waar in hem Walch gevolgd

is ; terwyl anderen , met Baijer en Ber*
TRAND

f4) HelmirjhoMth^s Anomi* deperdtta. S.yfi. Nat.

Tprn. lil. Gen- 41. Sp. 4. Muu Tesf 88. Peftinata. Sp.

217. Pe&cn. Sp- 227» Striatula. sp- 228. Redcularis. Sp. 230*

Tesf. T. 5: f, 5. Pücatella. Sp. 231. Crispa. Sp. 232. f. 7tt

Lacunofa. Sp. 233. f. 6. Far&a. Sp. 235. Angulata. Sp. 23 a,

f. 4* Büoba. Sp. 240. Spinofa, Sp. 241* Novemftriata.
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trand, in navolging van ColumnAj de Vllï,

laatfcen alleen Anomies noemen en de voorge- Hootd*

melden mee W alle rius befchryven onder Am
*

ku^
den naam van Ojlreo-Pettinieten. Zy gelyken,

als ik gezegd heb, naar de PeStunculioï Kok-

haaneo, doch verfchillen door de ongelykheid

in de plooijing der Schaalen. Deeze laatfcen,

die den top niet doorboord hebben, begryp ik

onder den naam van Anomies of Anomieten $

en onderfcheid dezelven f door de rondachtige

figuur , van de Trigonellen , welke driehoekig

zyn , en door den top van de Terebramiieten 9

wier Bek mee een Gaatje is doorboord.

Onbegvypelyk is 'c , dat van een Petrefakt, vim*

'c welk zo overvloedig in ons Wereldsdeel voor-
8r^d

v^

komt (*), het Origineel nog niet gevonden zy, %« 7-

Meestal vallen zy kleiner dan een gebolfcerde

Ockernooc , veelen niet grooter dan Erwten

,

aan de Kust van Normandie , in Switzerland ,

in Duitschland , Sweeden en elders» De ge-

meende Anomies , die ik in 't klein van meer

dan vyftien plaatfen } als uit Engeland van

Glocester ,
Derbyshire en Newcastle ; uit Vrank-

ryk van Pont a Mousfon en Ncrmandie; uit

Switzerland van Bafe! , Keufchatel en by Ge-

ne-

fi) Bladz. 36s en vervolgens, als boven,

ik) Rv Sherborn in 't Graaffchap Gloucester in Engeland,

daar menze Pundibs noemt f
leggen zy zo dik op de ge-

ploegde Landen, zegt hum 9
als hy ergens ook ICeyfleea-

tjes had gezien.

Aa ƒ
III, Dm. 1. Stuk,
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VIII. neve; uit Frankenland, Wurtemberg, Bruns-

HoofD' w^ ^ ^e pa jtz ^ Lotharingen , en uit de Ne«

^^^ derlanden van Namen heb, komen in geftalte

nagenoeg overeen met die zeer fchoone groo*

te uit het Noorden van Engeland , in Fig. 7 *

op Plaat V , ten natuurlykfte vertoond» Dat

is, zy hebben de kleinfte Schaal buikiger dan

de andere en in 't midden uitgezet meteen ver-

heven Rib of Kiel ; de grootfte Schaal, die

van boven de Sneb maakt
, diep uitgegroefd

,

met een holle Sleuf, Die uitpuiling echter en

ingroeving heeft meer of minder plaats- Zy zyn

byna de helft breeder dan lang De Opper-

VÜkce is ,
op de wyze der Kokh ianen of Strand,

ichulpen, overlangs met veele Ribbetjes voor-

zien* In fommigen, evenwel, van dergelyke

grootte, zo uit Engeland, a!s van Vifet eq Ie

Maire in de Nederlanden , die dé zelfde figuur

hebben , ontbreeken de Ribbetjes t'eenemaal

en de Oppervlakte is volkomen glad. Deeze

hebben den aart van Arduinfteen , de anderen

van een geelachtig bruine Spaath. De Sluiting

der Schulpen is in fommigen byna als die der

|3aanckarumen ; in anderen , gelyk in dee-

ze

(/) Dit zal mooglyk het verfchil uitroaaken van de Ano*

ma Lacune/a, Plicatella en crispa, by den Heer LiUSMVü:
(zie Nat. Hifi» als boyen, bhdz. 373;) want de Afbeel-

dingen by Lister, £ïg. 56 , 57 , zyn tot deeze betrekke-

ïyk , inzonderheid de eerfte , waar van hy veelen aan de

jEngelfche Kusten half verlkend vondi maar de Afbeejding

by Tessin , Fjg. 7, ftiookt weinig daas mede. Pater Tor-
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ae afgebeelde, weinig meer dan een enkele VUT.

tvt j ^ix Hoofd»
N?ad(0- .... stuk»
Veel zeldzaaraer zyn ie Anomies, diemenM^#

wegens de figuur, Trigonellen noemt, hoewei

men deeze naam ook wel geeft aan Steenker-

nen van Driehoek - Doubletten. De Heer

Walch geeft, onder den naam van Ano«

piie$ y
de Afbeelding van zqdanigen (»> Twee

derzelven waren van Metz afkomftig; eender-

de van Ariftorf in \ Kanton van BafeU Ik

heb die van Namen , als ook uit Switzerland

en van den Duivels -Aars in Derbyshire van

Engeland* Eenigen der Sweedfchen , welken

de Heer Linnjeus uit het Kabinet van den

Ryksraad Graaf van Tessin aan \ licht

gegeven heeft 9 komen naast hier mede over-

een , in *t byzonder de Gekrulde en de Net-

vormige»

Zeldzaam zyn die Anomies , welke L 1 n- Géhoara*

M m y s Gedoomde noemt , door Solander in
d2%

Engeland verfceend waargenomen, met Door-
nen zo lang als de Schaal (n). En naby daar

aan fchynen die te komen 3 welken men Ge-

hoornd

bubia heeft, op zyne eerfte Plaat, zeer duidelyk die van

Spanje , met haare Tandswyze fluitinge , afgebeeld. Listbe

heeftze , op zyne laatfte Plaat Fig» 5 5, 57, met de enkele

Waad.

(m) rerfteende Zaaken. II. Deel* I. StVK , bladz. 9$*
Plaat B. IV, Fig > 7 , 8, 9, 10.

(n) Anomia Spinofa. Nat. Wft* U D. X?. STUS , bMz,

JI£>P$el«I,Stiuc>
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VUL "oornd noemen mag, als aan beide zydea cea

IToovb- Hoorntje of Stekeltje hebbende* Zy zyn Kalk-"

STrK#
achtig, van eene bruingeele Kleur, overlangs

'inGmieten
'geüreept j met de boven - Schaal ook uitga,

groefd en de onder- Schaal zeer fierk gewelfd

of verheven. Zy vallen op den Achelberg ia

k Wurtcmbergfe. De Heer Walcjh ipreukt

ook van een Gedoomde Anomiec , van Mut*

tenz, door den Heer d'Aknoke b^fchree-

ven , doch dezelve hadt een menigte zeerklci-,

ne korte Doorntjes*

f Gctakte Veel blykbaarer Stekels hebben die zeld-

Anomies zaame Anomies 3 welken de kundige Hande-

ïïgj 2. laa^ *n NaturaliSn , lieer Daisz, van Swarts-

burg - Rudolftad « zelf nu onlangs gevonden

heeft in de Swartsburgcr Berg - Rivier
,
byPug,

agt cf tien Mylen van Gera ten Zuidwesten.

Zy zaten dertien Vadem diep in de Grond in

Stinkfteen 3 met ingefprengde Vaal - Erts van

Zilver , g
r lyk ik ze van hem heb bekomen.

Een derzei ven, op een ftuk Steen zittende, is

in Fig* 8 van de Rugzyde afgebeeld. Men
ziet hier, met hoe byfter lange Stekels deeze

Anomies getakt zyn , die zig als louter Zil-

ver vertoonen , gelyk het Lighaani ook volko-

men verzilverd is. De vier andere Stekels

welken zy hadt f zyn kort afgebroken* Ik heb

een greotere , van den Steen afgefcheiden als

een Schulp, en aan de holronde zyde met klei-

ne Pukkeltjes ook geheel verzilverd. Een der*

de, die ik biz :

t , is donrgeflagen , en inde

hoi*
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hdHJgheid van binnen ,
op da wyze der Ame- VUL

thy'sc - Kogelen , mee zeer fyne Kwarts - Kry- HoWd-

ftalletjes begroeid, die roodachtig aangeloopen STUK *

zyn, met een zwart Stukje, dat naareen Steen-
Ar'cmiiwu

kole gelykt , in 'c midden ; zo dat zig deze als een

brandend Oventje vertoont.

j

Dan heb ik nog verfcheidene, welken tot de Platkicp-

: Pcttiniet - Anomie van den Ridder moeten be

'

pig^ 9 ,

;

trokken worden (o) ; alzo zy de eene Schaal

j vlak hebben, de andere hüf Kogelrond en

leenenbyna gelyken rondachtigen Omtrek, Beide

I de Schaalen zyn digt verdeeld door zeer fyns

I
Ribbetjes , en dus gelykt het Petrefakt van de

; verhevenronde, . zo wel als van de platte zy*
1 de, veel naar de PeéHnieteru Bovendien heefc

het eenige dwars - Banden, fpruftends uit 'de

Schilferigheid van de Schaal; gelyk my zeer

duidelyk blykt in twee Anomies van Binsberg

by Keulen , wier grootfle anderhalf Duim breed

is en een weinig korter, ongevaar een Duim

dik. De platte of maar weinig verhevenronde

Schaal is hier de grootfte, fteekende met een

puntje boven de andere uit* Wat kleiner val*

len die uit het Bergfe Land, waar van ik ver-

fcheidene heb, ongevaar als Fig. 9. vertoont

Uit het Aarbergfe en van by Namen heb ik

'er ruim half zo breed, en van Schafhaufen, ia

Switzerland ^ wier eeae Schaal zelfs eea weinig

hoi

(0) Antrnu- PeStei. Nat. Hljl, als boven , black»

IIL Djebl#I. St^js,
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Vill. hol is. Misfchien zouden alle deeze tot dé

Hoofd- tfetswyze van den Ridder kunnen behooren (p)*

^Boor-
Die Anomies, welke de Snebbe van de Rug»

ftecnen. ge - Schaal met een Gaatje doorboord hebben,

JktZ
r

.

atum
zyn de genen * welken men hedendaags Tere*

% 10
^ruta^en coemt ( q )• Men kan ze ook deri

naam geeven van Boor - Schulpen of Boor- Doü*

Metten. Zy vallen niet uitermaate groot. Walch
beeldt 'er twee van de grootften af, zo hf
aanmerkt , die 'er gevonden iyn , geelachtig

van Kleur , de eene van Bafeï 9 de andere uit

Piemont , fcynde twee en derdhalf Duim
lang, anderhalf Duim breed. Jk heb 'er, zö

\ byfehrift luidt, van Gonningen^ vdn weinig

minder grootte* alsook verfcheideoe, die klei-

ner zyn , zo uit Engeland , als Ierland , Fran»

kenland , Switzerland en van de Grenzen van
5
t Luxemburgfe* Zy kómen allen in geftalte

overeen met die Natuurlyke Doubletten, voot

eenige jaaren aan de Magellaanfe Eilanden ont-

dekt, welken men Pappegaais - Bek , in 'c Franscft

le Coq £P la Poule ,ty telt: gelyR ik aangemerkt

heb (r). Dat is, zy zyn van omcrek rondach

tig , meer of min langwerpig , hebbende dë

beide Schaalen effen en de eene met een krom^
üitfteekead , Snebbetje , dat in fomrnigen zeer

blyk*

lp) Ariomia Reticulaiis* Nau Hijl% h D. X7. $tuü\ bladso

(f) Anomia Terebratula. H€t zelfde „bladz. 3 7 f*

(rj Op bUJz, 37$ . 377 é als boten* Een Schoons Af-
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blykbaar , in allen meer of m :n met een rond villa

gaatje doorboord is , gelykerwys de natuurly- Hoofd-

ken voorgemeld ; waar van dat raare > byna STUK'

Idoorfchynend Hoornachdg verfteend $ in Fig. mm!^
10, bruin geelachtig van Kleur, afkomftig van

(Ternace , een der Molukkifehe Eilanden , my
ivan Batavia overgezonden, zeer naauwkeurig

de geftahe uitdrukt. De anderen vallen door-

gaars langwerpiger. Sommigen zyn aan de on-

iderzyde rond , anderen tweepuntig , anderen!

{geplooid of driekwabbig. Dit verfchil bevind

ik zo wel plaatste hebben in de Normandifche

;als in de Switzerfche Terebratulieten. Ook
;
hebben eenigen , 't zy geheel of ten deele *

nog de Natuurlyke Schaal. Die ik uit Ierland

heb zyn blaauw , de overigen meestendeels

uit den bruinen ros of geelachtig en Aschgraauw»

Ik heb ze , die klein als Erwten en wit zyn ,

gevonden in de Ruinen van 't Kasteel Schnabel-

berg , op den Berg Kohnftein f niet ver van

Northaufen ïn ïhuringen. Ook heb ik ze uic

Engeland met Kryt gevuld , in eene helder

geele Schaal en dus op Kryt zittende, enz.

Zy komen , als de Anomies 9 byna overal

in Europa; voon gelyk Baijer daar van ver-

fcheidene uit de Opper -Paltz afbeeldt, waar

Zy

beelding daar van, naar myne Voorwerpen gemaakt, is in'c

IV. D*el der Hwrens en SfMpsn van Knorr, Fig* 4 P

Plaat 30
9 te vindpa.
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VIII. zy verfcrooid leggen op de Bergvelden. Scrni*

stuk.
0
* niigen zyn rimpelig, gevlakt of bezet met fyne

Pukkeltjes en Streepjes. In Y Wurtemberglè *

in Frankenland , in de Eizas , in Swaben, in

Neder - Oostenryk , zyn ze niet minder ge-

meen dan in Switzerland en Piemont, Somwy-
len leggen 'er veelen by elkander in Gefceente

of ook in Yzer-Erts» Pater Torrttbia
vondt deeze en andere Anomies, overvloedige

ïn de Velden van Pardos , Anghuela > als ook*

in 't Gebergte Molina in Spanje (s).

Moeder- Zekere zonderlinge Steenen , als in Fig. i r 5

H^lToh- voeren , wegens de grappige gedaante 3 den
ih

vi v
naam van Hyjleroliethen(s). Men noemtzc in

ii.Hoogduitfch Muttermufchel , Mauzenjlein
5 Bun*

zenfiein en [Venus- Stein ; in 't Nederduitsch

Schaam- Kous- of Moederfteen* Sommigen heb-

benze verward met de Bukardieten , dat tegen

alle reden ftrydt. De Diphyieten van Pli*

n 1 ü s , dus genaamd om dat zy van do ecne

zyde de Mannelyke, van de andere de Vrou-

welyke deelen voordellen 5 (gelyk die , welke

Walch in Afbeelding gebragt heeft (£),door

Wallerids afgezonderd ,) hooren ook hier

t'huis ; want zulks heeft meer of min plaats in

alle Hylterolïethen*

Zon*

(j) Appar. para la Hi/i. Nat, Espagn* Lamina !X & La-*

mina ! &c.

(5) Helmintholitbus Anomia: Hyfteritx^ Syfi. Nat. XU*
Tom. 1H. Gen. + c. Sp. s» Tom* I. p. x 1 54. *p 239. Nat

Hi/i. 1. D, XV. Stuk 3 Wadz. y;z. Hyiteroüctuis. JVut. Tes-

fin*
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Zonderlinge denkbeelden heeft men aangaande yilf*

deeze toeenen gekoesterd. Uit hunne gelykenisH°0FD'

nacr de Teelde elen hieldt menze voor eerjemi$-'
TUK#

de
vorming der JNatuur en voor Lighaamen, die

toevallig gegroeid waren. Ook gaven fommi-ja£f
rg '

gen daar kragten aan tot Geneezing van de

Kwaaien der Schaamdeelen , en verwekking van

Minnelust. Anderen hadden sre gehouden voor

VerÜeenirgen van Ocker- of VValnooten, waar

van zy doorgaans de grootte hebben 3 en meen-

den dat de Spleet en Lippen derzeiver Kiempje

of beginnend uitfprukzel aanwees. Wolf-
ürth was , in zyne befchryving van Hesfen-

land, daar menze overvloedig vindt, de eer-

fte, die der?, el ver oirfprong toefchreef aanZee-

Doub T

erttn. Men zagze, in het begin drezer

Eeuw, vcrkterdelyk aan, voor Steenkercen

van Bukardieten. Naderhand is men op 't reg-

ce fpoor gekomen , metze van Anomies afkom*

ftig te rekenen, en de Heer Wallerjus
heeft zelfs de Soort bepaald

, zeggende dac

het Steenkerncn z\n van zekere Ojlreo- PeÜU
niet, die eene vierkartige figuur heelt en gete-

kend is met zeer fync Streepjes. Waarfcbyn-

lyk meent hy die platkltppige Anomies , hier

voor

fin p» $0. T. 3. f* 1 1 ,* t 3« WORM. Mus. T. 93. WüLF.

Hatf. 29. T. 3, 4, j. B»AUN. Min. 1 T 28 C Ochlites

rotundus ex altera parte Vulvara ptx ie fextns. Wclt Min»

42. Lapis Hyftericus &c. Vog. Min» 226.

CO Verft. Zaakfin. 31. D Ph B. 1V4 Fig, 5, 6, bladzij.

Bb
JII.Deei.L Stuit,
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VIII* voor door my befchreeven en in fïg. 9 , af-

Hoofd,
geheeld ; de eene Klep plat en de andere zeer

Moeder-bultig hebbende. Inderdaad, wanneer ik de

jitenen* grooten , van Binsberg by Keulen , aldanr ge-

meld, nevens myne Hyfleroliethen houde, daa

is de overeenkomst in figuur zo groot, dat men

'er niet aan twyfelen kan. De mee (te Moeder*

fteenen hebben 3 wel is waar, eene ver^ping

aan de vlakke zyde , die ze hol en als gcvleu*

geld maakt, doch van gedagte Peckiniet- Ano-

mie komen ook voor, welke aan de eene zyde

hol zyn. Het eenigfte , dat reden van rwyfe-

Üng mogt geeven, was, hoe die uitpuilingen 3

welke de Schaamdeelcn affchetzen, in deeze

Steen^ernen kunnen gevormd zyn. Dit fchync

W alch nog in 't midden te laaten , als ver-

moedelyk ftellende , dat de inwendige vlakte

der Sehaakn
, by 't Scharnier , dasr toe een

bekwaame geftalte hebben moest. JBeh ilve s

dat ik in de Natuurlyke Terebratuliet - Schul-

pen iets zodanig* waarneem, wordt het buiten

twyfel geftdd door de zeer kleine helft van

een Anomie, welke ik onder myne Petrefakten

vind , in Fig. 12 , duidelykheids halve , wat

grooter afgebeeld.

In

(v) Het kwam wylcn den Gottinger Hoogleeraar Vogel
voor , als of een ibort van Hyfterolithen Steenkernen van

de zogenaamde Vnlva marina mogte zyn. Min* $yfiemm

pag* 226. Zo hy drar do >r de Venus «Kous Schulp verttaan

heeft, dan was zyn denkbeeld zeer ongegrond. Dagt hy

om
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In de hoke van dit Schulpje, dat een aan- vill*

i

merkeyk Snebbecje heeft, doch niet doorboord, Hoofd-

! loopt regt nederwaards een fcherpe verheffing,
5TÜF

j

welke noodwendig in de Steenkern de m-ddel* Fig^ii

Spleet moet maaken. Ter zyden zyn hollig-

heden voor de Lippen , en twee andere krom-

me verheffingen, waar derzeiver figuur bepaald

wordt door de Sleufachtige kneep , welke de

Vleugels affcheidc van de Lippen: moetende

het gene aan de bovenkant en aan de bultige

Rugge - zyde zig bevindt , gevormd worden door

de uitpuilingen der andere Schaal : want die

verheffingen en indrukzels maaken ten deele hefc

Scharnier uit , gelyk blykbaar is in de natuur*

l>ke Terebratulen (v).

De Heer Linnjêus, die van deeze Pe»

trefakten een byzondere Soort gemaakt hadt

onder de Anomies ,
gelyk wy gezien hebben;

verbeeldde zig nader ,dat hetzelve de wSteenkern

zoude zyn van eene raar de zogenaamde Aan*

gehop $ een ander {lag van Anomies, gelyken-

de (w). Ik weet riet wat reden hy daar voor

hebbe gehad; alzo dezelve een geheel andere

iïguur had en doorboord was gelyk de Tere*

bra«

om een Soort van *Aicyonlum , Zee - Me tel of Kwal , dan

nog meer L*NG1US even wei, die ze Unica noemde, was
ook van derge yke zonderlinge gedagten.

(vj) Hic videtur meie Nucleus Anomie cujusdain , affinif

Anomie Caput Serpent is &c* ütfupra. p4 164, z?e dcezc

Ktf- U D. XV. Stuk, hhdz. *?>.

Bb %
HL DiSL.l.SruK.



Versteeningen
VJIL bratulen (x). Men vindtze , zegt hy ,

op

fruK
°' Gothland en elders in Kalkbergen. De Hyfte-

^^rolitheo komen fomtyds in Keizei met Kwarts

Jl&nen. overtoogen , in 't Bergfe Land , by Bechen io

glimmerige Zandfteen, by Wipperfurth, naar

Gimbarn toe, ook in Zandfteen voor, die geel-

achtig is in het Trierfche en in het Mentd-

iche. Inzonderheid , echter, vallen zy in Hes-

fenland, in bruine Yzerfteen, en zodanig heb

ik een ftuk dat op de Heide, by Arnhem ia

Gelderland, is gevonden.

ti^
riekan " <°e Gefialte verfchilt aanmerkelyk. Wal-

jpl lerius maakte 'er Gevleugelde en Onge*
F's'

I5,
vleügelde van. Walch hadt geen Gevleu-

gelde gezien (y) , 't welk te verwonderen is:

want ik heb 'cr meer dan één van gefhlte

zodanig als Fig. n vertoont, en volkomen

rond van omtrek , niet vierkantig gelyk de Hes*

lifcbe, welke zyn Ed. in Afbeelding heeft ge-

bragt. Die Gothlandfche of Sweedfche, in 'c

Kabinet van den Ryksraad Te s sin, trekken

veel*

(x) Zy is in het T, St'JK , der Nova Aïï i Up/al/BL V.^

met het Dier , afgtbeeld en bladz. 38-43» befehreeven.

(y) Wallebius leidt zelfs de oirzaak van dit *erfchil

daar van af, naar dat zy ineen gefleufde of eenvou Jige

Schulp of Doublet zyn gebooren. Dat heet verduifleren in

plaats van ophe deren. En 't is hier uit zeer twyfe'achtig ,

wat zyn Ed. door de Vleugels verftaa. Ik neem daar voor

die zydclingfe deelen , welke zig van de Vulva wederzyds

uitbreiden , en dus zou men de zodanigen Ongevliuge'.d kun-

nen noemen , die, als in de Steen zittende of gebrekkelyk ,

dezeiven niet hebben j gelyk 'er vooikoraen ; want eigent-
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veeleer ook naar *t ronde
f en zyn insgelyks VIII.

Gevleugeld. Maar allerblyfcbaarst hebben de^0™*

zodanigen die, die ik driemntigen noem , waar Moeien

van ik veclen in een bruin rosachtige Yzerfteen

zittende, van Lohnftein by Koblentz heb, van

e.ne zo zonderlinge figuur , als in Fi%. 13, op

Plaat V , vertoond wordt. De Vleugels zyn

dik geribd , en het Kousje is zeer uitpuilende

en verheft zig veel boven de regtlyrige zyde.

Niemand zal twyfelenofdeeze ook tot deMoe-

derfteenen behoorc, Zoduidelyk, als hier van

verfcheidene , van deeze grootte , in het Ge-

lïeeote zitten , vind ik ze nergens afgebeeld.

Die Klomp uit het Hesfifche , by Walch,
Plaat B* III a f fchynt 'er ook te willen voor-

dellen. Het Origineel zal buiten twyfel tot de

Trigonellen of Driehoekige Anornics, hier voor,

behooren.

Hier laat ik thans de Gryphieten (7) volgen 3 snavel-

die h-iaren naam hebben van de kromme Sneb Gryp^u

of *«•

lyk gefproken zyn aüecompleete Hyfterolithen meer of min

gevleugeld»

(7) Helmintholithas Anotaias Gryphi. S>y?. Nat. XV. Tom.

11% Gen, 41. Sp. 7. Concha Ltpïdea Globofi, Column.
Jquat, j4. T. 52. Bocc. Obs. 104. f. |. Conch tes oblon-

gus tagofns Rostro vaide adunco. Wolt. Min. 42 Conchi»

tes anomius mgofus, Rolfro fuhtereti inlignker adunco,

List» Jlngl. 23?. T. 4» f. 4?* Worm. Mus. So t f. i. Gry-

phites. Mus* Tesjin. 92. T. 5. f 9 SCHEUCH* Diluv. 743.

Bafil, 1748» Part. 3. T. 3. f. 5» VQG. *3S<»

R'JMF-H* T. ;o, f. B.

Bb 3
III. Düel. I, Stuk.



3$>t> Versteenïngen

VUL of Snavel , eenigermaate nnar dien van den Gryp. ;

Hoo D' vogel, zogenaamd, in \ Lacyn Gryphus, ge» !

ST
^'

. lv kende. Ik wü nu niet onderzoeken of de
Snavel*

jieema kronirrirg, in dezelven , meer naar die van

den Bek der Gieren dan der Arenden en Val.

ken, zweeme(zj, \ Zy hier genoeg, aangeduid

te hebben den oirfprong van dim naam. Dat

de Franfchen dezelven Corne de Moife of Hoorn

van Mofes;de Engelfchen Agueshell of Koorts

Schulp noemen zouden , is zeker ver gezogr.

Jk geef 'er den naam van Snavelfteenen aan.

Linnjeüs hadt als van het Origii ec! gefpro-

ken , en ze, by den naam van Anomia Gryphus %

voorgefteld ender de Conchyl.ön; doch dat by

Bon a nni was zekerlyk een Pttrdakt {a)

De Gryphieten komen niet alleen in de Kalk-

bergen van Engeland en Italië , gelyk de Rid-

der zegt, maar door byna geheel Europavoor.

Ivlen vindt ze fomtyds veranderd in witte A-

gaath in Champagne , in Keyfteen in Saxen, en

in Zwivclkies aar. den Main, of ook daar me-

de aangevuld en overtoogen. Zy ontbreekea

ook niet in *c Veronecfche of andere deelen

van Italië, in Switzeriand, in 'c Wurtemberg-

fe, by Regensburg, Aken, Maastricht, Wee-
Den en elders in Ooftenryk en Bohemen.

Zy vallen fomtyds veelcn by elkander ineen

Ge-

(z) Men lan het ondeifcheid daar van in 't !V. Stuk van

*t h Dekl deezer Nut. liijiork , bladz, $6, enz, op Flaaï

?j>, 30 beichoawca*
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Geftecnte of fimengegroeid , dnch meest en- VIIr«

keld, en dan zyn het Snebbige Steenen, vee! ^.^^
naar de Nauiilusfen gelykerde , of naar een

s*nx*i*

Schepper en Hoosvat, wanorer het maar een^^-
enkelde Schulp is ; doch met beide Schallen* i^/m/
of gedekzeld , zo men *t noemt, dan hebben

zy de gedaante van die in Fig. i#, op myne

V« Plaat, vertoond is en natuu>Iyk afgebeeld.

Dit is de gemeene óoort , die overvloedig in

't Graaffchap York van Engeland en elders by

de Steengroeven gevonden wordt , zo Lis-
tek meldt, en ook op de meelte phatfeo van

Europa , geiyk ik zodanig eene uit Boheraen

heb* De buicenfte Oppervlakte ié doorga ins

Schilterig als in de Oefters,' weshalve fomrni*

gen ze tor de OJlrep - Pinnielen t'huis brengen,

Somtyds hebben zy de Oppervlakte rimpelig of

g'ad; \ welk fiegrs veranderingen zyn. Meer

Verfchil baart de breedte > die in (bmmigen

Teel aat me* kc lyker is , zo c at zy veel wy-

der gaapiDg hvbben , en de kleine Schaal of

hec Dekseltje, dat anders maar zeer dun is,

dikkeren grooter. Dus heb ik ze, van de Kust

van Normandie, breeder, platter, wyder ,

meer dan een Hardpaim groot, en evenwel 3

wegens de kromme Snavel en Geltalte, hier

t'huis behoorende* Ik heb een dergelyke s

van binnen met Veüteende Mosfeien gevuld:

een

(a) Zie deezc Nat. Hifi. u & XV* Stuk, blads» 3?@*

Cb 4
HL Deel. 1. Stuk.
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VUL een andere daar een tweede Gryphïet zeer aar-*

Hoo d met Zyn gne j3 jQ [)ekzel van de eerfle

Snavtijlee
ingeklonken zit ; zo dat het Lighaam, ook ge-

*<n* dekzeld, uitlteekt, maakende dus een zonder-

linge figuur.

Gefleurde De Gryphieten , zeg ik 5 vallen gemeenlyk

Spbe zodanig ,
uitgenomen , dat 'er dikwils de ge*

hee!e Sneb of Snavel aan ontbreekt, als wan*

neer menze voor iets anders zou aanzien. Om*
ftreeks Gera in Saxen, of wel in 't Graaffebap

Meisfen , in zekere Streek Lands van wel t^ee

Uuren langte, komt een ander fhg voor, wel-

ken Walch met gefpleeten Sneb noemt ; doch

derzelver Rugzyde is eigentlyk maar tot aan

h end van de Sneb gefleufd of gegroefd
,
ge-

lyk zyn Ei* het zelf verklaart en uit zyne Af-

beeldingen blykt Het verfchil , dat in de-

zeiven plaats heeft , kan men uit de befchry.

ving van den Heer Hoppe by hem zien;

als ook
i
dat men ze wel Gevlerkte zou kun»

nen noemen ; alzo zy de Gaaping wederzyds

hoekig uirgezet hebben ^ en meteen inwykend

hol Dekzeltje geflooten. Zy hebben fomtyds

een blaauwachtig Zilverkleurigen glans, fom-

tyds zynzc gefpikkeld als een Slakkenhuid ,

Ipm»

(b) Naame?yk P!aat R. h 4- 5 * < , ca Plaat D,

Jll* b, 'Ftg. i , 2,3. Zie Madz. 79, in 't 1. Stuk , van

•t H. Dfel.

Nummuü Brattenburgenfes. Conchitse zn£<jualibus Vai*

fis. Walljèb. flSfo. Tom. II. p« 5co.
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fomtyds t'eenemaal roodachtig geel; van welke VIII.

beide laaften ik zeer fraaije Exemplaaren be- HoOFD#
STU5 #

«1 n trt , Snavelflt**

Het Origineel ceezer Snavelfteenen, buitens
twyfel ook een Doublet zynde; is nog geheel

onbekend , zo wel als dac der Penningjleenen ,

waar van ik hier gewag maak, dewy] tornmi-

gen hetzelve ook tot oe Doubletten t'huis bren*

gen (c); daar zy nogthans ,
wegens 't inwen-

dig Geftel , tot de volgende Soort behoo-

ren.

(3) Verfteeningen van eenfchaalige Schulp-

dieren* thihhut

rum
De Eenfchaalige Schulpdieren , die men ge- erkende

meenlyk Hoorens noemt, leveren niet minder
Hii°iccs

byzonderheden onder de Verfteende Zaaken

uit. Ik zal t in derzelver befchryving, weder-

om de orJe volgen van het Samenfccl der Na-

tuur van den Heer Linn^üs^ ten opzigt

der Natuurlyke Conchylien , waar van zy af-

komftig zyn > en begin derhalve met de Nau-

filusfeu -d).

De figuur van deeze Hoorens, dikwils ook Nautiüe^

Schip-
tcn'

(O Hdmintholithus Testaceorum umval'/um* Mihi. Ccn.
chylia Lapidea uniralvia« Cochlitac* Wa ell. Min. Tom II.

p. <?.68.

(d) Cnchlitat turbinati concamefatï Namilonim, Nautift»

t£ WALL. Min, Tom. 11. p» 4->6*

Bh 5
III. Deel. LStuk.
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VIII. Schippertjes genaamd , is iedereen bekend* Men

s^uk
FD

* weet dac 'er tweedeiIcY Geflagtrn door den

:maï< ^eer Linnteüs van geraakt zyn, in twee

faun. Boofdflukken door my beichreevtn , waarvan

het eene de Dunfchaalige of zogenaamde Pa-

pieren Nautilussen , het andere de genrene of

Dikfchaaligen , bevat O). Dit geeft 3anit iding

tot het onderfcheid , 't welk onder de Vei fkxnde

gefceld wordt door den Heer Wal^h, dat

naamelyk fommigen door Scheid -vanden m
Kamertjes verdeeid zyn , anderen niet; 't welk

echter niet altoos in dezelven waar te oeemen

is.

De Geftalte enderfcheidt de Na uti lie-

ten , gelyk men deeze Petrcfakten noemt; van

de meer berugte Ammons Hoorens. Men kan

als vaste Kenmerken Üetlen , dat de buken-

3 , fte Draay zo groot, breed en wyd is, dat de

9 , andere Draaijen of in *t geheel niet of zeer

5 ,
weinig en wel niet in 't middelpunt, maar

„ gemeenlyk digt by 't Mondftuk zigtbaarzyn:

zo men dan verder ontdekt , dat de Hooren

halfmaanswyze Scheidwanden heeft en de Pee*

zige Buis midden door dezelven heen loopt

,

kan men volkomen verzekerd zyn , het Voor-

werp te moeten plaatzen onder de Nautilieten*

Wanneer dit laatfte niet te ontdekken is, kan

men-

(i) Nat, Hifi. I. D. XVU STUK , 46 en 47. Hoofdftuk 9

bladz* 2, enz.
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menzc fomcyds bezwaarlyk van de Ammonie- VUL

ten afzonderen.

De Heer Wallerius onderfcheidt de
, DnnlchM

Nautiheten in Gewrichte en Gladde of Schub- Uge.

big<* , die niet gewricht zyn. Door de eeriten

verltaat hy zodanigen , wier Scheidwanden van

buiten zi&tbaar zyn ; door de anderen die geen

ScheidwdDden of Verdeeling n hebben , en

deeze benooren tot de üunfchaaiige Nautilus-

fen , 't zy ftfedl , *t zy breed gtrugd. Ik heb

daar van een zeer fra-y Stuk uit Normandie,

een half Voet over 't kruis , en geheel fcherp

gekield. Dit heeft ten deele de Natuurlyke

Schaal, waar uit derzelver dunte blykt, en is

op de Steenkern vol van BJlicfeifgt li . uu n
,

die %ïg eemgermaate als de Bteaclcffi van 'sVlen-

fchjn Bekkeneel vertoonen. Ik heb een klei-

nere van Halberltdd , rosachtig met een wit-

acht ge Schaal ten deele bekleed, niet minder

fcherp gekield en over 't geheel zeer un. De

Schaal heeft blykbaar de Kreuken der Smal-

kielde Nauiilusfcn en is drie Duimen bieed*

Een ander van den zelfden aart, van Wurtzin-

gen , een derde klei er , hei ft by het Mond-

Ituk een kleintje, van dergelyke figuur, zitten-

de in het Gefteente.

Van de Dikfchaal'gen of Dikke, gemeenlyk Dikfcbaa

Nautilus crasfus genaamd, komen menigvuldi-
llsc#

ger V'erfteemngen voor. Dezelven zyn aan de

dikte van het Lig-aam kenbaar. Zy vallen

dikwils twee en drie Span groot zegt Walcm ,

en
IJL Deel. I. STeSt
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VUL en dus grooter dan de bekende Natuurtyken *

stpk
FD

" we"sen ^ n *et Sroorer dan een Voet over 't

tywtit
kms gezien heb. Rümphiüs begrooc de

Heten. gewoonen op zes en zeven Duimen. Drie >pan

zou meer dap twee Voeten zyn. Ik heb een

aanzienlek Stuk van de Kust van N.jrmandie ,

zynde een doorgezaagde Nautilus van deezen

aart 5 byna een Voet breed en ieder helft een

vierde Voets dik $ met eene Mond opening van

vyf Duimen. De Scheidvvanden niet alleen,

maar ook de Tepels der Ptesbuis in de^elven,

zyn van binnen zeer blykbaar en de Scheidwan-

den ook van buiten. Men ziet 'er de binnenfte

Krul byna tot in *t midden, en in deeze, zo

wel als in de Mond , komen veele Belemnieten

voor; 't welk iets byzonders is. Ook beftaan

twee der binüenfte Scheid wandje* uit Marka-

fiet. Voor 't overige is de Verfteening Kley-

achtig, gelyk veelen van die Kust. Het is

een bloote Steenkern
,

gelyk de meeftcn van

deeze Verftecnde Nantilusfen voorkomen ; doch

men viodtzeook fomtyds vry groot \ die de Paar-

lemoerachtige Schaal nog in 't geheel of ten

deele hebben , zynde voor 't overige met ver-

harde Kley gevuld; hoedanig eene, uit Enge-
land, Walch afbeeldt (f). In de Weymar-

fcbc > Sondershaufifche en andere nabuurN

ge Landftreeken , vallen , zegt by > fomtyds

zeer

(f) n. d, n. a> iv**.
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zeer groote , daar de holligheden der Kamertjes vilt

uitgebroken zyn , zo dat de Peesbuis zig afgooi -

zonderlyk als een Ketting Kraaien vcW^öt}*^*^;^

waar van hy ook een voorbeeld geeft (g\ Vitten,,-

de Afbeelding, nogthans, kan ik dit naauwlyfcs

begrypen. Duidelyker vertoonc zig *c zelve by

d'A rgenville, Plaat VII, Lett. C. Van het

Stuk, dat men by Aristorf in 't Kanton van

Bafel gevonden hadt^ook door hem afgebeeld,

zou ik eer tojftaan, dat het een Verfteenfng

van den Perfpefrief -Nautilus zy : alzo het ia

't midden weezemlyk een gat heeft (ft); maar

dan moet het zyn van een kleine Soort, als

zyrde maar vyf Duimen breed vertoond»

Ik heb ,
juist van die zelfde grootte , een Keu>wkt

zeer fraaije doorgezaagde Nautilus van de KustJr^^
van Normandie, die ik wenschte hierin Plaat Norman.

te kunnen brengen ; doch het beftek der P!aa-

ten, tot meer andere Dingen benoodigd , ver»

biedt zulks. Schoon "er het Mondftuk aan ont-

breekt ; (des ik gis > dat het Stuk anders wel

een Span breed zou zyn;) komen daar in de

Scheidwanden en Kamertjes met zulk een aar-

tige marmering voor a dat het zelfs aangenaam

is voor 't Oog» De Verfteening ziet uit den

geelen , en deeze Kleur is met witachtige

Spaath gemengeld in de meeftc Kamertjes ;

hoe-

(g) v« HL Deel,

( b) 11. D. PI. A« IV 5

?. Fig. I,

EU. DeeL.I.STUK.
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vin.
Hoofd-
stuk.

Nauti-
Iktett.

Kleine

Nautilus»

hoewel men 'er ook onder vindt die met Kry»

ftal zyn aangefchooten , dat als Diamanten

glinftert. Andere Kamertjes, met Kley gevuld,

bevatten een menigte bruinroode Stippen , fchy*

nende zeker Zaad te zyn , 'c weik ook veel

voorkomt aan de Kleijige buiten zyde. Hier

mede is de Peesbuis , ter langte van twee

Duimen , ook zeer zigtbaar en onafgebroken

opgevuld (i). De Draay loopt tot in 't mid-

den voort, zo wel als de allengs verkleinende

Kamertjes , waar van ik tot by de veertig tel

in dit Petrefakr*

Van kleine Nautilusjes heb ik één, inspejyks

uit Norma.'dic, wit Spauh- of Hoornachtig

verlteend, en ten deele nog bekleed me; zyne

dikke graauwe Schaal. Dit is twee Duimen op

't breedfte en anderhaf Duim dik; aan 't Mond*

ftuk Vleugelachtig uitgezet , gelyk 'er fommi*

gen zyn. Ook heb ik 'tr één , dat de helft

fmaller is, in Yzer veranderd, van CaNe, uit

den Eiffel in Gulikker - Land* Hier zyn de bia-

nenfte windingen in 't midden zigtbaar, doch

diep induikende ; zo dat het zig als doorboord

vertoont» Maar het allerraarste van dien aart

,

hoe-

(t) Ik heb bevoorens van die Peesbuis , anders de SiphO

of het Spuitje, geiproken en aangemerkt, dat her geen on-

afgebroken Karnat is: (Nat. Htfï. u D. XVI. Stok bVdz.

25,) doch dit ziet alleen op de Schaal : want her ieevende

Dier heeft een Peesachtige Buis , wetke een weezentlyk Ka-

naai maakt.

{k) ik heb daar van in deeze Nat Hifi I. D. XV{.

Stuk, bladz. 27, gefproken, en één zodanig is op da If«
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j

hoedanig ik 'er geen in Plaat gebragt of be- Vriï.

j
fchrecvcn vind, is dat kUintjc uit Italië, in eeb^jr***

I Kalkachtig Zand - Gefieente zittende, in Fig.

i, op Plaat VI, hier nevens , ten caauwkeurig &m
fte voorgefteïd. Het gelykt < enigermaate naar p

:

zr vu

onze kleine Naiuurlyke Nantiiusjes (&), doch
^

I
verfchilt in vericheide opzigten , en ichync

I nader overeen te komen met die ongemeene

kleine Nantiiusjes in 't Zand van Rumini, waar

van L i n n vE u s een byzondere Soort gemaakt

heeft (Z). Dezeven, immers, hebben uitwen*

{ dig z'g'baare hokjes , door verhevene Boogs-

wy/e dwarsdreepen uitgemonfterd ; a!s uit de

aar-gt haalde benaam <ogen en bepiaüngen blykr.

Het is naamelyk zeer plat, het heefc geen uit»

pui'ende Navel en is aan de Rug gerand , ja door

Streepen onge'yk verdeeld
,
gelyk Gualthie.

r i zegt. Elf of twaalf verhevene Boogs-

wy^e R'bbetjes verdcelen de Oppervlakte zeer

fraay. Zo dat wy hier onder de Verfteeode

Z^aktn van Italië een Voorwerp vinden
,
'c welk

het aldaar gevonden Origineel , in Lighaaoie-

lyke grootte, duizendmaal te boven gaat (in).

De

Plaat, in *t Werk van Knorr, over de Heoiens cn Schul-

pen , in Frg. i ,
afgebeeld,

(7) Nautilus Calcar. AW« Hifi. als boven, bla&z, 3a, Nau*

tili genus valde depresfum , unnbilico earens et plerurncjue

maigjnamra, Planc, p, 13. Cap. V. Tab. I* Fig. 4. GUALYH*

T. 19 F g. B. Leder-vi Mikroik- I* D, Pl. VUÏ. Lett, éi

(m i Zie ook de Afbeelding cn befchiyvingeener in 't Meck-

EII. Desl. ! $tv&
9



4Ö0 VËR STEENINGEN

VIII. De Ammons - Hoorens of Ammonieten zya
Hoofd- bevoorens als een Soort van Na itilusfen aange.

yunmcns*
mer^ c geweest ; maar federt de ontdekking der

Hoorens. Origineeten in 't Zee -Zand van Ritnini en van

x£?
m0r'tem

fe menigvuldige Verfcheiden heden derzelven,

befchouwt menze als een byzcnder fiag van

Hoorens. De Naam is 'er al van oud* aan

gegeven, om dat de draaijen in fommigen veel

gelyken naar die der Rams - Hoornen , met wel-

ken Jupiter Ammon werdt afgebeel i Men
heeft ze ook wel Slangenfi enen of Verbeende

Slangen gcyteld ; om dit zy dikwils naar op-

gewonden SLmgen zweemen, w ;ar van de naam

Ophioides 9 by fommige Autheuren, afkomftig

is. Wormiüs noemt zelfs de Ammoniet een

Steen , die het Geraamte voorjlelt van een Slang.

De naam van Ceratvides^ of Hooruftecn, wel-

ken Mercatus 'er aan geeft, is zeer on.

bepaald, en die van Chryfdithos 3 byfommigen,

geheel niet toepasfelyk.

Dit Pecrefakt vindt men by cngelooflyke me-

nigte en ongemeene Verfctv iderheid in ons

Europa. Het komt fomtyds ter grootte van

een Wagenrad voor; gelyk in Noord. Ameri-

ka, zo ik aangetekend heb, aan 't MeirCham-

plain, in Bergen van Leyfteen, onder andere

Verfteencje Zaaken , Ammonieten gevonden

zyn,

lemburgfe nieuwKngs ontdekte Soart van N3im ! u?jes dopr

den Heer Waïxh, in *t VU» Stuk des Haturforfcberi , pag.

>'I4 , Tab. IV. Fig, 3 a • c.



Ipyn, van byna een EHe over *t kruis. Dc ïjMi

Heer Cbr. P. Mei jêr verhaalt my, gezien
SJ[£™"

te hebben, dat tusfehen Briftol en Bath, in Am^9n^
Engeland, de Ammocs -Hoorens, waarvan zyn-**-

Ed. 'er heeft medegebragt , meer dan anderhalf

Voet breed , nog vee! grooter en zo menigvul-

dig zyn jdat zy'er geplakt worden aan de Kley*

Wandën der Huizen, Daarentegen komen zy ock

in de middelde deelen van Duitfchland en in

Switzerland 5
overvloedig, zo klein voor als^

de Linzen of Lupinen. Tusfehen deeze groet-'

ten fpee ]en zy in 't oneindige. D;kwils vallen

fey los, dikwils zitten zy in *t een of ander Ge<

lieëiïte , fomtyds zyn zy zeer feboon gemine-

lalizeerd. Ook vindt men de Afdrukzsls der*

zeiven, gelyk van andere Conchyliên, op Léy-

ïteen. /

In *t algeméén z^n de Ammonieten kenbaar Gefokt

aan de ronde platte figuur , als een dikke Schyf 9

Öie uit Spiraale Windingen beftaat, ïneestal

tegen elkaRder aangevoegd ; even als een op.

gerolde Slang. Dfe Wendingen of £>raaijeii

zyn bovendien door zekere dwarsftreepen of

knobbels in Geledingen c nderfcheiden , waai?

van de losfe ftukken en brokken , die meö fohi*

tyds vi^dt, een blyk vertoonen. Ook komen

van buiten *
op fornmige , inzonderheid gemï*

fceraltecerde Ammonieten , de Kenmerken daar

van voor, san zekere Bladerachtige tekening,

welke de Oppervlakte verfiert. In eenigen be*

fpeurt men ook de tekens van een Pees - Kanaal

,

Cc doclli

IIL Dejïl. L S?u-%
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VUL doch
?

t wdke niet, gelyk in dc Nautilusfen*
Hoofd- midden door de Kamertjes , maar langs den
S*VK

* büitcnften omtrek loopt ; \ #een fommig^n
Ammome- *
m> heeft doen bef]uiten 3 dat de Ammonieten zulk

een Buis niet hadden. Aan 'c breeofte end

vertoont zig in eenigen een wyder holte, waar

in de Slak zyn voorraamfte Woonplaats ge*

bad zal hebben, Hoewel de meeften Schyvig

plat zyn , komen Vr ook byna ronde voor ; in

eenigen verdikt dc Winding van het middel*

punt zeer fchielyk: ook hebben fommigen de

Oppervlakte dcor ontelbaare fyne dwars -Rib-

betjes verdeeld ; anderen glad , en daar zyn

'er, die men als een middelflag kan aanmerken

tusfehen de Ammonieten en Nauti ieten*

\ Oïigl- De Ouden hieldenze voor Verfteende Slan*
nec1,

gen; hedendaags twyfelt niemand of het zyn

Zee - Hoorens , nabykomende aan, doch ver-

fchillende van de Nautilusfem Dit Gevo>
len 5 door den Franfchen Akademist , d e

J üss i eï), nu byna zestig Jaaren geleeden

reeds met Waarneemingen geftaafd> is nader

be-

(«) De Conchis minus ncris. Ven. 1738. Zie Lederm«

Mh* Verma kl U D. PI. 8.

in) Linnasus zegt v/el , 'Ubi Testacea et Fosfilia exïftunt

in magna copvX , ibi quondam fucre Maris Littora aut

Abytfus; cuna fint mera veftigia Maris, omni Hiftoria\ an«

tiquiora. Diluviuni vero non demonflrant , fed tantum lon«

j»ioris /Rvi ruderaj dat zy geen Kentekenen van den Zond»

vloed zyn; maar ovcrblyfzcls van ouder Eeuwen ; doch

ilc
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bevestigd door de Koorentjes , welken de ge- VUL
leerde Plancüs naderhand in 'c Zeezand v;in Hoofd*

Rimini ontdekte (m) , bewyzende dat 'er Na ST K"

tuurlyk zodanigen ?yn; hoewel die allen, zegt tf™™'***

L ! m 0 s , in Soort van de Verfteende ver-

fchÜlen* Men kan zig dan, met reden, ver-

beelden , dat de Origireelen der Ammonieten

in de diepte van den Oceaan woonen of ge-

woond hebben , en door den Zondvloed over

ons Were'dsdeel en de nabuurigen verfpreid

zyn (n). Waarfcbynlyk is haare Schaal te

zwaar , dan dat zy zouden kurxen in >t

Water opftygen , om op hetzelve te fpeelen^

vaaren of aan Strand te komen , gelyk de Nau-

cilusfen doen, die men deswegen Schippertjes

of Zeilers noemt, huisvestende insgelyks in de

diepte.

De Soorten, ondertusfeheo , van de Ammo ve&hcii

nieten , zyn verbaazend menigvuldig. Scheuch-

ser heeft 'er byna anderhalf honderd opge-

teld , en Rosimjs tot driehonderd s zo men
wil

ik heh voorheen getoond , dat 'er zulk een algemeene

Oveiftrooming des Aardkloors , door Water, niet kan hebben

jilaats gehad , voor of na den Zondvloed, en dat het door

onder Wsrer ftaan van den Aardkloor voorde .Schepping niet

kart ver irzaakt zyn ; want dan mngsren zy Verfteend zyn

geworden , eer zy gefchaoen waren Veftiria M**h , zegt

hy , omni figfioria &*.nqutora Dat is, B yken van eene

bedekking door de Zee, ouder dan alle Geichieienisfen.

Cc %

llh Deel.1, Stuk.
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Hoö/d*
W^ ^* ^oc^ tcn allerhoogde zyn dit maar

stvk. Verfcheidenheden , die in 't een of 't andere

Ammonie. opzigt verfchillen , dat men naauwlyks befchry*
**' ven kan* Zulk ecfn naauwkeurige onderfchei*

ding zou te overto'Iiger zyn
; dewyl men niet

weet hoe veel de kleintjes, dat w^arfchynlyk

Jcngen zyn , van de grooteren in gedaante

verfchillen. Ook verminderen anderen het ge-

tal der Soorten tot 2estig , veertig , en vyf-

tien of veertit n (ƒ>) Sommigen hebben 'er

drie Hoofdfoorten van gemaakt ; Gladde , Ge-

Jlreepte en Knobbelige , en d-w toe dan dezel-

ven, in haare Verlcheideoheden , betrokken ;

naar dat de Rug fmal of breed , effen
, gekar-

teld of ftekelig is, als ook naar de wydte of

dikte van 'c Mondfiuk. De Rug is fomtydg

overlargs gegroefd; de Oppervlakte Boomach-

tig of Bladerig getekend, en de Streepen zyn

ingedrukt of verheven , enkeld of gelpleeten
,

enz.

verdeermg Onze Ridder, by wïen deeze Petrefakten

Limmüs* eerfte Soort in zyn Geflagt van Helmintholï-

then uitmaaken (O, geeft daar van, uit de

ge*

(0) RoSiWUS dïcitur , ?n BresL Samlungen 1725 » Varlctafet

300 enurrensfc Waller. Min* Tom» II. p. 478»

(p) Scheuchzer en a etabli 149; LANG 15 ; BROMEL

40: Mr D'ARGEVVILIE 14 BERTBAND DiB. p. 157*

(1) Helmintholithus Hnmrxorates. Helenfnthol Nautili Teftft

Sptrali , Apenuift Cordita , Anh ftibus contiguis rugolo*

inarquaiibus. Syft* Naz. XII. Tom. UI* Gen* 41» Sp. I. Cor«

nu*
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penen, die in het Kabinet van den Swecdlehen VUL
Ryksraad Graaf van Tessin waren, de ne- Hoorn-

gen volgende Verfcheidenheden op.
stuk»

(O Ammoniet die den Omtrek effen enfeherp

heeft,- de Schyf plat met bogtige dwsrs-

Naaden. Tess. Fig. u<

(2) Ammoniet die den Omtrek effen en ge-

kield heeft ; de Schyf plat mee twee-

deelige bogtige Sleuven. Tess. Fig. 10.

( 3 ) Ammoniet die den Omtrek gekarteld en

gekield heeft ; de Schyf met verhevene

afHandige Sleuven. Tess. Fig 9*

f4) Ammoniet die den Omtrek ftomp heeft,

de Schyf platachtig geftreept. Tfcss.

Fig. 7.

(5) Ammoniet die den Omtrek fiomp heeft %

de Schyf plat mee tweedeelige Sleuven

in de Rug. Tess* Fig. 2.

(6) Ammoniet die de Schyf in 't midden in-

gedrukt heeft , met Knobbelige zyden.

TESf.JFïg.Bt O)
HH Amraonis Lapideura. Vog. Min* 220. Wolf. Hm*/. T.

VU. Fig i) 2, 3 » & T. 8, f. 6, Cochlites polythaivmms ,

Spira utrinque apparente, Siphunculo sd marginem esteria*

rem. Woltö Min. 40. Helmintb. Testacei Nfaiirili. Mu%*

Taf. 8<5. T. Ammonïtes Gesis* f*etr. 47. Gesn. Fi$ur, Lap*

u*. Fig. 4. Ambitu acuto integro &c. Tess. Fig. iu

C 3
III. D£Et I. Stuk.
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(7) Ammoniet die de Schyf in 't midden in-

gedrukt heeft , met fcherpe Streepen.

Te ss. Fig* 3.

(8) Ammoniet die den Omtrek byna vierkant

en gekield heeft, met fcherpe affhndi-

ge Sleuven.

(9) Ammoniet die den Omtrek gerond heeft

en Knoopig, met bogtige Sleuven over-

dwars. Te ss. Fig> 1.

Deeze Verdeeling naar die, welke zig in *c

gedagte Kabinet bevonden , gefchikt , komt

my, hoe zeer ik ze mende Afbeeldingen ver*

gelyke, niet duiddyk noch genoegzaam voor.

Beter is de voorgemelde van Doktor Bjsr-

TRANf), waar mede VV h l c h taamelyk over-

eenftemt, en dus zal ik eerst acht geeven op

de Gladde of effene Ammonieten.

Gladde of Van deeze telt 13 er trand vierderley
;

mometen.
Die Plataciuig zYn »

dikwils fcenemaal Ijladc-

rig getekend 3 met de Rug gaaf en fcherp f

zor-der Doornen : cu Die platachtig zyn, met

weinig Draaijeo , dikwils Bladerig ; de Rug
gedoon d: 3. Die de Rug rond htbben en on-

gedoornd: 4* Die de Rug g krnelJ hebben

of getan i met een enkelde en dubbele karte-

ling , middelmaatig famengedrukt. Zy komen

zcldsaamer voor dan de Geftreepte eri veelen

fchynen als tusfehen de Nauti ieten middel-

flagtig. Walch heeft 'er eenigen die klein

zyn,

VUL
HootfD*

STUK*

Ammonie-
ten. >



VAN CONCHVLIc N. 40?

zyn, zo wel als Boükcdet (q). Die groote V2i\

van PI. A. IV , uu het Weymarfche, van h m Scwö
'

:

een Ammonietachtige Nautilus genaamd, zou "
.

hier ook behooren kunnen Zekerlyk moetic,

men hier die brokken van een groote Animo-

niet t'huis brengen , welken de Hoogleeraar

op Plaat A. III, vertoont > waar in het Pees*

Kanaal Fig. 10, zeer duidelyk is. Ik heb zo*

danigen j en in 'c byzonder het Mondftuk daar

van, van Stevens- K lint in Noorwegen, met
ontcibaare brokjes van Zee Koraalen gevuld

en zeer fraay geelachtig ve'lhend* Ook hé'*

zit ik een gedeelte van zulk ten gladde Am-
moniet uit Siberië in een Stuk Zsndtteen , wier

Oppervlakte een aartigen Hemeifchblaauwen

weerfehyn heeft, zynde, zo wel als die greo»

te , rond gerugd. De Gladde , met een ge-

doomde of gekartelde Rug , zyn ook niet ge-

meen.

De meefte Ammons-Hoorens , inderdaad jGeftrcerte

zyn Cejlreept of hebben Ribbetjes en Sleufjes
0t bCnbde#

overdwars. De elf volgende Soorten worden

van deeze door den Heer Bertrand opge-

geven. 5. Die platachtig zyn met fyne Streep-

jes en fcherp gerugd: 6* Die enkelde üreepjes

hebben en een rende Rug, zonder Doornen:

7. Die enkelde dikke Ribbetjes hebben , ver

van

(q) Tr* des Petrif. ft. 258, 35s> a *>*Qi 3Q*> 1*9% %lO

& 3iï, S1Z.

Cc 4
III. D£2L» I. Stuk*
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VIII. van elkander en een r^nde Rug: 8* Die twee*.

^,ÜK en driebeenige , getakte
,
Streepen hebben ea

^wwtó.rond gerugd zyn: 9, Dergelyken meteen wy*

den ronden Mond en maar een enkele Win-

ding blykbaar
,

gelyk in de Nautüieten (r).

10. Met weinige en gegolfde Streepen , de

Rug effen; 11 Met weinige en gegolfde Stree-

pen , de Rug gedoornd : 1 2. Met enkelde of

gevorkte Streepen , de Rug gekarteld en ge*

tand. 13. Met weinige enkelde of halfvorkige

verhevene Streepen , die uitloopcn m twee

ryën van Doornen, door welken de Ruggroef

wederzyds bepaald wordt: 14. Met weinige

enkelde Streepen en eene enkelde Ruggegraat,

tusfehen twee Sleuven : 15, Met enkelde Stree-

pen , de Rug drievoudig overlangs gekarteld,,

de middclgraat boven de anderen uitfteeken*

de.

Tot deeze Afdeeling behooren ver de mee-

'fle Ammonieten, waar van de Indru^zels by

Knorr, in 't f. Deel der Veriieende Zaakeu,

pp Piaat X.XXVlI,en vervolgens in 't II. Deel

verfcheidene Lighaamelyk vertoond zyn (s).

Men vindtze ook by Bgu^guet op eenige

Plaa-

(r) Waaiom deeze da» geen Naurilieten zyn , zou men

^raagen mogen; doen hy endedcheidt de Ammonieten daar

van, inzonderheid, door de üladerige rekening der Schaal:

't welk geen plaats heeft in de door hem aangehaalde v:\n

Bourg. Tr da Petrif N. 267 Maar dewyl hy zelf ex-

kent, dat die tfladerige Tekening in zeer veele Ammonieten

uitbreekt , zo verval: dit Kenmerk t'eenemaal ; uitgenomen



VAN CöNCHYLlSN 40J>

Plaaten , in de Figuuren , die door den Heer vil!»

JBertrand aangehaald zyn (t). Anderen zyn Hoofd-

afgebeeld door Baïjer , Kündmann, STük '

Langiüs en andere Autheuren. De Lief-
r^*"™**

hebbers kunnen zig in derzelver vergelyking

en onderfcheiding verlustigen. Ik zal alleen

melden , dat ik zodanigen , als de veertiende

Soort, heb, met byna de geheele Schaal, wel.

ke zeer dun is en glanzig wit. Gok bezit ik

zodanigen ,
Okerachtig verfteend , van Koburg

,

zo in 't Gefteente als daar buiten. Ik heb

daar van fchoone doorgezaagde en gepolyfte

Stuiken. Ook heb ik dergelyke geftreepten

,

die vry groot zyn , Zandfteenig , van Hei-

denheim ,
Oefchingen

,
Goppingen , enz. Ver-

scheiden kleinere zeer fraaije uit Engeland ,

Switzerland en van Thurnau in Franken.

Maar de aanmerkelyfctten , die ik heb, zyn

van de Kust van Normandie, alwaar de Am*
monieten zeer fchoon en groot vallen. Ik heb

een doorgezaagde , tot de zesde Soort behoo-

rende , een Span breed van zes draaijen , in

welke de Peesbuis , aan den Omtrek, zeer blyk-

baar

dat een Nautilus -achtige, dezelve hebbende, deswegen tot

de Ammonieten kan betrokken worden.

(s) Naameiyk op de Plaaten Tab I, Tab. I t a; Tab.

A , a. II , A. III, A. IV, A. V en O. UI. a. N. \ , s,

(i) Tr. desPctrif' 5* Sport. Fig, z6i t 264 , 269 J.J, S. z6$ t

aós: 7 S. *7i : %. $. 177 j
joo

9 3 c? : y. s. 2Ó7. ro. $#

286, 290, 298: U. S* Z96 9 297- 1*. S. 302, li, S.

272-27** CC 5
lil. iJE&L. Et STUK*



4io Veesteen in gen

VÏIL baar is. Van binnen vertoonen in dezelve z;g

Hoofd- de Concamerauën , of Kamertjes, van weiken
stu£. fommigen met verharde Kky gevuld zyn , waar

£™morAe
'

in het voorgemelde fyne brame Zaad zeer dik

legt: anderen met zeer glinftejende Kryitallen

aangefchoo.en , de Sneede grel en witachtig

gemarmerd. In dit Stuk blykt ook, dat "de

Bladerige tekening van buiten de fcheiding der

Kamertjes aanwysu Een ander heb ik van

niet minder grootte, van de zelfde Kust, die

egaal geribd is, nut dikke Streepen , maar de

Rug , welke rond is , ais afgezonderd heefc

door een bek'eedzcl , 't welk veel digter is

geftreept, en waar onder zig het Pees -Kanaal,

aan \ end dooreen ovaal merkteken blyi;baar,

bevindt. Deeze is op de kant wel twee Dui-

men dik. Dit zal een bloote Steenkern zyn, _

hebbende geen bladerige tekeningen , op de

oppervlakte , en zig Hoornachtig vertoonende,

Pesach- Een Ammoniet met evenwydige dwarsftreep-

morneten, jes, die de Schaal geheel Kiesachtig heeft, van

binnen Spaathaartig, cok van de Kust van Nor-

mandie, daar ik een Stuk van heb, dat byna

zo dik is als breed, zou byna tot de negende

Soort beboeren kunnen , als zyfide naauwlyks

rri£er dan ééne Winding daar in zigtbaar en

het .middelpunt zeer diep weg gedooken (u).

De

(*} Desze zou tot een middelgefl'gr tusfHen de Amrao-

likten en N lutitötèn behooren kunnen , waar van men (preekt

{Beyira^e fur M&tuf tf/thithti des Mintral - Róebs* Alten*
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De Oppervlakte is zeer fraay getekend met VIII.

Eladcrige figuuren, en het dikke end vertoont tf°<>FI>-

de articulatie van de Kamertjes. Omftreeks AmmQn-^

Koburg in 't Weymarfche vallen veele Kies- ten

achtige Ammonjecen , waar van eenigen zeer

fraay zyn* Ik heb 'er > in Fig. 2 ,
zodanig

eene onder *t Oog gebragt, die ik naauwlyks

tot eenige der gemelde Soorten betrekken kan.

De Stieepen zyn bogtig en fommigen gevorkt;

de Rug is fcherp en eenigermaate gekarteld;

zo dat dezelve van de tiende en elfde Soort

van rtuanl» aanmerkelyk verfchilt. Nader

zou zy komen aan de eerlïe of tweede Soort

van Linnjeus. Men ziet hier uit, dat die

Sorteering haare onvo!komenheden heeft.

Eene , die vry dik is > en door haare evenwydige

S treepen aan de buitenzyde naast met de voor-

gaande fliooktnde, heb ik doorgezaagd en gepo-

lyst : waar binnen zig als een Jongje vertoont. Ik

geloof cogthans veeleer , dat het kieine ronde fi-

guurtje de top zy der VVindir gen 3 wat verfchoo-

ven ; 't welk waarfchynlyker wordt door de

verwarde tekening naar den Mond toe. Voor
't overige zyn de Scheidwandc:n der Kamertjes

blykbaar en zouden 5 door haare Boogswyze

figuur, dit ftukje bykans tot een Nautiliet maa-

ken. Het is in 't midden roodachtig gemar-

merd
\

burg. 1774. p. ï40;) doch de Articulatie der Ka niertjes bc*

trektze hier* Ook zou men dezelve noemen kunnen eer.*

JNfautilietacbtige Ammonia*

II 1. Deel. I. Stuk,
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VJIU merd , aan den rand met Spaath gevuld , ea

stuk
D

a^e verdeelingen zvn volkomen Kies of Mai>

^«^cafiec met eenen Zilverglans; zyn ie hetzelve
£:n

- ook van buiten Koperachtig daar mede br?loo-

pen, hoewel hot, in zyne ingedrukte top- hol-

ligheden, een vulling heeft van Kalkfteen.

Een geltreepte Ammoniet , met een geka-

beldc Rug , heb ik volkomen in Yzer veran-

derd, zittende in een ftuk zeer fraay gekor-

relde ülaskop van Breidbach by Keulen» Ook
heb ik een (luk van een vry groote uit Swit-

zerland , met ecne Belemniec , kelken ook

voorkomen in myne fchoone Ammoniet -Plaa-

ten van Altdorf by Neuremburg, in welken

de Ammons . Hocrens door hunne gedoomde

Randen en witte Spaathkleur zig zo fraay uit*

monftereo.

Knobbc- De Knobbelige of geknobbelde Ammonieten

zyn zeldzaamer. Bert rand niettemin , heeft

daar van nog de zeven volgende Soorten. i6.

Die giad zyn met een gaave Rug ; op de bui-

tenfte Winding: 17. Dergelyken , met twee

ryën Knobbeltjes, de eene cm het middelpunt

geplaatst, van Rolronde figuur; de andere op

\ midden van de buitenfte Winding. ?8. Die

glad zyn met een gefleufde Rug; en Rolronde

Knobbeltjes hebben om het middelpunt. 1^.

Lie gefireept zyn met een gedoomde Rug >

h$>

(v) Zie het II. Deels XI. Stuk deezer Nat, Hijl, blaJz„
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hebbende eenvoudige en knobbelige Streepen, Vin
verheven , met een ry Knobbeltjes naar de HooFt>

STUK
Rug toe: 20. Die gaaf van Rug zyn, met ge- Amm\n
gaffelde verhevene Streepen, en ronde Knob

beitjes aan \ begin der verdeeling van deStree*

pen : ii» Die enkelde en gegolfde Streepen

hebben, m^t Doornige en pieraniedaile Kn No-

bels: 22* Die geftreept en Bladerig getekend,

uitermaate Knobbelig zyn, de geftafte hebben-

de van een Pompoen of wel naast van de Kroon-

Kalabasfen (v) ; gelyk nader blykt uic de door

zyn Ed. aangehaalde Figuur van de Merkwaar-

digheden des Landfchaps van Bafel , waar een ftuk

van 2odanig een is gevonden («0* Men vindt-

ze, zegt hy, dikwils te Maniachi in *t Kanton

vin Bern , fontyds een Voet of een halven

Voet in middellyn f en zeer fraaije in 'c Ax«>

gau , ook daar toe behooiende , als mede ia

Neufchatel en elders.

Tot geene van deeze Soorten, wederom,

kan ik die aanzienlyke GeknobbeUe Ammonie-

ten van de Kust van Normandie t'huis bren-

gen , meer dan een half Voet breed , ten deele

Kley* ten deele Spiatachtig verfleen1 t meteen
Kiesachcige Bladerig getekende Schaal , wier

Rü% e.fei is, rond en onverdeeld» met twee

ryen Knobbels , zo wel op de inwendige als

op

(w) Mirkw%rdi^ der Ltm&fch. Bafit. UI. Stuk, bladz»

289. Tal». 3. Fig. h: niet F;g, 6, gelyk heeft»



4t+ Verstee kingen
VIII. op de buitenfte Winding. Die Ammoniet ,

sTü^ we!ke zi§ m zodanige gedaante, als Fig. 3

^««w/f. vertoont , bevindt in een zeer fraay gepolyst

*en- Plaatje, 't welk ik ook bezit, fchynt tot de

^JoYi.Geknobbelde te behooren. De andere van Fig.

4 , vertoont zeer fraay de bogtigheid van de

Scheidwanden der Kamertjes in een Knoopige

Ammo iet , waar van ik verfcheidene heb, in

een Stukje bleekgraauwe Kalkfbts; die van Vc-

rona in *ta ! ie, zo 't fchynt
>
afkomstig zyn.

Door den gedagten Heer Bertrano zyn

uit Boürgüet eenige Fiauuren aangehaald,

om deeze Geknobbelde Ammonieten a n te

wyzen (x). Ik heb ook kleintjes van dien aart.

Behalve de twee van den Heer d'Amnone,
afkomftig van Ariftorf in 't Kanton Bafel,

Plaat A, V , Fig. 1, a, in geelachtige Kalk-

fteen veranderd , die zekerlyk tor de laatfte

Soort van Bertrand behooren vind ik by

Knor o ééne Geknobbelde Ammoniet, Plaat

L a, Fig. 4; welke tot de Zeventiende Soort

behooren moet , en op Plaat A eenige klein-

tjes; dat nog meer de zeldzaamheid derzeiven

aanduidt»

Naad- of Ten opzigt van de Ammons-JEJoorens, in 't

Wervel-
,

ü enen. 31*

$p*ndyU*
llthtn.

(x) A!s Tr< dts Petrp N# HQt Ct mnet zyn m) eil

256, voor de i6. Soort. N. 262, voor de 17. S. N. iso,

voor de is. S. N. 274 voor de 19. S: N. 278, 281 , voor

de 20. S: N. 18^, 285, voor de 21, Sooit.

(y) NaainÖyfc N. 313, 31*, 5n , 31$. De Hoogleraar

WAL ,
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algemeen, moet men opmerken, dat de Gele- vilt,

dingen of Gewrichten , die in fommige der Hoo?n*

zèlven zig vertoonen,de Vulüng is of Steen-
ST:K#

kern van de Kamertjes , wier Scheidwanden 2^1/
zu ]k een zonderlinge geftalte hebben , dat zy

gedagce Bla^erige Tekeningen op de Schaal

vormen, niet alleen, maar fomtyds zelfs naar

de Naaden van 't Bekkeneel in een Menscfi

gelyken. Aüerblykbaarst is dit in zodanig

een Stukje , myner Verzameling , in Fig. 5

afgebeeld, daar die Naad zo wei in 't midden

als aan de kanten zïgtbaar is; dewyl het, als

't ware, uic twee Leedjes beftaat. De Ver-

fteening is geel Okerig en van Goppmgen

afkomftig, en moet uit een ftuk van een vry

groote Ammoniet zyn* Zekerlyk b hoort zy tot

de zogenaamde Spondylolithi of Wervelfteenen ,

waar van Bourcuet zeer lompe Afbeeldingen

heeft, door Wallkriüs aangehaald (y).

De Heer Linn^üs heeft niet alleen orthoke-

de kleine Ammons-Hoorentjes , door P L a N .

iatiCten *

cus in
9
t Zeezand van Rimini ontdekt,

tot zyn Geflagt van Nautilusfen t'huis ge-

faragt ; maar hy betrekt ook daar toe het

nog nooit gevonden Origineel der Ortho-

Wallsrius heeft geiigten Heer Errtrand, zonder hem
te noercen

, in»yne verdeeling der Ammonieten (Syst. Min,
Tom IU p 478 - *8i

, gevolgd; uitgenomen, dat hy in plaats

van deszelfs Ia mie Soort, die hy niet gekend zal hebben
t

ftek de Stokken van Ararcions - Hoorens en daar onder ook
dceze 5pondy!oiithen.

ÏII«DS£L«I. STtfiC.
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Vin. keratieten (z). Men moet evenwel be-

Hoofd kennen > dat die Kleintjes in 't gedagte Zee-
STÜ *- Zand , naar een Rammenas-, Radys- of Slaa-

SttaJ^'Zaadje gelykende, zeer veel overeenkomst daar

mede hebben ,
gelyk Ghalthieri door onc-

zsglyke Vergrooting toont , dezelven ook den

naam van Orthoceras geevende , dat is regtè

Hoorn (a . Zy maaken verfcheide Soorten daar

van uit (b) , die met de Verfteende, welke ia

Swceden zo overvloedig vallen , niet vol-

maakt ftrooken. Deeze ftelc de Ridder tot dg

tweede Soort onder de Helmintholithen (s) f

en merkt aan, dat de Schaal regt is, voorkó-

mende van de dikte van een Pennefctiaft tot

die van een Arm > dikwils één of twee Voe-

ten lang (c)jde Oppervlakte in fommigen glad,

ïn anderen met gekielde Leedjes , gaande het

Spuitje of Pees -Kanaal in de meeftea langs de

eene zyde.

(z) Nautilus Orthoceras. Nat. Eifiê I. D. XVI. STuité

bladz. 4t.

(a) Indé Teft. Tab* 19. Fig. L , M , N« O f P, Q^,

& , S.

(b) Nat. Hifl. als boven, Nadz. 37 -4t. fNautllus Rspha-

aiïfrum , É. phahus , Radicula , Siphunculus, Lepumen &c»

fa) Helmintholtthus Nautili Orthocerz. Helminth. Ortho*

cerotes* Syft. Nat. XII. Tom. UI. Gen 41. Sp. 2. Hel»

rtiinth. Nautili re&i. Mus* Tesf. 85. «CHR*B. Lith* 10$*

N. !!• Orthoeerotes. Brfyn Dolyth. 28. VoG. Min. Alvco*

lus, SCM^UCHZ. H<?/v. 7. f. g. DUuv. 9*8. Radius articu.'atusi

Gmel. ./rff* Petrop. Hl. p. 246. Tubuütes polythalamius.

WoLTe ?*» Tubulus concamcratus. Klein* T*£. 7.



LiNNiEcs merkt aan , <iat het Origineel vul
deezer Petrefakten , die by or.dcxftelt in de Hoofd*

diepte der Oosizee te huisvesten , verlooren
8™**

zy. Zonder twyfd, zegt hy, onthoudt het %ig

aldaar ; dcch ik meen dat 'cr veel reden is

cm daar aan te twyfelen (d). Men kan geens»

zins den oirfprong aller Petrcfakten van de

naaste plaats afleiden , offchoon dit wel de

greotfte reden van zyn vermoeden zal geweest

2yF , dat men dt zeiven zo overvloedig aantreft

op Oeland f Gothland en in andere deelen van

S weeden. In Kalkfteeaen kwamen zy in West»

gothland voor , zo wel als op OcJand 9 een

Eiland aan de Sweedfche Kust , alwaar menze
Dartar noemde en overvloedig waarnam, in«

zonderheid in de roodachtige Kalkfteen met

'blaauweStreepen. Zy waren meestendeels uit-

wendig roodachtig , fomtyds als Bloedfteen

;

ee-

2 -8. CochVitx non tttóna^ï, Conlci vel Cylindrïci , conca*

merati. Wall. Mï** Torn. II. p 47

(O Ja wel vier Voeten lang vindt menze in de Sweedfe

Siecn, die tot Vloeifteenen wordt gebruikt , volgens den

Heer Walgh, VêtJI. Zaak^n UI. D. Uadz. 16u Zo dat dse

Schryver 't dan n et regt heeft , die zegt
, zy zyn zelden

langer dan een Span. Utytrage fur Naturgefcbicbte. Altenb.

17 74* P- I72-*

(d) Habitat fine dubh in Alytfo Mat is Ealthici , zegt hy

in Syft. Nat» uts. Maar in zyne Watgotbifche Reize ver*

klaart hy , niet te weeten , of decze Schepsels zig nog

„ op den Grond der Oostzee onthouden , dan door den

*»*yd, gelyk de Haringen, zg in het diepltc der Westzee

w begeven hebben"

Dd
III. Deel. I.Stuk.
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VIII. eenig^n hadden de Kamertjes inwendig hol ,

stuiT
mst witte Spaath-Kryftallen op?evuli , waar

GrtLke van ^e mce^en zeskantig als het Zee. Zout.

rêtkttn. Gedagte Steenen zyn het, daar men Kalk van

brandt in dien ooH. Te Koppenhagen, daar

de Kerken, de Voorzaalen in veele groote Ge»

bouwen, ja zelfs de Voetpaden aan de zyden

d^r Straaten , met Plaaten , van graauw en rood

Oelands enGothlands Marmer, gevloerd zyn;

komen in die Plaaten , hier en daar, volko-

mene en duidelyke Orthokeratieten voor* Elders

zegt zyn Ed. , dat zy in Sweeden meest gevon»

den worden in Laag - Marmer , zeldzaamer ia

Ley- of in Wetfteen (e).

schoone Het is een donker graauwe Marmer -Steen

o7thoker
h

a

C
.
uic Sweeden , in welke die fchoone Orthoke*

tiet ratiet legt , waar van de Afbeelding in Fig*6 f

6. op onze Zesde Plaat, is gegeven. De inwen-

dige geftcldheid vertoont zig , in geene der door
j

Knorr en Walch aan *c licht gebragte

Verfreeningen van dien aart (ƒ )., zo fraav en

duidelyk. Het Stuk, dat de langie van meer

dan zeven Duimen heeft, is aan 't afgezaagde;

en i anderhalf Duim breed. De doorfnyding
\

loopt een weini - fchuins, 't welk maakt , dat

nien m de Grondvlakte het Pees -Kanaal, *t

welk
i

(*} Nobis frequentisfimus in Marmore ftratario , rarus iti

Sdsto f Cote; Odandiae
, Oftrogothiae, Westrogoïhi* , Kin- I

nckuile» Sy/l* Nat.

(ƒ; Naainclyk in *t werk over de Vcrjlunü Za*h**
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welk hier nagenoeg regt in 'c midden is f over- Vïït

dwars byna rond afgefneeden , en op de zy-
S

^°°FÖ*

de , daar het anderszins orzigtbaar moest zyn, 0rtk^
vour een gedeelte overlangs geopend ziet, zo raÜ€t'**

als het door de Scheidwanden der Kamertjes

loopt. Deeze zyn halfmaanswyze bepaald, ia

welk opzigt de Orthokeratieten nader aan de

Nautilieten komen , dan aan de Ammonieten,

ïot welken menze voorheen betrokken heeft

gehad. Uit die fcheeve doorfnyding ontftaae

ook misfehien de fchynbaare dikte der Scheid-

wanden t welke gemeenlyk zeer dun zyn. Wie
weet, noe lang wel dit Petrefakt in zyn ge-

heel geweest zy? Het heeft thans nog by de

twintig zigtsbaarc Kamertjes. De Verfceening

is Spaathaartig met eenige Oker- Vlakjes en ia

de holligheden ziet zy zwartachtig > *t welk

mooglyk van eenig ingemengde YzerdeeleD

entfeaau

Deeze myne behoort dan tot de Kegelvor-

mige Orthokeratieten , die eene gladde Schaal

hebben. Sommigen komen voor met eene

ruuwe * anderen met een gegroefde of gerib-

de cn eenigen met eene Schaal die als mei

Naaden aan malkander is gevoegd. Men vindt

'er ook die byna Rolrond en die eenigszins

ge-

it. D%tL rl A. vr, A. VUT, in 't III. Dfel Supplement»

Flaac IV. a, JFÏf. a? IV. b t
Fig. z % $: IV. c, 2%. i

$ s 4

6: tv. d, Fig. 4, 5, * , 7 IV. c: V. d, i%, 1 , 2. Jtö

a t Fig. 6 cn PI. XII.

Dd 2
HL Deel. I. Stue.
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VUL geboogcn zyn en fommigen een weinig plat

wük;°"
gedrukt, *t welk 'er te meer den naam van

örthke- eene Verfteende Kreefte- Staart aan kon do<?n

rttkten.
geeven , door de Natuurkundigen van de Zes-

tiende Eeuw. Ik heb 'er zodanig een van aan-

merkdyke grootte , in Arduinfteen zittende van

Vifec by Namen of daaromftreeks , en kleine

uit Bareuther Land, allen in witte Spaath ver*

anderd. Daar is 'er een gevonden, in wier

Pecsbuis een kleintje legt , van een andere

Soort (g).

In het begin der tegenwoordige Eeuw was

dit Petrefakt nog zeer weinig bekend en voor

een medefoort der Belemnieten aangezien;

Omtrent vyftig Jaaren geleeden werdt hetzel-

ve door de groote Natuurkenners , Klein
en Breyn , ten naauwkeurigfte onderzogt en in

Plaat gebragt (li). Sedert zyn de Orthokera-

tieten langs hoe bekender geworden > doordien

menze niet alleen in Sweeden en in *t Meck-
lemburgfe , maar ook in andere deelen van

Duitschland en in Switzerland, ja zelfs in Si*

berie , zo wel los als in 't Gefteente zitten-

de, en van allerley grootte, gevonden heeft.

Gewrïchte Behalve die Orthokeratieten , welke half-
Orthoke- maanswyze Scheidwanden hebben , komen 'er

ook enkelde voor, ma gejlingerde Middelfchot-

jes; ten minfte befluit men zulks uit de brok-

ken

(g) Bedrage {ar Naurgefibichte* Alteab* 1774, pag. 173*
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ken van Steenkern , die dergelyke getande Ge- VI fT.

wrichten hebben als de Ammonieten en niet %oom*

i
geboogen zyo. Walch beeldt zodaoigen op

s
^**,^

i zyne laatfte Supplement- Plaat af, omftre ks ratkte^

\ Dantzig gevonden en byna e ;n Vuist dik. De
Franfche Heer Davila hadt 'er drie uit

Normandie, van eene Cylindrifehe een we ig

fimengedrukte figuur; twee de Schaal nog heb-

bende, met eene Bladerige tekening gelyk de

Ammons - Hoorens, als een blyk der geflinger-

] de >cheidwanden , zo hy aanmerkt. In Af-

beelimg is het maar een Pink dik. De Heer

Baron vai% Hüpsch deezeGewrichte Orcho-

keratkten in 't Lm 1 by Aken ontdekkende ,

gaf 'er , by de befchryving , den naam van

Homaloceratiet aan. Klein hadt deeze Ver-

fteemng zo duifter gevonden, dat hy dezelve

Lapis Sphingis of Raadzelfteen doopte.

Dit moet, buiten twyfel, de duifcerheid op. pl. vu

helderen, van die aartige Maastrichter Petre- *^ 7m

fakten , nasr een Staartje gelykende, waar van

myn Exemplaar , uit twintig Leedjes beftaan-

de , welke ten deele los in malkander zitten , ten

naauwkeurigfte hier , in Fig. 7 , is vertoond.

Zeer duïdelyk ziet men dus de wederzyafche

Inleding, gelyk die der Wervelbeenderen^ al-

»

leen*

fb) Klein de TJ>u£% Marinis. GeMi 173 1, & BREYtf

de polytbalamiis, Ibid. 1732.

Dei 3
III. Dzel. I. Stuk.
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VIII. leenlyk ontftaande uit de bogtïgheid der Scheid*

Hoofh^ wanden en de opvulling der Kamertjes, met
*7Q**

oh
ecne Kalkachtige Stoffe , die uit den gcelen

ritmen.' ziet. Hm Pees -Kanaal, dat langs de ééne

buitenzyde leept , is zigtbaar in ten Leedje

\an een wat dikker Stuk, dat ik heb van dee*

%s Verlteening , welke ook door den Heer
Waixh is belchreeven (i).

Van de Oithokeraiieten zyn thans, zo ge

zegde Hoogleeraar aanmerkt , ten opzigt vaa

de inwendige geftalte vier Verfcheidenheden

bekend* De eene heeft de middelfchotjes

caar de Punt verheven-, de andere omgekeerd

of holrond ; een derde heeft dezelven fcheef en

een vierde , hakkelig gehoekt , gelyk deese

laatften (&). Dan komen 'er nog geringde

voor , welke zeer klein zyn , door hem ook

in Afbeelding gebragt (I).

Betera- Hier moeten nu, naar het denkbeeld der kun
sicten*

digf,e Lithologisten , de JB e l em w i e ï e n vol*

geD , ais insgelyks tot de Feelkamerige Fyp

b

(i) Nfturförjcher VI, STUK, p. 170.

(k) Naturftrfcher IX. STUK , p4 2S8.

(/) Vttjl. Za*ktn* HL Dkkj- , Plaat IT a, N. 2. Zie

Naturf. VII* Stuk , p. ari.

(*) Melvpixthêiuhus Alcyonii Zync urii. Syjf. Nst.XU.Tom

111. p I7*« ^cn 4ï. Sp* 23 Tom. U p. 2.

5295, N* 7. Helffiintholithus Nautili Conici. ^£9;. 7Vj/« lt*

Gbow. Lap. 71 Petiificara Yermium Holothuriorum. SCHBE

f 47* Tubulitcs polythaiamius Conifoimis, Wol
JtoU % 3$. Tubttlus Aflariaii. K^ïjn* Gf^«* 173 1« Quai
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behoorende. Dit zyn die Pecrefakten, welken viIL

de groote Linna^s, zeer zonderling , noemt 3
Hoofd-

VtrlUenin* van den Zee Oranje Appel (*) #

1 >ie Aicyonie , naamelyk , is een rondachtig ten*

Lighiam ,
geiyk zyn Ed. dezelve als Bol- of

Kloutiond bcfchreef , en dus kon zy wel het

Origineel zjd van den Steen van Bononie,doch

niet van de beicn;rieten , gemeen yk l y>*cu*

rium gstyteld. Veeleer mogt men dceie van

[
Worm ehtige Senepze'en afleiden, hoewel zyn

Ed* weleer dagr , dat zy tot de gegravene

onveranderde Schaaldieren te betrekken wa.

I
ren ( m ). Dus is die G roote Man in zyne

denkbeelden 7 eer veranderd : wa neer by ze

als de Veriteei ing van een geheel week Zee*

fcchepzel aanmerkte.

Hy achtte het wenfchelyk , dat de genen,

die door de Kroes n Zee voeren , aldaar het

Origineel moeten opfpooren van dit Petre-

fakc (n). Mooglyk is dit de leus geweest

voor

T. 7, f. Lapis Lynris* GïïSN. lap* 9*. DALB Vharm*

5c. R tmpn. Mus* T. 50. f. i-5» BADH. Bad. fig 32,

Belsrnnita frusficus» Breïn Polytb* 41, Fig. j, 7. fceletn-

nïtes. ALDR* Mus* <i8. GkSN. Petrif. 40 ^ Bciemnhes

Suericus. Erhaft, Dis/. Wien. 1727. Qua to Fêg, z.

Strü&ura indcar, Lapidcm non csfe mter Pètrtficsu

transfu!>(tanti3t3 referendum , fed ad Testacea Fosi lia et irn-

jnutajra amandandurn, jW»s. 7>5/.

(*, TJtinam hxc (edulo qujercrent , quï Mare Paciiïcum t

„Fuco natante ohre&um , adount. ïhld Het b ykt dat ayn

Ed. de Kroos -Zee bedoelde, hoewei men die niet zodanig

noemt*

Dd 4
UI. Dut. L Srv-K.
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Vilt voorden Heer Fermii*, weleer Apotheker
Hoofi>- te Suriname, om op zyn terugtogt hetzelve

. aldaar, zo hy meende , te vinden» Ten min-
Belemme» .

f
? *

a*. fte beert die daar van breed opgegeven, int

een Vertoog dat mee de Afbeelding is publiek

gemaakt (o). De gelykheid van geftalte heeft

het fommigen ook daar voor doen houden;

doch anderen, het naauwkeurig befchouwende,

meenden , dat het niets anders dan het van

Kop en Armen beroofde Lighaam vin een

Spaanfche Zeekat zy. Waarföiynlyk zal hy

0 dan ook niet de vyfhooderd Dakaaten beko-

men hebben >
welken hy eischte voor dat raare

Schepzel (p)l

Dus Wyft dan de afkomst der Belemnieten

rogduifter, welken Woodward vooreen

Mineraal Voortbrengzel en Langius voor

Stalattieten gehouden hadtj Gesnerus en

Libavius voor verfteend Barnfteen. Niet

minder wordt de gisfing van GHEoiNU$,m
de Verhandelingen von Banonie, dat zy door

Kryflallizatie of Tartarifatie mogten voortge-

bragt zyn, door de regelmaatige ftruéluur om-

ver geftooten. Om die zelfde reden kunnen

zy ook niet , volgens anderen , voor Hoorens

of Tanden van Dieren , voor Pennen van Zee-

Egels of voor faoiengroeizels in de holte van

Worm-

Co) Bihllotheque des Sciences T»rn. XXVI. Part. I.An

1766. Art. 4. p. % j.

(p) Beytrage fur Ndiurgefcbkhte* Alrenb. 1774, p. 130

Zie ook Walch Verftewde Zaafcn* li. Dkel, die daa* rajt,

seer omlhndig fpreekt, II, Stuk , bladz. 434.
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Wormbuisjes, of enkele Steenkernen gehouden Vilt.

worden. Men kan ze, nu derzeiver Kamertjes
HoOF0 *

of Celletjes en Peesbuis ontdekt zyn, tot de
Bel

*
.

Vcelkamerige Zee - Pypjes betrekken , met denrw. *' '

geleerden W alch, die ze tusfchen de Tu-

buliecen en Orthokeratieten plaatst (g).

Dat zy het Lyncurium of de Lapis Lyncis vetfchii-

der Ouden zyn , is nog niet volkomen uitge-^J
inf

"

maakt- Men noemtze gemecnlyk Pyljleenensi™-

Straaljleenen of Donderjteenen ; welke laatfle

benaaming afkomftig is van het ongerymde

denkbeeld , dat zy met het Onweer uit de

Wolken zouden nedergefchooten worden. Die

van Pylfceenen zou wel de eigende zyn, als

met het Griekfche woord Belemnites, dat op

de uitwendige fpitfe Spiesachtige gedaante ziet

,

overeenkomftig. Straalfieenen kunnen zy hee-

ten, wegens de Straalige verdeeling van bin-

nen die zig in de breuk openbaart. Men beeft -

ze ook Raavenfteemn genoemd, als naar een

Raaven-Bek gelykende en Tover - Kaarfen ,

wegens de geftalte. Dit alles firookt beter

dan de naam van Los -Steen {Lapis Lyncis) :

om dat zy , zo veel men weet, geen de min-

fte betrekking hebben op het Dier van dien

naam (r).

In

(q) Claifificavons TaUUen* p. 32* Item Natur/or/eber I.

Stuk. N, 8 p 199. Tab. Ilï. Fig. 1 , *, Item Ehrhart de

Mclemn. Suevlcis
, Fig. 8.

(r) Dc Lapis Lynch w^s by de Ouden een edele Steen ,

Dd J doos»

III. Deel. I. Stui,
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VUL *n ^e meeste deelen van Europa komen de

^dooFD* Belemnieten, zeer dikwils
,
geheel los en vry t

*Tim doch ook in het üef eette zittende, en van

%tn!

Umn S
' veelerley grootte voor. Van kleiner dan Schoen-

maakers Pennetjes , hoedanigen ik 'er verichei.

dene uit Switzerland en het Wurtembergie

heb 9 loopen zy tot de langte van een Vo t of

nieer en de dikte van één of twee Duinv n.

Men heeftze ook gezien van byna een Elle lang

en een Arm dik (*}* Ter langte en dikte van

een Vinger , of daaromtrent , vindt menze meest*

De figuur is gemeenlyk Cylindrifch^aan 't end

gefpitst , of Kegelvormig , en fomwyien in 't midr

den dikker, gelyk een Weevers -Spoel. Het on-

der - end is veelal afgebroken
t en vertoont Jan

een geftraalde Oppervlakte ; anders h~eft het

een infchieter.de Kegelvormige h' ite. Het bo-

•venend eindigt fromp rond of f pies , en heeft

ook wel een puntig Knopje , dat in eene Be*

lemniet van Maastricht , welke ik in het

Zandig. Gefteents leggende bezit, zig zetr duf*

delyk vertoont, en, a^zo dezelve nog haaien

Natuurlyken Rok heeft , zou men met den Heer

Walch mogen vermoeden 3 dat het in ,an*

de*

doorfchynend , rood of Vïammïg van Kleur , zonder bepaalde

figuur. Bfrtrano. Bi&ion. uit Theopkrastüs , by wien

't Lyneuriam gegraven Barnfteen fchynt te zyn, als uit de

fis van den Los geboren. De Lapid. p, 395*

(*, Naturfgr/cher VI* STUK , p. 1*5*

(4) WALtfcK. Syft. Min. Tom, II. p 448 WALCH J^iV

Jïunck Zaakn. II. D. II. $TUK 9 bladz, 423* Dceze fpreekt

vui
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deren ,
die_ glad zyn , afgeüeeten ware en dus

de
%

Belemoiet Natuurlyk toebehoorenie. Im- STÜK4
"

mers, dat zy op die raamer rond of flomp ge- BtUmnk*

topt geworden zyn , is fommiger deckbeeld O).
ten*

Deeze Belemmet , een half Voet lang, fchynt Het in*

nagenoeg volmaakt te /yn, alzo de Wand der *^d^
holligheid, van onderen,. daar die geheel met

Zan iiteen is opge vuld, de dikte maar van eens

Menfchen Nagel heeft. De op zyde loopen-

de Sleuf fchynt de diepte te bepaalen van die

Holte, wier Steenkern of opvulling, Alveolus

genaamd, in anderen als uit veele Leedjes of

Gewrichten is faraengeftekl en dus zal die

Sleuf waarfchynlyk met de Peesbuis , wier

aanhechting mooglyk door eene Naad , in de

meeftcn tot den top loopende , aangeweezen

wordt, overeenkomftig zyn. Voorts behoort

zy tot de half doorfchynende, van Kleur byna

als Barnfteen ;
gelyk onder den witten Rok

zig hier en daar openbaart.

Van die zelfstandigheid vallen de Belemnie*

ten in Zandfteen by Maastricht en Kalkfteen

by Aken, en deeze, die men ook overvloedig

in Sweeden* Deenemarken, in 't Pruisfifche,

08S-

van een rondaehtig Knopje , doch vertoont hetzelve , zo veel

ik* weet, nergens in Plaat; geïyk ik het ook hy Klein of

anderen niet vertoond, ja zelfs nret gemeld vind; want hee

doorboorde Tepeltje van Breyn, de plytkaUmih a p. 4»,
kan naauwlyks d*ar voor vertrekken*

ÜI»DnL»J.STV£,
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VUL Oostenrykfe en Wurtembergfe vindt, zouden
Hoofd je ejgenklyke Lyncuria of Los fteenen zyn*
SX

m̂nie
Oe overigen zyn donker graauw bruin, wit of

a*. zwartachtig* welke laatften men Riavenjtee*

nen noemt. De oppervlakte is dikwils geheel

glad % fomtyds ongelyk en als ingevreeten ,

fomtyds overlangs of overdwars geftreept, of

diep gefleufd.. Die geheel Cyündnsch , als

Kapittelftokjes zyn , noemt men Fingerftee-

nen> Somwylen hebben zy de Punt een weinig

krom en vallen ook wel KogeJrondac .tig 9

wanneer het kleine brokken zyn*

Huisje der Zeldzaam , immers , komen deeze Petrefak*

ten!

mnae
"ten compleet voor. Het ondier -end is door-

gaans afgebroken , en het Huisje , zo genaamd >

1 dat de Hoke opvult , wordt ook wel op zig

zelf gevonden» Anders zit het nog in zy»

ne Holte , gelyk ik 'er een bezit , 't welk

uit meer dan vyfentwintïg Leedjes of zoge-

naamde Schotteljlemtjes befcaat , die men ook
wel afzonderlyk vindt. Verfcheide Afbeeldin*

gen zyn daar van door K le i n (t) , Brryn
en Walch gegeven (u) 9 welke laatlïe ook

derzelver inwendige zelfftandigheid
, doorge-

fneelen, vertoont, en daar uit bewyst, dat zy
aan de Punt als uit in elkander fteekende Schaa-

ïen of Doppen beftaan. Dit blykt ook duide*

lyfc

(f) Dt Tuhulis Marinit. Tab. VII, VIII.

(u) Vtrfïecnds £*aken. II. D. II. STUK , Pteat I & I*. &
Supplement- Plaat Ta'). iV«f. ia *c III. Deel.
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lyk in een Plaatje van Altdorfs Marmer , \ geen VUL

ik bezit, en waarin de Belemnieten bv andere
Hoo - D *

STUK
Zee- Schepzelen leggen; 't welk derzeiver oir- Reim^
fprong uit den Oceaan niet minder bewyst,dan «*.

de menigte derzelven, zig bevindende in de

Mord dier groote Verfteende Ammoniet van

de Kust van Normandie , waar van ik hier

voor gefproken heb- De geleerde Breyn
vondt in de Pruisfifchen , omftreeks de Stad

Dantzig, een doorloopend Buisje, van den top

der Holte zig uitftrekkende tot aan de Punt ,

eindigende in het doorboorde Tepeltje of Knop-

je, voorgemeld ; 't welk de Struttuur deezer

Schepzelen nog nader brengt aan die der Am-
monieten en Orthokeratieten (v).

Oudtyds werden de Belemnieten voor Ge-

neesmiddelen gehouden. Gewreeven, gefcarnpt

of afgefchraapt , geeven zy doorgaans den

Stank van gebrand Hoorn , Zwavel of Stink-

fteen; *t welk derzeiver Dierlyke afkomst aan»

toont; om dat zy dien Reuk niet hebben van

de Legplaats of Bedding* Heet gemaakt, en

met koud Water befprengd , fplyten zy ge-

woonlyk overlangs en worden , door een fterk

Vuur, tot een geel doorfchynend Glas* Met
Sterk Water bruifchen zy op en worden daar

van

(v) Ds pol jh&iamis. Tra£. de Belemnhls Prusficis, ut»

fmpra De Hoogleeraar Walch tracht ook dit doorloopend

Buisje aan ta toonea , Naturf. U Stuk ; doch d e vooiwex?

pen £«
:'ykcii weinig naar de gewoons Bclenmicten.

HL DsEL.LSlUS.
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VIII. van ontbonden , terwyl de buitenfee Rok on-

Hoofd- befchadigd blyft Door Destillatie gecven zy
*TUKt

een brandig ruikend Vogt , dat met een vlug

Pisachtig Zout bezwangerd is * doch leveren

geen Olie uit (w).

Limieten, Tot de Orthoiceratieten zyn door fommigen

ook t'hu s gebragt die zeldzaam * Petrefa<cen,

welken men> wegens de kromhoornige figuur,

LiTüifiTEN noemt* Zy gelyken , in alle

opzigten , naar de voorgaanden , uitgenomen

dat de Punt, of 't dunfee end, Spiraal is om-
gedraaid, vertoonende zig met het zogenaam-

de Posthoorntje van Rümph/üs, zo in als

uitwendig, dennaate overeenkomfiig, dn men
*t zelve als een Origineel daar van kan aan-

merken. Men heeftze , meest in andere Stee-

nen zittende, zo wel in Normmdie, als by

Verona in Italië , in witte Kalkfte-n ; niet ver

tan Praag in Bohemen in zwart en wit Mar-

mer; in Pommeren als ook in Sweeden, aan-

getroffen.

By Klein vindt men de Afbeelding van

zulk een Petrefakt , 't welk hy zegt de Pees-

buis tusfehen 'c middelpunt en den Omtrek te

hebben (#). Bueyn gaf een niet minder fchoon

Stuk, van dien aart, aan 't licht, 't welk hy

eer dan Klein bezeten hadt (y> Beiden

gaf

(vj) EHRMART de Belemn. Suev. p. 50. WALiMU Syjim

/Mn, Tom. Ih p. 4*0.

(x) De Tukul. Marin, T*b, V, Letu B*



yiN ConchvliZh. 43I

aaten zy in dat "Aschgraauwe Oelandfe Mar- VIII.

Hier, \ welk te Dantzig veel gebruikt wordt
gï
°°FD*

tot bevloering der b. neden - Vertrekken en Keu-
Li:aitttlt,

kers. Walch heeft het «elfde Stuk, zo 't

fchynr,met Kleuren in Plaat gebragt, benevens

verfcheide anderen , die min of meer volkomen

zyn(z). Op Plaat IV, by Knorr, vindt men 't

zelve en op de volgende, in dergelykeSweedfe

Sd en , een andere die weinig omgekromd is ;

doch een derde, op Plaat IV. b, in rood Mar-

mer uit het Mecklemburgfe , heeft een zeer

fraay gekrulde Staart, in menigvuldige Ka-

mertjes verdeeld. Zyn Ed. heeft daar in ,

gelyk in de overigen ,
opgemerkt , dat de end-

fpits of Punt het midden niet fluit ,
géi k in

de Ammons-Hoorens. maar een ledige plaats

overlaat , welke gevuld is met het Gefteen-

te; zynde de Draaijen geheel of gedeeltelyk

van elkander , ten mintte van het regt loo-

pende Lighaam, afgezonderd. Hy hadt'erniec

meer dan twee of ten hoogfte drie Draaijen

in waargenomen en alle de Limieten , door

hem afgebeeld, leggen in Gefteente.

Ik heb uit Sweeden een zeer fchoone Li-

tuiet, met byca dertig Kamertjes, geheel los
'*,8,s*

en buiten de Matrix met de Gieren digt tegen

elkander aangeveegd , en een zeer zïgtbaare

difc-

(y) De pelytbalamiis. p. s7- Tab, II. Big. IS

(*) Naamelyk in 't Hl. Deel dei Verflttnde Z*«foni

gsippl - Haat iv, IV a, b,c,d en Plaat IX. b , c,

HL DfiEL.LSTok,
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VIII.
dikke Peesbuis naby den Rand , als in Fig. 8*

Hoofd- Dezelve is gevuld met een Afchgraauwe Stee-

stük. E jge stofFe. Uit deeze blykt , dat 'er wee-

^'"^zentlyk zyn met niet meer dan twee Gieren*

Ook bezit ik een dergelyk Petrefckt in rood

Marmer van Bareitb, alhier in Fig. 9. voorge-

fteid, welks Staart of Top -end ten minfte drie

Windingen heeft, zynde in 't midden gevuld

met witte Spaath , en voor 't overige, geiyk

het Lighaam, met Marmer van de zelfde Kleur

als 't Gefteente* Het h in Kamertjes verdeeld,

die, in het omgedraaide end hier niet zigtbaar,

mooglyk door 't een of andere toeval vernield

zyn: ten ware de fcheeve legging ten opzigc

van de Plaat zulks veroirzaaken mogte. Dit

is misfehien ook de reden , dat hier de Pees-

buis zig niet vertoont (a).

Tubulk- De Tubïjlieten verfchillen van deOrthoke-

ratieten en Lituieten alleenlyk daar in , dat zy
een doorloopende holligheid hebben , zonder

Scheidwanden of middelfchotjes. Dit is al-

toos , wanneer dezelven zeer klein zjn, niet

zo gemakkelyk te onderfcheiden , en maakt

echter een weezentlyk verfchil Daar ko-

men

(a) De Heer WALGH merkt aan , dat 'er maar drie ge-

deelten van Europa bekend waren , in welken men Lituie-

ten gevonden hadt; Gothland en Oeland in Swecden , Nor-

mandie aan de Kust van Vrankryk en het Mecklemburgfe,

by de Oostzee* De afk rost deezer myne is derhalve uit

ven nieuw gedeelte , naaraelyk Frankenland of de Franki-

sche Kiens, Vogus wordt door hem een nieuwe Soort va»

Li*
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rneti van dezehen voor die de geftalre van ^IIIa

Lituieten hebben > dac is aan 'c end geheel ^u^"
krom geboogen zyn (c). Anderen zyn volko-

xnen regr en maaken eenvoudige Pypjes u\t\ Un*

doch wel de meeften hebben eenige kromte

en fchynen niet dan de Verfteeningen te zyn

van die Natuurlyke Hoorntjes , welken men
Entalia en Dentalia noemt 3 in de Conchyü-

ologie bekend, onder den naam van Olyphants-

'en Wolfstanden. Naar die Geftake worden

xy dan ook in Entalieten en Dentaüeten on-

derfcheiden» Men vindt aannaerkelyke Ver-

fcheidenheden van Dentaüeten, toe één of an-

derhalf Duim lang, by Stemberg in het Mec-

iemburgfe (d). Van beiden heb ik voorbeel-

den onder de verkalkte Conchyliën. Daar ko-

men in het Steenryk ook voor, die van de

Natuurlyken verfchillen en niet gemakkelyk

tot de een of andere t'huis te brengen zyn

De Geleerde Heer (oannes GESNERüStfe!ideten4
.

heeft den naam van Helkieten gegeven aan ze nïngfteê*

ke- ncn *

Lïtuieten , dié niet Cylindriseh maar Kegelvormig zyn , in

Plaat vertoond en van dezelven omitandig gefpioken* fta*

turforfcher. U Stok* Art. 7« Tab. I.

(t>) Zie Natutf. VII. Stum % p 211-214.

(O Vtrji. ZaAkn. Ut. Deel, SuppL Plaat Vil ,a.N.*,7*
(d) Naturforfcher XI. Stuk , p, ffi.

(e) Zie Verft. Zac^n , II. DftRi > XVI* Koofdftuk'en Plaat

1 ,a. K 1 -6 , dat bentalietéh zouden zyn: III. D. Suppl, Plaat

V, 3. N 3. Entalieten* als ook netzo even gedagtc VIL
Srvii des Naturforfchers 3 Tab* IV,

Ee
HL Deel. I. Stok.
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VUL kere platte Steentjes , welke volmaakt de gei

Hoofd- ^a ] te hebben van Penningen ; weshalve men-
STUK» v

fMtie. ze billykook Penningfteenen geheten heeft (f).
Un> Zy voeren dien naam met meer regt dan de

Brattenburgfe Penningen van Stob^üs voor-

gemeld en befchreeven , als welke de figuur

van een Bekkeneeltje hebben. Anderen gavea

'er den naam aan van Phacieten . om dat vee- v

len derzelven , van de kleinften , zeer naar

Linzen gelyken ; des menze ook Lentes La*

pidece getyteld heeft; als of men zeggen wiUe,

Linzen Steenen. Anderen vergeleeken ze by

de Lenfen , die men tot Vergrootglazen ge-

bruikt. En 3 om dat zy , in het Gefteente dwars

doorgefneeden of afgedeepen , dikwils de fi-

guur van Koorn- Graantjes voorftelden, gaven

zy aanleiding tot den naam van Kom^n^Koorn^
en Zandjleenen , welken men die Steenklomp*

jes heefc toegelegd.

Walch geeft een geheele Plaat met meer

dan dertig Afbeeldingen van Heücieten 3 gelyk

dit Petrefakt , wegens de inwendige Spiraale

draaijing, genoemd wordt (g). Alle dezelven

waren afkomftig van Verona in Italië en bleek

bruinachtig uit den geelcn gekleurd. De groot-

ftea

(ƒ) Cochlitar occulte Spïrales, utrinque convexi , for»

ma Nuaiismatis vel Lentis Opties. Helicïtg. WAlieb»
Min. Sp. 490* p. 483. Lapides Namismales CtüSii. La*

pides Fmmentarü Impeü ati. Lentes Lapidex SCH£UCH»
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ften waren op een Kwartier naa twee Duim in Vïtt

middellyn , de kleinften byna een vierde Duims ^
OOFD'

en tusfcfien deeze grootten zyn de meelten
Htlkkm

bepaald. Daar komen echter in de Swïtzerfche "n*

Alpen en in de Saxifcbe Gebergten voor, van

derdhalf Duim over 't kruis, zo gezegde Heer

Gbsnerüs aantekent* De menigte derzeb

ven is op fommige plaatfen van Europa zo

groot , dat men in Sevenbergen in Bongarie

een geheel Veld , waar de Ryweg door heen

loopt, met dezelven als bezaaid vindt, zo dat

men 'er in een Kwartier Uurs of minder een '

Schepel van zou kunnen opraapen , zo Bk>uck-

mann meldt (ft). De grootfien, zegi hy, heb-

ben aldaar omtrent de grootte van een Gulden

,

synde wat dikker dan de Veronecfche en brui-

ner van Kleur; ten minfte die ik van beiden

bezit, rykelyk een Duim breed. Die vanChau-

raont vallen omtrent een half Duim groot en

kleiner , hoedanigen ik ook heb en van Maas-

tricht , alwaar zy geel zyn. In Switzerland

zou een gehcele Berg vol zyn van dergelyke

platte Penningfteentjes, die ook in andere dee-

len van DuitfcWand , Vrnnkryk en Italië, zo

los 5 als in Kalkfteen 9 Marmer of ander Ge-

fleen-

(g) Naamelyk Tab, A. Vïï in "t II. Deel der Verft. Zaa«

ken enhy fpreekt 'er uitvoerig van , bladz. 6c , enz.

(b) Hifh Nat, Lap. NummaL Tranfjlvanidt. Wolfenbutt*

1717. Hy zegt van een ï&mbten , dat een Duit&he Maat is: t

die naast aan een Schepel komt.

E e 2
IIL Deel. I, Stuk.
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VIII* fteente, gevonden worden. By Prugg aan de

Ioofd- Ley^a komen Bergen voor , byna geheel be-

ft/;^/w dekc mee vergruisde Trochieten en Helicie-

ten (i).

pl. vi. De inwendige ftruöuur , ( waar van ik uit
ie

één myner Sevenbergfen, die gefpleeten is, en

merkelyk vergroot, in Fig. 10. de Afbeelding

geef,) toonc duidelyk, dat het Gewerktuigde

Lighaamen zyn of Huisjes van Zee -Schepze-

len, naby komende aan de Ammonieten. Walch
ftelt metGESNBRUs va^t, dat zekere Hoorn-

tjes, in 't Zee-Zand van Rimini door Plancüs

ontdekt, de Origineelen van ditPetreftkt zyn

^

doch hoe meer ik derzelver befchryving door

Plancüs en de zo keurlyke vergroote Af-

beelding door Güalthieri daar mede ver-

gelyke, hoe meer ik my verwonderen moet

over 't zeggen van Gesnerüs, dat zy ter

wereld niet , dan in grootte en kleur, daar van

verfchillen (k). „ Die Hoorntjes zyn, zegt

„ Plancüs, rondaehtig , geftreept , meteen

„ uitpuilende Navel , van welken alle Stree-

„ pen en Hokjes afkomen/' Waar vindt men
dit in onze Helicieten , wier Winding, van den

Om.

(i) Betrage fur Naturgefcbicbte. Ahenb. 1774, pag. s>'.

(k) Vide PLANC. de Concbis minus notis. Tab. V Fig» 2.

Litt. E, F. GUALTHI. Ind. Teft. Tab. Jj>, GESN# de Petrif,,

p* 51.

(/; Volgens den Heer Guittasd , Memoires Tom. II. Pa-

lig 1770, Quarto. p. 212 , 213. Jbie het op Rekening van

Boerhaave iteir, zulks vermoed te hebben; doch ik weet

niet
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Omtrek af, met menigvuldige en fomtyds by- vill.

na ontelbaare Draaijen , Slangswyze naar 't Hoofd»

middelpunt loopt en Scheidwandjes heeft a die
STÜ **

in 't minfte niet geregeld derwaards (trekken ; Mm
emt'

gelyk Walch ze zelf befchryfe. In myne
afgebeelde tel ik ten minfte vyfeotwintig zulke

Windingen. Ik zie ook niet, dat Ges ne-

rus het Mondftuk waargenomen heefc, gelyk

Walch verhaalt» Hy merkt alleen aan, dat

men de opening van 't Mondje zo bezvvaarlyk

in de Verfieende als in die natuurlyke Hoorn-

tjes kan vinden. Het fchyrt nogthans ontvvy-

felbaar, dat menze houden moet voor Veelka*

merige Hoorntjes,

Doch buiten deeze zyn 'er merkelyk verfchil- vr.

lende platte rondachtige Steentjes , die wee* ^ u#

zentlyk naar gezegde Hoorntjes gelyken , zo

de Heer Guettard aanmerkt en die hy

niet onwaarfchyniyk acht, dat wel kleineZee-

ISIaveltjcs zouden kunnen zyn, of Dekzeltjes

van de Aftroieten, die men Sternfteenen noemt;

hoedanigen 'er fommigen onderftelden plaats

te hebben (l). De Porpieten > een foort van

platte

niet waar? Linn^us, zegt hy , hadt *er in een Aanteke^

Jiing op zyne Disfertatie de CoralUis Balthicis (Am. Acai*

Tom. I.; gewag van gemaakt. Men vindt daar in 5 pag.

9 Z
» *t is waar, dat fommigen de Porpieten, welke fom
tyds met de Penningfleentjes verward worden , voor ZaacJ

„ of Vrugt der Koraalen uitventen : misfehien naar *t Ge
„ voelen der genen , die de andere Kampernoeiige Koraalen

Ëe 3 als

III. Dsel. I. Stüx.
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VUL platte Madreporen , doch die geen Spiraale

stuf™" Windingen van binnen hebben , door fomtui*

Heikie- gen ook Penningttec n^n fjena^md , onderfcheidt

hy te regt van de Heliciecen , en geeft ver*

der een Plaat met de figuuren van veele der-

zeiven uit Vrankryk (m) , onder welken ook

voorkomen zodanigen 5 als ik , in eene broo-

fche Kalkachtige Steenklomp vergaard, uit de

nabuurfchap van Brusfel heb. Een brokje daar

van, met eenige Vergrooting hier in Ftg. iu
voorgemeld, toont aan, dat deeze ten opzigt

van 'c inwendige meer naar Ammonieten of

Nautilieten gelyken , als maar weinige Draai-

jen hebbende, met halfmaanswyze Scheid wan-

den of Middclichotjes , die eenigszins naar
y
t

middelpunt fchynen geftrekr te zyn : doch de

platheid en uitwendige vlakte doetze evenwel

xeer van de gedagte Hoorntjes van Plan-
cvs verfchillen. In eenigen derzei ven is zelfs

het Mondftuk blykbaar* Uit deeze blykt nog

duidelyker, dat de Helicietcn georganizeerdc

Huisjes van Schepzelen zyn»

coacen- Op v ee3erley Soorten van Verfteende Lig-

trictcn, haamen, wier Origineelen tot de Zee-Schep-

ze-

'

i9
als roet zulke Dckzeltjes meenen geftooten te zyn** : doch

u>y mteam reden te hebben om bier aan te twyfeltn % volgt 'cï

onmiddelyk op. Waar uit niet blykt, dat Linnüsus van dit

denkbeeld is geweest, gclyk men onverhoeds uir het zegeeti

van Guettaed befluhen zou en waar mede hy misfehien

zyn zonderlinge denkbeeM , dat de Helicieten tot de Ka*

saaien behoaren konden , een gUinp heeft willen geeven*
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zelen behooren , komen zekere plekjes voor , VIIL

dikwils weinig grooter dan Stippen, welke 't
HooFI>"

zy op 't bloote Oog, 'c zydoor een Vergroot c*J«.
glas, zig voordoen , als of zy uit evenwydige

Cirkeltjes beftonden. Men vindtze mee&t op

gladde Petrefakten
, gelyk Terebratulieten ,

Eelemnieten , Oflracieten ; zelfs Fungieten en

Tubiporieten. Somwykn vindt menze tusfehen

de Plaatjes , uit welken de Scbaalen der My-
tuliettn beiban t en op de .steenkerncn van

Hoorcns. De zelfftandigheid is Kalkachtig.

bo :;migen hebben gemeend, dat zy van Poly-

pen, anderen, gelyk Guettaro Qn) , dat

zy van het uitgeftorie Vogt des Schulj diers

omftonden* De Heer Walch, deeze Ge-

voelen te regt ongegrond oordeelende (o) ,

hou dt ze wel niet voor eigentlyke Ver (to nde

Zee • Wormpjes ; aangezien 'er nret geece moog*

lykheid eenige holte in te ontdekken is; maar

voor het Kalkachtig overblyfzel van zodani-

gen , als men zo dikwils op de Natuurlyke

Hoorens en Schulpen ziet , ja tusfehen de

Plaatjes der Oefteren aantreft (ƒ>). Immers

,

dat van de indrukzelen van dergelyke Worm-
buisjes, op de Conchyliën , evenwydige Cir-

kel.

(m) Tom. III. Pl. XIU, derzelfde Afenoïres.

(«) Mem. de l
%

Acad> ia Stiences , de 1'An. I75I*

(<?; hlatutf, 11. stuk. Art. 9* p. ia*»

(p) De Serpula pianerhis ,
fpirorhis , fiiogran* , glomsra*

ia &c#

Ee 4
III. Deel. I. Stuk.
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^VIII. keltjes overbSyven , heeft Linn^tts reeds

$tvk
" waargenomen en gemeld (q). Ook is het ze^

ker, dar men onder en tusfchen dezelvcn zo-

danige Stippen aantreft, die uit Spiraale Krin-

getjes beftaan (r).

Opercu- Hier maê ik * met r^en, fpreeken van de

Kavci.°
f Operculieten of Dekzel -Steentjes , dat eigent-

<tantfes# lyk Verfteende Zee. Naveltjes zyn. De Na*
tuurlyke Dekzeltjes der Hoorens hebben ,

als bekend is, veelerlcy figuuren
; fommigea

zyn rond , anderen langwerpig , Tongachtig

of Bladerig, gelyk ik opgemerkt heb, en zo-

danige platte Steentjes zullen het zyn geweest
ft

welken men , ten tyde van Pliniüs 3 Dapl*

nites noemde, om dat zy geleeken naar Lau-

rierbladen. Hier toe moet men alle zodanigen

van dergelyke Petrefakten t'huis brengen

,

welke riet aanmerkclyk zyn geftraald of met

Windingen voorzien , en tevens de Geftalte

van deeze of gene zodanige Dekzeltjes heb-

ben. Men vindtze aan geene Verfteende Hoo-

rens , zegt Walch, 't welk zo zeer niet

te verwonderen is
,
aangezien de Slak vergaat

en

(q) Sy#. Nzt. Ed. XÏI. p. 18*4- ZtQ deeze Nut. Hifi.

I. D. XVï. Stop , bladz. 560 1 568.

(r) Jn de aangehaalde Afbeelding van BoURGUET , Fig<>

194 en zelfs in die van SAUVAGïS , Mem» de r*43 » is zu'ks

zeer blykbaar; zo wel als op twee zeer fraaijc Terebratuüc

ten van by Streitberg in Frankenland , melken ik in m,yii€

Verzameling bezit*
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en dus het Deeltje noodwendig afgezonderd viIL
wordt. Maar hoe komt het , dat men dieHooFD-

Zee- Navels zelf, gelyk hy aanmerkt (s), zo
8TUïC *

zeldzaam aantreft ? Is dit ook een nader ïs&uttm'***

wys, dat de Petrefakten van den Zondvloed*

dat is van een geweldige uitgulpirg des Oce-

aans over 'c Vaste Land 9 gelyk ik voorheea

gefteld heb , afkomftig zyn , en niet van een

bedekking der Aarde door de Zee, veele Eeu-

wen lang , gelyk fommigen willen ? Immers ,

als die Hoorens ftil en op de Natuurlyke plaats

gelegen hadden , toen zy de Verfieening on-

bergingen , dan moeiten by dezelven ook vee-

len van deeze Dekzeltjes en Dekzels gevonden

worden* Ik bezit nogthans een rondachtigen

Verfteenden Zeenavel , die vry dik is en by

de drie Duimen breed. Niet onwaarlchynlyk

zullen eenigen van die platte Steentjes, wel-

ken men Penningfteenen noemt, ook daar toe

behooren Qt).

Thans gaa ik voort tot befchryving der o-

verige Veriteende Eenfchaalige Conchyliën

,

volgens d;e orde als de Natuurlyken door óem

Ridder gefchikt zyn, en dqs volgen de

Vo-

£s} Verfletr.de Zaak*** ff- I>. X. Srv% , b T^d^. ioaA

(*) Ten minfte is dit van die , welken de Heer Gtjet*

TAKD , op zyne PI, XIH
, voorgebed, in Fig 11-J6 af-

beeldt , ruim zo veel ais
,

volgens zyn eigen vermoeden f

van Fig* 17 - 20 t waarfchynlyk.

Ee 5
Deel. It Stok.
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VI 11. Volütieten; de Verftetnde Too-
Hpofd* ten naamelyk en dergelyken , die men oud-
stuk» ,•»„-••• ,

Conicteu
tyds Voluuten plagt te noemen, wegens de

of voiu- omwinding. Lihn /b d s heeftze Gwi ge-
tlCten

* tyteld (v), uit aanmerking van de Kegel-

achtige figuur. De Verlteende kunnen wy
derhalve ook Conieten heeten. Zy verfchillen,

even als de nacuurlyken , doordien het breed-

fte end of plat is , of eenigermaate Toorens-

wyze verheven
; gelyk uit de Afbeeldingen

daar van by Knorr blykt (w). Het zyn

zeldzaame Petrefakten , die tnen meer ver*

kalkt aantreft , dan volkomelyk verfteend ;

gelyk de Piemontecfche en die van Chau-

mont in Vrankryk. Ik heb 'er uit Piemont

eene die vry groot is en eene van een half

Duim lang, hoedanig^n in Swjtzerland vallen*

Ook heb ik 'er van Troizy , by Meaux niet

ver van Parys , die zeer lchoon en hoog ge-

topt zyn. De Turinfche Bergen leveren de

fchoonften uit, met de natuurlyke Schaal ver-

fteend. Ook komen 'er in Poolen voor en

in Hongarie van middelmaatige grootte. Op
't Eiland Maltha vindt men zeer fchoone Vo-
lutieten, bruin van Kleur met donkerer Vlak-

ken, zo glad als ef zy gepolyst waren, zegt

Walch, die twee derzelven in Plaat ver-

toont

(v) Zie het I. £ XVI. Stuk vati deeze Nat. Hiflork\

bladz 42 » enz.

(w) Ferjïeende Zaake* II. D. I. StüX , Plaat C, Fig* $•

C I Fig* i , 3 : C. II, %, 3, 4 , 6. C« II*, Fig. 6,

7: C. XII. Fig. 3 %
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toont (r). Deeze zyn aan *t dikke end plat; VIII.

doch hy laat 'er op volgen een zeer fchoone^0^
met een Puntje verkalkt uit Piemont ; meer

dan vier Duimen lang en derdhalf Duimbreed.

Verfteende Porfelein . Hoorens 9 Porfellanie-
tJf*$f m̂

te

n

9
die men, volgens den Latynfchen naatiï feiiante-

der Natuurlyken (y) ,
Cyprieten zou kunnen

cen *

noemen , zyn nog zeldzaamer , en de genen

,

die men vindt , niet meer dan engevaar van

grootte als de Kaurfefcn of kleiner Zy ko-

men byna alleen by Turin en elders in Pie-

mont, van welke by Knorr drie afgebeeld

zyn ; als ook zeer kleine in 't Mecklemburg-

fe voor. By Prugg aan de Leytha zyn ook

Porfellanieten en eenigen die naar Vclutieten

zweemen , gevonden (z). Ik heb 'er uit Dee-

ccmarken die verkalkt zyn 3 van duidelyke fi-

guur en grootte.

Van de Blaashoorens zyn de Verfteeningen , Buiife-

die men Bullieten noemt, niet minder zeld-55,
n

,

of
rGloboiie*

zaam , en komen ook byna niet dan verkalkten,

in Piemont en by Chaumont in Vrankryk
$

voor. NI en heeftze evenwel volkomen ver-

fteend, by Notbberg in 't Gulikfe, aangetrof-

fen. Van de Globojïeten kunnen deeze naauw.
lyks onderfcheiden worden : want heef tmloo-

pen

(x) Plaat C. II*, Tig. 6 f 7. als boven.

O) Nat. Mft. 9 als boven, blsdz. 81, enz.

£*) Deytrage fur Naturgefcb. Altcnb. 1774. p. »i,

!IÏ. I>£EL* I, $TUK«
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VUL Pen naar onderen is niet altoos even blyk»

Hoofd, baan Dezelve komen, wederom, zeer naby
6TÜK

' aan de Neritieten , die men aan de eigen fi*

guur der Ncrieten moer. kennen.

Verkalkte. Van dergelyke Blaas- of Bel - achtige Hoo.

j^/^rens komen zeer fraaije ftukken voor, onder

de Verkalkte Conchyl ën van Montmartre f

Meaux en Soisfons, als ook van Chaumont »

in Vrankryk , eenige Uuren van Parys (ay\
Ik vind 'er onder die minder of meer getopt

en geftaart zyn ,
fommigen met de Natuurlykq

Voorwerpen van dit Geflagt overetnkomllig,

anderen aanmerkelyk verfchillcnde; gelykblykc

uit dat Koorentje van Soisfons in Fig. i, op

Plaat VII , 't welk naby komt aan de Vy-

gen of Knolletjes , doch geenszins tot dezel-

ven betrokken kan worden , hoewel het, zo

wel als die , volgens de Kenmerken en in«

wonderheid de dunte der Schaal, tot de Blaas-

hoorens behoort» Het andere ook van Sois-

fons, in Fig. 2 9 gelykt wel veel in geftalte

Baar de zogenaamde Agaate Peeren, doch het

heeft geen geplooide Spil, en de Gieren heb-

ben ook geen dubbelden Naad : des ik het-

zelve, om de aartigheid, daarnevens heb ge-

voegd. Het zoude , in het Samenftel der Na-

tuur, op de Franfche Belhoorens moeten vol-

gen

,

(a) Mantmartrt ïs een Voorftad yan Parys aan de Noord

-

zyde : Meaux iegt in Champagne zeven Uur gaans ten

Qotfen ; Chaumont in Isle de France, tien Unren ten

Noord-

/



van ConchyliSn. 445

gen, en mïsfchien door den naam van Bulla VUL
\acuminata, wegens de ongemeeöe fpitsheid van^^
;den Top , als een byzondere Soort kunnen

aangetekend worden.

Hier op volgen de Hoorens,dieLïNN^ üs^^^'
ionder den Geflagtnaam van Voluuten begree- imdncteiw

[pen heeft (fr), doch welken men, toe onder

-

Ifcbeiding van de Verfteende Tooten , Cylin-

ï drieten tytelt. Men merkt aan , dat zy niec

i minder zeldzaam zyu dan die. Ik heb nog-

j

thans van de eerde Soort , in dat Geflagt ,

jnaamelyk van het Midas- Oor , een zeer fchooa

: en zeldzaam Petrefakc , uit Sevenbergen in

Hongane. Van de Cylindrieten geeft Walch
wel de Kenmerken op, doch vertoont 'ergee-

ne van in Plaat. De Dadels maaken , als be-

kend is, een groote figuur onder de Voluu-

ten van onzen Ridder, cn zyn onder de Indi-

fchen geen ongemeene Conchyliën : des men
die , zo dezelven by den Zondvloed uit Oost*

indie herwaards verfpreid waren, zekerlyk in

meer veelheid Verfteend zou moeten aantref-

fen. Daar komen evenwel enkelde onder de

Verkalkten in Vrankryk en inPiemont, voor,

die dergelyke Geftalte hebben; hoedanigen ik

twee kleinen bezir. De geplooide Spil be-

trekt hier ook de Bandpennen , Paufekroonen

,

Mufiekhoorens , Vledermuizen of Varkens- Snui-

ten,

jSFoordwejten ; Stii$fon$ zeventien Uuren ten Noordoosten vaa

Parys ; naar den regtlynigen afftand gerekend.

(O Zie Nat. Hift. , als boven , Madz. i$$ , enz.

MI. Desl.I. Stuk.
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VIII*
teD 9 & ze5fs de Vaazen ^

Switzersbroeken*

Hoofd- Morgcnftarren, Peeren en Laphoorecs

stuk* yan vee]e derzelvea komen onder de Verkalk-

Spen? ten uit Vrankryk Exemplaaren voor ; gelyk van

j^
v"'de zogenaamde Wilde Mufiek ca dergelykeo,

als ook van de Vcspertiljes en Bandpennen

voorgemeld; van welke Jaatfien, die in Fig. 3

vertoond wordt , een zeer compleet en raar

Stuk , by Montmartre , een der Voordeden

van Parys verzameld , uitlevert. Men ziet

klaar , dat hetzelve wel tot de hoekige of ge-

plooide Bandpennen behoort , maar geenszins

tot de Geknobbelde of Gedoomde en dat het

van de gewoonen nog aanmerkelyk verfchiüen-

de, hoewel zekerlyk tot dat flag van Con-

chyliën te betrekken zy.

vctftcende Toe dit Geflagt behooren , volgens Lin
ïepeibak. NjEÜS , ook de Tepelbakken. Ik heb een Pér

trefakt van Verona, een halven Vuist groot

dat volmaakt de Geftalte daar van uitdrukt

De Schaal voor een gedeelte zigtbaar , een

Mesrug dik , is in bruinachtige Chalcedoon

verandert , voor 't overige bedekt met Zand-

Heen, die ook 't inwendige opvult en de Kern

maakt van de Hooren; van boven en onderen

de Gieren vertoonende. Dit is een zeer fraay

ea

{<?) Zie Nat. HM. I. D. XVI. Stuk , Madz 187.

(d) rerfleende Zaaken.ltlo.zt C.i* f fig. i, I,

(e) Ais Plaat C. I, C, U % ClV en Supplement - Plaat V*

2, Fis . 7.
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en aartig Stuk , wegens de ruuwheid en het VUT,

klein bedek niet in Plaat gebragt. m!?'
lot de Kinkhoorens (Buccina) behooren , BucjJnï-l

volgens de Kenmerken van dat Geflage, ook^tKufe

de Kasketten , Bezoars, Harpen, Pennen en enz?"
*

idergelyken (c). Onder de Buccinieten zal ik

[derhalve ook de Kasfidieten en eenige anderen

[ t'huis brengen. Zy hebben de Spil ongeplooid >

een ftomoe Staart , die kort is, loopende aan

den top dikwifs vry lang en puntig uit. Het

Lighaam is doorgaans wat bultig uitgezet

,

gely kende min of meer naar dat der gewoone

Kinkhoorens en Trompetten*

Weinigen komen onder de Verfleende Zaa- Pt., vn;

ken van dien aart voor. Walch of Knorr*^* 4*

heeft twee taamelyk groote, uit het Kabinet

van den Raadsheer Sc h mi del, in Plaat ge-

bragt (d): de overigen , welken hy onder den

naam Jvan Buccinieten opgeeft , zyn kleine

Verkalkte Koorentjes of behooren tot de Spil-

len 0). Die uit Hongarie, door hem in de

vyf eerfte Figuuren op Plaat CU 55*, vertoond,

gelyken zeer naar de Gezoomde Hoorens ,

welke naby aau de Topflakken komen, door

my voorheen in Plaat gebragt (ƒ Zy heb-

ben inderdaad veel , dat naar de eigentlyke

Kinkhoorens zweemt ,

s

en zodanigen bezie ik,

van

(f^ KNORR. fhorens en Schulpen. VI» D3HL , Plaat XXXIII*

HL Deel L Stuk,
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VIII. van aanmerkelyke grootte, compleet verfteend

Hoofd- u jt Switzerland ; gelyk Fig. 4, op onze Plaat
STÜK

*
. .

m
VIL , van eea dergelyke uic Switzerland af-

te%.

U"mU
komftig , de Afbeelding geeft.

Onder de verkalkte Hoorentjes , in Vrank-

ryk , komen zeer veele kleine Buccinieten of

Kinkhoorentjes voor ; zo wel als men daar van

een geheele Bedding , in geelachtig Oker-Zand f

by Katwyk aan onzen Zeekant, heeft gevon-

den , die veel naar de zogenaamde Muizen-

Oortjes onzer Zoete* Wateren gelyken (g). On-

der de Stenibergfche Verfteeningen , in *t Meck-
lemburgfe, valt een groote menigte, zo gladde,

als overlangs of overdwars geftreepte , geribde

en geroosterde Buccinieten (Ji).

Van Kaskeiten , Bezoars en dergelyken 9 vindt

men onder de Verkalkten , hier en daar , in

Vrankryk , Engeland en Italië , eenige E-

xemplaaren,- zelfs van Geknobbelde Belhoo.

rens en Geplooide Kasketten , maar zelden wel

geconferveerd» Drie zyn 'er, by Knorr,
welken de geleerde Walch tot de Kasfidie-

ten betrekt (i). Zy vallen ook verfteend in

Hongarie, in Oostenryk , in *t Wurtembergfe

en elders in Duitschland ; doch zyn insgelyks

niet zeer gemeen.

verbeende
^an ^e Hoorens die men Harpen noemt ,

Pennen.
1

hier ook t'huis gebragt, zyn verkalkte in Pie-

trmèiem monc

(g) Berkhky Nat* Hifi. van Holland^ II. D ,b!adz t noo,

P2. IX, Le; ter £«
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"inent en by Parys gevonden. Kuipers- Boortjes Vïil.

heb ik van Soisfons in Vrankryk. A Herover-
Hoojr

u

*

vloedigst KOmen aldaar, ais ook by Mcaux in
Strom

,
m

Champagne en by Chaumont, Verkalkte Pen- hum.

mn voor. Veeïen van deeze behooren tot

de Buccinieten * om datdeQrigineele* volgens

Linn^eüs, daar toe betrokken zyn 3 wan*

neer zy niet tot de Tollen of Maanhoorens

behoorden : gelyk de Marlpriemen , Tyger-

pennen> omwonden , Naaldepenneo , enz. De
Gier, die verse van de Punt is 3 moeten zy

«enigszins gezwollen en bultig hebben > om
tot dit Geflagt te behooren 1 doch , oai dat

dit onderfcheid in de Petrefakten dikwils niet

waar te neernen is % zal ik ,
volgens 't gewoo*

ue gebruik 5 alle de Verfteende Pennen hier

onder den naam van Strombitten voorftellen \

betrekkende daar toe alie zodanige Tolach-

tigen, wier hoogte veel grooter is dan de dik-

te of grondfteun*

Naast aan de Marlpriemen komt die Ver* Trdm*ftéï*

üeening , welfce men my onlangs bezorgd fl.vïu

beeft van Wettbergen in 't Hanoverfche, af«
Fig * u

gebeeld in Fig. s* op PI- VII. De geleerde

Walch zou dezelve een Turhiniet genoemd
hebben ; als welken naam zyn Ed. gege*

ven heeft aan dergelyke dikke Penhoorens*

Die

<h) NatHrforJcher XL SrüK , bfóclz. i$h
(i) Nwroeïyk II. D. Plaat C

,
Fig* 6 tG* I s * * *j

Ff
III. Deel. Ié Stuk»
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VUL Die, welke zyn Ed. uit de Qüerfurtfe Steen*

Hoofd- groeven aan 't licht gaf (k) , heefc in Geftalte

STÜ * #

daar veel overeenkomst mede , doch verfchilt

kitten.' zeer in Kleur. De myne heeft een fchooncn

bruin zwarten glans als van gepolyst Metaal.

Tot de Trommelfchroeven , die onder de Ver-

kalkte Hoorens in Vrankryk zo gemeen zyn ,

en wier gedaante ten opzigt van de Gieren

zo aanmerkelyk verfchilt , zou zy misfchien

ook en wel nader , wegens de dwarsftreep-

jes , die langs dezelven loopen , behooren kun-

nen (l). Jamnier is 't , dat de Hooren aan

Mondftük en 1 op befchadigd voorkomt. De
Verfteening fchynt Aardharttig of Bitumineus

te zyn en zit in verharde graauwe Kley.

Van veelerley S trombieten of Turbinieten

heeft Walch de Afbeeldingen medegedeeld.

Daar zyn 'er , die naar Trommelfchroeven

zweemen , van Maastricht , door zyn Ed. öp
Plaat C. VII, vertoond. Volgens de kleuring

van de Plaat zouden zy echter mèer naar En-

gelfchen fchynen te gelyken; want de Maas-

trichtfe Petrefakten vallen iets geeler. IK

heb uit Engeland verfcheide dergelyke Strom-

bieten* Ook heb ik 'er van Aken , in het

Gefteente zittende, met gladde ronde Gieren,

van elkander afgefcheiden , veel gelykende naar

die

(k) Verft. Z&aken. II. D. Plaat C. VIII. Fig. i.

( / } Het Exemplaar , door my in 't VI. Deel der Iho*

rem en Schulpen. ?1. XIX, Fig 5, in Afbeelding gebragt^

komt 'er naby.
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; ine, welken zyn Ed. van (£uedlihbtfrg in Fig. yji
f

j> 2, op Plaat C. VL afbeeldt. Op Plaat C. Hoo/d*

IV. Fig. 5, 6, heeft hy gebrekkelyke verkalk- mTK -

te Franfchë Trommelfchroeveru
b'uiï

Thans bekome ik een Stromblet van ont-

saglyke grootte , zo 't fehync van Brusfel

of daar omllreeks. 't Is hqt önderftuk van

een compleet in Zandlteen egaal verfte^de

Hooren 5 veel gclykecde naar het Ligha.am der

Mochafche Starrepcnnen 5 met drie omgangen,

Bloeiende in zya geheel wel anderhalf Voet

lang zyn geweest. Hét is omtrent vier Dui-

men dik, aan de onderfte gier; en Heeft een

efFene oppervlakte ; doch maakt flegts een

Steenkern uit»

Van gekorrelde of geknobbelde Penhoorens Getórtefc

komen ook zeer goede Verfteeningea voor.
de

*u nu
Men vindt 'er die veel naar de zogenaamde &g* « \

Basterd - Paufekroontjes > in 't Fransch CheniU

Ut) gelyken, in Vrankryk, inzonderheid by

Bourdeaux , iets graauwacadg üic den rosfen

en dus minder wit dan die van Chauniont ea
Soisfons. Zodanig één ziet men hier in. Fig*

6, op Plaat VII: waar uit blykt dat net

Snuitpennetjes zyn, gelyk ik heb gemeld

Maar, gelyk de Natüurlykeii» zo vallen deeze

Verfteende ook aanmerkelyk verfchil!ende0 Meri

viudc-

(nd ïn 't zelfde Werk VU Deel, > biaiz* 99. ft* ÏXftl

Ff «
lil Dztul. Stvti
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VIII* vindtze Achaat- of Chnleedoonachtïg zeerfrsa^

Hoofiv in een Kalkachtig Gefteente zittende , te Isfy

ST

S/fö
n5et ver van ParyS3 doch blaauwachtig

vau

èietsn.

m
" Kleur, hoedanigen ik bezit* Walch ver-

toont twee klompen van zod^nigen uit Vrank*

ryk, daar dergelyke Hoorntjes in menigte zit-

|
ten in een Gefteente , 't welk van binnen

Achaatachtig was, doch van buiten zig Kalk-

achtig vertoonde {11). Op Plaat€ VI , heeft

hy een klompje Steen, van Neuftad aan den

Rubenberg in 't Hanoverfche, afgebeeld, met

veele geelachtige gekorrelde Strombieten in

een blaauw Gefteente* De zodanigen zyn ge-

meenlyk met een dikken Korst bedekt , die

'er zig niet gemakkelyk affcheiden laat. Be-

halve deeze heb ik ook een bruin Okerige Steen

,

vol van zeer kleine NaalJepenaetjes, afkom*

ftig zynde van Bulvenich in de Paltz.

penhoo- Uit het Veroneefche heb ik drie zeer aartige

'pu vn. Pennen , welke eigentlyk tot de Turbinieten
7 > 8, behooren zouden , om dat zy wat kort zyn,

naar de dikte* Een derzelven, in Fig. 7, is

met ryën van groote en kleine Knobbeltjes zeer

aartig getendeerd en gekorreld , of zo men 't;

* noemt gegranuleerd. Die van Fig. 8 heeft,

tusfehen de banden van puntige knobbels , ge-

korrelde bandeerzeien en gelykt dus veel naar

de voorgemelde van Bourdeaux, Fig. 6; maar

het

(n) Ver/lterJe Zaa\(tt* IU D. Pl. C. VI **j
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het is de zelfde nier. Aan 't Mondftuk zyn VUL
deeze beiden een weinig befchadigd. Die van Hoofd*

Ttg. g is een Pennetje met vyf uitfkekende
ST

^
K *

puntig gekartelde kanten en heeft de Gierento**?'**

insgeJyks korrelig gebandeerd. Het Mond-

ftuk is hier in meer volkomenheid $ doch de

Top een weinig afgebroken. Met een verkalk-

te van Courtagnon in Frankryk, by d'Argen-
viÏ,lk afgebeeld , door hem by de Toorens

aer Moskeen of Pagoden vergeleeken, heeft

zy veel overeenkomst; maar die fchynt vier-

kantig te zyn geweest (0). Alle deeze beftaan

uit een graauwachtig witte Spaath.

Verfleende Vleugelhoorens worden gemeen- verfteende

lyk Alatieten geheten* Tot die Geflagt betrekt^orfni"

L 1 2S n je o s , onder den naam van Strombus
r in ^latisIen *

't algemeen de genen die een Lip hebben en

dus meer of min gevleugeld zyn. De meeften

onderfcheiden zig, door eene Vaasachtige fi-

guur, van de Muricieten. Dus behooren daar

toe de Bootshaaken , Krabben , Öuizendbee-

nen 9 Wyzers
,
Liphoorens 3 Vleeschhoorens È

en dergelyken niet alleen , maar ook eenigeu

wier Lipdikwiis zeer klein is, gelyk de Kroon-

hoorens , Starrepennen , enz* Van die allen

komen byna niet dan verkalkte Exemplaaren

voor, en zelfs deeze hebben zeer zelden de

Lip onbefchadigd. Een zodanige Hooren , uic

Zuij-

(0) Conchylioïogle. PI. 29, F%. 7. p. Sf9«

Ff 3
III. Drsul. Stuit.
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VIII. Zuid- Amerika overgebragt , zode Hoogleer
Hoef d- aar Walcb meldt, zig in het Kabinet van,
stuk»

^en R aa(jSheer Schmidel bevindende , door

&jn
*" Kkorr op twee Piaaten voorgefteld , zegt

hy, was een der grootften , en hadt nog haare

byna geheele en tevens ha-f verfteende Schaal (p)e

Eet blykt , zo uit de Afbeelding en befchry-

ving , dan , dat dit (luk , in een Kleyachcig Ge-

fteente zittende, vol kleine Cocchyliön , gantsch

niet compleet ware.

fL.vn. Ik geef derhalve, in Fig. 10, de Afbeel-
IO

- ding van eea pronkfuik onder de Verfteende

Hcorens : een Alatiet , naamelyk, van Verona,

in alle opsigr.en volmaakt en volkomen ver-

fceend, uit myx\ Kabinet. Dit Petrefakt, in

zeldzaamheid niet alleen , maar ook in fraaie

hcid uitmuntende, heeft eene rosachtig donker

bruine Kleur. Het crukt zeer wel de geftalte

uit van die Ccnchyliër
.

, welke men VlerkhQG-

rens noemt, naar ctWyzers eenigermaate trek»

kende: maar, terwy' alle da Hoorens van dien

naam de buitenfte Gier knobbelig hebben $

maakt cie alhier een breeden byna gelyken

Zoom of Kraag , en de binnenliep, naar den

Top, zyn ook weinig geknobbeld» Of dit eene

Verfcheidenheid zy , don eene Speeling der

Natuur, kan ik riet b fiisfen.

Kroon* Het Petrefakt van Fig. 1 1 , uit de zelfde
'

Land.

{p) Zie FtrfteerJe Zaakên. II.
t
D. U SXCK > lladz. 2 1$,
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Landftreek , ook by my berustende, vertoont VUL

zeer duidelyk de geftalre van een Kroonhoorm^™**

Pe Knobbels, welken het op de Gieren hcefc , A^m

zyn buiten twyfel afgdleetcn Takken of pun-"«.

ten. Die Hoorcns , weet men , komen dikwils

byna zonder Lip of Vleugel voor. In deeze

fchyqt dezelve afgebroken te zyn* Het is zo

onbefchadigd niet , als 'c andere , en heeft de

Schaal Spaathachtig in geele Zandfteen.

Van die Hooreus, welke men Vogelpootjes Getakte,

noemt , zyn de Verfteeningen niet ongemeen.

Scilla vertoont 'er een , dat geelachtig is,

onder den naam van Vyfvingerig Toiletje, uit

de Bergen van Kalabrie(g). i>*A rgenvil^
le geeft het niet op, onder de Verfteeningen

van Vrankryk. Het vak 'er evenwel , gelyk

blykt uit myne Verkalkte Conehyliën van

Montmartre, een Voorftad van Parys, en van

JBourdeaux ; drukkende volmaakt de geftalte

der Natuurlyken uit.

Wegens de ongeplooide Spil , die een vast Wedoom*

Kenmerk der Voluuten maakt, heeft de Rid-^
der, zo 't fchync, van dat Geflagc een Hooreo

afgezonderd , die in Vrankryk ender de Ver-

kalkten vry gemeen is , doch Natuurlyk zeer

zeldzaam. Zyn Ed. betrekt dezelve , onder
den naam van Gedoomde (r) 9 tot de Vleugel*

hoo-

(q) De Cotp Marinh Lap. Tab. XVI. Fig. i. Zie deeze

JV*r. Hifi. !. D, XVI. STük, blxdz. 24*.

(r) Strorabus Spinofus. Zie Nat. Hifi. als bo?cn, biadz.

Ff 4
I[I.D£EL.I.STUff.
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VIII. hoorens. Ook is het waar
%
dat zy fomcyds,

8^ruK

FD * met een voorkomt
,
gelyk uit de Afbeek

Aiatje,
diogen van d'Akgenville blykt O). Somty^
is dezelve minder en byna geheel niet ge-

doomd, Ik heb daar van fraaije Exetnplaaren

van omftreeks Bcurdeaux, die eenigszias geel*

achtig zyn. Men vindt de meeste ConchySiën,

verkalkt zynde, van dergelyke Kleur.

't Geflagt van Stekelhoorens
$ onder den naam

!wLrW/«. vatl Murex door den Ridder voorgedragen (t X,

*j^
v *n *levert de Muricieten uit. Hier toe zoudea

derhalve de Spinne- e$ Snippekoppen, Krul*

hoorens, Padden , Oliekoeken 5 Voe^hoorens *

Bcddetyken en dergelyken , indien zy Verfieend

voorkwamen , t'huis gebragt moeten worden,.

Alledeeze hebben het Ljgbaam rondacbtig; df
meefteïi geftaart en in 't algeineen f^ekelig of ,

gedoomd. Doch • zo wel onder de Verkalk-

te, als onder de echte Petrefakten, zyn deezs

zeer zeldzaam. Van de Purpurieten, als van

de Krulhoorens en dergel yken afkomftig , vindt

men no* eenigen verkalkt in Vrankryk en Pie»

mom (v). Zodanig é^a , die een regte Muri-

ciet i§, uit myne Verzameling 3 vertoon ik in

Fig,

£0 Ccnchyhologig Fl. zQ.'Fig. *o, By KNOBR vindt men

g?,en Afbeelding van deeze Hoorens op .Plaat C. II » daar

zekerlyk veele zodanige Verkalkte, uit Vrankryk , woiden

voorgffteld.

(t) zie 't XVI. Sïuk, van 't I. Deel deezex Nat. ïïjfa

hl wis enz.
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jpig, 1, op Plaat VIII. hier nevens. Zeer yu^
naby komt dezelve aan de Purperhoorens (w). Hoofü-

Veelen. die men gewoonlyk tot de Muricie-
STÜK

*.

.

ten betrekt, behooren , wegens de Vaasachti-w^

ge figuur, offchoon zy zeer ftekelig zyn, ge-

]yk voorgemeld is , en wegens de geplooide

Spil, toe de Volutieten. Dus blyven dan ook

die fcherp gedoomde > uit Champagne in Vrank-

$yk , C hoedanigen ik zeer groot heb , naar dé

Vespertiljes gelykende ,) van de Muricieten

afgezonderd» De Knolletjes , Raapen en ge-

takte Vygen , of Hoorntjes van dergelyke fi-

guur , die men zo veel by Rheims in Cham-
pagne, als ook in Engeland , verkalkt aantreft

,

pndertusfehen 9 komón hier t'huis.

Deeze laatften plaatst de Ridder in de Vy£. v«fteende

de Afdeeling van dit Geflagt, welke zodanigeu
Sp

F»/uttn m

begrypt die geftaart zyn en ongedoornd, en

dus de Spillen 9 zogenaamd, in *t algemeen (x)$

tot welken ook verfcheklene 9 die men anders

Kinkhoorens zou noemen ,gelyk de Zee «Wul-

ken , Tritons , Agaate Peeren , gebandeerde

Mooren; zelfs de fiabylonfe Toorens en Bor-.

4es- Trappen, betrokken zyn. Men zouze,

naar

(y) Zie Virjl. Zn&kw* ÏL D. Plaat C. I, Fig. 5 , g ea

C Fig. 7 , 8.

(vj) Zie knorr Hoorens en Schulpen, V. D. TL 13, Fig*

4* PI. 19. Fig. 6.

(x) Zie Nat, Hijl. als boven, bladz* }«>$, enz.

Ff 5
III. Dust» I. Stuk,
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VUL naar \ Latynsch woord Fufus , dat een Spil

Hoofd* bekent
'

Fufieun kunnen heeten* Gemeen.

' 1 lyk betrekt menze tot de Buccïnieten; andere^
j?u heter* j

noemenze Gefcaarte Strombieten.

Geheele Banken van verkalkte Koorentjes van

dien aart, door Linn^üs met den bynaam van

Hoornachtige befcempeld, vondt zyn Ed. in de

Gebergten van Westgothland , gelyk ik voor-

heen omfcan lig heb aangetekend (y) , en daar

benevens aangemerkt, hoe dezelven veel naar

enze. Kinkhooi entjes gelyken* De AfbeeK

ding
%

inderdaad , zouze daar toe nader, dan

tot dit Gellagt, of tot de Spillen, betrekken.

plaat Onder de verkalkt q Conchyliën , welken ik

•J%. * 4
Ult Vrankryk heb , komen niet alleen fchoone

Exeinplaaren voor, van zogenaamde Franfche

Spillen, maar ook een ander fiag, wier Origi-

neel minder bJykbaar fei Ik meen die, waar

van ik in Fig.2, op Plaat VIII, de Afbeel-

ding voorfcei. Zodanigen zyn insgelyks by
x>'

A

r g e n ville van Conrtagnon , alsook in

't Werk van Seba , van Avignon in Vrank-

ryk afkomftig, in 't klein vertoond (%) De my*
aen , die ik van deeze grootte zeer

\
compleet

. heb 3 zyn uit de nabuurfchip van Solsfons en

van Meaux ia Champagne, alsook vanMont-

raartre ^ een Voorfcad van Parys* Onder de

Na.

(y) Aldaar, b'aclz *i6.

(z) Conchylio :gue. Pl. ^9- Fig C , tn Sf.BA Kabinet. IV. Ded.
3?L. CVL Fi£, i+ - z i , oneer den naam van Buccinietcn.
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Ptetuurlyken komen geen Spillen van zodanige VUL
Gefialte voor. Men vergelyke de Plaaten , die HooFD

-

daar van zyn, zo by Rumphius en Gu-
a l t h 1 e R 1 j als in t byzonder die van S e-

ba (a), alwaar de meeste bekende Soorten

zyn vertoond. Dceze , zo wel als alle die

van myne Verzameling, zyn op de Gieren ge-

karteld , geknobbeld en gefleufd* Geene is

my bekend, met geheel cffene gladde Opper-

vlakte, dan de Agaate Peer en Offerhooren;

maar de eerfce heeft de Gieren rond, daar zy

in deeze platachtig zyn , en in de laatfte is de

Top geenszins geknobbeld
,

gelyk in deeze

Verkalkte Hoorens, Ook verfchilien zy van

beiden, doordien de Windingen van boven als

ingeknecpen zyn , met een vlakken rand en

door de figuur. Het Origineel derhalve, van

deeze , zal nog niet zyn voorgekomen : zo

min als dat van een zeer fraaije geknobbelde

Spil , meer dan een Voet lang , die ik verkalkc

vind in het ryke Naturaliën -Kabinet van den

Heer W. va in der Meül en, alhier*

Naar de Tritons of Trompethoorens , die 2*

by onzen Ridder ook tot dit Gefiagt behooren,

zou in Geftalte die Normaodifche volmaakt

Verfceende , van Fig. 3 > taamelyk gclyken , in-

dien zy ook niet zu!ke platte Gieren had y die

vau

(a) RUMPH Amb* T* 29. GlMLTH. Telt. Tab. fi« SX*è

II. Deel Pl. LxXiX.

III. DrEL. 1. Stuk.



Versteeningen

VIII.
van boven insgelyks plac zyn of als een om»

Poofd gang maaken , gelyk in dc Bordes Trappen*
•tü^ Boven is zy redelyk zuiver van Punt, doch

Fusten. ^ g(aart van onderen fchynt wat afgebroken

te zyn. Ik heb het Lighaam van een derge-

lyke , die byöa rond is als een Kloot, met

een afgebroken Staart , afkomicig van Sevenber-

gen in Hongarie. Het Origineel van deeze

Spillen is n>y niet bekend. Naar die van Walch
uit Switzerland, Supplement -Plaat V. a, Fig.

7 5 fchynen zy veel te gelyken.

verdcende Van de Tollen komen taaraelyk veele Ver-

TrlS/iV.
fteeningen voor i die men Trochieten noemt

,

naar den Latynfchen naam Trochus; doch, tot

oncierfcheiding van de Raderfteenen
f noem ik

ze liever Trochilieten- Zy hebben een Kegel*

vormige Geitalte , fpits getopt en zyn weinig

hooger , ja fommigen veel minder hoog dan

breed. De Zee -Tonnen evenwel, in 'tFransch

Tekscopes genaamd 9 en eenige anderen van

aanmerkeJyke langte , zyn daar toe ook be-

trokken. Voor ?
t overige behooren hier de

Picramieden , Tulbanden , Bagyne Drollen ,

Perfpeftief en Zonnehoorens «, Prins Robberts

Knoopen, en dergelyken. IJenigen derzelveu

komen verkalkt in Vrankryk en Engeland .

eeir'gen in geelen of graauwachtigen Kalkfteen

ver»

th) Walch Naturf^ber nr. stuk , bbdc. 215,

(e) Tiochus Zuyphinus, Nat. Hifi, 1. d. XTl. Smk ,

hudz. 3J5.
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1

Veranderd, in Duitschlatid en Swkzerland ; Vffg

Kiezig in Swaben en Yzerhoudende by Bollg^ üK<
*

m 'c Wurtembergfe voor, Fufi&n,

Een verkalkte Zonnehooren , die vry compleet pl. vut.

is, heb ik van Montmartre by Parys en een
Ft&** u

taamelyk groote , die, door haare fcherpe Rug,

zeer naar een Perfpeftief-Hooren gelykt , wel

twee Duimen over 't kruis
;
zynde op den

Kleijigen Oever van 't Eiland Sheppey , aan

't inkomen van de Theems , in Engeland ,

gevonden. Een Perfpc&ief- Hooien is onder

de VerfteencJe Zaaken een groote zeldzaam-

heid (b). Tot de Bagyne Drollen behoort die

volkomen verfteende uit de Provincie van

Gloucester in Engeland, in Fig. 4 > afgebeeld,

welke daar van naauwlyks verfchilt, dan dat

zy de Gieren minder plat heeft. By Knorr
worden op Plaat B. VI* dergelyken, doch niet

zo compleet, vertoond» Uit Normandie heb

ik volmaakte Tolletjes, met platte Windingen,

die byna volftrekc overeenkomen met de Na-

tuurlyken , welken ik Gerande heb geheten f

om dat de Gieren fcherp gerand zyn (c). Een

derzelven is afgebeeld in Fig: 5» De Natuur-

lyken zyn by K n o r r in Plaat vertoond (d)*

Van de Zee - Tonnen zouden Verfteeningen

voorkomen by Brendola in 't Gebied van Ve-

te-

(d) Hocrens en Schulpt III* D, FJL.» 14, 3 ^ ea VU
D. ?i- 27. Fig. $.

ÏILDsel, I, Stuk.
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VIII* netle , tot Vicenza behoórende , in zwar

stuk
15" bruinen bf zwartachtigen Kalkiteen.

Mamhoo- Die Hoorens welke etriigermaate ToIachtJg

ren-; 0f liever Shkhoornig van figuur zyn : zoda-

?««. mg dat de H er vValch dezelven Trochiët*

achtige Cochlieten noemt, hebbende een ronde

Mood - opening , beirekt Liwh^eus, onder

den naam van Turbines f tot een Geflagt 5 daar

ik, volgens 't gebruik, den naam van Maan*
hoorens aan heb gegeven (e). Op de Petre*

fakten van dien aart zal ik den naam vaii

Turbinïeten toepasfen
9 dieri men anders ook wel

geefc aan de Tollen , wier Opening hoekig is

en langwerpig of als plat gedrukt. De mees-

ten , welken o 9A rgenville 5 op zyne Plaat

van Slakhoorens met een ronden Mond, af-

beeldt (ƒ ) , komen hier t'huis. Van de Coch-

lëiten of Umbiücieten £ die daar aan volgen $

verfchillen zy door den verheven Top,

fci.vm. Behalve de Aliekruiken onzer Stranden, hoe-

6- danigen men in Switzerland , Ooftenryk

,

; in

Swaben en elders iü Düitschland , verfteend

wil hebben gevonden , behooren hier de Nas-

fauwers 9 Zilver- en Goudmonden , de langlee*

vende Tollen , Spoortjes , Slangen- en Knob-

bel-

(<?) Zie Nat. Hijïork , I, D. XVL STUK , bladz. 35 8 i

enz.

(ƒ ) Lionpns a bouche ronds. ConchyU T. 9 of T. 6»

(g) Plaat 3, VI. a, Fig. 21-23. B* VI. b. Fig* 30.

{b) Turbo msaftis. Nat. Hlfl.U D. XVJU Srük 3 Mud*.

377*
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belhoorens, Soldaaten, Dolphynen ca zelfs de VUT.

Wenteltrappen. Van de meesten derzeiven HooiD -

komen weinig Verfteeningen voor, en veelal

klein ;
gelyk men dus eenigen by Knorr nut&.

afgebeeld vindt (g). Van de SJangevelle- EIoo-

rens, evenwel , vindt men aarcige Verfteenin-

gen , met een gedeelte der nog onveranderde

Schaal, en in Kies veranderd by Bo!l in 'c

Wurtembergfe. Ook vallen 'er van die aard-

ge Tulban Jjes , welke rimpelig en geknobbeld

zyn (h), zeer fchoone Ezernplaaren. Uit hec

Neuremburgfe heeft B A 1 j e r zodanig een die

taamelyk groot was•, wel twee Duimen mid-

dellyns , aan 't licht gegeven (i). De Heer

Walch vertoont 'er een van Thionville ia

*t Luxemburgfe, en ik heb 'er nog meer gelyken-

de van de Kust van Normmdie , waar van

ééne in Fig. 6, op Plaat VIII, is geplaatst,

door zyneStreepen en tevens door zyne Knob-

beltjes aanzienlyk.

Zo gemakkelyfe zal men niet het Origineel pc. vn%

aanwyzen van die Verfteende Maanhooren uit
7*

de Engelfche Provincie Shropshire, in Fig* 7;
hoedanig eene , maar kleiner van formaat, ik

van den Kleijigen Oever des Eilands Sheppey

m

(s) Naamdyk Qry&ogr. Noties, Tab* I. Fig. 20 : niet

Tab. VII , dat een Dmkfeil is by WALCH , Vkrtl
.
Z<i&*

ken. IU Dé I Stuk , bia-Jz, 172: zo v;«\ als de Noinnt,

4, op de vierde Regel, moetende zyn Nomm. > , SnppU
£laat V. c*
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Vtil. in de Theems bezit. Dezelve onderfcheidt £1$

Êoom- door haarë dwarfe plooitjes , in fyne Knob-
STÜK

'

.
bekjes uicloopende op den rand der Gieren en

nfaeZ
"

is op ver naa zo hoog niet getopt, anderszins

zou zy meest naar de geribde Zilvermorid ge*

ïyken , om dat zy de Gieren overdwars ge-

itreept heeft. 't Kan zyn, dat door de Ver-

ileening de Top aanmerkeiyk neergedrukt zy (k).

Pt. vin. Die verandering van figuur is zeer blykbaar

ftg. 8.
jn een Tutbiniet , welke ik , in blaauwe Kalk-

ï?lets zittende , heb van Vifet by Namen in de

Nederlanden. Deeze, in Fig. 8 vertoond, is

taamelyk Tolachtig , dcch van eene ovaale

geftake,en heeft eene geheel effene Opper-

vlakte 3 vertoonende zig van de zelfde Kleur

als het Gefteente (I).

Van de Getraliede s gelyk de Wenteltrappen *

zo genaamd , wil men Èxemplaaren, zo in Swio
herland als in Italië , gevonden hebben , doch

zy zyn zeer zeldzaam. De Getoorende, dae

de Trommelfchroeven en andere Penhoorens

zyn , behoofen tot de Strombieten, voorge*

Jiïield*

ik

(k) ï'k heb 'et zodanig eene, dfe geheel plat i's, van de

t&lfde plaats, en over 't geheel fchynt dit Petrefakt zeec

naar die zeldzaame Cochliet van V/aich , Natwfor/cher

1IT. Stuk* Tab, HU Fig* 6 9 te gèlyken: zie bhdz, 215^

aldaar.

(/> Uit deeze Verfteende Hooren blykt , dn he.t Gevoelen

tan wyten den beroemden Hoogleeraar waJlch niet be-

daaif
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Ik gaa clan over tot de Slakhoorem, wc!ken VIII;

Linnjeus in h Geflagt van iMa; begreepen Hoofd*

heeft» Wy kunnen ze veifteend echter ^ecn
. A 1 1

. S'akhoo*.

Helicieten noemen , a*zo die cytel gebruikt isiens.

voor de Penningfteentjes *. Defraam van Coch* * z\e

ïietey , die aan de Verfteende Hooreos in 't
bl *dz^u%

algemeen gegeven wordt , is te onbe paald. Som-

migen ko < n , by W alch , onder den naam

van Umbilicüten , anderen onder dien van

Globojieten, anderen van f^erjleende Tuin. Slak*

hoorens of Tuinllakkcn voor. Ik zal deeze on-

der den naam van Limacietm begrypen.

De Umbilicieten, dus wegens de Navel - ope- umbiiide*

ïïing genoemd
, zyn meestendeels vlak a!s ecn te"*

Schoiteltje , en gelyken veel naar de Ammo-
nieten 9 zo dat menze met de Gladde ligt ver-

warren kan. Ook is derzelver onderfcheiding

van fommige Wormbuisjes niet zeer blykbaar-

Men vindtze dikwils verkalkt in Engeland,

Vrankryk en Italië, doch ook weezentlyk ver*

fttend in veiicheide deeien van Duitschland,

Ooflenryk en Hongarie.

De Globojieten hebben een rond Ligbaam ge- Globcü>

lyk de Nerieten * doch de draay loopt op een
tC1^ Qt

andere manier. Zy komen zo veel niet voor als

de

fiaan kan f wanneer hy zegt; i Naturforfcher IX. Stuk, Art.

js, bladz. 267 ; dat de Conchyhên - Schaaien zig in de Ver*

fïeening niet zonder breeken verbuigen laaten: want het is

jsiet hegrypelyk , hoe anders deeze Steenkera een zo gclykc

cvaale figuur zou hebben kunnen bekomen.

Gg
HL Dsel.LStuk.
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VUL de voorgaandcn, hoewel metue nogthans ver*

Hoofd- y,^ t en verf£een d , gclyk dezelven^en op der*

gelyke plaatfen aantreft. Ik heb 'er uit de

Bergen by Sc. Gall in Swkzerland, v/aar van

een kleine in Fig. 9 vertoond i$«

Limacic Wat die Hoorens belangt, welke men Tuin*
%C

%g 10 fikken meait, dceze hebben een zeer bekende

figuur. Men vindrze dikwils met de natuurlyke,

bykans onveranderde Schaal, verkalkt in Enge-

land en Vrankryk. In de Switzerfche Aipen

komen verfcheidene van dien aart , Kiezïg of

Verfteend voor , en dus vallen zy cok Ka!k-

fceenig in Duitschland. Ik heb 'er vry groore

en ook kleine, doch het zonderlingfte is , dat

ïn fommigen uit Switzerland de onderfte Win-
ding zo lang uitloopt, als mFig. io,istezien.

Of zulks door drukking ontfeaan, dan naxuur-

lyk zy , kan ik niet bepaalcn. Ik heb ook

een Hoorntje van de eigene geftalte der Tu/n-

flakken, waar in de Slak zelve fchynt verfteend

te zyn..

Neiitïe- De Verfteende Nerieten zyn aan de byzon-

vin ^ere &e^ante zeer kenbaar, doch hier toe be*

Fig. u.'hooren ook de zogenaamde Halve Maantjes

en Eijer - Dooïjers , in de Verfteening insgelyks

Neritieten genaamd , welke men menigvuldig

onder de Verkalkte Conchyliën uit Vrankryk

aantreft. De eigentlyke Nerieten komen ver*

fteend

(n) PateHa Uagarica, Zie Nat. Hi/i. 1. D. XVI. STUK *

blï£z> 53*.
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ftcend zcldzaaner voor. Ik heb een ze rT TY
^IÏI*

kleintje van Berkngen m de rurgatt ; een STÜKs
grootere, die zeer compleet is, in Kalk-Flcts,

van Vifet, en een zeer grooce in Fig. 11 , af-

gebeeld, in de hoedanigheid der Akenfe Ver-

fteeningen, naamelyk Kalkachtig bruingeel van

Kleur.

Van Verfteende Zee-Ooren
,
welken fom-pianietea»

ïïrigen Qorjteenen, anderen PlanUten noemen,
zyn de voorbeelden gantsch öngömeénj en zy

vaüen meest alleen in afdrukzcl. Men viodt-

ze aan den Ryn, by Dusfeldorp, in een Yzer-

houdend Gefteente, en in de Pietersberg by

Maastricht , in witte Kalkltecn*

Van de Patellen komen eigentlyke Verftee- Pateüfe*

nirgen , die men Patellieten noemt, zeldzaam
tw
k Ila

voor. Ik heb 'er nogthans kleine ronde, die

glanzig zwart zyn , op een verfteende Oefter-

fchulp zittende , welke by Oxford in Engeland

zyn gevonden. Ook het indrukzel van een

taamelyk groote langwerpige Patel le , zeer

blykbaar in een brok Kalkileen, van Mentz.

Verkalkt vallen die , welken men Zotskap-

Patellen noemt ( n } , vry overvloedig in En-

geland en Vrankryk* Davila bezat 'er zes-

tien, waar van eenigen verfteend uit Italië en

Switzerland , doch de meesten uit zyn eigen

Land (0). Klein heeft 'er by Dantzig ook

ge-

(0) CütüU Raïs. Tom. III. 52.

Gg a
IIL Di«l« I, Stük.
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VUL gevonden f die hy afbeeldt (». Ik heb 'er uit

Hooft: de Krytbergen by 's Gravefend , nog de Na-
STÜ!r

*

.
tuurlyke Kleur bezittende van de Schaal, en

*«f*
W&
%an Meaux iu Champagne zoda< igen van ver-

fcheiderley grootte, geheel wit; als Fig. 12

eene zeer duidelyk voorftek. Op de Gebergten

van Piemont , ais ook in het Brunswykfche*

vindt men dergelyke Vertteeoingen. Het Con-

chidium van Li^n^üs , dat overvloedig ia

de Sweedfche Provinciën Oeland eo Gothland

voorkomt, zal hier t'huis behooren (q).

In een hyzender Vertoog over zodanige Pa-

tellen, als onder de Verfteende Zaaken reeds

bekend zyn, heeft de Heer Schrot er van

Weimar eene Rangfchikkiog dcrzelven opge-

geven. Hy onderfcheidc dezelven , hoofdzaa-

kelyk , in Patellen die een gejlooten en die een

open Top hebben. Van de eerftcn , daar ver

de meeften van zyn , hebben fommigen den

Top regt y en daar van komen i- Kegel- of Treek?

tervormige voor , met een gelyken of inge-

fcheurJen rand : a. Pieramidaale : 3. Ovaal

van Grondvlakte. Van de genen, die den Top

krom of geboogen hebben
, zyn ook verfcheide

* Sour-

(p) Deserift. petrif* Gedanenfium. Nurnb, 1770. Tab, 1.

tig. 1-4.

f q) Helmintbolithus Patell* bi'ocularis Conchidium. Muu
Tesf. 90 T. 5 f g #

(*) xaturf. V Stuk. Arr.«7, Onder anderen geeft gezegde

Keer, by die gelegenheid , de Afbeelding Tab. 3* Fig. 6,
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Soorten, met of zonder Stekels, bekend. Van yiH.

die met een open Top 5 merkt hy aan, heeft Hoofd-

men verfcheidene, doch meest Verkalkte, ge*
6™^

vonden* In veele deelen van Europa, die hy te*.**
*

opgeeft , heefc menze waargeno nen , doch »

zomen de plaatfen in Vrankryk, Sw.tzerland

en het Brunswykfe , uitzondert , maar enkeide

voorbeelden : des de weezen tlyk Verfceende

Patellen , zo hy op 't laatfte aanmerkt , nog

zeer zeldzaam zyn (*).

De Verftecnde Wormbuizen , in 't algemeen ,
yetmi*

heeten Ftrmiculieten. Even als de Natuuriy*
ca,

^
e

#

n

J s

ken in veelerley Gertalten voorkomen , is dit

ook waar van deeze. In de eerfte plaats zal

ik hier acht gceven op de genen die Spiraal ge*

wonden zyn en dus veel naar de Ammons-
Hoorens gelyken; verfchillende van de Gladde

byna alleen , doordien zy een doorloopende

holligheid hebben zonder Kamertjes. Hec Ori-

gineel derzelven is als eene Soort door den

Heer Linnjeus opgegeven (r). Zy komen

3so veel niet voor als de anderen. Men vindt*

ze

van eene aan de e'éne zyde geftieepte, aan de andere glad-

de Pateïle van Wnétzen , olie door eene dergdyke Mee-

klemburgfe , vin den Heer Walch , in 't Vil. STUK,

pag. 21 6 , nader bevestigd wordt? gelyk Schrotir zelf

in 't VIII. St 'K pag. 215
, zyne befchryving der Ver-

beende Patellen vervolgt.

(r) Serpula Spirorbiu Zie Nat. Hifi. I. D, XVI. STUK ,

bhdz. s«i.

Gg 3
III. Deel. LStuf.
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VUL ze in *t Wurtembergfe , als ook op 't Eihnd

Uoov j Sheppey aan de Theems. Naar deeze gelyken
*TÜ1C *

.
zeer, die van Verona, uit rnyne Verzameling,

suiktm' wanr van ik in Fig. 13 de Afbeelding geeve;

hoewel zodanigen tot de Europifche Posthoo-

rentjes fchynen te behooren , welken de Heer

LiNNifius in
9
i Geflagt der Slakhoorren be-

trekt (j). Ik heb *er uit de Eogelfche Krytber-

gen één , dat zeer fraay is , met eenen gezoom-

den Mond»
«ïakhoor^ Het Voorwerp van Fig. 14, maakt een zeer
m
%g. 14.

fraaije en aartige Verfteening uit. De Fran-

fche Heer Davila heeft daar van eerst ge.

wag gemcakt, in de befchryving van zyn ryke

Kabinet , en ook de Af beelding , doch wat

gebrekkelyk, daar van gege^eia (t)> Hy noemt

het „ een Veriteende Zee - Buis der Indiën ,

„ die zeer zeldzaam is. Een van dei zeiven En-

„ den windt zig fpiraal met vier gezwollen Gie-

„ ren., maakende een verheven Top, gelyk

„ in ce Slakhoorens die men Culs de Lamp
„ noemt (v) ; terwyl het andere zig in een

3 ,
regte Lyn , die een weinig bogtig is, ver-

„ langt, om eeoe Buis temaaken, met Plooi-

3 ,
jen in

f
t ronde, die naar zeer naauwe rim*

„ pels gelyken , bezet , hebbende een zyde-

*» tog-

(s) Zie *t zelfde STttK, bladz. 419.

(/) Catétlogue tétfmnè. Tom. IH. p. 5p. N. 80. Tab.

(v) Volgens den gemeenen trant zyn dit dc Langltevittiè

Tültn a die de Gieren tot aan den Top geknobbeld heb-
%

ben &
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3, Iingfe platting fcherp gekield , over de gc- VlHi

3 , heele langte." Zyn Ed. vertoont hetin twee8T^D '

itukken, waar van het ééne een byna regte r^rmi-

Pyp is, derdhalf Duim langen drie vierde Duims<*/;'"*-

breed; het andere byna van grootteen figuur

als *t myne , hier afgebeeld in Fig. 14 ; doch

hetzelve is maar aan den eenen kant met die

rimpels bekleed , welke aan den anderen kant

moest afgefleepen of afgefleeten zyn. Het

Top- end eindigt, rnet zyne gezwollen Gieren,

in een ronden verheven Knop en maakt dus de

figuur van een gewoone Slakhoorn ; ge'yk ook

het zyne zig vertoont. De rimpelige Huid is

wit en Kalkachtig; het Lighaam anders geheel

en zuiver Hoornachtig doorfchynenJe Chalce-

doon. Daar is aan 't afgebroken end een ron*

de opening , die maar een Duim diep inloopt

en aldaar Kegelswyis' eindigt.

Wat nu myn denkbeeld omtrent dit raare

Petrefakt aangaat: Walch telt dat van Da*
Vila onder de Vermkulieten , die ruim doch

niet zo regelmaatig gewonden zyn, met eene Spi*

raalachtig gedraaide Staartpunt (w ). Door de

genen , die dan regclmaatigtr zouden gewonden
zyn, verftaat hy de zogenaamde Hoornflange*

tjes van Rumphiüs, Plaat XLL Nomaj.

li

ben, op een hobbelfgen Grond en den Top zeer (pits; 't

welk in geenen ckeSe met zyne Afbeelding ftrookt.

iw) Vtrjïemde Zaak*. II. Deel. XVI. Hoofdftuk , bladz*

464.

Gg4
li. Dzei I, Stuk.
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YIIL 1 * welken men hedendaags noemt de Schepte^

Hoofd- van Neptunus. Ik heb het voorheen be'chree-
stuk. yen . maar myne Afbeelding is toe een ander

tïfottZ fag van Wormbuisjes betrekkelyk, die men

Gekrulde of gekronkelde Hoornflangetjes noemt

(x) , zynde Nomm. 4, by Rumphiüs.
Wat du de reden zy, dat de geleerde Walch
deeze regelmaatiger- gedraaid achtte, dan dit

Voorwerp, waar van hy zegt hetonderfte, in

Origineel, op Nomm. 2, by gezegden Authtur

voor te komen , en of zyn Ed. hetzelve com-

pleeter gezien hebbe, om van de draaijingen ,

die in \ myne taamelyk regelmaatig zyo , dus

te oordcelen t weet ik niet. Martini, zegt

by 3 heeft, op zyne Plaat IL Fig* 12, 13,

het Origineel afgebeeld. Volgens Da vi la
is de Buis regt en dus zou het veel naar eene

Otuiet gelyken , indien men 'er eenig blyk vt»

Kamertjes in vond. Ik houd het myne voor de

Steenkern uit het Top- end, van een Worm-
buis, waar in het Lighaam van den Worm zig

zo ver, als 't Gaatje inwaards loopt, heefe

ulrgeflrekt, zynde verder met een fyn Peesje

aan den Top gehecht ; gelyk plaats heeft in

vee!e Spiraal gedraaide Conchyliën.

Dikke Walch beeldt op eene der laatften van
Wormen. Zyne Supplement - Plaaten een Verfteening af,

welke zyn Ed. zegt voor te komen in een

ver-

p (x) Nat. Hifi. |, D. XVI. Stuk 9 bladz. 571. Plaat 125,

Fig* a.
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verharde graauwe niet al te vaste Mergel, weU VIII.

ke mm by Luttich omftreeks Maastricht aan-J^
FO "

trefc (y). Dezelve vertoont zig als bevattende V*r*«-

Wormen ,
byna een Pink dik, die meestal Cir* cu!iet*K -

keirond geboogen leggen, en fommigen glad,

anderen geheel ruuw van Oppervlakte zyn. Die

ruuwheid fchynt veroirzaakt te worden door

kleine Wormpjes of liever Maden , een half

of derde Duims lang en naauwlyks dikker dan

een Naay- Naald , welke de Oppervlakte van

den Worm digt bekleedtn. Ik bezit een groote

Klomp van zodanige Veifteende Mergel -Aar*

de , wacr in verfehetdene dier Wormen zig

dus vertoonen. Het zullen waarfchynlyk groo-

te Zee -Wormen zyn geweest, die rottende

door Maden worden gevreeën , en dus daar

mede bezet raakten eer zy verzonken of be-

graven werden in de Slyk.

Veelerley gewondene of gevbgren? Worm- Geviogtew

buizen, van meer of minder uiktr, konen hier^,^m"

en daar verkalkt voor; gelyk ik dezelven van

dikte rüs een Naald , als een Pennefchaft of

ook a!s e°n Vinger heb. Deeze voldoen aan

de henaamingen van Vogel- en Hoenderdarmen
,

of ook van Slangepypen (z) , vallende in Süe-

zie, Switzeriand, Swahen en elders. Weleer

zyn dezelven tot de Alcyomën betrokkea ge*

weesr#

(y) Zie zyne Supplement -Plaat b. P*y# 5 , 6 en de

feefehryving bladz. 2*;.

(x) Zie Nat, Hift. als boven, bladz 575, 576.

G g 5
01. d»i» L st uk*
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VIII. weest. Die der zogenaamde Os/en - Darmen

Hoofd- maafcen dikkere Verlleeningen uit.
ST
Vemjs- Van die Wormbuizen , welken men Fenus»

Schaften. Schaften noemt (a), komen een menigte Stui-

ken en Brokken voor, onder de verkalkte Con-

N chyliën in Vrankryk. Zy vallen meest byna

regt 9 fommigen wat geboogen , en eenigen

met het Mondftulc , gelyk ik 'er van Meaux
in Champagne heb. Van de Neptunus» Schaft

weet ik niet dat nog Verfteeningen zyn ge*

vonden, 'c Kan zyn , dat eenigen der voorge-

melden tot die der Zandkokeren, welken men
dan Satellieten zou kunnen noemen, bebooren*

Koker- Van den Zee - Houtworm , die by den Heer
Wormen. L i n n ^ u s een Geflagt op zig zelve uit-

maakt (b) , 't welk zyn Ed* wegens de Ko-

kers , daar dit Dier in woont , hier tehuis

brengt , zyn 3 gelyk ik reeds met een woord

* Biadz.
heb aangeroerd * , onder de Delfitoffea ken-

Z9s* baare overblyfzels. Men vindt in de Heuvels

van het Graaffchap Asti in Piemont, by An-

rsone 3 ftukken verfteend Houc 9
welke blyk«

baarlyk van zodanige Wormen zyn doorknaagde

.Nog duidelyker openbaart zig zulks in die

Brokken verkalkt Hout , van Tine by Bru?-

fel 3 alwaar de Kokers deezer Wormen met
eenc Stoffe als Chalcedoon gevuld zyn , en

dus de Vertooning maaken van Paalwormen in

het

(a) Nat. Hift. als boven, bladz. 572.

(b) Zie Nat. Hiji* als boven, blad?.. $
o Qt
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bet Hout vertteend. Ik heb daar vaö fchoone Vllf*

Exempharen.

Door geheel Europa , bier en daar, komen
Meg3rifchc

Steencn voor, die men Megarifche noemt (c) steenen.

op' 't voctfpoor van Lach m u n d. Volgens

deezen zyn dezelven door John s ton dus

geheten , om dit dergel yke Steenen , weleer by

Megara uitgegraven zynde , tot Gedenkftuk.

ken en anJere Werken, in die Stad, gebruikt

werden. Een menigte van Schulpjes of Hoorn*

tjes, 't zy elk op zig zelve, 't zy onder mal-

kander , ook van eece zeifde of van verfchil-

lende Soorten , zyn daar in , door eene Kalk-

achtige of andere Steenige Stoffe , als ge-

ilremd en famengeiymd ; weshalve fommi-

gen het Schulpftremzels roemen of Schulpfiee-

nen. Somtyds komen zy verkalkt in Zand*

fteen voor , fomtyds verfleend in Kalkfteen ,

Marmer of Agaath. Zodanig zyn die fraaijg

Schulp - Marmers of Agaathen, welken men
voorcaamelyk in het Koburgfe en Bambergfe,

doch ook in de Noordelyke en Zuidelyke dee-

len van Europa, en zelfs in Siberië aantreft,

laatende zig zeer wel polysren. Men kan 'er

dikwils de Soort der Schulpen in waarneemen
en onderfcheiden , gelyk ik dus een fchoone

Plaat

(c) Lapi's Megaricus Lachmundi. CoRchyli* eomplicata,

WAtLER Syfi, Mn. Tom. II. p. 534. Coagula Conchaium*
\id. fïguram Lachm. Ory&ogr t Hildesh, p. 45,

IILDeil. I. Stuit.
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VUL Flair van zwart Marmer met Anomies uit Ie%

Hoofd
]ancj [)Cv) ^ <jie

>

er z jg witachtig in vertoonen.
»TLK

* Qp dergeiy^e manier komen enkel Hoorn-

tjes , in Steen famengelymd , op dergelyke

plaatfen en in dergelyk Gefteente , zelfs» in

Jaspis voor* De Vestingwerken van Menu I

en Oppenhcim beftaan t'eenemaal uit een. zo*

danig Samenftremzel (CoagiUum) van kleine

Kinkhoorentjes of dergelyken. Hief toe be-

hooren ook de Komynjleenen zogenaamd , en

de Zaadjieenen % uit H oorentjes beftaande, byna

zo fyn als Zand. Ja in die deelen van Vrank*

ryk f waar de verkalkte Conchyliën voorko-

men 5 inzonderheid in Champagne , vindt men

een Soort van wit Zand^Falun genaamd en el-

ders Cron, tot mesting der Akkeren in gebruik;

dat van vergruisde en vergaane Hoorentjes en

Schulpen moet voortgekomen zyn* Insgelyks

wordt de oirfpreng der Marmers en ander

Kalkaartige Sieenen, daar van of ook van de

Eijertjes der Conchyliën afgeleid (d).

Zeer dikwils vindt men , in zulke Megari-

fchc Steenen * Hoorntjes en Schu!pje$ onder

een gemengd, die dan op de gefleepene zyde

van den Steen, of in Plaaten,een fraaije men-

geling maakem De Hoorntjes zyn meest Strom-

bieten of Buccinieten ; van de Schulpjes kan

men dus zo wel niet oordeelen* Ik heb een

door-

(d, zie Ndtutfotfiher VI. Stuk, p. 242 , en GüETTAïur,

fee la Champagne. Mm, de l'Ac&L 1754»
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doorgezaagde Keifteen , uir het Veroneefche, VIII.

vol van dergelyke kleine Conchylien. Doch Hoo¥ü9

wel het aa r.merkelykfte , in die opzigtjs een

Eeker flag van deeze Stcenen, onlangs ontdekt

en van eene graauwachtig bruine Kleur, ia

welke lömmigen van deeze Schulpjes grooter

of kleiner Vlakken maaken , die , in zekere

plaatzingen tegen 't Licht, mee den heerlykften

gloed van allerley bedenkelyke hooge Kleu-

ren , tot Vuurig rood en geel , met groen en

paarsch, fchooner dan de fraaifte Opaalen fehe-

meren. De plaats der afkomst van dit raare

Petrefakt , daar ik fraaije ftukken van heb, is

nog met geene zekerheid bekend.

IX. HOOFDSTUK.
Eefchryving der Verfteeningen van Koraal-
achtige Zee - Gewassen (Lithophy-

ra)gemeenlyk Koralliolithen ge?iaamd
y
tot wel*

ken deTubiporleten, Madrepor»eten , Aitrö.e-

ten , Fungieten , Milleporieten en dergely-

ken> behooren*

Tn de befchryving der Delfftoffen , die men
gemeenlyk tot de Koraalachtige Zee -Ge-

wasfen of Koralliolithen betrekt , kan ik eeni-

germaate de orde der Soorten volgen , welken

LiNNiEus van dezelven , in zyn Gjflagt van

Hclmintholithus 3 opgegeven heeft. Dus komt

by
III. De&l.LStuk.
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IX. by zyo Ed. een Tubiporus y Madreporus , MiU
Hoofd

ieporus y enz , agter elkander, voor* Het zyn
STÜK

* de Verfteeningen van die Kaikaartige Zee-

Schepzelen , welken de Ridder in de Rang der

Lithophyta geplaatst heeft , door my onder den

naam van Steenachtige Zee -Gewasiui befchree-

ven O).

i. O) Verfteeningen van Papachtige Koraal-
mmin-: gewas[en.

Tubiporus*
Tubipo- Van de Verfteendc Koraalgewasfen worden

EiCten
' zodanigenT n b i p o a i e t e n ( 13) genoemd ,

die uit famengevoegde Pypjes, met eenvoudi-

ge Openingen of Mondjes, beftaan. De bo
naaming heeft haaren oirfprong van een Geflagt

van Zee-Gewasfen, dat onze Ridder Tubipora

genoemd hadt , bevattende de* zogenaamce

Pypkoraalen (ƒ ). Hier toe betrekt zyn Ed.

drie Verfcheidenheden f waar van de eene on-

der den naam van Gekettingd % de andere on-

der die van Kruipend 9 de derde van Gebon-

ddd, als dus aan de Oevers van de Oostzee

opgefmeeten voorkomende, bevoorens zyn be-

fchreeven en afgebeeld.

Die

(e) Natuurt, m/t. I, D» XVIT. STUK * aan 't begin.

Cl 3} Helmintbolitbus Tubiporus. LlNN. Syft. Nat. Xlf.

Tom* III. p. 167. Gen. 41. Sp. 13. Helminth. Tubipora

(deperditae). Syfi. Kst. ï. p. 1270. Coraüa congerie Tuba-

l«ium, Csnnularuru vel Celiulamm in una masCi, iuperri*

de*
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Die van hec zogenaamde Orgel -Koraal of jx.

roode Pypkoraal , de eerlte Soort by Li N« Hoofd*

nmüs, vindt men in de Gulikker Eiffel, in*™*^
geele Zandfteen, in Engeland in Kwarts ; als mm? van

ook in Sweeden en Noorwegen, fomtyds ia° r

aff"
Ko *

graauw Marmer. De Heer Walch heefc

een zeer fraay Exemplaar daar van in Plaat

gebragt, als zynde van Maastricht afkomftig,

doch 't wdk hy te regt aanmerkt , daaf in

van het natuurlyke Orgel. Koraal te verfchil-

len, dat de Pypjes niet, als by Verdiepingen,

door zekere middelfchotten afgezonderd zyn (g%
maar door dwarfe Pypjes faaiengevoegd. Het

zelfde heeft plaats in myn Exemplaar van

die Soort , welks Pypjes cok van buiten

graauwachtig zyn , van binnen gedeeltelyk met

Kwarts gevuld. Anders heeft het veel over-

eenkomst met het gemeene rooJe Pypkoraal

uit Indie.

Tot het Gekettingde Pypkoraal behoort , Vgn m
volgens myne voorige aanmerking, een Soort, ™?™zikjm

die de gedaante van een Honigraat heeft. Zo- Vl. ix èi

danigen komen ook voor onder de Afbeeldin- ^ u

gen der Gothlandfe Verfteeningen , door den

Heer

cicbus plerumque folidis, compofita. WALL . Syft. Mm
Tom* TI p. 427

Cf) Zie het f. Deels XVII. Srvx van deszs Nat. Ffift*

LXV(. Hoofd-h bUdz. 88.

(g) fcrfteende Zanten III. DEEL, black, 194. Plaat 'fU

f, Fig . 1.

III. Deel. I. Sttjx.
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Hoo^o-
Heer FoüGHT in Piaat g^bragt en toe de

itük.
" Milïeporieten betrokken (ƒ/) De Exemplaa-

ren , welken de Heer Goettard onder
rkit*. den naam van Aflrröieten afbeeldt , als Kalk-

achtig verfteend ia Vrankryk gevonden zynde,
komen zeer compleet voor (i). Zy behooren
tot de Tubiporieten met hoekige Pypen van
de Hceren Walch en W aller ius (k).
Het aartige Stuk uic Engeland

f hier nevens
in Fig. l i op Plaat IX afgebeeld

, is van dee-
zen aart , en hoewel de Wanden der Pypen
van boven fcherp loopen , hebben zy onder
een aanmerkelyke breedte en zyn aldaar met
fyne Kryftalletjes aangefchooten. Ten deele
is dit Stuk nog gevuld met zyne Kleijige
Matrix, waar door het te meer naar een Ho-
nigraac gelykt. De Pypjes zyn meest v>f.
doch ook zes- en vierhoekig : zo dat dit geen
weezentlyk onderfcheid fchynt te maaken.

Groninger JNaby de Stad Groningen, in een verheven
^vjnrtk* Grond, zyn voor weinige Jaaren een menigte
fuix. Petrefakten ontdekt, die naast met deeze

* ftrooken. Een derzelven , weike ik bekomen
heb, is zeer duidelyk een Tubiporiet met
hoekige Pypen, waar van men 't geheele Ge-
was in Fig. i. afgebeeld ziet. Het is van eene
Kalkachtige natuur , geelachtig van Kleur en

{h) Am, Acad. I. Ta!>. IV. Fig. itf , zo.

(i) Mém. Ton», fll. p. 5*2, j»S. Pi. «o, 61.W Verfi, Z«ak.i«, U. U. ll% Stck Wsdi> JM< p , _

XI.
'



VAK Ko RAIL-Gë WASSEN* 4^1

ton de enden broosch. Sommige Pypcn, e- ut»

Venwel, fchynen met Kwarts gevuld te zyn.HooFD*

Haar opening is 'vyfhoekig. Men vindt in dfc^J]?^
2elfde Landflreek afgefleetene Stukken , met itV*'"*

kleiner Pypjes , byna rond van omtrek, gclyk

io Fig. 3: alwaar de Pypjes en derzei ver Mond* li

jes zig ter naauwer nood openbaaren en ande*

ren, daar öezelven geheel weg geflceten zyn;

izo dat het enkel Steeneii gelyken, witachtig

Uit den graauwen. Hier uit ziet men de vor-

j

ming van zodanige Steenen ; wdken ook voor-

koken ih het Koburgfe , in Silezie en S wee-

! den , wordende fomtyds voor Verfteende Spon-

fen aangezien (l).

\

Van die Soort 9 welke de Ridder Kruipend Pyp* Kruipenda

j

koraal genoemd heeft, door my. voorheen be-lie£
abipü*

' fchreeven (m) 9 vindt men het Sweedfehe door 4*

!
den Heer Fought in Afbeelding gebragt(&).

Ik heb een zeer fraay Stuk van deezen aarc van

Blankenheim , in Fig. 4 vertoond; het welke

gegroeid is op eene Alcyonie of Fungiet* De
Takjes of Pypjes , die hetzelve famen (tellen ,

:

zyn rond en hebben haare Mondjes opwaards

|

geftrekt , zynde de tusfchenwydte met derge-

lyke Schubbetjes, als in het Sweedfehe, gevuld.

Het legt op een Zandftcen , van graauwachtig

geelö

(/) Globus cryftallinitó fistulofus .* zie Vttfl. Zaafan HU
Deel , Suppl, Plaat VI. b. Fig. i.

(m) Natuurt. Hij}. I. D. XVII. STUK, bladz. IOI.

(n) Am. Acad. U Tab. IV* Tig. iC.

tih
III.Debl.I. Stuk*
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IX. geele Kleur. Het wordt met de Gekettingde

,.
)0FD" van fommigen verward; des ook de Heer

tI^Walch in 't byzonder geen gewag daar van

maakt; hoewel het nogthans zeer daar van

verfchilt, als uit myne Afbeelding blykt (o).

Ccbon- ' Eindelyk heeft ook de Ridder een GebondeH

l 5.
Pypkoraal, als de Vierde Soort

,
opgegeven,

doch niet afgebeeld (p). Eene Figuur van den

Heer Foüght s evenwel, fchynt daar toe

betrekkelyk (q) > volgens Waller t u s 5 die

het Tübülaria met ronde gehoogene Pypen noemt.

De Afbeeldingen van Boürgüet, door zyn

Ed. aangehaald, zyn droevig (r). De meefteo

van dit flag hebben Sterretjes aan
r
t end van

de Pypjes en behooren dan tot de Aftröietcn

of Madreporen ; doch dit kan men niet zeg-

gen van het zeer fraaije Stuk , myner Verza«

meling, in geele Kalkfteen , 't welk uit fyne

Pypjes be&aat 9 die eenigermaate gearticuleerd

fchynen te zyn, loopende zodanig als de Af-

beelding Fig. 5. duidelyk voor Oogen fielt
(jjjjj

(o) In de eerfte opfhg zou men 't voor een en ?
t zelfde

aanzien ; doch de Pypjes kruipen langs de Oppervlakte van

den Steen %
overeenkomstig met den Soortnaam van Lin*

K3U3. Wallirius maakt zyne Tubnlaria Catenula*

ta van 't een en andece. Syft Mn* Tom* II. p, 429.

(/>) Zie myne Nat fUfi*% als boven, bladz. 102.

tq) FOUGHT de CoralU Balt. Am* Acad.L Tab. IV. F^. 22,

(r) Petnfications. Pig. 48 , 50.

(s) De Pypjes leggan te digt aan malkander , dan dat

mm
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(a) Verfteeningen van Boomachtige of Tak* IX.'

kige Koraal -Gtwasfen mtt gejiernde Pyp- ^°°FD*

Helmntbo*

Decze Soort van Verfteende Koraalgewasfen *****

begrypt de zogenaamde madreporietek Madiepa*

of Verfteeningen van de Zee- Schepzelen ,
rieien'

welke men Madreporm tycelt (0. Dewyl de

JHeer Linn^us daar onder ook hegreepen

heeft de zogenaamde Sterrefteenen en Steen-

zwammen, zo zal ik niet beter kunnen doen»

dan de Aftröieten en Funguten hier op te laa*

ten volgen als byzondere Soorten ,
gelyk zy ia

het Ryk der Delfitoffen aangemerkt worden

;

bepaalende my thaos tot de Boomachtige

,

Takkige of Pypachtige Maireporen.

Van decze zyn compleete Stukken niet zeer Getakts

gemeen. Een uitmuntende, van dien aart, da:

met Sterretjes aan 'c end der Takken is voor-

zien, heeft de Hoogleeraar Walch uit de

Verzameling van den Heer d'Annone, Doc-

tor

men het voor dc Kroon van een Pcntacrinict zou kunnen

houden : zy zyn te regc en egaal , om van een Medufa*

Mooki te zyn»

(a) Helmintbolhbu! Madreporus. LlNN. Syjl. Nat* XIU
Tom» ilh p. i67 # Gen. 41. Sp. 14» Helminth, Madreporm

(deperdit*-) Sy/9* Nat, l. p* 1272* Coralla in fupeificie vel

extrenutaitbus Afteriscis notata, Ramofa, Arboris vel Suf-

fruticis facie* Wall, Sy/l. Min. Tooi. il. p. +25»

(r) Zie \ I. Deels XVLl. Stool van deeze Na:* Rifli*

rh i blads. 102%

Hh %
III. Deel. I. Stbs.
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IX. tor in de Philofophie en Regtsgeleerdheid te

Sf**
-

Bafel 3 aan 't Licht gegeven ( v >. He- was

M^dre*
Marmerachtig en kwam van Pfeffingen, vol-

pruun. geus de opgaave van dien Doktor , die het

oordeelde te behooren tot de Madrepore , daar

Linn/küs den bynaam van Takkige aan geeft

,

welke 3 indien men 'er alle door hem a inge*

haalde toe betrekken zal , op verfchillende

plaatfen zeer in Gewas verfchilt. M 't alge-

meen is zy wel getakt en dc TaVken yyn aan

't end gellernd , dcch dezelven hebben niet

altoos een dikken Stam of Klomp, waar uit

zy onifpringen. Dit blykt uit die fraaije Af-

beelding, welke DoNATivan het gene in de

Middellandfche Zee groeit, met het Dier geeft y

dat naar een Polypus gelykt. Sommigen roe.

men derhalve zodanige Zee-Gewasfen Poly-

piers of Polypites , dat is Polypus -Nesten, 't

Gedagte Verfceecde moet dan een groot Nest

van dien aart geweest zyn. Zeldzaam komën

de Natuurlyken zo vol en digt gedrongen van

Takken voor, en 't gelykt weinig naar het Ka-

dix- of Kruidnagel - Koraal , als het voornaam-

fte daar van door my befchreeven en afge-

beeld (w) ; want de Takken blyven tot om
laag toe even dun. Het wordt ook van Walch

tot

(v) Vtrflunde Zaaken. V HfEL, PLAAT G. Fif. i.

(iv) Msdrepora ramea. Zie het I. D. XVII» Stuk van
deeze Nat. Hifi. bladz Ui. Plaat 129* Fig. u lk heb daar

van een Vcrfteend Stukje, geelachtig van Kleur,
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tot de bdgtige Madrepore van den Ridder t'huis ix.

gebragc » Hoojiv

't Is zeker dat de Takken bogtig zyn , doch

, het zelfde heeft plaats in die van Dok at i , pifx!'

voorgemeld. Ik heb een aartige Madreporiet, w* ,#

die geheel Boomachtig is , van een Stammetje

zïg in 't ronde Takkig uitbreidende, byna op

de wyze van 't gene men Knokkel - Koraal

noemt of Knokkelgewas (y) , en die zal be*

hooren tot de zogenaamde Gemberfceenen (Zin •

gibrites) welken men dus noemt, om dat zy

naar Gember- Wortelen gelyken. Zy is Spaa*

thig verfte nd in een Kalkachtige geele Moer,

zynde prisfehien van Aken afkomftig. Ruim

zo naa komt mooglyk dat Stuk uit Westpha-

len , 't welk ik beter in Plaat heb kunnen

doen brengen: zie Fig, i. Plaat X. Hetzcl-

ve beftaat uit twee Takken , welke onder en

boven famengegroeid zyn , of door een zyd-

tak vereen^gd. Van buiten heeft het veele ge-

groefde holligheden en van binnen is het in de

na turlyke buisjes der Madrepore t'eenemaal

met eene Chalcedoonachtige Stoffe opgevuld,

zynde de overige zelfftandigheid geheel in

Kalkfteen veranderd met eene geelachtig graan-

we Kleur* De enden der Takken vertoonen

de natuurlyke gaatjes van deeze Zeegewasfen.

Van

(x) Ctasfifisatlons-Tafolle % p. jtf.

(y ) Natuurl. Hift. h D* XVII. StüK , bkdz. i$zt

Hh 3
III. Deel.I. Stuk.
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IX. Van het zogenaamde Witte Koraal

, eemt

frul**
Madrepore die overal met Sterretjes als Oog*

Ccoofide,

l"

es bezet 1S 9 waar van ^et den bynaam VOert (*) »

komen ook Verfteeningen voor. Men vindt

het, volgens Scilla, overvloedig op of in

de Heuvels by Mesfana op Sicilië, Hy geeft

'er de Afbeelding van (a), hoedanige men ook

by Güettard aantreft 5 van een Stuk 5 om-

ftreeks Soisfons gevonden en zeer fraay , ia

het Kabinet van Madame de Courtauno^. He£

wordt door zyn Ed. ook van het Wit Koraal

der Apotheeken afkomfïig gerekend, en gelykt hec

zelve inderdaad zozeer als 't eene Ey het ande-

re Ik heb daar van vetlcheide Takjes > ko-

mende zo wel uit de nabuurfchap van Sois-

fons , als van Montmartre by Parys en van

Bourdeaux* die ruim zo veel naar het Maagde-

Koraal gelyken (c).

jypachti* Tot de Madreporieten behooren de Geftern-

de Tubuiieten , die uit regte Pypjes beüaan a

welke aan 't end een Sterretje hebben. Som-

migen derzelven ftaan evenwydig , anderen

jpreiden en maaken dus het gene ik Kruidna-

gel-Gewas genoemd heb (d). De Heer Gu-

Etf

(z) V&u Hift. als boren a Madz. i66*

(<e) Be Corp. Marir.is. Tab» XX. Fig* i»

(b) Memoires t Tom. III. p. $1U T. 5^

CO Madrepora Virginea: zie Net. llift* als boven, blads.

36g* Pi. Fig. 9.

(d) Dezelfde toadz* ï$U PI 128. Fig. t. Mi*drepora thcfa

Svtojs* Msck. Caryophyllites* FAIX. El* Z'óopbyu
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ettard geeft Afbeeldingen van zodanige Stuk- ^
IX.

ken , m Vrankryk gevonden 9 mee gewrichte
s^^

D,,

Pypjes, Spaatbachüg verfteend in eene Kalk- Mafof**
achtige Stoffe, die als een Klomp uitmaakt (e). ri€te">

By noemtze Calamites of Pennefchafofteenen,

en heeft *er van verfchüiende figuur* Eea

dergelyk zeer fiaay Exemplaar, dat verkalkt

is ,
mooglyk van de zelfde afkomst en byna

Klootrond, heb ik in myne Verzameling (ƒ ).

(3) Verflceningen van Klompachtke Koraal* „
nr,

gewas/en met Oppervlakkige Sterretjes, mus a*
Jïrokes*

De benaaming van JJlrmeten wordt doorfteencn»

fommigen gegeven san alle de Geiiernde .Ma-

dn puren
5 die verfteend zyn;'ten minilen ook

aan de iaatstgemelden
, gelyk Walleriüs

doet (gi ; doch Wülch, die deeze betrekt

tot de Tubulieten , onderfeheidt de Aftröietea

op de gezegde manier. Doorgaans noemt men
dezelven Sterrefleenen , welke benaamïng, die

zy met de Ajteriën , volkomen uic één Sterretje

beftaande
, gemeen hebben , ik , tot onder»

fcheiding , hier met Sternsteen en ver-

wisfel alzo zy flegts Gejlernd zyn. Het valt

lom-

(*) Mem, Tom. III. p. 482, 48J. Pc 33 , 34 j

(f) Zie sbba Kak. UI, Deel. Tab. io3. 9.

( 3) Helmin*bo>uhus Madiepor.x S;el!ulis fupeificialibus* $tU
hl» Aftroirx. Dnconitu Nonntiiïs.

W Coralla Coiumnis paiaileiis &c. Syft* Mm* 1U P'429«

Hh 4
HIf DeeuI, Stuk.
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IX. fomtycfs moeijelyk, de Vetfteende van dé £fa*

Hoofd-
tuuriy]{e Qf onverfleende te onderfcheiden $STUC J

Aftrekt*,
inzonderheid ,

dewyl de laatfien, lang op dea

Oever droog gelegen hebbende , zig als ver*

fteend, tenminfte als verkalkt voordoen.

Onder de Petrefakten , dan, betrekken wy
alle die Geficrnde, welke niet Boomachtig*

Takkig, noch Pypachtig zyn, tot de Afcröie-

ten. Dezelven werden naar de figuur en hoe-

danigheid der Sterretjes door den tf eer W'At&a

in zeven Soorten onderfcheiden : naamelyk ï.

Met regte S traalen ongerand; 2. Dergelykert

die gerand zyn : 34 Met geboogeoe Straalen :

4. Met een ongeftraalde plek in *t midden: 5
1

.

Met ongeregelde hoekige Sterren : 6. Met Knods-

achtige Straalen : 7. Gefcaarte , die men Ko-

meetieten noemt,

Geftra^l- Die met regte Straalen behooren grooten-

x.
deels tot ^e Gedraalde Madrepore van dea

F$g. z* Heer Lineïjeus, voorhesn door my be«

fchreevcn , cn die gerand zyn tot de Uitge-

holde (h) of dergelyken. Voorbeelden vao

dezelven komen by iSA rgenvilleop Plaat

23, als ook by Boürguet en elders voor«

In 't Werk der Verfieende Zaaken van Knorr
vindt men zo wel de eene als de andere en te*

vèns

$h) Madrepora Aflröltes , acropera , cavernofa* Zie N*U
Rij. I. DEELS XVIL STUK, bl. 157-139.

(i) Te weeten , de ongerande, met regte Stiaalen , II.

D, PU F a vl. 2%. 4: dc gerande PI, F, V. Fig, 1, fa
en
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vens die met geboogene Straalen , zeer fraay IX.

en duidelyk afgebeeld (i). Dezelven komen Hoo* D"

ook voor 'onder de Maastrichtfe Petrefafeten in '1"-,

witte Kalkfteen Oj. De regthraalige maaken te

vens de eigentlyke Sternlteenen uit % hoedanig

ik 'er een heb die byna half Kogelrond is

,

omtrent anderhalf Duim in middellyn , uit Hon-

garie, zeer digt bezaaid met ronde kleine Ster-

retjes, die den geheelen Steen doordringen
,

doch glad vaa Oppervlakte. De Verfteening

fchynt van eene Marmerachtige natuur te zyn.

Voorts heb ik een afgezaagd en gefleepen

Plaatje, volkomen Keyfceen, dat regelmaatig

doordrongen is met zodanige Sterren van ge-

lyke grootte, elk in zyn eigen Perkje befloo-

ten : zie Fig. 2 , Pl. X, Een atóer ftukje

vertoont dezelven in randjes gevat en zeer digt

aan elkander, als voorheen gemeld is.

Die Aströieten wier Straalen niet tot aan
ft

^°™e "

het middelpunt loopen , hebbende deswegen in
"n

*t midden een ongeftraalde Plek , noemt men
Zonnejleenen : gelyk de Heer Güettard
dezelven Hdiolithen heeft getyteld. Ik gaf f

in de beichryving der Madreporen , de Afbeel-

ding van een zodanïgen , welke zeer fraay is f

uit

die met gehoogene Straalen, Pt. F. VI. Fir. i en F, VUL
Fig. U

(k) Ziö Pirfl. Zaaken lil. Deel, Supp!. Plaat VI, d.

Fig. 6 , 7 . & GüETTABD Mem. Pl, XL. Fig. U

Hh 5
III» Deil4 I. Stuk,
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yg t
uit mync Verzameling., aan 'c licht (l). Ge*

HoorD* dagte Heer vertoont 'er twee die Agaath of
stuk. Keyachtig verfteend waren, van omftreeksBe-
Mr'éum.

faD50Q .Q Vrankfyk^ üoor den Heer WALCH
vindc men ook een zeer fraay Stuk van derge-

lyken Zowiefteen , dat Keizelaehtig was, uit

het Bisdom van Bafel afkomftig, in Plaat ge-

bragt (n). Zy komen insgelyks by andere Au*

theuren, doch niet zo veel als de anderen,

voor.

wafel- Overvloediger vindt men de Aftröieten, die

fi

*r"?x.
onregelmaatige hoekige Sterren hebben, zona-

as. 3. tuurlyk als in Afbeeldingen (o). Dewyl deeze

Sterren doorgaans eenigszins ingedrukt zyn,zo

beeft menze verward met het Honigraat - Ko-

raal , dat geheel iets anders is , als blykt uit

de Afbeelding van FoüuHt, welke door

Wallebiüs ook hier is t'huis gebragc (p)$

Zy behooren tot de Madrepora Favqfa van Lin-
IMSüs, door my afgebeeld en befchreeven (q^.

Dus komt dan hier t'huis , dat fraaije Norman-

difche Petrefakc , waar van ik een gedeelte in

Fig. 3, op Plaat X, vertoon. De zelfftan*

digfceid is een geele Zandfteen en bekleedt de

Oppervlakte van een fchoone Fungiet of Steen-

zwam ,

(/) Nat. Hifi, I. D. XVII* Stuk, hl. Hl. Ft* CXXVII.

J%* 4

Cm) Mem. PI. Li.

(n) Verft. Zaafon. IH. D.Suppl, PI. VI. g. N. z , 3.

(O Zie BOURGUET Tetrif. Tig. 54, 3P, 4*. D'ABGENV.

PL.
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«wam, van regelmaatige figuur. De Sterren IX.

zyn diep ingedrukte Celletjes of Ruitjes, vee- HooFD'

Jen een half Duim breed, vier-, vyf- of zes-
s

Tl
K

!

hoekig, met veertig, vyfng of zestig Straa-

len. Zy leggen in twee Verdiepingen op mal-

kander; waar uit blykt, dat de Klomp of Korst

weinig dikte heeft , zynde met de Fungiet

famengegroeid en vereerigd. Ik heb derge-

lyke Stukken meer van de zelfde Kust, met

andere Sterren, gelyk ftraks zal blyken.

Die Aitröieten , wier Sterren uic Knodsach- nekned-

tige Srraalen beftaan , zyn veel zeldzaamer»
fte *

Men vindt 'er echter voorbeelden van byD'An»

genville, op Plaat XXIil Fig. 3 en 11,

als ook in 't Werk der Verfteende Zaaken van

Knorr , Plaat F, III. a* Fig* 5. Dit was *

een fraaije gladde Steen, veel naar myn voor-

gemdden Sterrefteen uit fiongarie gelykende,

die door den Bediende van een Arabisch Prins,

zo hy zeide , uit de Lanui'treek by jerufalem

was mede gebragt. Kier uit begrypt men

,

hoe de Aströiecen oudcyds onder de Edele

Steecec geteld hebben kannen worden.

Myn gedagte Steen toont duidelyk , hoe Scheef

van de gewoone Sterrefteencn die kunnen
gcftraalde#

voort-

PL, 23» 1 , 6* H» KNORH. Verft. Zü&km, II. D, Pl.

5* Ffy. 2. F* VI. F;£. 2.

O) AUröitcs Steüuiïs sngulatis. Favagites. Syft, Mn.Tom.
II. p* 430. Amt Acad% I. Tab. IV. Fig. 16.

(?) Zie Nat. Hifi. I. D* Xvil. STüX, b!adz. 131. Vu
CXXVIï. Fi£. 3,

III. Deel. I.Srux*
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voortkomen , welken men , om dat zy fcheef

Hoofd» geftraalde Sterretjes hebben, Komeetietcn noemt.
stuk. £an jesjgejfs Voet , naamelyk , daar hy plat-
Aflrotmn. a^jg j5 ^ vertoonen zig verfcheide fcheef af-

gefleepen Sterretjes , weezentlyk als Komee-

ten of Staartfterren : zo dat dit,gelyk de Heer

Walch billyk aanmerkt, geen weezentlyk

verfchil uitmaakt ; hoewel men *er Afbeeldin-

gen van vindt by fommige Autheuren. Ook
vallen onder de Maastrichter Petrefakten , die

men deezen naam kan geeven ( r ) ; hoewel

zy eigeotlyk zig als een fraay Borduurwerk

vertoonen. Het zelfde heeft ia fommige Nor-»

mandifche plaats*

spette* Van zodanteen aart is dat Stukje uit myue

Pt., x. Verzameling, waar van een gedeelte, een wei-

nig vergroot, in Fig. 4, ten naauwkeurigfte

afgebeeld is, om een denkbeeld te geeven van

dit fraaije, dat naar Speldewerkte Kant gelyke.

In 't midden ziet men de Steenkernen van het

middelpunt der Sterretjes, maakende verheven

Knobbeltjes , gelyk in de mceftc Petrefakteo

van dien oord , welke tot de Afcröieten be*

hoorn , en zelden met zulk Borduursel pron-

ken,

De geleerde Walch heeft, by een uit-

voerige ei) zeer fraaije Verhandeling èeiAJiröic*

ten {s) , een nieuwe Rangfchlkking derzelven

(r) Zie GüETTABD -Mem Pl, 17 . Fig 4.

(s) Zie Naturforfcker V# STOK, Art4 $*
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gevoegd, met gepaste benaamingen. Hoofd- IX»

zaakelyk verdeelt hy dezelven in Regt* en^J^
0 "

Kromftraaligen. De Regtfiraalige hebben oï
Afi

*

klm%

Hoekige of JRow& Sterren. Van de eerstge-

melden zyn de Sterren of verheven , welke

Soort hy noemt i. Organumi of verdiept, en

dan heeten dezelven 2. Favites , als de Straa-

Jen afgeftompt zyn , en 3. Striatus , wanneer

zy in malkander loopen* Van die met ronde

Sterren hebben de Straalen of een fcherpen

gekaitelden Rand ; 4. Denticulatus , of een

breeden geftraalden Rand: <. PeEtinatus; of

de Rand is glad , 't zy geheel niet of maar

weinig boven de Oppervlakte uitfteekende.

De zodanigen komen voor , of met enkelde

Sterren , van elkander afftandig , die vlak zyn

of verdiep of verheven» Aüröieten met en»

Jcelde vlakke Sterren , van egaale Straalen

,

noemt hy 6. Rotularis : met verwisfelende lan-

ge en korte Straalen 7. Tubularis: Aftrö^eten

met enkelde verdiepte Sterren , 8« Calycularisz

met enkelde verhevene Sterren 3 die de Straa-

len, beurtlings kort en lang hebben , 9. Mam-
millaris. Van de zodanigen met even lange

Straalen , komen 'er vcor , die groote en die

kleine Sterren hebben. De Gladrandige , met

verhevene groote Sterren , hebben dezelven op

een gladde Oppervlakte uit een klein middel-

punt , 10. Patelloides; of uit een groot door-

boord middelpunt , 1 1, Globularis; of zy ko-

men op een fyn geflippelde Oppervlakte met

zeer

01» Dsel. I. Stuk»
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'iX zeer kleine Sterren voor, 12* Stellaris heeteri*

Hoofd- de. Van de Altröieten met digt famengevöêgde
stuk. Sterren, zooder tusfchenwydte , zyo dezelven
4tlrêiciw.^ eenjgeQ ver]^el% en groot met een verdiept

Gatig 1 3s
! Ananas , of klein met een verdiept

Straalig middelpunt, 14. Radians: in eeöigen

vlak met een Straalig weinig verdiept middel-

punt, 15. Filumi in eenigen verdiept, en uit

louter doorboorde Plaatjes famengefteld : 16*

Perforatus* De Aftröieten met gekromde Straa-

ien, maakende de andere Hoofdfoort uit, heb-

ben de Scerren , op de Grondvlakte, of vlak

of verheven. Van de vlak leggende komen voor

met lange Straalen, die hy 17. Vermicularis ,

of met korte Straalen , die hy 1 8* Arachnöides

noemt > en aan de verhevene werdt de naam

van 19* Undulatus door hem gegeven* Dus

zyn negentien Soorten van deeze Petrefakten

door den Heer Walch gemaakt , welken

zyn Ed. verder omftandig befchryft in alle haa-

re byzonderheden 3 waar van dit de korte In*

houd is.

1. AJiroites Organum* O r g e l s t e e n* Uit

digt geplaatfte hoekige Cylinders is deeze fa-

mengefteld , die aan beide enden eene Ster-

vlakte fatfoeneeren. De Sterren hebben een

hoekigen omtrek en leggen een weinig verhe-

ven*

(O Nat. Hifi. h D« XVli; Stuk* bladz. 344.. PU W.

(v) K*t zelfde, biadz. nu PU 117* *•



van Royaal. Gewassen. 495

ven. Men vindt 'er fchoone Verfceenïngen JX#

van te Bansberg in 'c Bergfche Land
, geel- Hoofd-

achtig van Kleur, hebbende Cylindersvan vier-

dhalf Duim lang. Naast fchynt deielve af-
flrokt9* 1

komftig v* die Soort van Madreporen, wel-

ken ik dus genoemd en waar van ik de Afbeel-

ding gegeven heb O). De Verfceende zou

by Güettard, Tab. 4^, Fig. ï> voorko-

men.

q. JJlroites Favites. Honigraat. De
Sterren hebben een hoek>§en omtrek en zya

verdiept met geknotte Straalen. De Klomp

beftaat uit loodregte en horizontaale Plaat-

jes, maakende digt nevens elkander geplaatfte

Rolletjes. Sommige Klompen zyn veele Dui-

men hoog ; anderen naauwlyks een vierde

Duims. De Natuurlyke is , door my , ook

voorheen befchreeven (y). Van de Verfteende

vindt men verfcheide Afbeeldingen (V).

3. Aftröites Striatus. Straalbloem.
Van deeze , wier Sterren ook hoekig en ver-

diept zyn , loopen de Straalen in en tusfchen

elkander. De omtrek is meest vyf - of zes-

doch fomtyds ook vierhoekig. De Sterren

ftaan enkeld en hebben van veertig tot vyftig

Straalen. Natuurlyk is deeze nog niet ge-

vonden : maar het hier voor befchreevene en

in

(w) Als by MVLrus , Saxtn. fuhu T. 4. Fi%> 19 1 by

GUETTARD , Mem* PU Fig> i : ;z. Fig. z> eil Op de

fiaaten van Knors, f. 5. Fig. $ en F. 6. Fig, z 9

III. DsSLJ. StU£.
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IX. ïo Fig> 3» afgebeelde Normandifche Petrefake
Hoofd- fcbynt daar toe te behooren.
STOK.

Jfirmen.
4* r4fit&t" Denticulatus. Kroonrad. Hier

'hebben de Sterren een ronden Omtrek en de
Straalen een fcherpen gekartelden «and. Ook
is de tusfchenruimte der Sterren gëftraald. Zy
hebben gemeenlyk twaalf Straalen. Het Ori-
gineel is de Madrepora Aftroitts van Pa li.as
en Cavernofii van Linm^us (x). Verfteend
komt dezelve by Knor» en anderen voor^.

5. AJtröites Peftinatus. Kamrad. De om-
trek der Sterren is een breede verhevene
Straalige rend , die uit fyne Plaatjes beftaat,
gelykende dus naar de Kokhaanen of ruuwe
Strandfchuipjes. Niet Natuurlyk maar ver-
fteend komt deeze in Afbeelding voor (z>

6. AJlröites Rotularis. S term rad. Hier
zyn de Sterren rond, met eenen vlakken rand j
ftaan enkeld en zyn vlak, noch verheven

, noch
ingedooken, met Straalen van geiyke langte.
De geheele Klomp is zeer Spongieus, uit de'

fynfte loodregte enwaterpasfe Plaatjes famen-
gefteld. Gemeenlyk hebben de Sterren maar
twaalf Straalen , en zyn zeer klein. Het O-
ïigineel , dat veel op Conchyliën groeit, is

'be-

(jO Hijt, als boven, bladz. i 39 .

iy) Zie Vtrft. Ztaktn II. D. Pu F. J. Fig. 2 en F. VI.
Fig. $. Volckm. SUes. juht, T. i9 . Fig. 1, A&amv. O'
rj3ol. T. 23. Fig. 9 , 10.

(Z) VOLCKMAN T. 19 . Fig, l. GüETr. Pt, «. Fig. x,
WAUCH. S«ppi. PU VI, g. Fig. z.
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bekend zejrt Walch en van de Verfteende

vindt men Afbeeldingen fa\ f™™*
7. Afiroites Tubularis. P y p s te n n. Van 4*0*1

deeze zyn de Sterren rond en vlak , met den

rand een weinig verheven en Straalen van on«

gelyke langte. Onder alle Aströieten heefc

deeze Soort de duidelykfce Cylinders , van dik*

te byna als een Pennefchaft. Zy komt de

.Tubiporieten zeer naby , en verfchilt meest

daar van door het Lamellens geweefzel.

2. Aflrbites Calycularis. Kelk stern. De
Tonde iDgedooken Sterren , met verwisfelende

lange en korte Straalen en een verheven mid«

delpunt 9 onderfcheiden deeze 5 waar van de

befchryving door my gegeven is * €n de Af-

beelding van den Zonnefceen komt dezelve

zeer naby ( b )• Alleenlyk verfchilt die door

gelyke Straalen.

9, AJlröites Mammiliaris. Tepelstern.
De Sterren , die rond zyn en ongerand , ver-

toonen zig als Tepeltjes of Wratten: zy be-

ftaan uk lange en korte Straalen, zynde niec

meer dan een zesde Duims breed 5 twaalf-

ftraalig. De Heer G üet t ARDgeeft van zulk

een Petrefakt, by Befangon gevonden , de Af-

beelding (c). IC.

(a) GUETT. PL» 47- ?• Vtrjt. gaafa Tab. F.

J%- x.

(b) Zie het I. D» XV fl. Stük, deeuer Nat* llift, bh tfo<

VU ti7* Fig» 4> en bladss. 489 ,bi«r v«oi.

(*) Mem. Tom. Ui. pag. $14. PL fïi F*g. u
n

III. Desl. L Stuk»
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IX. io. AJlmtes Potellöides. Schotelstern*
Hoofd* £)e vlakke taamelyk groote Sterren, die glad
ST

,

UK
! van rand en rond zyn , geeven hier den naam

aan. Zy beftaan uit tusfchen dettig en veer.

tig Straalen , van gelyke langce , die op de

eene Klomp digter dan op de andere ftaan,

van een Kwartier tot een half Duim breed*

Gu ettard telt het mede onder deZonne-

fceenen (d).

1 1 . Afiröites Globülaris. Knop stern*
De Sterren ftaan enkeld , zyn groot , rond en

verheven met even lange Straalen: die uit een

groot doorboord middelpunt voortkomen (>)•

12. JJlr (Sites Stellaris. Stippelster n«

Kleine ronde verhevene Sterretjes, die enkeld

ftaan , onderfcheidt deeze Klompen , aan dö

Zee-Rotfen groeijende en zeer geftippeld

Onlangs heb ik zulk een Origineel bekomen.

13* Ajlroites Ananas. Bouquetstern,
De holligheden der Sterren, Trechtervormig,

gyn hier bondelswyze famengevoegd , des zy

veel naar de Fungieten gelykt. Somtyds val-

deze een half Duim breed. Pall as geeft

'er, in navolging van Lxnnjeüs, uitdien

hoofde den naam van Ananas aan , als naar

die

(d) Hem. Tom, III. pag, 514. PI. 48. Fig0 zl

(e) Zie, Kun dm. Rar. Nat. & Artis ?U Fig. 7.

(ƒ; Hier roe fchynt de Punftata van LlNNiEUS en <k

Stülaris van Pallas te behooren : zie Zöopb. p. ?<2j.

(S) Zee- Ananas. Nat. Hifi. I.D.XVII. SïUK, bi. 133»
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die Vrugt gelykende (g). Onder de Venteen- ^
de Zaaken is^eeze bekend (h). f™™*

14. Aftroites Radiant* Stra ^lstern. AflröUsen^

Deeze is die Sternfteen , waar van de Ouden

eo veel werks gemaakt en 'er zelfs byzondere

Geneezende kragten aan tw^efchreevén heb-

ben ; ja die men 3 voor twee Ecuwen reeds ,

Wist, in Azyn gelegd zig te beweegen (i \ De
Sterretjes zyn zeer klein en tond 9 fcaan eSgt

by elkander, een weinig verheven. Zymaaken
ronde Steenén uit , die oudtyds vóór iets raars

werden gehouden. Linn^us noemtze A*
Jlröites en ik hebze Siraalende Sterrefceen ge-

heten, in navolging van Pallas, door wicn

zy Madrepora rddians getyteld v/erdt Teil

minfle fchynt die 'er toe te behooren. Af-

beeldingen daar van komen by Seba en elders

voor.

15. Afiróites Mum. Draadstern, De
Sterren 5 die ook rond zyn en digt aan elkander

geplaatst , middelmaatig , omtrent een Kwar-

tier Duims groot 5 zyn uit een zeer klein en

ondiep middelpunt gedraald* Zy loopen door

de geheele Kiömp heen en hebben taamelyk

fyné

{b) Zie Plsrfi. Zaaken. III. DEsl. Suppl. Plaat TI* g.

(i) In Acemm impo&tm , ut Aftroitts bulks sgit , atquë

repemur ihterdum , qui fc t tanquam A^röites^ moveat d$

loco. GlSN de Tig. Lapid. p. 88.

ik) Nat, Rijt. als boven, bladz. 237.

li %
HL Deel. I. Stuk»



500 Versteeningen

lX fyne Plaatjes. Verfteend komt daar van een

Hoo d- Exemplaar by Scheuchzer voor (I).

stuk. jg # Aflröites perforatus. Net stern. Uit
jjtmktsn.

zeer fyne Netswys' doorboorde Plaatjes, als

van het fynfte Korstwier , beftaan de Sterre-

tjes in deeze Soort, van welke de Hoogleer-

aar Walch een Exemplaar van den Heer

Erfprins van Rudolftadt bekomen hadt , 't welk

hy ten omftandigfte befchryft. Zyn Ed. merkt

aan , dat dezelve halfronde Klomnen maakt ,

welke een half Elle en meer in middellyn hou-

den. Hy verbeeldt zig, dat de meefte Kalk-

fteenen , op den grond der Zee , weleer der-

gelyke Koraalachtige Klompen geweest zyn*

By onzen Ridder, noch ky den Heer Pal*

las, vondt hy eenige Madrepore hier mede

overeen uomftig*

1 7. jfJlr'üites Vermicülaris. Wormstern.
Uit vlak leggende, lange, kromme Straalen

,

beftaan de Sterren van deeze , die enkeld op

regelmaatige afltanden geplaatst zyn. Zy heb-

ben agt hoofdftraalen uit een zeer klein mid-

delpunt en vallen zeer groot. Men heeft 'er

tot nog toe geen andere dan Verfteende ftuk-

ken van ontdekt (tb).

18.

(/) Spec. Lithtgr Helv. Fig. 49»

(w) Zie CoüRGüET des Pctrific Pi. 3. N. lp. ca VOLCK*
MANN Silez. Jubterr. Tab. iS. Fig. 4.

(n Als y GUETTARD Mem* I'LPL 49 Fig4 z. VOLCKM*
Tab» m, Fi£, n, scheüchz, als boven, Fig. 54.
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li?. AJlrïites Arachrióides. Spinnestern.
De kortheid der S traalen onderfcheidt deeze.j°°

?

#

D

hoofüzaakdyk van de voorgaande. De Ster-

retjes zyn ook zeer klein , en hebben twaalf

Stra len. Het Origineel daar van is ook nog

met gevonden, maar men heeft 'er Exemplaa-

ren van onder de Verfteeningen (n). Dikwils

maakt zy Kwabbige .Klompen.

1 9. Aflr ites Undulatus. Golfsternv
Verhevene Sterren , met gekromde Straalen %

die Golfswyze geboogen zyn , heeft deeze f

en de Sterren zyn wel een half Duim breed.

Het Origineel is nog onbekend, zegt Walch,
doch verfteend komt deeze voor (o). Guet-
tard heeft een Exemplaar daar van, uit de

Maastrichter Pctrefakten > in Plaat gebragt 9

hoedanigen ik ook onder de mynen heb, zo

wel als onder de Normandifche Kromftraaligen

van deeze of de voorgaande Soort.

Dus heb ik kortelyk , d* nieuwe Rangfchik*

king der Afttoieten of Sternfteenen door den

geleerden Walch voorgefteld. Zy kan in- *

zonderheid dienen voor de genen , die deeze

Lighaamen ten naauwkeurigfte willen nagaan.

Anderen kunnen zig met myne voorafgaande

befchryviDg te
m
vrede ftellen. Ik gaa nu over

tot de

(4) Ver. ,

($) Ey BoURG^ET, F:g. GUFTT» Pi,. 49 & 40 Fïg.

x. Scheuchz. Lang. item Verft* Zaak>n* Pi. F; VI. Fig* u

ü 3
III. Deel. I. Stuk.
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IX. (4^ Verfceeningen van Paddejloelachtige K\

Hoofd» raalgewasfen.

w

;

*.
v
^ Deeze Soort van Verfteende Zaaken beva?

alle die Lighciamen , welke mio of meer de

*«Dgietcn. gedaante
hebben van Zwammen , Kampernoel-

jes of Paddefcoelen. Onder de natuurlyke

Madreporen komen verfcheide zodanigen voor,

als bekend is. Men heefc 'er de Fungites , A m

garicites en verfcheide anderen , de elf eeifte

Soorten by den HeerLi kis mvs uitmaakende
,

waar van demeeften by deAutheuren den naam

voeren van Zee - Zwammen (p). De tweo

eerfce Verfcheidenheden der Madreporieten

van den Riader behoorea hier , zo wel als de

vier Soorten, die Walleriüs maakt, van

Maeandrieten, Hippurieten, Porpieten en Fm>
gieten, gelyk wy zien zullen.

De eigentlyke bepaaling der Fungietcn moeë

van derzelver geftake en geweefzel afgeleid

worden, om ze te onderfcheiden van de Ver*

fteeode Aicyoniën , en daar toe wordt een

naauwkeurige kennis der natuurlyke Zee -Schep-

zelen van dien aart vereischt. De Fungieten

zyn, in 't algemeen, van eene Plaatige % Black*

ri-

(4) Helmmtholithus Madrepcix Fungiforaiis» Mihi He!»

siiiniholahus Madteporas. LiNN. Syjt. Nat XII. Tom, 3.

Gen. 41. Sp. t4* Var #9 £#
Maeandntz, Hippmits;, Porpi»

te 9 Bungiia:. WALL» sp. 6 , 7, 8,9.

\p) Fmgi M&im* Zie derzelver omftinö&e befchryvlag
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?ige 9 of Poreuze zelfftandigheid , en uit dien IX.

hoofde maakc de zeer kundige Hoogleeraar
HoOFD "

Walch daar van drie Hoofdfoorten. Ik zal *>
.*

zyn Ed. in deezen volgen, en befchryven dus

in de eerfce plaats

:

De Plaatige of Lamelleuze Fungieten 5 be-
lei^mc

J:
Kaande uit regelmaacig geplaatfte Lamellen ofj?ia«isc#

Plaatjes , dus tconen die , dat zy Verfteeningen

zyn van dergel yke Madreporen* In 't byzon-

der moet men hier het Oog flaan op de zoge-

naamde Zee-Paddeftoelen , welken fommigen

zelfs Sceenzwammen genoemd en voor Ver-

ftees de Paddeftoelen gehouden hebben ; doch

van wtlk Gevoelen ik de ongeremdheid voor

lang reeds heb aangetoond ( q De Plaatjes,

naamelyk , hebben zy boven en haar ontbreekt

een Steel. Onder de Normandifche Petre-

fakten , evenwel , heb ik 'er één , die van on-

deren zig Plaatig vertoont, en weezentlyk een

Steel heeft, zynde boven met een Aüröiet ge-

dekt fr)«

Het eerlte, dat hier voorkomt, zyn de La*

rnelleuze Fungieten met een verhevenronde

Rug. Hier van vertoont de Heer Walch
een

in 't L D. XVII. StüK van deeze myne Nau Hiflorie* bladz»

107 - ISO.

(f) Nat4 Hifi, i*tv XVII. Stuk, bladz* 11 3.

(r) Dergel yke gefteelde Fungieten t
by Mezieres gevon-

den , vertoont de Heer GU&?ta&d » ia zync Jfemrires B

Tom. UI. Pl, 14.

ii 4
III. Djeïx. 1 5tu$*
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IX. een zeer fchoon Exemplaar, volkomen de ge*

Hoofd-
ftajte hebbende van de gezegde Natuurlyke

&

&Miet$t!
Zee • CharopigoOcs ; maar zyn Ed. twyfelde

of het wel Verfteend, ware en meldt de plaats

der afkomst niet. De Heer Gdettarö
geeft de Afbeelding van een dergelyke, om-

ftreeks Perpipnan gevonden , welke hy zege

de gemeenst bekende te zyn (s). Wat hy daar

mede zeggen wil, is my duifter. Zou dat Pe-

trefakt aldaar zo gemeen zyn? Of zou het

betekenen 9 dat de afkomst van hetzelve be-

kendst ware ? Dit is zekerlyk waar : zo wel

als dat zyn Ed. hetzelve betrekt tot de Por-

pieten 3 wier figuur eenigszins Penningachtig

moet zyn of Knoopachtig, volgens de bepaa-

lingen ; hoewel het Gricklche woord 5 Porpe ,

een Gesp of Ring betekende Guet-
tard verftaat 'er zodanige Petrefakten door>

die de figuur van een Schildje hebben, dat is

aan de eene zyde ingeboogen of platachtig 3

aan de andere verhevenrond gerugd zyn (v)*

Zys

(j) C'est le plus comraunemenÊ connn. Mem. Tom. IIU

p. 45?. Pl. it. f. 17. 18,

(*) Zie BERT. DiEHom, WAIXH. Verft. Zaaken. II. D»

II. St. bladz. 2n

(v) Corps ct'une forme qui approche «Ie celle cï'un petit

Bouc'fcr. Mem. Tom» ïT. p. asi.

(m) V^rgelyk zyne Afbeeldingen , pl. 12 en 13. en derzcl~

ver beJchryvingen. Van de Helicietcn heb ik bevoorens ,

onder de Verfteende Conchylicn , gefpioken en de inwen»

dige gellahe in plaat veneend; zie PU VI. -F'g» 10, n.
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Zyn Ed. beeldt 'er verfcheïdene van dien aart ix.

af, van welken zig de Helicieten meer door 't
Hoofd-;

inwendig maakzel, dan deor de uitwendige fi-*™**^

guur , onderfchciden O). Van de Porpieten ,

un*"ien '

immers 9 komen niet alleen platachtige, maar

ook, zo de Heer Walch aanmerkt, die by*

na Kogelrond zyn, voor, en de eigenfcliap der-

zeiven is , dat zy op de doorfneede geftraakl

zyn , zo wel als op de Oppervlakte , loopende

die Straaleft of in een middelpunt famen of in

een langwerpige middelfcreep. Men vindt 'er

ook van Ovaalachtige of langronde gedaan-

te (ff).

Onder de Fungieten van deeze Soort komen ?orpie«

voor , die zeer hoog getapt zyn , en dus veel
ten*

van de Porpieten verfchillen , als uit de Af-

beeldingen van Walch blykt (y> Zodani-

gen bezit ik ook onder de Maastrichter Petre.

fakten , hooger dan breed , en niettemin tot

deeze Plaatige te betrekken- Van de Porpie-

ten, die men eigentlyk dus noemt, wordt het

Ori.

(jc) De Porpleien beboeren , zegt Walch , tot de vierde

Klasfe der Fungieten van Bertrand, welke de Vex&eende

Zee- Champignons {Madrepor* Fungim) in 't al^emeeo be-

vat : d e deeze Autheur , ftoutelyk ^ allen afleidt van de

Ncptunus - Muts , zeggende Ceji k Etnnet de Neptune ; daar

in zeer miïtas'ende.

(j) Zie Vitft* Z<iah<* II. DeeU 11. Stuk
f Pi. F , F. 3 en

j. UI a : als ook de Supplement * Plaaten VI, V!* en VI
%

&% in 't lil. Deel.* als ook Boorguet § Fig* 21, &c.

ULDeel* !• Stuk»
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\Z> Origineel menigvuldig aan de Oevers van Goth*

floofii* land opgeworpen, zynde meestendeels plat ge»

^
iUK

* fleeten en dus naar Pennirgjes gelykende, die

melden grooter zyn, dan Lupinen • Zaad, Dit

zegt de Ridder die daar van een byzondere

Soort maakt onder de Madrepor n (|> Ver*

ileend komen deselven meest 1< s voor. zo in

Switzerland als by de Zoutwe ken in Opper-

Ooftenryk, en in andere deeien van Duvtsch-

land , in
5

c Mecklemburgfche s by Dres on ,

Haarburg en zelfs by Aken
, doorgaans in

Vuurfteen. In de Pacherftolin , by Schemriu

in Neder- Hongarie, vindt menze negenentag-

tig Vadem diep in Goudboudcnde Sinopel ,

een foort van roodachtige Steen, lk twyfel

?l. n ïet: of het Steentje 5 dat ik in Fig 5 , eens in

ïïfa 5 * rmddellyn vergroot vertoon, hoort hier t'hws(a).

Ik heb ook een gefleepen Plaatje van Halber-

itadt, een foort van Marmer zynde, dat geheel

vol is van ronde Lighaampjes, weinig grooter

dan Raapzaad , welke , vooral op de ruuwe

onderzyde 3 blyken geeven van juist die zelf-

de Kogelrosde Porpietjes te zyn , waar van

de Pastoor Mbinegkb te Oberwiederftadt

,

de

(2?) Madrepcra Porpita. Zie Nat. Hifi. ! D. XVII. Stuk ,

bladz, 11 té Vid. Mus. Te*f. p»

(a) Het is een zeer goede 4zynfteeH 9
zogenaamd , en

met het byfehrift, dat hy zig op een Bord met Azyn gelegd

bewoog, heb ik iceds voor tien jaaren een Aftroiet op een

\eikooping bekome::. Hoewel die eigenkhap van fommige

Steen-
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de Afbeelding en befehryving geeft, welke l£

4oor den Hoogleeraar Walch nader is ver*
STÜK#

J

klaard en beoordeeld geworden (&). Immers Fu^iem

dat dezelven niet tot de Kuitfteenen of Ooli*

then behooren , is uit de inwendige Raderach*

cige figuur zeer blykbaar.

Die Fungieten , wier afkomst is van de Cyathi

Madrepora turbinata van Linn^üs, noem
C

pL . x.

ik, wegens de Kelk- of Bekerachtige figuur , *»« 6

Cyathieten. Zelfs fchynt de Heer Pallas

onderfteld te hebben , dat de zulken niet d n

Verfteend voorkomen ; doch ik heb het tegen-

deel aangetoond (c). Evenwel vallen op Goth-

land zodanigen, gelyk ik 'er heb, als ook van

Blankenheim* Men vindtze in Duitschland

,

als uit de Afbeeldingen van Knorr blykc

,

en in Vrankryk komen zy in Keyfteen veran-

derd voor (d). ^c he^ eeQ zeer fraai J
e van

Verona, in witte Spaath verfteend 5 wier Af-

beelding in de Natuurlyke grootte in Rg> 6 is

gegeven. De Plaatjes daar zy inwendig uic

beftaat , vertoonen zig zeer duidelyk en indien

de Rand tot gelykmaaking niet wat afgeflee-

pen

Steentjes eerst n'euwlings is ontdekt. (Hed> Vad. Leneroefe»

ningen> IV. D. II. STUK, feladz. 405;) blykc echter dat de-

zelve leeds voor rwee Eeuwen btksnd geweest zy. £esn»

de &g. Lap. p. 88. veifa.

(b) Nataffor/cber IX. STüK , Tab. IV. pgg, 248 U t83.

(e) Zie het I* D. XVII. Stuk van deeze i\at. JHijler ie 9

biadz. n o.

(d) CiUïTTARD Mem. Tom. III. FL. 8 , p3g« 4*9*
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IX* Pen ware, zou de holte veelgrooter zyn ge-

fiooFD weest.

0 stuk*. £e benaarnïng van Bvkerfteenen (Lapides

tfetcn

Ptt
* Cyathiformes) wordt door fommigen gegeven

** aan gtfteelde Peucfakten van deezen aart 9

die men gemee^yk Eippurieten noemt ; niet

om dat zy naar een Paarch ftaart gelyken zou-

den 5 maar om dat zy dikwils als uit in elkan-

der zittende Dopjes of Kelkjes, of uit Leed-

jes fchynen te befban , even a ?

s het (Equife-

turn) Paardeftaart- Kruid (e\ De geft tke der-

zelven fpeelt van het CyUndrifche tor het Ke-

gelvormige met oneindige Verfcheidenheden.

Zy hebben dooigasns de Oppervlakte geftreept,

aan 't end met een ingedooken of ingedrukte

Ster en zyn dikwiis krom geboogen. Men kan-

ze aanmerken a!s erkelde, niet Takkige, Ma-
dreporieten of Fungieten , wier groeijing en

geftalte meest naar de Tubiporieten zweemt;

Ik heb ten groot ftuk Steen uit den' Gulikker

Eifel, dat, aan deeene zyde, byna geheel be-

ftaat uit zodanige evemvydige Cylindrifche

Hippuritten , meer dan een half Voet lang
;

waar uit blykt, dat fommigen op zig zelf ge-

heel Cilindrisch zyn , niet middelftukken waar

van

(s) Corsila Figura Comca vel Cylindrica, aut per arti-

Cülatïonem coiijun&a &c. Hippurita: Coraliini. WALL. Sy/i.

Min. 11 p, 484. Fungita!. Brqajeli, Lithogu Snee. Madrc-

pora compofira &c. Merc^-ward. Ba/cl, pt V, T« 5, Fig* L
Urn. Acai. I e T. IV. Fig< 4, 21, :s.
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van de enden Bekerachtig , de Wortels krom

voorkomen ;
gelyk by fommigen plaats heeft-

s

™™'

Immers dit is blyk^aar genoeg uit de in Fig.

7, afgebeelde Hlppuriet uit het Bergfe Land,

hoedinigen ik 'er wel een Duim dik heb en

een half Voet lang: ook dikker en grooter ,

aan welker onder- en boven-end blykt , dat

zy niet afgebroken zyn. Hier toe fchynen de

Brechieten van den Heer Güe i tard, wier

manier van groeijing zyn Ed. aantoont, als ook

zyne Caryophylloiden te behooren (ƒ }.

Anderen 5 als gezegd is, zyn op een geheel Keratïe-

verfchillende manier , krom en fcheef gegroeid 5 pL. x.

zodanig, dat ik 'er heb, die aan 't bovenfte
Fig

*
8

of Bekerige end byna zo dik als een Arm en

onder naauwlyks een Vinger dik zyn. Op
Gothland zag de Ridder ook andere enkelde

Madreporen , die ter langte van een Vinger

als Kalfshoomen zig vertoonden , en daarom

by 't gemeene Volk dien naam voerden, heb-

bende aan het dikfce end een Ster. Van de

zodanigen geeft wylen de Hoogleraar Walch
een geheele dubbelde Plaat vol(g), zynde alte-

maal uit Gothland. Het is, zegt hy, de Hip*

purites expücitus van VVallerius en de

Müdrepora ftmplex turbimta van Ges erüs*
Om Jat zy niet in elkander fteeken,gaf Wal*

tl*

(ƒ ) Z<e zyne Mem, Pl 7 en Pl. 22.

fl) Plaat F , * >n hecii. D* IL STUK, dtg, Vexftcea^

£aaken vati Knorr.

VI . Dz&u 1. Sim.
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IX. leriüs, in tegenftelling van implicitus , daal*

Hoofd- aaQ ZOnderlingen naam* Tegenwoordig

* noemt hy dezelven Bekerachtige % niet gewrich*

te> Korallinifche mppurieten Qh). Hier door,

en door de gedagte bepaaling van den Heer

Ges ne kus, zouden wy ongevoelig verval-

len tot de Tolachtige Madreporen , die de

Örigineelen der Cyathieten zyn (I). Veelen bren«

genze ook daar t'huis, maar de gezegde Hoorn-

achtige kromte onderfcheidtze daar van genoeg*

zaam : gelykditblykt uit de Afbeelding van zulk

een Petrcfakt van de Grenzen van 't Luxem-

burgfe , dat overlangs gedreept is , doch ten

deele bekleed met eene overdwars gerimpelde

of geplooide Schors, en het breedfte end gevuld

heefc met eene Steenige Stoffes zie Fig. 8. Men
vindtze ook by Dollendorf , by Keldenich en

op den Konenberg , by Soteuieh , in den Eif-

fel (£).

cokmèi- Deeze Keratieten , 't zy krom* of regt
jMn

* worden * als gezegd is , voor de onder-enden

der Hippurieteü gehouden, wier Lighaamen
dan de Cylïndrifche , onder den naam van
Columellen , als van een Kolomswyze figuur,

en de böven- enden, hol en Bekerachtig, ge-

dagte Cyathieten zouden zyn. Ik wil niet

ontkennen, dat het fomtyds plaats heeft j doch

dat

(&) Hipptmts Coiailtnl, Cnteriformes non artlculati. S»?*

II. 43 5*

(i) Madrepora uirbïmta. Zie het I. D # XYIL STUK dee«

ssr Nat. Hijiorie, bladz. log.
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dat het niet altoos daar mede zodanig gele* IX*

gen zy , blykt uit de Waarneemingen van od-^^fd*

zen Ridder op Gothland , alwaar zyn Ed. op pj*^
zeker Strand ,

onverbeeldelyk ryk in Madre-

poren* de genen, die eene Ramshoornige fi-

guur hadden 3 duidelyk van de anderen onder-

fcheidt* Het blykt uit de Waarneemingen van

den Franfchen Heer G üetï ard, die zyne

Kruidnageltteenen geheel afgezonderd vondC^

en op zig zelf voorkomende : terwyl ik nog

geen Exemplaar of Afbeelding van eenig Pe-

trefakt 't welk die drie deelen vereenigd zou

bezitten, heb gezien. Ook zyn myne Cylin-

drifche Stukken 5 boven gemeld , (zo die ik los

heb , als in een Gefteente zittende, dat rood-

achtig is 3 uit het Graaffcbap Blankenheim ,)

fommigen aan 't boven - end gefternd , 't welk

aanduidt , dat zy niet afgebroken zyn. Men
heeftze weleer voor Verfteende Wortels van

Kalmus of Bryonie aangezien.

Hier moet ik fpreeken van de Ungulieten, yng^
een zonderling Petrefakt, *t welk deezen naam!k^

n
%

van den eerften ontdekker , den Heer Baron Hg* 9.

Hupsch, bekomen heeft. Onze Afbeelding

in Fig. 9, vertoont hetzelve zeer duidelyk en

doet blyken , dat het zo wel naar een Muiltje

gelykt 3 als naar de Hoorn der Booten van eenig

Dier,

(k) Fragmenta Hlppuritarura
, e

x
\iz Cornua refexuïit , Co-

jiica vel inertrvata. CeratitJE. WALfc. uts, p. 436.

IJL Dxel. 1. St«k,
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IX. Dier; des men het ook Pantoffel -'Steentjei

Hoofd* noemt. Ik heb, in eenc Aantekening op 't

•w*- Werk der Verfteende Zaaken , omftandig ge-

^^Yproken van de genen, die ik bezat, naar een

van welken de gezegde Afbeelding is ge-

maakt (!)• Zy zyn voor eenige Jaaren gevon-

dea in *t Graaffchap Blankenheioi 9 behoorende

tot den Eiffel , een Landftreek 3 ten deele on-

der het Gülikfe , ten deele onder het Trier-

fe en Keulfe Gebied» Gezegde Baron betrok

dezelven tot de Conchyliën en plaatfte ze on-

der de Anomies. Ondertusfchen is de uitwen-

dige ftrufcuur dermaate met die der Fungieten,,

en in 't byzonder der Hippuriecen of Keratie-

ten overeenkomftig , dat de kundige Hooglee-

raar Walch, in navolging van den Heer

Ghettard, daar toe o verhelde. Zy beiden

hebben het, zo wel als de gezegde Baron, in

Afbeelding gebragt (mj.

Het is van vooren rondachtig, van ngteren

plat , doch aan de punt opgewipt ; rondom
overdwars gerimpeld of geplooid , en heeft

boven een ingedrukte holte De Streepjes aan

de agterzyde ; als ook een Sleuf ia de boven-

kant,

(/) Verft. VaafeH. III. D. bU 222.

(m) 'c Zelfde* PU IX. d* Fig. 5, 6, Güett. Mm. llt.

T. 22, Fit,. %, HUPSCH Neut Entdeckungen. T. I , II. Zie

ook BerU SammL HU B. V. St Fig 8.

(n) Alzo 'er thans vetfcheide Patellen met Klepjes bekend

?-yn; {Naturforfcher X. STUK, bladz, Bi,) zo zou men dit
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feant , welke myn Exemplaar zeer zigtbaar heefc .
1X#

,... ,
. „ . . , HOOFD*

Vertooren inderdaad iets Scharnierachtigs : zo.tük. "

.

dat * indien men weczentlyk zodanjgtn met ftngki

Dekzeltjes gevonden heeft * 'er naauwlyks te'**

twyfeleo zy, of zy niet tot de Concru'eten,

en in *t byzonder t>t de Gryphieten, Anomies

of dergelyken behoorën (*). Voeg hier by,

dat zy in een zeer fyne Gips. Spaath zyn ver-

fteendi Sommigen begunftigen dit Gevoelen

fceer , doch ik laat het onbeflist en heb dit

Petrefakt , in navolging vaïi gedag tc Autheu-

ren , hiér plaats gegeven (0).

De Petrefakten , die men Medhdrieien noemt , Meatti

tot de Lamelleuze Fungieten behoorende, zyn^
616^

yerfteenirgen van den Herfenfteen of Dool-

hoffteen , bekend onder de Steenachtige Zee-

Gewasfen (p). Echte Verfteeningen Van dee*

zen aart zyn £0 gemeen niet. Een zodanig

fraay Stuk vindt men by Knorr vertoond,

cp Plaat F* itt. a , en zeer zonderlinge op

PJaat F. VilL Meest fchyaen die te gelykea

naar de Steen - Amaranth , door my afgebeeld (q).

Elders komen zy insgelyks Voor en ik heb 'er

die

£etrefakt misfchicn tot de Patelllêten kunnen t'huis bren*

gen*

U) Zie nadere bedenkingen ten den opzigte: Beytr&gê

fur NatUTgefcbirhte , Aiienb. 1774, pag« 173»

(p) Madiepora Lahyrinthifbrmis, item Maeandrites? zie *£

3, D. XVII. Stuk deezer Nat. Hifi. bladz. 122 , 113 ? a-fs

©ck Madiep. Aieola of Perk Heen.

(ƒ) In *t zelfde SfüK, bladz. 22$. VI CX7ÏI. Fig<

Kk
III, Deel. I. Stok:*

\
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IX. ^ïe zeer naar den Perkfteen gelyken , ook be*

HtfofD. hoorende tot die flag van Verfteende Zaaken.
stuk.

^

jrje giaj€rige Fungieten zweemen in geftalte

pe
H
Fut

e

.

u
' meer naar de Zwam of Paddeftoelen , waar

gieten, van Zy (jen naam draagen, Zy zyn als uit op

elkander gevoegde Blaadjes famengefteld , die

fomtyds regelmaatig , fomtyds onregelmaatig

leggen. Van deeze vindt men onder de Ma-
dreporen een Origineel , de Agaricites^ naa«

n:ciyk, door my Steenzwam getyteld , wdke
de Bladeren tevens gefternd heeft (r), sn zo.

danigen komen onder de Maastrichter Petre-

fakten voor, zegt Gmelin. Ik vind by

Walch eene Fungiet onder dezelven ge»

Hield, met Ringswyze rimpels, welke zyn Ed_

hier toè betrokken heeft (s). Deeze vergelykfc

hy met eene van den Heer Güettard be-

fchreevece en afgebeelde , welke aan den Weg
van Rhetel naar Mezieres in Champagne ge<*

vonden was , zynde uit de Sleuven van 't af-

itroomend Water gekomen (0* Van binnen

was dit Petrefakt volkomen Keyfteenaartig s

wit van Kleur, van buiten Roestig geel. Hes
beftondt van onderen als uit op elkander leg*

gende Bladen P met een merk van aanhechting

in

f (r) Madrepora Agaricites. Zie het I. D. XVIf* Stuk van

deeze Nat. ïKPorie , bladz. 130. Pl. CXXVH. 2.

(s) Verft. Zaaken 111, DFEL, bladz. 191. Pl. VI. d, 2?j> x.

(?) A**«. Tom. 111. p, 446. Pl. 20 Fj* 2,3»
(vj Coiailo- Fungita forma Agarici. Fucus Galiopavonius.



Kor AAl*Ge wassen» 515

Sn 't midden : boven was het met een Aflröiet ÏX,

gedekt. Van dergelyken maakt Wallehius Hoofd*

terloops gewag, onderden naam van Mincraale
8

J
ÜK*

Zwammen (v); als uit dé Afbeeldingen, door
*******

hem uit BoüiiGüET aangehaald i
blykbaar

b. Knorr heeft 'er ook eeiiige in Plaat ge-

bfagt (w).

De Aftroiet van de Kust ven Normandie *

hier voor befchreeven en in Fig. 3, op Plaat

X, vertoond 3 rust ook, als een horifontaal

bekleedzel , op £ulk een Steenzwam , die geheel

beftaat uit dergelyke Bladerige Laagen , en

veel overeenkomst met de gemelde van den

Heer Goettard heeft. Ik bezit 'er ande-

ren van de zelfde Kust , welke insgelyks met

Aftröieten , doch minder vlak en veel fyndef

gefcemd , bedekt zyn* Een heb ik 'er met

zodanige Sterretjes , als het Maastrichter Pe-

trefakt van Fig* 4, op PI. X, heeft, Deeze

allen zyn van aanzienlyke grootte, en grooter

dan dat van Fig> 1 ,
op PL Xï, een zeer fraai- G

F
e

^
c

|j
de*

Normandifche Fungiet, die door haaren Steel u
uitmunt, zo wel als door den byna regelmaa»

tigen ronden Omtrek en de duidelykheid van

het Geweefzel der Bladeren. Zy is hier in de

Na-

Agarici minerales. Syfi. Min* 11. p. 44*. TV. des Tzirifiu

fjg. fiS « 3? & 33.

(w) VerJ},. Zaahn ÏU D. Ili SïüK, PUat F. 11 , F, It

& F. IV , a.

Kk 2
I1I.Dsil«I.St«*
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Naruurlyke grootte voorgefteld. De DraaxS*

Iru&i achtige Vezelen, zig langs de Vlakte uitfpreï-

Fur,z«' dende, en op focnmige plaatftn zig a's tot

Cyiindertjes vergaarende
,
fchycen een derge-

]yke manier van groeijing als n de getakte

Madreporen , of in de Hippurieten , aan ie dui-

den , en wasffchynlyk dienen zy tot vorming

van de daar op leggende Aftröiet, die met de

Fungiet één Lighaam uitmaakt ;
gelyk aan de kan-

ten blykt : want deeze Fungiet is ook mee een fraai*

je fyrjftraalige Aftröiet gedekt. Ik geloofderhalve

dat, gelyk fommige Hippurieten zig Bekerachtig

uitbreiden y anderen eenvoudig gefternd zyn

:

zo ook alhier de Aftröiet eigentlyk tot vol-

tooijing van de Fungiet ftrekt en de zitplaats

is geweest der Polypen , die aanleiding geeven

tot de groeijing der Madreporen (x).

poreufe £)je Petrefakten van eene Paddeftoelachtige
ïansiClCIU

figuur , welke vol Gaatjes zyn, hebben fora-

migen tot de Alcyoniën betrokken 5 waarfchyn*

]yk, om dat dezelven ook eenPoreus of Spon-

gieus geweefzel hebben. De geftalte , in-

middels , onderfcheidtze , hoewel fomtyds niet

al te duidelyk , daar van , en brengtze hier t'huis*

De Hoogleer Walch heeft driederley Poreu-

fe Fungieten geteld; gedeelde
, naamelyk,met

eene verheverronde of verdiepte Oppervlakte

en ongefteelde. Van ieder geeft Kwoniteenc
Afbeelding (y)* De Heer Güettard heefe

op

(x) Zie het I*D. XVIfc Svn , deezei Nat. HiJlorUjbladz*

iï3» Ciia.
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cp Plaat IX. twee fraaije Afbeeldingen* van ix.

aodanigen in Vrankryk gevonden , beiden ge. Hóófd-

fteeïd . waar van de eene een uitgeholde , de ?
-

.

andere een platte Oppervlakte heeft* Verfchei

de ongedeelde , van dien aart, heb ik onder

den naam van Aleypnfön bekomen, wier ge-

Italte genoeg/aam blyken doet , dat het Fun-

gieten zyn» Zy zyn uit het Hertogdom Berg,

aan de Grenzen van 9
t Luxemburgfe of verder

uit d^n Riïfeli in Guliker - Land, afkom ftig.

Eenigen vind ik met de kruipende Tubiporiet*

waar van ik hier voor gefproken heb , ge-

deeltelyk beloopen. De geftatte is zeer on-

regelmaatig % doch in allen Paddeftoelacbtig ,

en foramigen hebben eenig blyk van Steel.

Onder decze Poreufe Fungieten munt in stigmier,

fraaiheid uit, die van Blankenheim, een Graaf* lh *u

fchap tot hetTrierfebehoorende, aan de Gren-

zen van Gulikerlatid, in den E'ffeL Hier val-

len Verfteeringen die Tegelroodachtig zyn van

Kleur , hoedar jgen men byna nergens anders

vindt. Deeze Fungiet , de helft breeder en

dikker dan ze is vertoond, heeft een dikken

Stee! , wa^r op een W rong legt , van boven

rondachrg plat, en met menigvuldige Gaatjes

of Kuihjes 5 die als met een Pontfoen daar in

fchynen geprikt te zyo. Dit zal de reden zyn

,

dat

(y) Van de eerfte Tab. F. 3. F$gf 2: vm de tweede Tab.

F. 4. Fig. 3 ; en van de des-de Tab. F, VII. a. iïg. 1,2:
in 't II. D. 11. Stuk der Ferfieende Zaahjn* *

Kk 3
III. Dasi.. I. Stvx.
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fungieten,

IX. dat Scheüchzer zodanig Petrefakt Stig*

Hoofd* miet genoemd heeft. Niet oneigen zou men
dezelven ook Porieten noemen kunnen a en be*

kwaamer , of met meer reden , dan de Heer _

Güettard dien naam aan fommige Steen-

Paddeftoelen , die zqnder Gaatjes zyn , heeft

gegeven (z) , om dat zy naar fommige Aard*

Champignons gelyken 3 die men Pori noemt.

Ik weet niet, welke dit anders zyn, dan de met

uitgeholde Putjes of gevenfterde Hertszwam-

men : zo dat die benaaming dan van de zelfde

oirzaak zou ootftaan. Men onderfcheidtze van

de volgende . die ook met Putjes of Kuiltjes

zyn , wel eenigermaate door de groote hollig-

heden , maar allermeest en naauwkeurigst door

de Zwam- of Paddeftoelachdge figuur, die hef

eigen Kenmerk is der Fungieten.

v* f5) Verftceningen van Takkige of Bladerigê

ilStff Koraalgewas/en , vol fyne Gaatjes.

JMHleporuSi

i?0
" Die Verfteende Koraalgewasfen 9 welke gee*

ne Zwam- of Paddeftoelachdge figuur hebben

en ook geenszins gefternd zyn* maar vol van

Kleine Gaatjes , maaken een byzondere Soort

uit j

(%) Mem. Tom. II. p. 28 1 & Tom. III. ïl. *4-

(5) Helmlntbolithus MilJeporx. Mibi. Coralla in fiiperfide

et extremitatibus Poris, Fiftulis vel Tubulis minimis, Cavi-

satem plus minus tranfauntibus , notata ; Ramoft. Wall*

£y/i* Min. II. p, 426. Foii nonnullorum. Huc? Helmin*
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üït, de Milleporen van Linn^us bevatten-

de O). Men noemtze deswegen Millefo- ^l
00™'

ki eten, en onder dien naam maakt niet

alleen Wallerius , maar inzonderheid Walch
verfcheide Soorten daar van, Eenigen van

dezelven , (zegt deeze ïaatfle ,) (tellen ge-

5 , regelde Boompjes voor; anderen vertoonen

s9 zig als Bosfchagie en nog anderen zyn ge*

„ groeid als Elands - Hoornen. 99 Van de Ma-
dreporieten verfchillen zy , doordien haare Po-

ren of Gaatjes hol zyn en open , niet als 't

waren met een Sterretje geflooten. Veelen heb*

benze , deswegen , Porieten getyteld en men
kan ze, inderdaad, dikwjis ter naauwernood

van de Poreuze Fungieten , voorgemeld, on*

derfcheiden.

Aangezien dc geftalte der Natuurlyke Zee-

Gewasfen van deezen aart zo verfchillende is,

kan men van de Verfteende niet minder ver»

wagten* Hierom is een naauwkeurige onder-

fcheidicg in deezen ondoenlyk. Ik zal my
voornaamelyk fchikken naar de Natuurlyke

Soorten*

In de eerfte plaats komt dan de Gladde

lak» pl. xl
n

Cholhhus Miüepora orbicularïs pun&ams. Linn. S>y?. Nat.

XII. Tom in. Gen. 41* Sp. 15.

(a) Zie 't Geflagt derzelven , dooi my befchreevcn , in %
hXVllU Koofdftuk , bladz. 175, enz. vm 't I. D, XVH.
SrüK, deezer Natuurlyke Hiflvrie.

Kk 4
III. Deel.I.STW,
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IX. Takkige MiUeporiet (&), mer plat en ron daefc

Hoofd-
t1 ^e L>k^en. Deeze is afkornftig vi r

< het
STU

.^ Water • JToraaZ , dat men ook wel Suiker - Korcm

vüunf**' noemt, in de Westmdiëp zeer bekend, waar

toe het Elands - Koraal behoort. Deszelfs ver-

fchillende manieren van groeijing heb ik be-

fchrceven en aangetoond (e)f Men vindt 'er

een fchoone Verfteeniog van in de Merkwaar

diaheden des L^ndfchaps om de Stad Bafel, PI.

\ g. Fïg- Co Het heeft zo wel roodachtige ais

platte Takken , en onderfcheidt zig door zeer

fyne, c^auwlyks zigtbaare Sjipgaatjes, Waar-

fchynlyk behooreij hier (oe eenige Stukken van

Plaat XXIX by den Heer Gu & i t ar d, in-

zonderheid die hy Madrepcrite en Omophte, d%t

is Schouderblad? Madieporiet noemt , wegels

de gefta'te. Ook kan ik geen andere plaats

geeven aan dat Takje uit Bohemen , van my-

ne Verzameling, 'c welk onder rood i§. en zig

platachtig uitbreidt 3 zodanig dat het naar een

Handje zonder Duim geijkt of gelyk de platte

Iloorn n der Elanden en Herten. Het is be«

flipt met kleine Gaatjes, en in Fig. 3> op

Plaat XL afgebeeld.

Kond. Eea byzondere Soort maakt de Hoogleeraar

Walch

(b) ML'ieporaEamofalxvïs. Wall. Syfl Min. uti WAicijU

Verjhende Zaaien* t. D n. Stuk, bladz 198.

O) Miliepora Alcicorms. Z:e N*f. UiftorU % I, D. XVU«
Stuk t

bladz 176.

(dj Miilepora CCsUqrea) Oustacco - Ramcscens , foHdis-
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Walch, met anderen , van de Rondtakkige Mil- IX,

leporietcn , welken zyn Ed. afleidt van de ^°FD*

Kalkachtige , Korflige Takkige Millepore van

den HeerPALLAs De ze is het 7TaZ£-

Koraal van Linin^üs, door hem polymorpha

gebynaamd, om dat hec zig in zo vcrfcbii len-

de geihlten vertoont. Meest omkleedt het

Kortëig het Zee-Ruy en andere Lighaamen ,

en maakt ook fomwylen ronde Takjes , die

z\g eenigermaate Heefterachtig vertoonen , maar

byna altoos verward door malkander gegroeid

zyn, op die wyze als ik het in Plaat gebragt

heb (e). Niet regelmaariger is de Afbeelding

van hetzelve by den Heer Ellis (ƒ), die

kleine Gaatjes daar in waargenomen zou heb-

ben, welken de Heer Pallas, zo min als •

ik, daar in heeft kunnen vinden. Sommig van

de Rondtakkige Petrefakten , welken de Heer

Walch hier toe betrekt , zegt hy onregel-

inaatig, ander regelmaaug verdeeld re zyn en

dit laatfte is onder de Verlteende Zasken, zo

hy aanmerkt , niets zeldzaams. Geene der Af»

beelaingen , onderttisfchen , welken zyn Ed«

4§ar toe betrekt zyn myns oordeels met dit

Kalk-

flma, albbSma, laevis, PAix. ZConh. N* 163. Millepor* pcH

lymorpha* Linn» Kalk-Kcuaai, Zie deeze Nat. Hiftorie als

i^oven , bladz 203.

(e: Nat. Hifi. als ?>oyen* PI. C-XX. 6.

(f) Natur, Hijiory ef CcraU- Ta]>« a;. Fi$* f,

Kk S

1IL Deel- I. Stuk.
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IX. Kalk -Koraal overeenkomftig. Zo min ftroo«

Hoofd- ken daar mede , die uit het Werk van Kinorr (g)

,

ST

^r//
aIs van andere Autheuren zo veel ik heb

rktm
" kunnen nazien» De bakken zyn of te dik , of

te regelmaatig verdeeld , of hebben veel te

wyde Gaatjes» Ik zou ze derhalve veeleer af»
j

leiden van die Soort , welke de Ridder Ge-

knQlte Millepore getyteld heefc (i) , als ten
j

minfte zigtbaare Gaatjes hebbende en gelyke
;

ronde Takken, die, dat meer is, Gaffelachtig

verdeeld zyn ; even als in het Petrefakt van

Knorr , Plaat G. I, a. Het valt overvloe-

dig in de Middellandfche Zee , en is tok aan

de Noorder Kusten van Europa waargeno*

men.

Ruuwtak» Tot de Ruuwtakkige Milleporieten betrekt men
kl£C

' alie de genen, wier Takjes op 't gevoel ruuw

als Puimfteen, en doorgaans met wyder Gaat-

jes zyn voorzien (k). Hier toe behooren ver»

fcheidene van Plaat 31 by Guett ard, die

ukdrukkelyk aantekent , dat zy de kanten der

Gaatjes fcherp hebben, Walch noemtze

Stekelige Milleporieten die getakt, met Twygcn,

(ê) Perfienie Zaaien. II. D. II* STUK, PL. G , Fig. 3#

4: I , a , Fig. i. in. D. Sappl. PI. VI*, Ftgt

(b) Uoi/RGUET Petrif. Fig, $t. FOUGHÏ1 ds CoralU Bahh.

Fig* sa. Jïerkwurd. von BafeU Part. II. Tab. II. f, GUETT»

Mem* PI. 29-32. &c.

O') Miilepora truncara. Nat. Hlft. als hoven, blfldz. 18 6$

TALL» N. 153» Myrioz/fon. DOWAT* Adr% Tt 8. Fig. I«
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en fyn geftippeld zyn. De Afbeeldingen van ix;

Knorr, PJaat F. VIL a, Fig. 3 - 7. moeten Hoofd*?

hier t'huis gebragc worden; maar dat Stukje

/

TÜK
*

'

uit de Merkwaardigheden van Bafel, door hem f^t

p*

aangehaald, behoort waarfchynlyk hier niet (l).

Ik heb zodanigen , als voorgemeld , uit het

Hertogdom Berg en van de Grenzen van \
Luxemburgfe. Men vindeze ook onder de Ko«

raaien van de Oostzee , dat echter geen Pe*

trefakten zyn ,
opgetekend (m> lk heb een

Steen van Namen, op dergelyke manier belegd

met Takjes van deeze ruuwe Milleporiet, wier

Origineel , in de eerfte opflag 9 de MHlepora

ospera fchynt te zyn, van den Heer Lin-
js je u s , of de compresfa , door my afgebeeld (n) ;

doch de Heer Walch leidt ze af van de

MHlepora pumila vm Pal las of van deszelfs

Pumicofci) welke Linn/büs tot het Geüagfc

van Cellepora betrokken heeft» De Afbeeldin-

gen en befchryvingen echter, inzonderheid van

dit laatfte (0), komen zeer weinig met de ge*

dagte Petrefakten overeen* Plet maakt door-

gaans wanftaltige Klompjes, of bekleedt fom-

mi*

(k) Mtllepora Ramls vagis Punftls imbrlcatis. Wall^S^
Min, IU p, 426,

(/) Merkvjurd, von BafeL P. 8 4 T. 8» Fïg, g,

l'
im) FOUGHT de CoralL Bdt. Fig. 14 , 15. •

(n) Nat* Hij}. I. D. XVII. S&UK , bladz. 184, 18». Pa*

O. XX. Fig, 2,

(0) Zie *t zelfde, bladz, 209. PU CXXX* f%, 7% als ook

die Ellis , aldaar aangehaald.

III. Dpel.L Stuk.
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IX. mige Zeeplanten en het andere kan door zyne
Hoofd*

fc]eir!te caauwlyks in aanmerking komen»
STUK»

MUUpo^0 veranderlykheid in de groeijing der Mille-

rieten, poren is zo groot , dat men de Natuurlyke

naauwlyks tot vaste Soorten bepaalen kan ,

veel moeielyker nog de Verfteende.

Geknob- Ik zal derhalve de Takkigen befluiten met
^e

pL.' xl de Geknobbelde Milleporiet > dus genaamd ,

om dat de Gaatjes uit knobbelige Wratjes

voortkomen ; weshalve fommigen hier den A-

veroonachtige Steen van Clüsiüs t'huis bren-

gen (p). De Oppervlakte, zegt Wallekius,

is als met Schubbetjes of Blaadjes, die op-

waards ftrekken, beftrouid; zo dat het dikwils

de gedaante van 't Lycopodium naby komt*

Verfcheide Afbeeldingen , welken zyn Ed.

aanhaak, fchyn°n nader het voorgaande Ruuw*
takkige te bedoelen (q). De Heer Walch
betrekt ''er toe, een Petrefakt uie Zuid-Ame*

rika van een geheel andere gedaante (r). De
Heer Guettakd ftelt een zeer fchoon Stuk

daar van voor , in Keyfteen of Agaath ver-

fteend , waar door deeze Soort vastgefteld en

van de voorgaande onderfcheiden wordt. Het

Jiadt Takken van een Duim dik, op 't minfte,

famenloopende en bezaaid met Tepeltjes, ieder

een
•

(pi Millepora Ramcfa tubcrculofa. Saxuro Ahrotaneides

Clush. Wall» Syft. Min. p. 427.

(q) Als Foüqht
5
Fig. 25, volgens de befchryving : BoüR*

óvet ; 3 , 54 , volgens dc afbeelding.
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een Mondje hebbende. Zodanigen waren hem, IX.

onder den naam van Verfteende Wortelen, uit
JJJ£

D"

Champagne toegezonden (s). Van dergelyken

aart is dat van Bohemen , uit myne Verzame- riettt.

]jDg> jn Fig. 4, vertoond; daar in verfchillen-

de* 4at het voozer is van zelfftandigheid, ea

in de openingen eenigermaate gefternd ; des

men het misfchien betrekken zou kunnen tot

de Madreporieten. Myns oordeels behoort

hetzelve, zo wel als het Ruuwtakkige, voor-

gemeld, tot de Celleporen.

De Heer Walch maakt gewag van Mille- Rondtol

porieten- Ballen. „ Deeze (zegt fay) zyn ge-
ise*

meeniyk tond en beftaan uit louter kleine, •

"
laa«e, digt gegroeide Knoopige Stukjes van

"
MiHeporen, wordende in de Krytbergen van

"
Engeland gevonden." Hier toe fchynt te be-

hooren die rondballige geftippelde Milleporiet ,

in Italië waargenomen door den Heer Van-

del li ,
volgens den Ridder (0, en aldus

befchreeven.

Zy heeft de breedte van een groot Kreefts-

- Qog) van boven verhevenrond zynde, van
'

onderen hol, gelyk het Hoedje van een Pad-

*
, deftoel , met den rand ftompachtig. Van on-

deren is het middelpuntig geftraald; vanbo-

„ ven

(r) trerft. Zaak**. ïfi D. II. STUK , Plaat G. I**. F/g.2.
^

(j) Mem. Tom. II. p. 4«l- PL

(O Helmintholithus Millepora oibiculattS putiftatus. Sjfi.

Kat. XII Tom. UI. P' I«7.

HL Deel. I. Stuk.
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3f ven iosgelyks van 't midden, naar den örti#

stuk
D

*
3 *

trekjgeftreept mét ryën van zeer klein Stip-

Miiiepo-» J
es * leggende tusfehen ieder paar Streepen

rtow* ^ een reeks van grootere Stippen, die insge*

„ lyks Uitgehold zyn ; doch zodanig friet (y) *

j5 dat de groote Stippen overdwars met elkan-

5, der ftrooken en de kleinen beurtlings de

55
grooten vervangen. Het Origineel (zonder

„ twyfei een Miliepore) is my onbekend;'

New*. Onder de Maastrichter Petrefakten komen
m
*#epo. van dó Madreporieten niet alleen , maar ook

r/

pj- xi
van ^e ^MePoneten 9 voorgemeld en veele

Bg% r.' anderen , zeer fchoone Exemplaaren voor , in

geelachtige Zimdfteen (w). Behalve de Tak-

kige Milleporieten heefc men 'er ook Bladeri.

ge of Vliezigen , welken de Heer Walch,
wegens het Netvormig Geweefzel , tot de Re-

teporieten, (die eigentiyk de Korstkoraalen be-

vatten en daarom in
s
t volgende Hoofdftuk

komen) betrokken heeft, Zyn Ed. noerntzé

Reteporieten van eene bepaalde Gefcalte

Hy maakt 'er twee Soorten van. De eerfte

behoort tot het Net. Koraal, dat men de Lob-

ben

Of dit woord niet ook overtollig 27 , en dat het

snoet zyn, ita tarnen tst 9 in plaats van ita tarnen ne 9 oor*

deel ik bedenkelyk.

(vj) Eene Lyst van vyftfg Soorten derzelven , met veele

imuwkeurigheid , zo 'c fchynt , opgemaakt, vindt men in

cte JBeytrage fur Naturgefchkhte. Alteab. I774* p« 30 , enz,

(x) Vtrft< Zaafon» IU D« IU Stuk , bladz» zo5,
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bon of Manchet vaü Neptunus noemt, waar IX*

van ik de Afbeelding heb gegeven (y). Tcn^™*»-
minfle heb ik daar van zeer goede Exemplaa-

, R
*

rW

i*en van Maastricht. De andere is betrekke-

lyk tot het Karttkoraaly ook door ray in Plaat

vertoond (&)« Kalkachtige Verfleeningen van

Pcfeneck, tot dit flag behoorende, on) dat zy

eenigermaate naar Kool- of Slaa- Bladen ge-

lyken > heeft gedagte Hoogleeraar , uit zyn

Verzameling, in Plaat gebragt (0). By D'Ar
GENviLLE vindt men dergelyken en by Gu-
ettard. Op myn Maastrichter Steen, in Fig.

5 vertoond, is het Net -Koraal, voorgemeld,

zeer fraay en duidelyk te befchouwen.

De Heer Meinecke , Paftoor te Ober*

wiederftedc in 't Graaffchap Mansfeld, vondt ,

in de Keizeis of Vuurfteenen van dat Landlbhap ,

het Bladerig Korstgewas (b) zeer duidelyk* De
Blaadjes waren wel niet zo zeer met fpifcfe hoe*

ken Beitelswyze geknot, als afgerond; doch ia

9
t Natuurlyke komen ook zodanigen voor* Hy
hadt 'er met twee , drie en ook wel vier Twy-

gen,

(y) Nat. Hifi. U D# XVII. STJK, PI. CXXX. J%# 3.bla<fe,'

(z) De zelfde PI. Fig. 5 , W. 197*

(a) Verfl. Zaakm , als boven , Pl. F, VIL &
(b) Fluftra Foliacea. Nat* Hifi. U D. XVII. STVE , hhfa;

47** Fs.» CXXXVi. Fig* j, Efchaxa Folkcea, Elus, T.

N* I. a*

III. Deel.x,ww5;
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IX gen, doch nooit buiten den Steen, aangetrof-

SST fen cc>
Retepo-

Voorts is 'er van Verfteénde Koraalgewasfen

,

rieten. tot die Hoofdftuk behoorende , nog eene aan»

merkelyke Verfcheidenheid , die naauwlyks tot

eenige der gemelde Soorten betrokken kan wor-

den; 't welk minder te verwonderen is, aan-

gezien de Kalkachtige Zée-Koraalen zelf, in

baare manier van groeijing , zulk eene veran-

dering onderhevig zyn , als boven is gemeld»

Men zal derhalve , zodansgen aantreffende
j

die met andere befchrcevene Soorten vergt*

lyken kunnen, of 'ze in 't midden moeten laa<*

ten: aanmerkende, dat veelen door afflycing^

drukking, kneuzing, verpte tering of vergrui,

zing, dermaate verbasterd zyn of door famen-

groeijing verward 3 dat men de Orunntelen

tiiet kan uitvoifchen: terwyl ook het Ryk dtï

Delfftoffen ia deezen alleenlyk tot behulp

dient van die der Dieren en Planten (dj.

X. HOOFD-

(e) Naturforfcber XI* STUK, p. 137.

(d) Zie veider daaiomtrent , de voorgemelde Beytra^e,
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...... ffOOFlrê

X. HOOPDSTÜ IC «m*

Befchryving der Vèrfteëningen van Öikhplan-

ten ( Zoophyta) , tot welken die van hel

Bloedkoraal, Se Enkrintet n of Lelyfteenen,

Pentakrinieten , Rader of Rol- én Sterïefteö*

ben , Schroeffleenen 5 Gor^onieten , Alcyo*

niön en Korallinieïten iehooren.

Thans komen wy tót de befchóuwing der

Verfteeningèn van zodanige Zee -Schep-

zelen , welken de Groote Linn^üS, zeer

billyk , onder den algemeenên naam van 'Lm*

'phjta , dat is D i er planten, in een *by*

zondere Rangvoorgefteld heeft onder de Wonn*
achtige bieren. Hec zyn 9 naamelyk , niet zo-

danïgën , die alleenlyk hun Nest of Wooning

üiaaken in eene Kalkachtige Scoffe, welke zig

baar hun Lighaam Fatföeneert (d) ; maar z'oda-

nigen , in welken de Plantaartige zelf(hndïg«

heicï als bezield is rhet een Dierlik Leven *

zo dat zy op de manier der Planten uitbotten

'en levendige Bloemen draagen (c). Hier

(i) beeze Wormachtige Dieren gelyken meestal naar Po»

typen, en hierom worden gedsgte L'ghaamen ; 'in 't voor«

gaande Hoofdruk befchteeven ,j ih 't Franfeh Polypiers ge»

heten 9
als boven is gemeld.

(e) Zie dit omftandig aangetoond in rnyn LXX» HoofcJ-

ftrik van 't T* DF.yt d'eezer Natuurlyk* tUfïsrk , XVIJ, StUK $

kladz, Hè en vervolgens.

L!
III, Deel. I, S-rm.
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x » Hier toe behcoren de Edele Koraalen cü

Zee • Heefters , de Alcyoniën , Sponfen , Korst-

gewasfen, Koraalmosfen, Korallynen j zelfs de

Zee Pennen, enz* Ik zal daar vaa hoofdzaak-

lyk in die Orde, als de Natuurlyken befchree*

ven zyn , fpreeken ; Hellende derhalve in d€

eerfte plaats de

T. (i) Verfteeningen van Edele Koraalen.

JJilminthê"

üthus fim

dis. Allereerst komt hier, onder de Petrefak»

ten.

0ialllC"

ten > m aanmerking het Rood Koraal of Bloed-

koraal , waar van men groote en gaave Stuk-

ken, zo de Heer Da vil a aanmerkt, ze!d.

zaam verfecend vindt. Daar komen evenwel

,

in de Heuvels en Rotfen by Mesfana op Si-

cilië , aanmerkelyke Stukken van voor, welke

verkalkt zyn. Scheuchzer heeft de fi.

guur van een fchoonen Tak zulk Koraal , op

zyne Twaalfde Plaat ,van Scilla ontleend (fj;

die aanmerkt, dat het nog zeer hard was, maar

zyne Kleur verboren hadt ( g ) Niet ver-

wonderlyk was het , dit aldaar te vinden 3 alzo

her aan de tegenover -Kusten der Middelland-

iche Zee zo overvloedig groeit» Onder de

Merk-

fï) Helmintholkhus Coraliii nob&s. Mihu Coralla fuperfi -

cie pten£ vel Ariad, Ratnofa, Arboris vel SufFruticis facie.

Oorailifht*. Waljl. Syjl. Mm, II. p 424- Gladde KoraUo-

lichea. Walch» Perfl, Za&ksn. iu D« JI. Stik, biads.

*?3.
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Merkwaardigheden des Landfclnps van Pafel x*

komt een aanzienlyke Klomp voor, ft$kc^T^£

*

vol^ns de befchryving, wel tien Pond zwaar

was en meer dan een half Voethoog, a&n wier /"/f**

buirenzyde zig fcboore Koraaltakken , naar het

echte gelykende , uitgenomen de Kleur , ver-

tocnen é). In een Krytgroeve van Hertfords-

hire, in Engeland, is ook rood Koraal gevon-

den, 5

t welk de Heer Steel heeft in Af-

beelding vertoond :£). De meeste Keyftee-

nen 5 daar in voorkomende , bevatten meer of

min Takjes en brokjes van Koraal. Of deezè

Takken een Weinig Bosehachiiger gegroeid en

eenigszins geüreept of rumv van Oppervlakte

2yn , doet weinig ter zsake ; also het Bloed*

kcaaal in dat opzigt ouk zeer vtrfchiilend valt.

Men heeft de Streepjes * in de Afbeelding van

Scheuchzer door den Piaatfhyder gemaakt

,

voor iets weezentlyks aangezien 3 terwyl men
9
er by Scilla geen blyk van vindt. Des-

zelfs Pypachtig geftemd Koraal , daar nevens

afgebee d, naar het geóieene Witte Koraal ge*

iykende, behoort tot de Madreporen.

Weinig zekerheid is 'cr, dikwijs, omtrent Rood

Takjes , die voor Verfteende Koraalen uitge-^p"
1*^

vent

(g) Herhar. Bilüv, Tab* X 1 1. Vitï. ScsLLA de Cêrp. Mar*

Tab. XX. Fig. i.

(fj) Corsburn firDpIexdunsfimum fed decoloratum, Expl.Tah
(i) Merkujurdigk dcr LAndfcb Ba/ei. Tab, 3* F*J. «U

ik) Lui O Catal. Tem. li. 7;.

I 1 2
HL De2L.I.Stük #
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X. vent worden ; dewyl men zelden Iet op ge*

frul? da§te °nderfcheiding en alles maar den naam

Koraifo* geeft van Zee - Koraalen. Die Petrefakten 9

evenwel, uit Normandie, welken de kundige

Heer Güettard op twee Plaaten, onder

den naam van Corallöiden, voorftelt (/), hoo-

ren zekerlyk hier t'huis. Zyn Ed. verhaalt^

dat dezelven in Keyfteenen zaten , die een

witte Schors hadden, welke fomtyds door de

Lugt wat roodachtig was geworden. De Tak-

jes , daar in beflooten , waren doorgaans wa£

minder dan een Vinger lang f dunner dan de

Pink , witachtig uit den graauwen of geel-

achtig van Kleur (m). In fommigen was de

Oppervlakte glad ; in anderen geftreept of als

Netswyze verdeeld ; in eenigen korrelig of

gegranuleerd* Hy vondt 'er met twee of drie

Takken en eenige knobbeltjes. Volgens de

Afbeeldingen fchynen zy de holte geenszins

gevuld te hebben; zo min als dit plaats heeft

in een Petrefakt van dien zelfden oord , dat

ik bezit, zynde een gekloofde Keyfteen, wel-

ke een Koraaltakje bevat , dat van binnen ook

Keyfteen is geworden. In Fig. 6 , Plaat XI

,

ziec men de Afbeelding van hetzelve, en hoe

dat het ruim zit in zyne holte , die, zo wel

als

(l) Mem. Tom» ML Pl XI/ , XUI.
(m) Men weet dat het Bloedkoraal zyne roode Kleur, dooi

Konst of door de Natuur, mist of verliest: gelyk ik daar

ran Takjes heb, die geheel wit zyn; ook ten deele wit,

ten
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als het Takje , digt bezet is met Tepelach- X.

tige Pukkeltjes , zekerlyk van de Natuurlyke^^D
"

Korst , welke het Bloedkoraal in de Zee om* K
*

raU

kleedt (n) , afkomftig. Immers > dat die Korst >
lieten*

uit Bolletjes beftaande , 'er ligt af gaat , is

ondervonden , en zulks kan de reden van de

gezegde ruimte zyn. Ook is 't zonderling ,

dat de gezegde Tepeltjes, even als in de Na-

tuurlykc Korst van 't Koraal waargenomen is,

ieder uit verfcheide kleine Bolletjes beftaan.

Het heeft, op fommige plaatfen, nog een aan-

merkelyke Bloedroode Kleur , ziende anders

u;t den blaauwen of Aschgraauwen* Dus fchynt

het my immer zo inftru&ief te zyn , als de

gezegden van den Heer Güetïaiid, wier

flreepigheid en Netswys* gewecfzel ook door

de Natuurlyke Rokken van het echte Rood
Koraal verklaard kan worden : waar van zy

buiten twyfel insgelyks Verfteeningen zyn.

Of 'er in het zo fchoone Blankenburgs Mar-^ Leedjes

mer met Koraalen weezentlyke Takken vangend/"

Bloedkoraal vervat zyn , kan ik, hoewel 'er

een zo fchoone roode Kleur in fpeelt , niet

verzekeren. Ik heb een grooten graauwen Steen >

van de Grenzen van *t Luxemburgfe , vol

dunne meest evenwydige Koraaltakjes , doch

niet

ten deele rood : ook hjeekrood of Roozekleurig, Zie 't U
D* XTIi. Stuk van deeza Natuurlyke Hijiorie

9 bladz* 169 v

(n) Het zelfde , bladz^ 27$.

L! s
lil. Deel. I. Sruk.
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X. niet duidelyk genoeg hier t'buis te brengen.

Hoofd- Meest zouden dezelvep gelyken naar het Ltcdr
STÜ7C

' jes 'Koraal i
waar van ook Verlteenïngen be-

titw™ kend zyn. Scilla heeft daar van een fraay

Exemplaar uitgefchilderd, dat by ScHEucHZEa ,

wederom , overgenomen is en nagetekend (<>)

Hy vondt hetzelve niet het Gewrichte Koraal

van ïmperati , dat wy Konings - Koraal

heeten Q>), taameljk overetnko.mfiig , als zyn-

de de geüeufde Rok daar afgcfleeten. Myne
Afbeelding, van een zeldzaam Stammetje daar

van , maakt zulks nog waarfchynlyker (qj.

Voorts zyn de Verfteeningen van Leedjes*

Koraalen zeldzaam. In Engeland worden fom-

tyds Stukjes gevonden 3 die *er iets naar ge*

lyken, Enkelde Leedjes zyn ook elders in.

Plaat gebragt (r).

Bdmintke-
Verfteeningen van Bloemachtig* Dier»

zitkus 4n' planten.
thopo*&*

poScicn/ De Zee-Heefters zouden hier thnns moe-

ten volgen i indien niet de Heer LinnjEüs:
tot

(ê) Z'e Herb. Dlluv, Tab. XJV. Fig. I, & Scilla s
ds

Corp. Mar, Lap. T« X£I : ook BASTER Nat. Uitfpann. iU

VU Fi? 4

(p) Zie het I. D, XVIU Sivk deezer Nat. Hifi. blads.

234.

(q) Al<h« Pl, CXXXt. Ftg. u Zie bhdz. 240.

(r) WALCH SuppL Haat VI. £ %« 6 , J.

(a) Helmintholithus Zöophytonim effloresccntiun*. MïhU



van Dierplanten. 535

tot het Geflagt der Edele Koraalen een Zee- x *

Schepzel betrokken had (O, welks Verftee-SS™"
cing by fommigen hier , by anderen daar , AmLf».
geplaatst wordt ; 20 dat men dien aangaande rkt€n*

niet eenfeemmig is. De beroemde W alch
liet het op de Alcyoniën volgen onder de Ver-

fteende Z ! öphyten , tot welken hy alle de

Koraalgewasfcn , zo wel als de Plantdieren %

t'huis bragt. Wallerius geeft 'er , onder

de Zöophytolithen , een plaats aan agter de

Zee -Sterren. Het Origineel wordt door den

Hoogleeraar Pallas tot de Zee ..Pennen be-

trokken; doch tegen zyn eigen bepaaling aan f

wanneer het zig zo *t fchynt niet kan verplaat*

zen (*> Linn^.us zelf, brengt het $ dat

zonderling is , tot de Basterd - Polypen t'huis (v).

Ik bedoel hier, in de eerde plaats, den zo Enkrïmet

genaamden Leliesteen of Enkriniet , wiens
foe^

eIy*

Stam of Steel de Entrochietcn > dikwüs Rader-

Koraalen genaamd , uitlevert» Onder de Ver-

fteende Zaaken maakt de Ridder hier een Soort

van in 't Geflagt der Helmintholithen , waar

van

(5) De reden zal waarfchynlyk zyn, dat de Leedjes-Ko-

nalen he:ze've als met het Bloedkoraal verbinden ; hoewel

hee anders weing dsar mede ftrcokt.

(f) Ge'yk ik a-.ngetoond heb, bladz. 5,01 het 1. Deels

XV 111. Stuk van deeze Nat. Hjfione,

(v) Want met wat reden kon het Verbeende dan van hem

onder de Koraa>ea geplaatst worden ? Zit 't XVIU $rü& 9

biadz ^54, 25$.

LI 4
III* D£el. L Stuk.
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HOOFD-
STUK.

mtsr*

van hy de andere afzondert (21). Dus woe-

den ook de Rader- en Rolfteenen door anderen

ais byzondere Lighaamen en zelfs voor de

Leliefteenen befchreeven ; maar ik zalze met

den geleerden Walch als dcelen daar van a

gelyk zy weezentlyk zyn 5 aanmerken, en dus

als zodanig op dezelven laaten volgen*

Lang zyn de Enkrinieten bekend , doch maar

federt weinige Jaaren in haar eigentlyke toe-

ftand befchouwd geweest. De menigvuldige

nafpcoringcn van Petrefakten in deeze Eeuw
en byzonderlyk in onze Leeftyd ; de verfchei»

denheid der gevondene Stukken ; de opletten-

de befchouwing en ontdekking van Natuurlyke

Schepzelen van dien aart ; heeft zulks vcroir*

zaakt. Dat zy de Afieria van BoëTHius
zyn zouden, gelyk de Heer Bertrand
verzekert , is niet waar* Dit is de Sterrefteen

,

afkomftig van den Steel der Pentakrinieten 3

welken men t'onregtre verward heeft met de

Enkrinieten. Zo min behooren zy ook tot den

Sphragis AJleros of Signetfteen van Gesne-
rcs, De 1'rochieten, van den Steel der En-

krinieten afkomftig, zyn rond van omtrek 9 en

deeze heeft men veeleer gekend, dan het Lig-

fiaam , dat op't eqd der Zestiende Eeuw eersc

be-

(21) Helmir.tholithns Encrinus. Syft. N*U XW. Tom* III.

Gen. *ï* Sp 21. Zöophytolithi SteÜac Marinae BLadiis con-

tradis &c. WALL. Syft. Miu. II. p. 459. Hclminthol. Mc«

iiü& Ramofisfimus. GflpN, Supell, $4, N, ao. Encrinus.

WCLT,
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bekend geworden is , en toen, in Duïtfchland, 5C.

den naam gevoerd heeft van Lilïënfiein> datJ^
PD-

is Leliefteen; om dat het de figuur byra vaneen'^J,^
Lelie heefu Men gaf het vervolgens, daar-w

'

fl«*
*

om , den Griekfchen naam Enkrinos> waar van de

basterdnaam ,Enkrinieten, is gefmeed.

De zonderlinge denkbeelden der Natuurbe*

fchryveren over den oiifprong van deeze Pe-

trefakten ,
tegenwoordig , nu men van 't weezent-

lyke is verzekerd, geheel nutteloos, ftap ik

over. De geleerde Walch heeft alles, wat

daar toe behoort , zo omftandig voorgefteld

,

in die zo uitmuntende verklaaring, uitbreiding

en vervulling der Plaaten van de Verfteende

Zaaken , door Knorr verzameld , als men

zou mogen wenfchen* Naderhand, echter,

heeft zyn Ed. nog eenige nadere Waarnee-

pingen ten dien opzigte aan 't licht gegeven (w) 9

waar van ik hier gebruik zal maaken.

Na eene nadere onderrichting, aangaande^*^" 1*

de Lotgevallen van de fchoone Enkriniec, diëten/
*

op Plaat XI. a,in 'tl. Deel van KNöRR,voor-

komt , welke hem te vooren onbekend waren

;

zegt hy, dat in laater tyd op drie verfchillen»

de plaatfen Ontdekkingen gemaakt zyn, van

Ver-

WOLT. Min. 37. Enciimis f. Lïliutii Lapideum. Haben».

Ener. 1229, T. X* Fig t, 3,4, 7- Bncrinitcs» Davïla.

Cat Rah. I lï- T» I. KNOKIU Verft* Zaaien* II, D, IE,

3'TUX , b'adz. 277 > enz.

(w) Naturforfchir 111. STUK , blads» ZQp. &c*

LI 5

UI.Dm. LSxu^
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X* Verftecnde Lighaamen , welke zeer naa ver*

Hoo.d» wand Zyn met de federt Lachmun os
S™K

^ Leeftyd algemeen bekend' geworden Enkrinie-

firiimj ten; waar uit blykt, dat 'er byzondere Soor*

ten moeten zyn van dit interesfante Petrefakt.

„ De eerile Landftreek is de Wurtembergfe,

, f
alwaar by Beberhaufen dat aanmerkelyke

„ Stuk is gevonden , van 't welke wykn de

Heer Gmelin^ Hoogleeraar te Tubingen,

„ eene Aftekening op Plaat XI fc, in 't ge-

3 ,
dagte Eerfte Deel der Verbeende Zaaken,

„ heeft laaten invoegen. De tweede is om-

5 , ftreeks Praag in Bohemen, alwaar zig, een

„ Uurtje van die Stad ten Zuidoosten , aan

s ,
de Mcldsu , een middelmaaüg Kalkgeberg*

$ , te tot over Coforz uititrekt , in welks zwar-

„ te Gefteente gewrichte Plantdieren voor-

5 , komen , meest dun getakt, digt met Twy-

3 ,
gen en zydcakjes bezet, die gezamelyk uit

5 , dunne ,
fyn geitreepte , en als gewoonlyk

s , in 't midden met een Gaatje of Peesbuis

voorziene Raderfteenen beftaan ; dikwils van

3 , minder grootte dan Slaapbollen - Zaad. De
„ derde Landftreek is de Akorffche, alwaar

3 , de Heer Burgemeester Baud er insgelyks

een merkwaardig gewricht fiagvan Zöophy-

9> ten ontdekt, en in den Jaare 1772, onder

3, de van hem omftreeks Altorf waargenomene

3, Petrefakten , aan 't licht gegeven heeft. Ik

„ heb de leerzaamfie Stukken, van alle deeze

% ,
in laater tyd ontdekte zo zeldzaame Ver-»

,5 ftee-
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O* ftcemngen, m handen gehad en die met on- r
.
x -

,i uii a - « • Hoofd-
je ze gewoonlykc voorheen bekende Enkn ie- STUK .

5, ten op 'c zorgvuldigfce vergeleeken
; waar Ambo.

n uit eene Rangfchikking derzelven gefproo-^'*^

„ ten is 5,
welke ik hier, alles overfbppende

3, dat ik in 't Werk der Vericeende Zaaken,

^, raakende dit Onderwerp 3 gezegd heb, 4en

„ Liefhebberen mededeel.

De Verfieende Plantdieren , die Geledio»

U gen hebben enrnet eenZenuwgeftel voorzien

35 zyn , verdeelen zig , als een Geflagt be«

„ fchouwd zynde. in twee Soorten, naamelyk

„ Enkrinieten en Pemakrinieten*

3, De Enkrinieten zyn uit ronde Raderftee-

3, nen famengefteld,en hebben een ongetakten

„ Steel of Steng. Men kent 'er tot heden

toe 3 met zekerheid 3 nog maar twee Ver-

33 kheidenheden van 3 te weeten ;

3 , Enkrinieten met een Letiebloémige Kroon,

3, De Steel beftaat uit dikke veelftreepige Ra-

35 derfteenen : de Kroon uit een bepaald getal

3, gewrichte dubbelde Takken, die wederzyds

33 enkeide' inwaards getrokkene zytakjes heb-

33 ben, en op eenen Gewrichtfteen rusten,

„ welke de Kroon met den Steel verbindt,

3, Het Origineel is nog niet ontdekt* By ver-

,, fcheidene komen daar var. Aftekeningen

s, voor De gewo.onlykften hebben tien

5> dub-

(x) Qclyk by Rosinus Tent. de Uthoziïs. Tab» ÏI. HA-
^ENfi^RG» Encrinus /, Lilium Lapideum 1729* C^iaxto. Rit-
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X. 99 dubbelde Straalen en een vyfhoekigeq Ge*
Hoofd*

3) wrichtfteen ; men vindt 'tr ook met twaalf
»tux.

^ Straalen en den Gewrichtfteen zeshoekig;

rktm!^
m

^ Ros in. Tab. i 5 3: maar veel zeldzaamer.

39 Sommigen hebben van zodani^en met twin-

,3 tig en meer Straalen geiproken, doch waar-

3, fchynlyk zullen zy de fplyting voor twee

3, geteld hebben , en die met minder dan tien

, Straalen behooren 3 misfchien , tot de vol-

gende.

ïf Enkrinieten met een uitgefpreide Kroon* In

5 , dezelven beftaat de Steel uit dunfchyvige

99 fyn geftreepte Raderfteeren. De Kroon is

uit een onbepaald getal , ongefpleeten Tak-

,3 ken ^ met Geledingen , famen^efteld, die uit-

s,
gebreide Twygige zydtakken hebben. Deeze

„ Takken rusten op geen Gewrichtfteen > maar

35 fchynen onmiddelyk voort te komen xA%

^ het end van den Steel, Het Origineel is

„ nog niet ontdekt. Een Tekening van dit

3, flag van Enkrinieteri vindt men onder de

„ Verfteende Zaaken by Knour, op Plaat

3, XI 3 c. Dit is de c'genfie Soort, als welke

3 t
men 3 gelyk boven gemeld is 5 omftreeks

33 Praag in eene Kalkfteengroeve heeft ont-

3, dekt. In myne Natuurlyke Historie der Ver*

33 fteeningen heb ik, in 't Eerfce Deel, pag.

9J UT-

ÏER. Sptc* OryHegr. Calenb, BRUCKMANN. Thes. Subt. Da*

eat. Brunsv. SCHüLZB Betr. der Irerfi. Zeejlerne. K^OJUL

Ytrjl, Zaakjin h D. Tab. XI* a. enz,
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j» 147 j gezegd, dat men nog geen Enkri- jd

5, niet van dit flag rnet een Steel gevonden Hoofd*

hebbe; doch thans kan ik daarvan een Ex- STUK
'

"
. ? Anthopêm

„ emplaar toonen. rieun.

^ De Pentakrinieten zyn uit Afteriën, dat

„ is vyfhoekige Steentjes , met een vyfblade-

„ rige Bloemachtige figuur op hunne Vlakten *

„ famengefteld. Eenige hebben een getakten,

3} anderen een ongetakten Steel of StengeL

„ De Kroon befcaat in eene uitgebreide Bon-*

3, del van gewrichte Straalen of Takken, die

3, ten deelen ook zydtakken hebben* Men heeft

3> 'er twee Soorten van onder de Verfteenin-

» gen.

3> Pentakrinieten met eenen ongetakten SteeU

3, Tot deeze Soort behoort de Gmelinfche, op

,3 de Plaaten der Verfteende Zaaken by Knorr $

3, Tab. XI f die, welke Hiemer in zyn

3. Caput MedufcB befchreeven en de gene waar

3, van Davila de Afbeelding medegedeeld

3, heeft (y). Ik heb deeze Soort van Penta-

3, krinieten zorgvuldig onderzogt, en aan den

33 Steel geen het minde teken gevonden, dac

33 dezelve weleer uitwasfeo of zydtakjes ge*

„ had heeft,* 't welk blyken moest, indien zy

5, Vr aan geweest waren.
5 *

„ Pentakrinieten met eenen Takkigen Steel. Het

33 Origineel van deeze Soort is ontdekt
; zynde

„ da

(y) Caul. Sy/lem. &> raifonné. Tom* Hl. Tab. I,

ML Dsbl.LStuk*
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X". » de zogenaamde Zee-PaImboom,we1kcn de Heer

jHooFD- ^ Guettard in een Vertoog over He Enkri-
$TÜK

* nieten en Sterrefteenen befchreeven heeftf%)0

tieten. • „ Onder de Verfteenüe Zaakenis het die zelfde

5 , Soort van Pentakrinieten , welke de Heer Bau«

„ DERte Altorf hadt gevonden."

zeldzaam. Van de eigenlijke Enkrinieten of Lelieüee-

zer^pcuc. "en komea °P verleheide andere plaatfen , dan

fakccn. je dr je gemelde Exemplaaren voor. Zy val-

len in eenige deelen van Swkzerland
5 als oofc

in 't Weimarfche , in Lotharingen en Fracché

Comté; maar zeer zeldzaam* Zelfs heefc diè

plaats in 't Brunswykfe* by Erkerode, alwaar

men het Vaderland der Enkrinieten heeft ge*

Held gehad* Dit Dorp * is , omtrent twee

Mylen van de Hoofdftad, digt aaa het Woud
den Elm* gelegen. Men heefue aldaar in dé

fchuinte van een Heuvel, die met Bosch en

ander Hout begroeid is, tiaauwlyks anderhalf of

twee Voeten diep onder de Vrugt - Aarde * in

een Kaikfleen gevonden , die met een menigte

van andere Verfteeningen is opgevuld. Over»

vloedig vindt men daar io enkelde Troehieten
$

als ook Entrochieten y van zes * acht, toe twin*

tig Geledingen , diq brokken van Steelen zyn*

maar de Kroon of Bloem komt zeer zeldzaam

voor* Veel doet hier toe de brooschheid van
*£

(s) Mem. ie PAcai, R, des Sciencès , de f755 : zie he£

VI* Deel, 4er Uit^zogte reröaftétwgm , Uadz* 3S$. Plaat

XLIU
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't Gefteeote , door 't welk in ftukken te flaan x;

dc meefte Enkrinieten , die 'er nog in zyn ,
Hoofd-

befchadigd ,
gebroken of vergruisd , ten minfte

STUK '

van haare Steelen beroofd worden» Naar eene

Enkriniet met een Steel 5 buiten de Matrix,

is op bevel van den voorigen Keizer gezogt,

doch men heeft ze toen niet , fchoon 'er hon-

derd Daalders voor gebooden werdt«, kunnen

bekomen. Naderhand is 'er zo eene, met een

Steel van zes Duimen langte ,
gevonden

Ook heb ik zelf een kleintje, geel van Kleur*

met een Steeltje van een Vingerbreed langte;

afkomfcig van Bulvenich in den Gulikker EiffeU

Daar zyn, waar aan men door Konst een Steel

gemaakt heeft, die zig vry natuurlyk vertoont*

Ik zag , nu cwee of drie Jaaren geleeden 3

een zodanigen, daar de Steel kon ingeftoken

en uitgehnal J worden. Losfe Enkrinieten, die

onbefchadigi zyn , komen ook vry zeldzaam

voor ; doch inzonderheid die gefceeld zyn ,

zelfs in 't Gelteente zittende; om dat 'ertoe

het graaven weinig gelegenheid is , en de mees*

ten, by 't breeken van den Steen , vergrui-

zen. Het Werkvolk weet dezelven fomtyds

op de een of andere manier te herfteilen, en

op nieuwste zetten in 't Gefceente, waardoor
men dan meer of min bedroogen wordt (b). Ik

(a) Be^tragefur Naturgefchicbte* Akenh 1774. p. 150.

(b) Z e dit alles brecder in een Erief van d«n Pastoot

Mkinecre aan den Huoglceiaar WAL6H» Naturf, XU StVk: ,

Art. I*.

HL D£EL. I 5TUK»
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X. Ik heb van den Koopman in Naturaliëri )

jHboFD* Heer Danz, deezen Zomer , volgens zyné
STüK#

belofte , een fchoone Brunswykfe Enkriniet

xiu bekomen; waar van de lekemng in Natuur-

^ u
lyke grootte engeftake, in Fig. i,op Plaat

XII , hier nevens gaat, Zy legt in een Kalk-

fteen , die geelachtig is , en waar in zig ver*

fcheide Trochieten bevinden. Dé Kleur is ^

gelylc gewoonlyk , Aschgraauw ; de zelfftan~

digheid Spaathachtig. Men ziet hief de aan-

merking bevestigd van dën Pastoor Mèi-
*t welke ook uit de Afbeelding viö

Knorr zöer blykbaar is; dat de Steel* eert

groot end ondei: de Kroon , als uit plat ge-

drukte Kogeltjes, gelykerwys een Paternos-

ter , beftaat , welke buiten twyfel de Ton-

netjes-Steentjes van Luid (c) uitleveren*

Hier is dezelve * digt onder de Kïoon, aan-

merkelyk krom geboogen , en beftaat laagef

uit eigentlyke Trochieten $ die Cylindrifch

zyn. Als iets zeldzaams was dit doof gedagteii

Pastoor waargenomen ; terwyl het in de ge*

melde van Knorr reeds lang të vooren afge-

beeld en door Walch zeer omftandig op-

gemerkt was (d). Hoe kon zyn Ed dit dan

als iets byzonders aan den Hoogleeraar Walch
berigten (e)?Dat *er verfcheidene, waarfehyn-

lyk,met haare Steelen op eenen zelfden Gronde

fteun

(c) Lapilü Dolioli fïgurl.

{dj Verft. Zaakjen* II. D. II, Stuk , bi, 27
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fteun zitten , is een nieuwe bedenking; aJs
Ho^*D-

ook dat de Steelen uKermaateiang zyn; 'c welkSTÜK#
de reden aan de hand geeft , dat men zo me- Ambo?**

nigvuldige Trochieten of Raderfteenen, dat \%
7HUn*

Leedjes van den Steel, en zo weinige Lelie-

fieenen vindt.

Aan 't boven -end van den Steel zit de vyf- i>c Ge*

hoekige Gewrichtfteen, welke zo dutdelyk fteea"*

niet alleen in deeze, maar ook in een andere

Leliefteen, van dergdyke grootte en geftalte,

welken ik buiten het Gefteente heb, zig ver-

toont, dat het naauwlyks te begrypen is, hoe

gedagte Pastoor denzeiven in twaalf Biuns-

wykfe Ënkrïnieten niet hadt kunnen vinden ( ƒ )•

Waarfchynlyk zal die 'er afgebroken zyn ge-

weest : gelyk hy elders meldt , ia alle , ook

enkeie Breukftukken , welken zyn Eerw^ te

onderzoeken gelegenheid hadt gehad , niet meer

dan tien Straalen te hebben gezien (g). 't Is

zeker dat ?
er ook voorkomen met twaalf Straa-

len, in welken dan die Gewrichtfteen 5 naar

een Bloemkelk gelykende , zeshoekig is. Som-

tyds zyn deeze Gewrichtfteenen afzonderlyk

gevonden , en dan heeft luenze Scypteiden of

Bekerfteentjes genoemd ; welken naar de groot*

te van de Enkriniec verfchillen. In die van

vyf Duimen iaogte , hoedanigen 'er voorge-

komen zyn , moet zulk een Gewrichtfteen wel

een
(e) Ndturfêr/eher XI. SrüK , pag. 16$*

Cf) Nüturf V. STOK. Art. 9. p. 176*

(g) De zeltde XI. stok, psar. \66>

Mm
lih Deel* I. Stuk»
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een Duim breedte hebben; terwyl dezelve 5 in

Hoo d- dat Kleinte uit den Gulikker EifFel , van on-
$ivk* gevaar een Duim lang, waar ik bevoorens van

rieten?

0*0
*
*Prak * nrnder dan een half Duim breed is.

Hier op nu zitten de driekantige Straalwortels

met de platte zyde, elk op een zyde van den

vyfhoek vast , infchietende met de punt tus»

fchen de onderfte Leedjes der Straalen , en

dus alles zeer vast verbindende ( //).

r>e straat De Straalen , die de Kroon uitmsaken, zyn
!cn

' boven veel fmaller dan onder, doch blyven in

't midden , een end wegs P byna even breed»

Aan de buitenzyde 9 die meest in 't gezigt

komt, zyn zy rond , aan de binnenzyde plat-

achtig. Zy hebben zo wel een Pees- of Ze-

nuwbuis , die in de langte door t midden

loopt , als de Steel zelve 3 van wien zy die

ontvangen. Zy zyn ook geheel uit Leedjes

fameogefteld doch op een andere manier

als de Steel. Drie of vier van de onderfte

Leedjes zyn geheele Schyfjes , die horizontaal

op elkander leggen : het onderfte , dat op den

Straalwortel fluit , fcheef en dikst» Daar bo-

ven zyn het maar ruim halve Schyfjes, die

Tandsvvyze in malkander fluiten , om laag zeer

diep

(£5 Zïe dien sangjande orofhndig: Verjïeendt Za*ken 9 lU

D. II. Sthk, bladz. 279,

(i) Zie NaUtrf, Vlïi. Stuk . Tab. V. Fi%. 4.

(k) Zie het I. D. XIV. Stuk deezei Natuurlyke llljlnk
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diep infchierende , naar boven allengs minder, X;

tot aan de fpfyting toe , waar zy zig Korrellg^^
beginnen te vertoonen. Aan de binnenzyde

Arl[lopt ,

hebben zy kleine Straaltjes, uit ieder Leedfc rktep

cntfpringende, die ook gewricht zyn (*) ; geiyk

aan cene afwykende Straal van myp kïe ritje

uit den E'ffel, voorgemeld, blykbaar is. Mea
kan het ook in eene gaaping van de Lsngifche

Enkriniet , by Knorr, Plaat XI , a
,
zeer wel

befpeuren ; des die zaak geen twyfel over-

laat*

Dat, nu, noch die Zee -Schepzelen, door Hetori*

den Heer LinlnjEüs en anderen toe de Zee- n^ 0nüc«

Sterren betrokken , welken men Medufa Hoof

den noemt (k

)

; noch anderen van jkt Geflagc

,

het Origineel der Ënkrinietcn zya kunnen , is

door den Geleerden Wal en uitvoerig aan-

getoond (/}. Dat zelfs het Groenlan jfche Plant-

dier , door de Heeren Myliüs en Ellis
befchreeven , hoe zeer ook in Geftalte gely-

kende (m), geenszins daar toe te betrekken

zy, blykt , volgens gedagten Hoogleeraar, ia

verfcheide opzigten» Deszelfs Steel is vier*

hoekig en zonder Leedjes,- de S traalen hebben

geen Infnydingen en zyn ook niet gefpleeten*

Daar ontbreeken zo wel de Gewrichtfceen als

de

(/} Vcrpende Zaak***» H. D II. STUK, bladz. 29$ , enz.

(m) Zie daar van de Afbeelding en befehiyying , ïn het

1, DEEL. der Uitgezogtc Verhandelingen % PI, IJ, bladz. p8«

M m 2,

1 TI . Deel 1. Stuk.
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X. de Straalwortels aan. Sommigen, niettemin *

Hoofd hebben hetzelve voor het Origineel der En-
STÜK

krinieten gehouden O), en. fchoon het in ge»

rtt;«, dagte byzonderheden grootelyks vericbilt ,

geeft het nogthans een btwys aan de hand ,

dat 'er geileelde Polypen 3 van dergelyke Ge-

flake ^ in de Zee zyn : ja het doet met grond

vertrouwen , dat wel t'eeniger tyd het regte

Origineel ontdekt zal worden. De langte van

den Steel , 't getal der Armen en de famenge-

trokkere figuur, hebben te veel overeenkomst,

om het geheel uit het Oog te verliezen; te

meer , nu men verzekerd is* dat 'er byzondere

Soorten zyn van Enkrinieten , waar onder eene

,

die, als gemeld is, geen Gewrichtfteen heeft.

Van deeze laatftc heb ik een fchoon Exem-
plaar, in zwarte Stinkfceen, by Praag gevon-

den; 't welk zeer veel overeenkomt met het

gene by Knorr is afgebeeld (o). Hetzelve

komt de Medufa - Hoefden veel nader dan ge-

dagte Enkririeten, en wordt, van fommigen,

voor een Pentakriniet /gehouden. - De tyd zal

mooglyk leeren , wat het eigentlyke Origineel

daar van zv.

Dat

(n) Op derzeker GevoeJen rust liet gezegde, Nat* Hifa

J. D. XVI 11* STUK , bladz. 4 : dat men het daar voor hou-

de* El lis zelf achtte het waarfchynlyk daar van afkom»

ftig : it% Ctr/illines &c , als volgt.

(o) Verflcende Zaak™ 1. O. Plaat X 1 , c.

(p) Trocbites oh Trêjues* C'est une Petrificitfon des Arti*

cfclarions de Vers de Mei rameux, qu'on nomrae Tëte de.



van Dierplanten. 549

Dat die Petrefakten, welken men Enlrochie- X.

Un en Trochieten of Raderfteenen noemt, van Hoofd'

de Steelen der EnkriDieten afkomftig zyn ,

, Rader en

worde tbaos algemeen erkend. Zo wel der- fc«i-stee,r

halve i« derzelver Origineel , als dat der Le-
lien '

]iefteenen ,
Dog onbekend ; hoe ftoutelyk ook

de Heer Bertrand verzekere f dat het

Leedjes van de Armen der Medufa- Hoofden

zyn (p). Bom are volgt hem getrouwelyk

op 't fpoor en zegt , men wil dat de Tro»

chieten de Gewrichten van getakte Zee- Wor-

men zyn, die men Medufaas- Hoofden noemt,

of Boomachtige Zee - Sterren* Ellis zou,

volgens hem , het gedagte Groeolandfche Plant-

dier onder dezclven geplaatst hebben (f): daar

hy hetzelve een Tros - Polypus genoemd

heeft (r), niet alleen y maar het uitdrukkelyk

onderfcheidt van de Zee -Sterren (s). Dat de

Trochieten of Entrocbieten geen Leedjes of

brokjes van derzelver Armen kunnen zyn, heeft

de geleerde Walch duidelyk aangetoond.

W a l l e r 1 ü s , niettemin 9 zoektze wederom

daar

Mdufe et Helmintholitbui , en Allemand Gewtrm. Dit laat-

je komt 'er byzosder gekkelyk by en toont, hoe groot een

Natuurkenner die êertrakd is geweest. Zie Dift. des

Fosfiles p. 2ji 4

(f) dtgemeen Woordcnfock* bUdz 940.

(rj Zie Uitjeztgte Verhandelingen U PEFL, als boven*

(s) II me fcmble donc que nor re Polype est d'un cout

a.ure Genre* De> Cor&llines , Ia Haye ï75 6, p4 iif, 60 that

shis curious Polype is rather , ij shcuïd think, of another

Genus. Nat. Hift. of Co rals» p, 99, M 01 3
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X. daar mede te vei warren , werpende zelfs de
Hoofd* Erkrinieten cd Pentakrinieten ondereen (n.
stuk. Onze Ridder heeft een byzcndere Soort ge-

ikuul ' maakt van deezc Peirefakten (17) , waar aan

zyn Ed. reeds een plaats onder de Natuurlyke

Dierplanten roegewcezen hadt ^y). Hy fteltze

als ccne vierde Soort der Edele Koraalen

voor, laatende die op de Leedjes -Koraalen

volgen. De fchikking was niet oogevoeglyk,

indien men flegts eenig Origineel daar van ge-

vonden had» De voorige Natuuibefchryver,

A o r 1 cola , hieldtze voor produkten des

Aardryks; Li ster voor gebroken Koraalen;

doch de regelmaatige en fraaije figuur van dee-

70 Steentjes maakte dit denkbeeld ongerymd.

Zy zyn deswegen Penningen van Bonifacius >

Molenjteentjes , Kettingfieentjes ; doch gemeen-

lyk R a dersteew e n , genoemd geweest,

cf ook Rolsteen en; wanneer v erfcheide-

ne te famen gevoegd voorkomen. Luid ein-

delyk, merktze aan als Wervelbeenderen van

Visfchen , inzonderheid van Zee - Sterren ; waar

door hy de Liefhebbers der Natuur op den

koers

(t) Z'óophytolithi Stellas Manna , R?d?is utplurimum con-

traélis 9
meris Aftenis C©lumneribuS cempofiti &c. Encri-

tius
9
Pmtmerinm, Liïium Lapideum nonnullorum. Syjl. Min*

(27) lidmntholitkns Iddis Entiochac. Sfjï. Nat. XTL Tem.

IV. p. i'6*. Sp> 17. Caput Mcdufs Articulis utrinque figiara

Sohn. WÖtfc* Min. 37. Astcxia Columnaris Articulis crena-

lis. HAR^B. tnsri*. T. J. Fig. « , 9% *°. Entiochu*. Vol*
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koers bragt , om dit geheim tc ontwikkelen,; X.

heewel fommigen daar in wederom te ver ge-
JjjJJ^

gcan zyn , dezelven van het reeds ontdekte An\ho^
Plantdier* dat men de Zee- Palmboom noemt, *****

afleidende <»•
De Trochietm, nu, zyn Steentjes, volmaakt Trcchïe.

naar een Molen fteeu gelykende, zelfs in dit
tcn '

opzigt, dat zy zig als gebild vertooncn. Van

eene kleinte als die van Mosterd -Zaad, ftygen

zy tot eene breedte van een Duim of meer

over 't kruis ; hoedanig menzc in Gothland

heeft gevonden* De dikte is niet met de

grootte evenredig, doch dik wils met de breed-

te byna gelyk* De meeften vallen ongevaar

een Kwartier Duims breed. Voorts verfchil-

len zy, ten opzigt van de vlakten endenrand,

zodanig, dat de geleerde Walch daar van

de elf volgende Verfcheidenheden opgeeft»

1. Raderfteenen met eene geftraalde Vlakte ea

ronde Opening in 't middelpunt: 2. Met eene

gladde Vlakte, een ronde Opening en een ge-

kerfden Straaligen Rand : 3* Met eene Ster*

achiige figuur om het Middelpunt : 4. Met
eene

KAM. Sikz T* T. 27. Fig. 1$ , p , 10. Hclminthoiidius

ieptilis. JIus. Tttf. $6, N. 15.

{v) Zie Nat. Hifi. i. D. XVII. STUK a bladz, 254.

f vj) Zie her Vertoog over den oiriprong der Lely- en

Stcneiteenen, ais ook dien der Rader- of Rolfteenen , door

clea Keer Guetiard. Uh^zogie Verband. VI. D. biada,

ssp , enz.

Mm 4
III. D3Ei. L Simt,
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X eene vyfbladerige Bloem : 5. Met eene Tak*

Hoofd- vormige Tekening: 6, Met afgebrokene Straa-

stuk.
jen en onregelmaatige trekken : 7. Met ver-

r^^^fcheidénOmtrekfeent 8, Met een uithuilenden

Rand en verhevenronde zydvhkte:?. Met fterk

ve diepte en tevens fyn geftreepte boven- en

onder - Vlakten : 10 Met fyne Wratjes of

Korreltjes aan de zyden bezet: 11. Dergely*

ken met grootere Wratten.

Veele Autheuren hebben over deeze Petre-

faktcn gefchreeven en Afbeeldingen daar van

medegedeeld (x). Ook komen Vr, onder dc

Verfteende Zaaken van Knorr, eenigen

voor y). Men vindtze door geheel Europi

vry algemeen onder de Verfteende , niet on-

der de Verkalkte Conehyliën en meesral in

eene Aschgraauwe Spaath veranderd. In de

Noordelyke deelen, als ook in het midden van

Duitschland ,
byzonderlyk daar de legplaats

der Enkrinieten is , komen zy wel allermeest

voor* Dit is zeer ligt te begrypen, alzo zy

buiten twyfel Leedjes uitmaaken van dat Schep,

zei; gelyk uit deszelfs Sceelen blykt. Gemelde

veranderingen moeten uit een Soortelyk ver-

fchil, dat voor onze Nazaateö nog te ontdek-

ken

(*) Zie RcSiNÜS de Litbêz'ots. LANG. Hifi* Lap. Helve*

tU. p 62. Tab. XX. Bourgübt des Petri/icauons. Tab,

IVI'.l. HOFKR de Fehporith: AB. Helvet. Vol. IV. p, 169*

LurD. Lithopb. Britann &e,

( y ) ïn 'c I. Deel, Plaat XXXV, XXXVI en HL Dfel,

Sapplem, Piaa; lii. b f
F*g % u
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ken is , ontftaan. Ten minfte is het zeker , x.

dat uien tusfchen de Gewrichten , der hier voor Hoofd-

gedagte Soorten van Enkrinieten, reeds een
8TÜK'

aanmerkelyk onderfcheid heeft waargenomen. riïun°
pQ *'

Wanneer twee of meer Raderfteentjes fa- Emro.

mengevoegd zyn , dan maaken zy die Petre- chieten-

fakten uit , welken men Entrochieten noemt

of Rolsteen en* Deeze benaaming is zeer

eigen, wegens derzelver Cylindrifche of RoU
ronde figuur en komt vry wel met den Hoog-

duitlchen naam, Raderfaulenjleine , overeen.

Imperati hadtze Columna Judaica gehe-

ten, om dat hyze voor een hyloort der Joo-

denfteem n hielde. Linnteus noemtze Worm -

Jleen van Edel Koraal met uitgegulpte Leed-

jes (16). Die benaaming ziet eigentlyk op

de Brunswykfe of meest en oudst bakende Eu*

trochieten en anderen, die men in Duitschland

vindt, tervvyl door de Eelmintholithus Entro*

chus > voorgemeld, van zyn El. inzonderheid

de Gothlacdfe bedoeld worden Hy on-

derfcheidtze daar van door den Soortnaam

Helmintholithus futuratus , dat is Wormfteen

niet Naaden ; even of die andere ze ook niet

bad. Ik zal op deeze Gothlandfe nog een

weinig liaan biy ven.

Daar komen op Gothland zodanige Rolftee* GdtWaui-

nen

(16) Uelmintboïithus lMl$ Gcnlculis fëpancUs Syft. Nat

XII. Tom. 3. p< «67. Sp, 16, Entrochus. Wolf. Hasf. T, 4.

X 9
Ges», de Ftg. Lap. Fol 89. verfo. 2%. a.

Mm 5
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X. nen voor, die overdwars gefleufd zyn en dce-

Suk? ze of §lad > of ëeftiPPeId of Wrattig, zo de

-rfmjfp*- Ridder aantekent. Het zyn Cylindertjes , dik*

rieten. w j]s twee en meer Duimen dik, doch fomtyds

ook zo dan byna als een Pennefchaft. L)e-

zeiven beftaan uit veel dunner Leedjes of

Schyfjes, fomtyds niet dikker dan een Kaar-

tebiad, welke de Oppervlakte met zeer fyne

Streepjes geftraald en in *t midden een Gat

hebben , dat fomtyds rond , fomtyds vyfhoe-

kig is , en men vindtzs ook wel met een Bloem-

achtige Ster van vyf Straakn getekend» Die

Middelpunts - opening is in dtzelven naar e-

venredigheid grooter dan in de gewoone en

zy hebben op zyde kleine doorloopende Gaat-

jes, welke vermoeden doen , dat de Siam mee

Takjes bezet zy geweest. Ook loopen derzel-

ver Leedjes of ïrochieten naar ?
t middelpunt

aan beide zyden een weinig hol. Men vindtze

op Gothland, niet alleen buiten het Gefteen-

te, ia ftukken van zes , agt en meer Duimen

iangte, maar ook in een graauwe Kalkfteen

,

•welke vol van Koraalachtige Verfteeniogen is*

ïntro- Op de Velden , omftreeks Potsdam, is nkt
chieten- 1 *

,

Marmer, lang geleeden een Soort van bruinroode Jaspis
fL
fklu gev0D(*en met dergelyke Verfteeniogen gevuld,

waar van gezegde Koopman Danz my een

fraay ftuk bezorgd heeft, Men vindt derge-

ïyken ookby Kalmar, aan de Sweedfche Kust,

daar het Entrochieten - Marmer genoemd wordt

;

als



van Dierplanten* 555

als mede 10 het Mecklemburgfe cn Pomme- X.

ren , inzonderheid omftreeks Stargard* Ik geef^°J^'

hier, in Fig. 2, op Plaat XII , de Afbeelding Amfof*

van een gedeelte eener Plaat van zodanig paarfch-™'^*

achtig bruin Marmer
, myner Verzameling

y

met witte Entrochieten , uit Sweeden. Aan-

gezien dergelyke Steenen aldaar , zo wel als

in het Brandenburgfe gedagte Jaspisfen, los op

de Velden , ja, gelykerwys Sweedfche Steenen

met Orthokeratieten , dikwils op den Zee -Oe-

ver voorkomen, is het niet onwaarfchynlyk

,

dat
5
er dezelven door zwaare Overftroomin-

gen van de Oostzee gebragt zyn* Het zelfde

denkbeeld hadt de. geleerde Walch van de

Entrochieten- Jaspis en Jgaath, in het Bran-

denburgfe gevonden : 't welk nog te meer de

Waarneeming van Ferber, dat in die Glas»

achtige Steenen ook Dierlyke Veriïeeningcn

vallen , waar aan die Hoogleeraar bevoorens

getwyfeld hadt , bevestigt (z).

De gewoone Entrochieten komen zelden van

aanrnerkelyke laogte buiten het Geiteente voor.

In hetzelve vindt men ook oneindig meer en-

kelde ïrochieten of Iosfe dan famengevoegde

Leedjes der Enkrinieten - Steelen. Die in 't

gezegde Marmer, meer naar de gewoonen gé-

lykende, toonen aan, dat 'er in Sweeden ock

an«

(*) Zie Naturfütfchtr XIII. STUK, Art. \z. p. ice. Vcrge-

!yk IV. stuk , Art. 13. p. ao«, en Fe&b&us Brieft ms
IVahckland} p. i4 9

z$ &c.

III. Deel, LStvk.
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X. anderen zyn : tcrwyl men in den Eiffel derge*

Hoon> lyken vindt, als de gemelde Gothlancfe, zeer
stuk»

^un en £yn ge ftreep t ^ doch meest indrukzels,

ró**!^*naauwlyks van de Leedjes der Schroefjleenen

te onderfcheiden; weike men thans van Entro*

chietea afkomftig rekent. Immers beipeurt

men *er in gedagte Potsdammer Jaspis, die, ten

halve afgefleepen , de figuur eener Schroeve

volkomen hebben. Dergelyken komen ook in

dat Entrochieten - Marmer voor. Echter leg-

gen ?y hier in gcene open holligheid, als ge-

woonlyk, maar digt in 't Gefteente beflooten;

'c welk men hedendaags aan derzeiver manier

van vorming toefchryfe*

schroef- Dewyl, naamelyk, deeze Schroefiieenen ge.
[kenen. meenlyk in een Yzer - Okerig Gefteente voor-

komen, zo verbeeldt men zig, dat eenige Vi-

trioolifche of dergelyke knaagende Vogtigheid

de zagte deelen , welke tusfehen de Leedjes

gelegen hebben , opgevreten, en dus die ruim-

te tusfehen dezelven veroirzaakt hebbe, welke

de Schroef formeert. Door dergelyke uitknaa-

ging van zagte deelen , zou ook die Cylindri-

fche ruimte veroirzaakt zyn , waar m menze

gewoonlyk vindt. Dit is 'c Gevoelen van den

Pastoor Meinecke (a) f in navolging van den

Hoogleeraar Walch (b)> ik heb hierte-

gen , dat zy een Staafje in 't midden hebben

,

8

al»

(n) Naturf. V, STUK» p» I7*>

(*> Vtrft % Zink*** II, D* !!• STCK, bladz 317,
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alwaar het Gat is in de Entrochieten, buiten X.

twyfel tot doorgang van zeer weeke deelen
HooF® ;

gefchikt , die dan ook moesten opgevreten ^
zyn. Ten anderen , dat men geen blyk van tUttn*

eenig zagt Geftel , noch tusfchen de Leedjes

,

noch om den Siam, in eenige Entrochiet heeft:

waargenomen. Geheel verfchillende zouden

dan de Origineelen der Schroefiteenen moeten

zyn, en vyel misfchien zo zeer , als de gewoo-

ne Ligbaamen der Dieren, die een Beenig Ge-

itel inwendig hebben , van de Schaaldieren ,

wier Beengeftel uitwendig is. Dit zou eeni-

germaate overeenkomen met het Gevoelen van

Liebe^oth; 't welk door Lehmann zo

kragtig is befireeden : terwyl de Heer Schül-

ze deeze Petrefakten voor Steenkernen van

groote Rolfteenen houdt. Dit laatfte denkbeeld

fchynt my door het beflaan van zulke Lighaamen,

tusfehen de Entrochiecen in , merkelyk ver-

zwakt te worden (c> Evenwel is het, wan-

neer men de Wanden der holligheden be-

fchouwt , waar in de Schroefiteenen zo ruim

zitten, naauwlyks twyfelbaar , of zy zyn mee

een Lighaarn omkleed geweest, als dat der En-

trochieten.

Van deeze Schroeffteenen heb ik uit den

Guiikker EifFel fchoone Stukken , als ook van

Sevenbergen in Hongarie in Kwartzige Steen,

enz.

(c) Zie ssngaande èlt alles omftamlig, *t zeifJe \Verk a

htedz* 328-330,

III, DbelJ. Stuk,
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X. enz. De geleerde W a lch beeft op Plaat G*
Hoofd- VII , in het Tweede Deel der Ferfteendt Zaa«
STÜ ** ken> eenige fchoone Exemplaaren , van Hut-

tto£l*
f0

*

'tenrode in 't Blankenburgre afkomftig , aan 't

licht gegeven. De Pastoor Meinecke hadt

van daar een Steenen Cylinder bekomen, naar

een Eotrochiet gelykende, in wier midden een

Schroeffteentje zat, dat men 'er uit fchudden

kon. Hier uit acht zyn Ed. bedenkelyk, of

niet fomwylen de oirfprong der Schroeffteenen

inwendig zy. » De Entrochieten (zegt hy)

hebben in \ midden een kleine holle Buis.

35 Deeze kan misfcbien eerst met eene O^rer-

, §
achtige Vogtigheid gevuld zyn geworden,

die allengs verder om zig heen gevreten

, jhebbe , zynde op de weeklte pïaatfen die.

per dan op de hardften ingedrongen , en

„ hebbende dus van binnen als een Schrcef-

„ moer gefatzoeoeerd, in welke vervolgens
,

„ by meerder toevloed van eene Steenachtige

3 , Stoffe, een zulke Schroef ontftaan zy (d;.

Het komt my zonderling voor , dat eene in-

vreeting zulke regelmaatige figuuren , en zo fyn

verdeelde plaatjes, zou kunnen vormen.

Pe Heer Walleriüs geeft zyne beden*

kingen , dien aangaande , aldus op (V). „ Wy
„ hebben aan deeze Steenen de laatfte plaats

„ onder de Steenige Plantdieren gegeven ; als

• „ on-

(d) Mtn&f&hpfche fomerckungm* Naturf. V. StüK, blacte.

i8g.
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- onzeker, van waar zy hunnen oirfprong x;

hebben. Voor Verfieende Zaaken kunnen Hoofd-

wv ze niet houden , dewyl zy nooit, opde*
T"K

;

manier der Petrefakten, gevonden zyn Wraw*^

11
Spaathachtige ,

Kalkachtige of Keifelige s raaar

"
doorgaans van Tzerachtige , en fomcyds ook

"
Kwartzige StofFe , zo Vogel (in Jfcfm. p.

3 237,} verhaalt; welke nimmer waargenomen

is te komen in de Verfleeningen : om te

9i
zwygen, dat 'er nooit iets overeenkomfiigs

,

9
veel minder nog een Origineel derzelven ,

„ onder de Planten of Dieren gevonden zy

,

, van deeze figuur* Om ze als Kernen te be-

3 ,
fchouwen , verhindert hun uitwendig maak-

,3 zei, dat aan geene Steenkernen toekomt; ja

9 ,
ook de Kwartzige StofFe , uit welke mea

nog geene Kernen bevonden heeft te be-

ftaan. Het zyn derhalve Stcenen van een

byzonderen oirfprong , misfehien uit een Y-

zerachtige Aarde , welke in de tusfehen*

wydten van een Entrochiet of andere Cylin-

]\ diifche Steen, die gebroken was , zig neer*

3,
gezet heeft, gefprooten."

In dit laatfte geval zouden 't immers Steen- Ophei-

kernen zyn, wier maakzel afhangt van de fi-
de

pL.
g
kir,

guur der holligheid. Het komt my waarfchyn- Fiz*
3.'

Jyfct voor 3 dat het overblyfzels zyn van ze-

ker Soorc van EntroChieten , na de verteering

der

{$) Sy/l. Mintrakg. Vitnn. 177** Tom. Ih p. 4^>\

35

3>

99

99

5>
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X. der weekere deelcn; 't welk, als gezegd is,uïê

Hoofd* de indrukzels der Wanden cn de fyne verdee-
STV

!*l
linS der Plaatjes , derzelver Samenhechting enz,

Hetm, blykbaar m Hier toe geeft aanleiding, de be-
fchouwing van een gedeelte van mynen Hon-
garifchen Schroeffceen uit Sevenbergen , in

&g* 3> °P Plaat Xlf. Hier komen Entrochie*
ten voor, die nog byna geheel zyn, vullende
de holligheid ; ook die half en zodanig ver-
teerd zyn , dat alleenlyk een gedeelte van de
Spil is overgebleeven : waar uit dan blykt, hoe
de En trschieten; in Schroeffteenen veranderen.
Aan de tegenzyde zit 'er één in deeze Steen \
die van binnen gevuld is mee Kwartzige Stof.
fe, van Pypachtige figuur; terwyl het uitwen-
dige ten deele maar is overgebleeven.

De Heer Linous geeft aan deeze
Petrefakten den bynaam van Epitonium, en
noemtze Wormfteen met Schyfrondachtige
afftandige Middelfchotjes, die door ceo mid-
delpunts - Draad verbonden zyn of famen-
gehecht(24> Zy komen

, zegt hy, te Blan-
kenburg voor* binnen Yzer- Marmer, met an-
dere Verfteende Zaaken. Men vindtze ook ij

ft Engelfche Graaffchap Derby , in witachtig

graau*

CH) tkimmtUlitbus disfeplmemis orbiculatïs diftanti-
bus

,
Filo centrali connexis, Syfl. N*t. XU. Tom in.

170. Gen. 41. Sp. 24. Schraubenilein. Hnmb Ma?az. IK
P 75. 8C i4# p. ,4f VOG. Min. 236. BAUM» Mm.
9m%. r
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gtaauwc Vuurfteen , en by Bristol ; by Kelde- Xt

Uich in de Eiffel ; by Dablbenden en Blatteo^J^
'in Westph3len; in 't Hildesheimfe Ampt Stuer- ^Ht6$pê*

VeM ,
voornaamelyk in de Cubachsgroef by rleten *

Rtibeh&d en by Huttentode in 't Blankenberg,

fche, in bruine Yzerhoudende Steen , welke

onze Ridder Marmer noemt , als voorgemeld.

Aanmerkelyk verfchillende zytl zy , naar het Takkigd

Verfchil der Entrochieten , die wel g?meenIyk
t̂

rochie *

mgetakt voorkomen , en dan of met gladde en

enkelde Infnydingeö , hóedanigen 'er Walch
Verfcheidene afbeeldt (g), of met gekartelde

en Zaagvormïge 3 of met gewelfde en Golfach-

tige Infnydingen : doch van we'ksn men ook

getakte aantreft. Deeze verfchillen , wederom *

in figuur, gelyk zyn Ed. op de Plaaten G. II *

III 3 IV en elders aantoont. Onder dezelven

zyn, die men de Roos van Jtricho noemt eü

anderen , die men naauwlyks van de Madrepo-

rieten en Koralüeten onderfcheiden kan Qh).

Sommigen willen zelfs, dat de Stam flegts een

Entrochiet zy , met Takken van Koraal be-

groeid. Men vindt ook Takkige , die als 't

ware langs een vlakte kruipen. Somtyds zyn

de Takken uitgebreid en van elkander afge*

zonderd : fomtyds komen daar van alleen dé

over*

(g) Verft- Zaak?*% Hï. D, Supplement - Plaat VII. a,F/£*

3 , $ : Vil. c, Fig. 2 5 en VI « d Fig0 i , z, 3.

(h} Z<t Uitgezogte Perhandelingen. VI. DEEL > Plaat XLIU
F*£« H> ï5.

Na
MI. Deel. I. Sxws.
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X#
overblyfzels , als Wratten , aan de Entrochiet

Hoofd- te voorfchyn. Van alle dee/e zyn voorbeel-

ftTÜK#
den door gezegden Hocgleeraar in Plaat ge-

AnthopQ» . ,

rhun. bragt (0*

Ik heb een ftuk van Vifet , anders Weert

genaamd , aan de Maas , tusfeben Maastricht

en Luik, afkomftig ,zynde een wederzyds Tak-

kige Entrochiet , een Vinger dik, met Leden

van een Stroohalm breed» Van le Maire in

Vlaanderen heb ik een Entrochiet in Kalkflets

van dergelyke dikte, met "veel dunner Leedjes.

Een ander dergelyk Stuk, tut de Maas by Er-

langen , beftaat uit knobbelige Leedjes , van

byna een half Duim dikte ; zo dat 'er>in dit

opzigt ook een groot verfchil plaats heeft in

deeze Petrefakten.

Pentakti- Ik gaa nu over *ot ^e PëNTAKRINIE-
nte cn. ten, die bevoorens reeds befchreeven zyn*«

b\*dzï%u ^an ^e ?eceD * ^e ongetakte Steelen hebben,

is een fraay Exemplaar op Plaat XL &, in
5

t

Eerfte Deel van Knokr, geleverd. By Da*
vila komt 'er ook één voor en hier wordt

t'huis

(i) Vtrfl. Zaakfin III, Deel , Suppl. Plaat IV* b & VII.

a, c, d.

(20 ) Helmmholiihus portemofas. Syfi. Nat, XII. Tom. III.

Gen. 4ï. Sp, 20. Zoöphytolith'as Stellae compofirae Radlis

fectindariis ex eodem irunco numerofis. Gesn* Fetr.

5. Caput Medufe. Hiem. Stutg. 1724. Quaito. T« I.

Lhs: 1725- p. S7<?i cum Fig*

(k) Zoóphytolitbi Srclïx Marinae crinitac. Stellitae criniti.

Capita Medufae noiinulloiiuxii Syjf* Min, II. p. 452.
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thuis gebragt hét Verfteende Mdtifa - Hoofd .
X.

Van Hiemer, waar van Linn.e t; s een by-
s
^°°yD*

rondere Soort gemaakt hadt Cao); noemende Anthop^
hetzelve Wormfteen van Draadachtig dun Ko

taal, dat Takkig is , met gehandelde toppen. Die

bepaaling ftrekt alleen om hetzelve van de En-

krinieten 5 wier Lelieachtige toppen geflooten

2yn, te onderfebeiden. Gesnerüs huit het

getyteld, Dierplantfteen van een famengefielde

Ster , met menigvuldige zydtakken uit een zelfde

Stam. Walleri n s telt het onder de Ver-

tteeningen van Gehaairde Zee - Sterren (&). De
Heer Walch zegt uitdrukkelyk, dat hetzelve

tot de Pentakrinieten behoort en bewyst zulks

daar door > dat Hiemer zelf gezegd heeft ,

dat rfeszelfs Leedjes uit Fyfhoekige Raderjleeii-

tjes bejlonden (I).

Dit fchoone Stuk, in 't Wurtembergle by

Ombden^niet ver van Bollerbadcn , gevonden,

is een Leyfteen , van by de vier Voeten lang-

te (m) y op welke dit zonderlinge Schepzel

legt,

(/) Veffl* £*rtfan 9 ÏI. D, Tl STUK, bhdz fttj. Entrc*

thï pentcgoni : dit zegt zo veel ais Atteriëa of Srerrefteen*»

tjes.

(mi Walch zegt , vier Voeren hoog en meer dm drie

Voeten breed, J. Gbsneêujs bepaalt de langtc op 3 Voeten

ïo Duimen, de breedte op 3'. 3$"; waar door men ruim n

«bie Duimen zou verftaan Vier Voeten bong by WALCH is

zeer viecmd. Ik weet niet wat ik uit het een andere moet

oprmaken. De Verhandeling van Hiemer zou misfehien die

kunnen ophelderen.

Na 2
Ui. Deel. h Stuk.

o
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X. legt, dat uit veeïe lange gearticuleerde, en f

Hoofd. \ We'k zeer byzonder is, overdwars door el-
STÜK

* kander gegroeide Steelen beftaat - aan wier en-

rkti». den dikke Bor.dels van zulke gearticuleerde

Twygen en zytakfcen , die byna naar een Be-

zem gelyken , zig bevinden. Hier uit b'ykt

nog meer, dat hec geenszins emMedufa Hoofd

kan zyn geweest. De vermaarde Keiszleu
hadt hetzelve voor vyftig Daalders gekogt en

daar mede het Kabinet verrykt van den Heer

Hu go, Lyf-Arts en Hof- Raad van den Ko-

ning van Groot Brktannie ; zo hy in het I.

Deel van zyne Reizen meldt.

Dat Petrefckt met ronde Takken , 't weik

op Plaat Xi, c, by Knorr voorkomt, is een

aanmerkelyke twyfeling onderworpen. De Heer

Walch hadt het eerst tot de Pentakrinieten

t'huis gebragt en heeft 'er naderhand een twee-

de Soort van Enkrinieten van gemaakt. De
Vederachtige plaatzing der zy Takjes, in hec

Stuk , dat ik 'er van heb , zo wel als in het

andere , blykbaar ; onderfcheidt het duidelyk

van die Zee - Sterren , welken men Medufa-

Hoof-

(«) Zelfs gefch'edt dat nog door Bhrtrand (Diïïionn.)

die zegt, dat het Gewrichten van Medufa - Hoofden zyn %

gelyk de Trochietcn.

(0) De Fig. Lapïd. Tiguri is65. p* 37.

(18) Helmintboitibus ifidis Aftcriae. Syft. Nat. Xll* Tom»

HUGen. 41. Sp. i8« Caput Medufae Articulis utrinque Stelli

pentaphyllea. VVolt ^'«.37. Modiolus Steilatm. Sche^chz»

Helv. 10. 1. LAKG. Fig* 67, T. Fig % 2. Afteria pen-
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Hoofden tytelt} niettegenftnarde my verzekerd X
wordt , dat 'er geheele Tafels vap p;czien zyn ,

HooFD -

met een Sterswys' Lighaam in't midden: doch ^„J
dat zal mcoglyk het b >ven(le van den Stam

of de Gewrichtfteen geweest zyn;

Nukomen wy toe de eigentlyke Ster re- ncncfiec-

steen en, wdke door de benaaming

riën van de Aüröieten , voorgemeld*, onder
48

* R
^

d

a

2,

fcheiden worden. Men noemtze ook Lapides

Stellares of Stellarice, en zy zyn van ouds be-

kend, doch met de Trochieten , die ook dik-

wils een Sterachtige Ttkcxing hebben , ver~

ward geweest De cude Gesnerus
heeftze reeds daar van afgezonderd , e« voor-

gefteld onder den naam van Jfterias (o)> wel-

ken Lt NN/Eüsaan de Zee - Sterren geeft , be^

trekkende deeze onder den naam van Jlfteria

Columnaris tot de Wormlteerien van 't Edele

Koraal deezes naams (i8> Immers dit blykc

uit het gene ik voorheen daar van gezegd

heb (p). De Ridder verzekerde te regt, dat

het Leedjes van den Westindifchen Zee- Palm-

boom

tagona pentaphyllea. Rosin. Steil. T. j. Afteria Co-

lamm angubs acutis C obruds. R:tt. CaUnb* Fig 4. a &
C. Jfr$. Merckward PU Z Fig. C. SCHBUCHZ, Hülv. VI # p.

31*. Fig, isa. Stella Marina. V01.cs. SU* I. T. «7. F. 22.

Bauh. Boll. T. 31. Lap. Judaicus pentagonus angulis ohtufo.

WAGN, Jud% IU Fiz* 26.

C/O In *t L Deels XVÜ. Stuk van deezeiVtf*, Hïftorie %

bladz. 255 , enz»

Nd 3.

ÏII. Deel. I. Stuk.
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X, boom zyn ; doch daar van zeggende, dat dee-

Ü^D " ze Asteriën dikwils voorkomen in het Zand d$r

Anth$p9- Zee *Oeveren % is hy niet minder wonder fpreu,-

tktm. kig ^ dan wanneer hy een Draadachtige Geüal-

te aan dit Petrefakc geeft. Van de gewoone

Sterreflcentjes, die een Bladerig Sterretje met

gekartelde randjes hebben , onderfcheidt zyn

Ed. anderen , onder dezelven huisvestende ,

door een Sterretje met Lvnregte Straalen , en

maakt daar van een byzondere Soort (19),

Op zig zelf zyn het zeer dunne vyfhoekig©

Steentjes, met de figuur van een Sterretje we*

derzyds getekend ; doch meestal komen 'e£

eenigen famengevoegd voor , die dan een Cy«

lindertje maaken van meer of minder langte.

Men vindtze fomtyds met Entrochieten in een

zelfde Gefteente , of ook los onder malkan-

der, maar meest afzonderlyk en zelden meer

dan een Kwartier Duims breed. In *t midden

is gemcenlyk een ingedooken Stip , die tot:

middelpunt ftrektvan een vyfbladerige Bloems-»

wyze figuur , niet door Lynen , maar doos?

dwarfe Streepjes , als een Zoom , bepaald^

Doorgaans bedekt deeze Tekening de gantfche

Vlakre ; de Blaadjes zyn breeder of fmaller,

meestendeels regt
, fomtyds krom ; ook wel

fpits ,

(19) HelmtuthMts lüdis Stellularis. Syfi. Nat, XII. Tom*

VI* Cen. 4.1. Sp. 19. Lapis Judaicus pentagonus angulis acu-*

fis. Waon. Jud. 11. Fig. 27.

(q) Van de Stcrrefteenen , tot Cyïindertjes famengevoegd %
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fpits > doch gemeenlyk rond en Knodsachtig X.

uitloopende* Zeldzaam zyn 'er vier in plaats
S

^°°FI>

van vyf. Ook komen wel eens vyf ronde uit- Antlop9 .

hollingen voor, om het middelpunt. De VlaW« r***

ten der Leedjes zyn meestal plat , maar fomtyds

een weinig uitgehold (q)*

De Bloemswyze Tekening op de Oppervlak- verfchü

te is dan een vast Kenmerk der Asteriën, maar . ~f
r Afte?"

7 »en van de

aangezien fommige Trochieten die ook hebben. Trochie~

moet men het verichil m aanmerking neemen.

in de Trochieten bcüaat dezelve maar een klei-

ne ruimte om het middelpunt en de geheele

overige Vlakte is Straalig , 'c welk geen plaats

heeft in de Sterrelteenen. Dit onderfcheid komt

te pas ,
dewyl 'er ook ronde Arteriën zyn ,

voortkomende van den zelfden Zee -Palmboom

of Pëntakriniet, welke zo wel ronde als hoekige

Leedjes heeft ,
gelyk door den Heer Güet-

tard is aangetoond (r).

Hierom is 't niet te verwonderen , dat men, fl.xii,

in fommig Gefteente j zo veelerley Afteriën by 4 *

elkander heeft ?
gelyk blykt uit het gedeelte van

een Spaathigen Yzer- Steen myner Verzame-

ling, uit den Gulikker Eiffel, hkr in Fig.

4, op Plaat XII 1
afgebeeld: alwaar zig veeler-

ley

komen %
behalve de aangehaalde Autheuren, ook Afbeeldin-

gen voor op de Knorrifche Supplement - Plaaten : VII. a,

Fig. 11 r ii: VIT. e, Fi% 6, 7 en Vil* g, Fig. 3-9.

(r) Zie het VI. D "EL der üitgezogte Verhandelingen ,b!a*z.

38?. Fl* XLU.

Nn 4
IILDesuI. Stuk»
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X. ley Sterrefletnen , zo 't fchynt ook met Tn>
Hoofü- chieten gemergd , vertoonen. Men ziet 'et*

>i«nL*<
vee 'en ïT)€t een^ Bloemswyze Tekening , van

tam breedtr b£ fmaller Blaadjes\ foipmigen vyfpunp

lig als een Ster, anderen vyfhoekig of vyfkan~

tig, eeniger byna of geheel rond cc een cnkelde

met eenegar rfch geftraalde Oppervlakte. Behalve

degenen , die de breedte ongevaar der dikte van

een PennefchaU hebben , komen 4
er veel kteine*

*e, tot byna als Zandkorrels , in voor, byna aU

temaal rond zynde- Volgens den Heer Gu.et*

tard zyn de Leedjes der Takken van 't gedag-,

te Plantdier rond, die van den Stam vyfhoekig;

\ welk dan bier mede firookt.

Onder de Verfteeningen , welke , nu weinige

Jaaren geleeden, by het graaven van de Twik*

kelfe Vaart, boven Zutphen, waar van ik voor*

3ö7.

Bkdz
' been gefProkcn heb*, gevonden zyn , vallen

ook van deezen aart. Immers ik vind by den

Wel Eerwaarden Heer A. Buurt , Predikant al-

hier, keurig Verzamelaar van zeldzaame Na*

mraliëo, een grooten Steen, zyn Ed. van daar

bezorgd , welke volkomen het aanzien van den

gemeldcn uit den Gulikker Eiffel heeft ; als
s

digt bezaaid leggende met Takken en Leedjes

van Er.krinieten of Pentakrinieten. De Kleur

echter is bruin , niet geel, en dergelykq Steen

kome

fs) Helvet» Vol. IV. Tab, Vh
{$) Ca»yopï>ylH Lnpidei, WA.GN» Ephm Nat* Curios, Mck

&oli ^teUaii. Luid*
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komt my ook by den HeerW.vakderMeu* x.

LEm voor* Hoofd*

.Behalve het gedagte verfchil, vindt menook STUIC *

Arteriën, die Wrattig of Knobbelig en getakt rif:en!°
P$

zyn , doch deeze laatften zeer zeldzaam. Door

den Heer Ho feu zyn 'er eenige , uit S wit-

zerland , in Plaat gebragt (s). De Afbeeldin-

gen van den Heer üüettard befchouwen-

de, ziet men klaar, hoe alle de zodanigen van

den Stam en Takken des Piantdiers, dat men

de Zee - Palmboom noemt 5 haare afkomft

hebben» Het zelfde kan gezegd worden van

eenige andere Verfteeningen s in 't byzonder

van de Schyphoiden of JBekerfteenen , wat de

Enkrinieten aangaat, en misfchien ook van de

Kruidnagelfteenen of Caryophyllieten , dus Kraid-

genaamd, om dat zy nagenoeg de figuur heb."^"
1 ee '

b:n van een Kruidnagel. Sommigen hcb^enze Can°m

2e!fs Steenen Kruidnagelen , sndcren G Jhrnde' '

') ' Uteten *

Kroesjes geheten ( £)• Linn^üs maakt er

een byzondere Soort van , onder de Worm-
fteenen (22J en befebryftze dus.

De geftake is als der Kruidnagelen , de

3I kleur wit. Zy zyn eenigermaate Tolrond ,

5 , aan den voet gekoot , met den bovenrand

a ,
uitgebreid, binnen welken een Zoom is van

99 eene

f22) llelmintholuhus ( C^ryophyilircs ) Ifïdis ? turbinams

Limbo pentsgono quinqaedentato. Syft, Nat, XIL Tunu

l\U Gen. 41. Sp. 21. Carpolhhus Caryophyiiöides* Mu$+

Taf, $6, T. 4 Fig. 2.

Nn 5
III. Deel. I. Stuk.
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mm*

Hoofd
39 een° vy^'3e"Se Scer, de Straalen in 't mid-

stuk.
" » den ovefiangs gefleufd. De rand geeft vyf

Anthopt-^ Tandjes uit > famengehecht door den top

35 van den Zoom, onder wiens Slippen, tus-

>y fchen ieder Tand, twee Gaatjes zyn."

Hy ftelt derzelver Legplaats in de Zuidely-

Ice deelen van Europa , doch men vindtze o-

vervloedigst op den Randberg in Swkzerland,

als ook by Schwerfeld in den Eiffel. Somtyds

zyn zy Klokswys' uitgezet en hebben ook wel

een Stedtje , dat , afzonderlyk voorkomende

en wat krom , den naam van Colites voert by

Langius. Daar vallen ook zeshoekigen van

;

gelyk dit alles blykt uit de daar van gegevene

Afbeeldingen Qii). Somtyds worden zy Kruid-

nagelige Koraalbloemen geheten.

De geftalte deezer Petrefakten heefc zo veel

overeenkomst met die der voor befchreevece

Gewrichtfteenen der Enkrinieten 5 dat menze

niet wel anders dan voor een Soort derzelven,

afkomftig van eene nog onbekende Verfchei-

denheid deezer Zee - Schepzelen , kan aanzien:

te minder , aangezien op de gcdeeltelyk hier

voor afgebeelde Steen, uic den EifFel, ook iets

voorkomt , dat naar zulke Kruidnagelfteentjes

gelykt (v).

Een

(u) Als Bourguet des Petrif. Tab* XIII, Fig. 72-79.

HCïER A&* Helv% IV. Tab. VI. Fig.7i a 74 , 75. Scheuchz»

Ory&. Helv. fig. 16$ , 166, 167, BAIJKR. Qryïï. JVtfr.

I. Fig< 18*
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Een byzondere eigenfchap van alledeeze Ver- X.

fteende Zaaken, de Enkrinieten , Pentakrinie Hooïd*
STUK

ten, Trochiecen* Entrochieten, Afteriën, enz/die ^nt]opg

ik onder den algemeenen naam van Jnthoporietenriwn*

begryp ,) is , volgens den geleerden Walch , dac

alcemaal beftaan uit eene fyne glin (terende

Kalkfpaath , wier Blaadjes met de zydvlakten

een Icherpen hoek maaken, weshalve zy ook,

aan ftukktn geflageo
9

meest in fpitfe brokken

fpringen. Men vindtze nogthans op de eene

plaats glanziger, harder of broofcher en anders

gekleurd , dan op de andere , 't welk daar uit

moet voortkomen , dat de Kalk meer of min

van een Krystaüyn Vogt is doerdrongen of

ook gemengd met Kleijige of Okerige Stof-

fen (>). De natuurlyke zelfilandigheid deezer

Dierplanten moet van dien aart zyn, dat dezelve,

uit eene Kalkachtige Scoffe deeze Spaath for*

meert. Ook komen zy fomtyds Kie^houdende

voor. De Matrix is gemeenlyk een Kalkfteen;

doch men vindt de Rader* en Sterrefteenen

insgelyks in Kleijige Leyfteenen en derzelver

afdrukzels in Vuurfteenen.

(v) Van Trilobieten, die men order de Trochieten dik.

wils vindt, zie ik daar in ook eenïge Brokjes der 5chaa->

len.

(w) Dat kleine Enkrinietje immers, vz?n myne Ver-

zameling , voorheen bekhiecven $ uit den EifFel , is gantfeh

geel.

IIL Dsel. 1. Stuk.
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X* (3) Verfteeningen va» Zee» Heeflers*

Hoofd-
stuk. Van die Zee-Gewasfen 5 welken onze Rid-

HeMntbo
^er G^S0™® gcnoemd heeft, gemeenlyk Zee-

/irto G»r- HaEfTERF gtmamd (x, , komen ook Verftee-

vcrftccndc niogen voor. Zeer zeldzaam vindt men 'er

fcec-Hecs- onbefchsdigde ftukken van
f en de meelter: zyn

S€W
" a

niet zeer duidelyk , zodanig dat men zelden

de Soort kan onderfcheiden. V&i de Takkige >

dat is die vrye Takken en Twygen hebben ,

heeft men naauwlyks voorbeelden Cy\ Even-

wel zou men mogen vraagen , of eenigen van

die, welken de geleerde Walch, als van 't

Noorweegfche Sce-enhout afkom ft ig , opgeeft,

niet wel daar toe te betrekken konden zyn(z,\

Dergehk vindt men in 't Graaffchap Neuf-

chatel in een Kalkachtig Gefleente leggende

en van die natuur. Verfcheide Stukken, wel»

ken men voor Wortels heeft aangezien , kun*

nen ook daar toe behooren. Het Origineel

moet het Zwarte Koraal, zogenaamd, de Gor*

gmia Antipathes van Linnjeus, of derge-

lyk zyn. Die, welke de Heer Guettard
op zyne Plaat LV* afbeeldt, mee Mroïeten

ge*

f 3 ) lUlminiholithm ZaQphytorum Frutescentium. Mihu O9-

raïla Origine Cornet , tenuiora Ramofa. Keratophyta, Wall.

S-jft. Min. ÏL p. 443.

(x) Zie het l. Defls XVII. STUK t van deeze Nat. Hift.

72, Hoofdft. bh 294, er.z.

(y) De oude Gfsner heeft zekerlyk alleen het Natuur»

lyke Zee -Gewas bedoeld met zyne Afbeelding, n. 135»

4*
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gedeeltelyk begroeid , kon wel het Wor- X;

tel-Stuk zyn van zulk een Zee - Heefter (a).
Hoo?I>,i

STUK.
Van die Zee • Heefters , wier Takjes een V

Netswys* Geweef/d uitmaaken , gemeenlyk

Zee-lVaaijers genaamd , vindt men, zegt Walch,
of enkelde Stukken , op Steenen plat leggende

;

Waaijw*'

of Afdrukzels op Leyfteen ; of brokken van

Stammen of van de Wortelvlakte, Dseze laatften
p

komen by Wieliczka in Poolen opSteenen voor,

zynde glad en van eene witachtige Kleur. De
Stamftukken kan men naauwlyks , als gezegd

is, van de voorgaande Takkige onderfcheiden.

Het voorbeeld, dat zyn Ed. van een zodanigen

Boom, zeer fyn opeen Saxifchen Mergelfceen 5

van by Dresden , leggende, uit zyn Kabinet ge-

geven heeft, vertoont niets van dat Netachtig

Geweefael , den Zee - Waaijeren eigen , noch

ook van de daar door loopende Takken, en

wordt te regt van den Heer Schülz e, niet

tot de Gorgmia Flabellum van Linn^üs,
maar tot de VanUlim t'huis gebragt (b).

Dit Zee* Gewas, naamelyk, 'c welk ik Platte pi atte zee*

sh Fi%, Lapidam, n'et het Verfteende ,
gclyk Walch zig

verbeeldde. Verft* Zaahjn. 11. D. 11. STüft, bladz. izo.

(z) Verft. Zaakt*. H F VII. a * Fig. 3 , en G. I. a.

Fig. 2-7.

(a) Of beiden, dan eeneder Soorten van Wallerlus hier;

toe te betrekken zyn , of tot de volgende , doet weinig ter

aaake.

{b) Verft. Zaafan % als boven, bladz» a*8. Pl f F. VII. b*«

IIUDejel.!, Stuit,
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X. Zee - Boom genoemd heb (c) , onderfcheidt 2ig

Suk!
D

" aaDinerkclyk van de Zee- Waaijers, doordien

Gorg*. het Takkiger is en Boomachtiger , hoewel ook
mm. Takken door kleine zyd- Takjes Nctswyzö

zyn famengeknoopr. Aangezien dit echter niec

altoos plaats heeft , en de Takjes fchuins op*

waards loopen : zon men de gedagte Verltee*

niog hier t'huis brengen kunnen : inzonderheid ,

dewyl men die tnaos aldaar met duidelyke

blyken van overblyfzelen der roode Schors of

Korst , welke deczen Zee-Uoom natuurlyk be-

kleedt f op Mergelachtige Steenen waargenomen

heeft (d).

w. (4) Verfleeningen van Kurkachtige Zee •Ge*

ycrftecnde
j}[Q zee . Gewasfen , welken LiknjEUs

Alcyonicn. '

onder den algemeenen naam van Alcyo-
nicn begrypt 9 hoe voos van zelfftand^gheid

ook zyndc, leveren verfcheide Petrefakten uit»

Misfchien is dit aan den Lederachtigen Rok,
waar mede zy omkleed zyn, en die de druk-

king aanmerkelyken weerftand biedt, toe te

fchry-

(e) Nat. Hifi. als boven* bladz. 3*1.

(d) Zie Beytrage fur Naturgtfcbichte &c. Altenburg. 1774*

pag. 15} ? doch waar men, op het gene Walch fchryft t

niet naauwkeurig fchynt gelet te hebben,

(4) Helmintholithui Zöaphytorum Suberofbrum. Mihu

ie) Nas. Rijt, I. D. *VII. Stuk , 7}. Hoofdft. bladz,

3*p, enz,
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fchryven. Veelen noemenze, wegens de zelf- X.

ftandizheid , Zee - Kurk. Men vindt de Na-
HooFD*

STUK
tuurlyken van veelerley figuur, gelyk ik ze

heb befchreeven (e) , doch de Verfceende ko-

men dikwils in andere Gefcalte voor en zyn

iomtyds moeielyk van de Fungieten te onder-

fcheiden. Walleriüs zelfs betrektze, on-

der den naam van Corallo - Fungita > tot eene

zelfde Soort (ƒ>
In de eerfte plaats moeten wy hier acht gee- Bcooa-

ven op de Boomachtige Alcyoniën* Ik gaf voor-
achlise-

heen de befchryving , met de Afbeelding van

een Stuk van zodanig eene Zee -Plant opge-

helderd (g). Grooter en volkomener komt

zulk een Gewas in de befchryvinge des Kabi-

nets van den Sweedfchen Ryksraad, Graaf van

Tessin, voor ih). De Bisfchop Gunne-
rus heeft ook deszelfs Voet, van grootte als

eens Menfchen Hoofd , zeer Natuurlyk in Plaat

vertoond ( i ). Hier van komen fomtyds Ver-

fteende Brokken voor : ten minfte zodanige

Peerefakten , die men niet anders kan t'huis

brengen , dikwils vry groot en dik zynde

;

want het Gewas zeif is als een geheele Boom»
IV]en betrekt hier toe verfcheidene , welken

Ver*

(ƒ) Syfl- Mi*- Tom. 11. p. 438.

(g) Nas. Hifi, XV II. St. bladz. 374. fL ClXZlWFig. ï.

(h) Mus. Tesf. Tab. X.

(i) Dronth. Ce/elfch. Schrift. Vol, IV. Tab. iu

IILDeeu I. Stuk.
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X. Verfteende Wortels zyn genoemd geweest eft

Hoofd- door f0fnmjgen tot de Madreporen t'huis ge-

Akyo. bragt(Jfe). Bryonic- Wortels werden zy geheten*

Dergelyken zyn in Vrankryk , Engeland > als ook

by de Zoutwerken in Opper - Qoftenryk, ge-

vonden. Maar van die Boomachtige , welke

naar eens Menfchen Hand gelykt (ij, zyn de

Verfteeningen duidelyker. Hier toe, immers,

worden die Vingerachtige Uitfteekzels betrok»

ken , welke op de Maastrichter Kalkftecnen

voorkomen, doch zelden meer dan één. Die

de geftalte hebben van Spillen , Stampers of

als van Belemnieten
$ kunnen hier ook gevoeg*

lyk t'huis gebragt worden , zo de Heer Walch
oordeelde m). Guettard geeft 'er ver-

fcheide Afbeeldingen van (n).

Schaft- Hier behooren die Verfteeningen , welken
ü
?%ïplu-

meïl PriaPolitJten9^ is Schaftfteenen noemt,
then. Waar van eenigen op Plaat F, by Knörr,

zyn afgebeeld (0). Veeleer, dan dat dezelven

brokken van Boomachtige Alcyoniën zyn zou-

den, acht ik ze afkomftig van de Derde Soort

der Alcyoniën van onzen Ridder, genaamd
Honden - Schaft (p). Dezelve immers heeft

juist

(k,) Als &e afgebeeld zyn op Plaat I **. in *t 11. Dzel
der Ver(leende Zaaken , vofgens WALCHS Clasftf. Tabèllei

vergelyk de befchtyving bladz 4* 6.

(I) Gevincerde Alcyonie Maln de Ladre. Nat. Hifi. als

boven , bladz. ?77.

(m) Ver/leende Zaaken. 17, D. II. Sfürc , bladz» 223*

(n) Mem< de i'Acad. R, des Sc. de J7Ji„
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juist dergelyke figuur. Men vindt zodanigen

in verfcheide deden van Sivitzerland en elders, jjmj?
1*

Gelyk ook de Pastoor Mei necke fchryfr , Aic^
dat omftreeks zyne Plaats , in 't Graaffchap rMun%

•Mansfeld, 3 , veele Fragmenten voorkomen vaa

;,
vermoedelyke Afcyoniön, doch daar van was

„ niets , dan de inwendige vulling haarer Sap-

„ buizen , overgebleeven. Een derzelven ge-

leek naar de holte van een Peifpeftief-Hoorn
f

„ rondom bezet met kleine Pypjcs , waar.

„ fchynlyk weleer gediend hebbende tot voeding

„ van dit Zee-Schepzel (?)."

Een ander flag van Petrefakten zyn het, die Vrugtacb

men weleer voor Verjleende Vmgim heeft aan- oluik
*7

gezien. Buiten twyfel is derzelver afkomst

van die Alcyoniën, welke de geftalte van Ap"

pelen
?
Vygen en dergelyke Vrugten > hebben (r)*

Men kanze geen F'rugtjteenen noemen \ omdat
5
er weezentlyk Verlteende Vrugten zyn. Som-

migen hebben eene byna Klootronde figuur ^

'eo voeren deswegen den naam van Alcyonim*

pallen y die buiten twyfel van den Zee Oran-

je «Appel, van de Zee «Beurs of Zee- Bal (jr)

af.

(0) Zie ook BAijElt Or>flF, Ner, Tab, t. Fig. 38, cii

b'ARGENV* OryHolo/ie. Pl. VI. Fig> t.

if) Nat Hifi. als boven , black. 385. Pu CXXXIIk Frg* 2*

(q) Naturforfehr Xï. Stuk, bladz. 138.

<rj Het Akyomum Aurantium
, Cydèniurit

9 Ficus, derAu-

theurfcn ,
naaraelyk,

fs) Alcyonium Lyncurium, Eurfa ? Cydonium : zie NÈfl

fitft. 1.,D. XV II. STUK, bladz» 40*, 407 , 40^

Od
UIDmu t Stuit.
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X. afkomPjgzyn. Men vin k dergelyke Verfceenin*

stuk!
0
" Sen ïn Swstzerland en byzonderlyk in 't Kan-

AUw* ton van BJMe! (O , als ook by Stargard , in \
wten. Mecklembun fche, Anderen, Alcyonïên- Bekers

genaamd y habben van boven eene ingedrukte

holte en dikwils eene Kegelachtige of Trech*

terswyze figuur i zo dat men ze ook wel tot

de Alconiïn - Zwammen betrekken kan , die

van de Fungicten daar door verfchillen , dat

zy een Poreus , niet Plaatachtig Geweef/el

hebben. In Vrankryk komen veele zodanigeft

voor , welken de Heer Güettard, zeer

fraay, in Afbeelding heeft gebragt (y;. Der-

# gelyken vallen ook by Maastricht , en die

kleine Knobbeltjes , welken men zo veele by

elkander op het Kalkachtig Gefteente aldaar

aantreft , fchynen my hier toe betrekkelyk te

zyn.

Gedagte Autheur , noemt de laatften nog

Trechterachtige Fungieten , in zyn voortrefïe-

lyk Werk , over verfeheide deelen der Wee-
tenfehappen en Konften , waar in hy een me-

nigte Afbeeldingen van dergelyke Lighaamen

geeft. Inzonderheid is aldaar opmerkelyk het

Geflagt * waar aan hy den naam toepast van

Caricöiden, daar in die Petrefakten begrypen -

de,

ft) Zie VerR. Zaaken. IL D. PI. F. 1. en III. D. Suppl,

Plan IV. d, Fig* 8.

(V- M$m. de V Acad. de i?5i , Fl. VI , VII, VUL en ia

zyn eigen Memoires , Tom, 111, PI, Vlil.
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êe , welken hy te vooren Verjieende Vyg*n X.

genoemd hadt> ea weiken mtn Ficöiden zou ftoo?o«

kunnen heeten , zo hy aanmerkt > indien die

*

T^*
naam niet, al van over lang, aan zekere Phu- nuien?°

m

ten gegeven ware.

Dit zvn de zogenaamde Alcyonien - Vyzen ,
vysachtige

die men van net Zee- Gewas deezes naams caricvidsn*

moet afleiden, hoewel hetzelve niet altoos een

20 vegelmaatige 'gefcalte heeft (V). Somtyds

vallen zy wel een Vuist groot en grooter ;

ja menig Stuk heeft de Jangte van tien Duim

en daar boven, zegt Walch. De kieinfren

zyn oogevaar als een kleine Peer of groote

Pruim ,
volgens de aanmerking van den Heer

Guettar 13 ^diedeezeLighaamen zeer naauw*

iceurig heeft befchreeven, Hy geeft op zes

Plaaten zeer fchoone Afbeeldingen, van de Ca*

ïicöidendie men in Vraokryk vindt O), en daar

uit blykt, dat dezelven van zeer verfchülende

figuur zyn. Een rondachtig Lighaam
?
dat bo-

ven een indrukzel als een Oog heeft; cn onder

uitloopt in een taamelyk dikken Steel , maakt

fommigen met de Vygen dermaate overeen-

komftig, dat menze, by V gemeen, daar voor

aanziet. Anderen geiyken meer iiaar üijens,

naar Raapen , naar Peeren of zelfs naar Appe»

len, wanneer zy van Steel ontbloot zyn* In

fom*

sa mbvox vw : o5i.h).!
.

<»« ïüo <
> ^"fi' '

•

*

(vj) Zie dceze Naté Hifi. U D. XV 11. STU«,bIadz 412.,

(x) Mem. fur. diff. pariit* des Sciences et Ar:s9 Jtms I77Ü*

qiurto. To;n. lil. JP1. i - 6.

O O %
III. DsiL.I.SruK.



580 Versteen inge n.

x « fommige deeleo van Vrankryk zyn zy gatitfch

!l?^
FD" niet zeldzaam en veelal in Keyfceen veran-

Aic^ derd,

hiiun. ik heb van de Kust van Normandie zoda*

Fig*l]' nlS eene Verfteende Vygyéos genaamd, welke

ik in Fig. 5 ,
op Plaat XII , vertoon. De*

zelve zit in een dikke Keizelachtige Korst $

welke naar dit Lighaam gefatzoeneerd is 3 en

dus een weezentlyke figuur heeft , die naar het

Klootrondachtigc trekt. De gedaante doet ze

ih de eerfte opflag aanzien voor een Vyg ; ter-

wyl zy zo blykbaare rimpels niet heeft s als

de moesten van Heer Güettard. Het
Oog is met eene Keizelachtige Stoffe gevuld*

Ik heb 'er anderen van eene Peerachtige fi*

guur , met eenen dikken Steel $ van binnen

geheel Keyfteen*

Gedagte Franfche Heer betrekt tot de Ca-.

Gebilde ricöiden ook een zeer zonderlinge Verfteening 9

Vy
Êg

Ci

é.
waar van ^ ecn Exemplaar insgelyks uit Nor-

mandie bekomen heb > dat in Fig. 6 is afge-

beeld. Het verfchiit van de zynen alleenlyk

daar in , dat het zeven , in plaats van zes
,

Ribben heeft. Ik zal , om de zeldzaamheid

deezes Voorwerps , van zyne zeer geleerde be*

fchryving alhier gebruik maaken (y).

» On«

(y) Mem als hoven, psg. 414, enz.

(z) Cótes zegt hy , dat is Ribben : wy zouden liever icogen

Billen , alzo men van de Molenfteenem , met zulke breede uit*

Jftcckzels ,zegt , dat zy gekild zyn.
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Onder de Fungieten en Verfteende Vy* x.

3 ,
gen , welken ik in de Vertoogen der Aka* Bookd*

,3 demie befchreeven heb, is 'er geen zo zon*
m7K*

5, derling als deeze Caricöide. Derzelver fi-«^**

9 , guur is eenvoudig ; zy heeft geen kreuken

yy noch uitranding : wanneer de kanten van éón

3, of twee Beker- of Vaasachtige Fungieten ,

3, met weinig verhevene randen 3 eenige uit»

99 gulpingen hebben, zyn die van weinig be-

„ lang* De Vygitecn, daar wy hier van fpree-

3 , ken, is verdeeld in zes wel onderfcheidene,

3, dikke Ribben (z) , byna egaal van grootte.

3, In 't middelpunt, daar zy famenloopen, be-

3, vindt zig eene vry aanmerkelyke holligheid.

3, Aan de tcgenoverzyde is een korte platachtig

„ ge Steel. De uitwendige oppervlakte van

3, alle deeze Lighaamen is met Sleufjes en

kleine Gaatjes doorzaaid. Hec heeft de

3, langte van twee en een half , de breedte

a) van vierdhalf Duim (a).

,3 De zonderlinge figuur van dit Lighaam

3, heeft het doen aanzien voor geheel iets an-

3, ders dan het is. Ik heb Menfchen gevonden,

,3 die het hielden voor de Kern van een onbe*

33 kende Echïnïet. Men wilde dat het Gat

,

3, in 't midden van de bovenzyde 5 de Mond
33 geweest ware van dit Zeedier, en de Steel

» ver-'

(a) Het myne is een Duim (maller ei heeft geen Stqe!*

Öo 3
Siï. Deisl.I.Stuk*

0
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X. 5, veroirzaakt door bet uitloopen der Stoffe üh
Hoofd-

i9
de bovenfte Opening, geduurende de Ver-

8T'K
* „ fteening*

wttsn, M Ce regelmaatigheid deezer Lighaamen, de

enderfcheide Ribben, de Sleuven, de kleine

„ Gaatjes op de oppervlakte verfpreid , het

„ Gat in
9
t middelpunt , de Steel ; dit alles

„ te faraen heeft my doen denken, dat ditLig-

f > haam van het Geflagt der genen is, welken

„ men vergeleeken heeft by Vygen, Peeren,

3,
Appelen , Knollen , eoz.

; , Ik gelcof dit nog te meer , alzo ik van

3, deeze Lighaamen gezien heb met vier of vyf

„ Ribben , en dat in anderen deeze Ribben

,, meer of min fcheef geboogen waren en min-

„ der duidelyk: 't geen veranderingen van fi-

, s
guur te kennen geeft , welken geen plaats

3, zouden moeten hebben, vooral niet wat heê

3 ,
gttal der Ribben aangaat , indien dit Petre*

„ fakt niet dan de Kern ware van een Ecbiniet,

3 , Men zou mogen inbrengen a dat 'er verfchil-

3, lende Soorten van geribde Echinieten zyn

kunnen, en dit is, inderdaad, niet onwaar-*

33 fchynlykj maar de andere eigenfehappen van

„ dit Lighaam brengen hetzelve, buiten twy-

„ fel , üaby san de VerÜeende Vygen of Carï-

3, cöider. Het heeft, gelyk deeze Peirefakten,

3, de bmtenfte Oppervlakte vol kleine Gaatjes

:

„ het heeft dat groote Oog in 't middelpunt en

,3 een Steel; bygevolg is het ontwyfelbaar vaa

fJ dit Geflagt,

3
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, % Ik heb andere Menfchen gevonden, die het X.

„ vergcleektnbyeen Vcrfleend Been; een We^jTUK(

velbeen , by voorbeeld , of den Kop van ^cy0m

eenig lang Been. De Gaatjes op de buiten-*
/:>: -

„ tte oppervlakte en de Sleufjes geeven in de

„ eerde opflag dit denkbeeld,- zelfs de hollig-

„ heid aan de bovenzyde. Maar die Been

„ zou niet van een genoegzaam groot Dier

„ zyn , om een Ligament te vereifchen/t welk

5 , zyne aanhechting had in een zo groote holte:

3
, JNiec meer waarfcbynlykheid is 'er myns oor-

3 , deels voor , dat het een Wervelbeen zou

„ kunnen zyn ; alzo het eigentlyk geen door-

,3 gang heeft : ten ware men wiide voorwenden
,

33 dat de tusfchenwydten der Ribben holle Ka-

,3 naaien waren , met een Vlies bekleed, om
3, dus het Rugge Merg te laacen doorgaan 3 dat

„ alsdan in verfcheide Takken verdeeld moest

ti zyn.

„ Bekend is 't, dat de Wervelen der Vis*

3, fchen het Rugge - Merg niet in 't midden

5,
laaien doorgaan ; maar tevens weet men , dat

3, deeze Wervelbeenders ter wederzyde van

5 , hun Ligbaam een Gat hebben , waar door

„ een Stam van dit Merg pasfeerc. Dat meer

„ is, het geen ik voor tien Steel deezer Vyg-

3, fteenen boude , zou dus een Tandswys' Uit-

n fteekzel moeten zyn, welk ingenomen werde

5, van een Gat in 't bovenfle gedeelte van een

,3 ander Wervelbeen; maar alsdan zou dit ron-

Oo 4 3, de
III. Deel. I.Stuk.
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X. m de Oog in figuur moeten overeenkomen mei

sim*
0

' " deD Steel
'
dic do01'gaans P'at is, en te dik

%•!*> " om ipgenomen te worden van zulk cene.
mam. „ holligheid. Men zou zeggen kunnen , dat

„ alle deeze Lighaamen maar eenerley Soort,

9 , van Wervelen zynj, en juist die , welke inde

„ Dieren alleen het Tandswys' Uitfteekzei.

„ heeft: maar dit verandert in de Dieren niet,
gelyk de Steel van onze Caricöiden. Het is

„ wel grooter of kleiner , naar derzelver Ou-
derdom , maar heeft altoos de eigene figuur ;

daar de Steel deezer Vygfteenen Kegelvormig
„ is of op zyde famengedrukt (b).

Alles fchynt my dan te bewy«en , dat di^
Verfteende L;ghaam geen Been zy

, maar
5, van het Geflagt der Zee- Vygen, Die het by
» eeu VruSc zou

.
wijlen vergelyken, had.myns

? oksels
, geen meer reden voor zyn denk-

„ beeld. Men heeft 'er misfchien geene , daar
„ het meer overeenkomst mede hebben zou ,

v dan met die van eenige Soort van Hura

„ of

{*} Deeze bewysreden van den Heer Curttard verliest
eeni?ermaate haare kragt, om dat myn hier a%ebeelde Pe-
Kefakt geen S.eei en zelfs aan beide zyden een even groot
tond Git heeft, met Kalkachtige Stoffe gerold He, komt
Oiettcm-n in figuur dermaate met de zynen overeen dat
het

,
van den zelfden oord afJtomftig, vooreen zodanig Pe.

trefakt, 't «e!k zynen Steel verlooren heeft, en bovendienm« afgefleeten is , veeleer dan voar een Wervelbeen moet
worden aangezien. ' " '

.

(

'l
ZlS Ust U

-
D£Et5

« «TM, deezer Nat, Wfih
bjads. 4^7, A
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J9 of Ratelboom, welke een VccrkragtigeVrugt %
l, geeft, die met een (lag aan Stukken fpringt Hoofd-

„ (c): maar de overeenkomst met de Vcrfteen
STUK*

39 de Vygen is te groot , dan dat ik het zwak-

3 , ke van deeze laatfte vergelyking sou behoe»

ven aan te toonen (d).

3 , Bovendien is dit Petrefakt, reeds, als van

3) een Zee-Schepzel afkomftig zynde, erkend.

„ Van hetzelve wordt als van eene Verftee-

33 ning 3 die tot het Geflagt der Fungieten be«

3, hoort 3 gefproken in de Catalogus van den

,3 Heer Davila* Dit is het eerfte Werk,

3, zo ik meen , . alwaar men gewag gemaakt

33 vindt van deeze raare Petrefakten , die 'er

,3 genoemd zyn Alcyonie-Fungkten (e).

33 Die door my in Plaat gebragt is , heb ik

3, bekomen van den Heer Hugon , Groot Vi-

„ karis van Bayeux* Deez' hadt ook een drie.

*, hoe^igen en een vierhoekigen : zyndededrie-

33
hoekige byna in Achaat veranderd, en ba-

33 kwaam

(d) Een foberc uitvhigt van den Heer Gï'ettard, die op

het andere even toepaslelyk zou zyn. Men behoeft maar

die Vrugt met dit Petrefakt te vergelyken , om te zien ,hoe

weinig 't een met het andere ftrookt. Ook heeft deeze Vrugt

§een Steel.

(e) Fongites - Alcyons* Catal, rajfonné , Tom. III. p. 39,

Eyzonder is't, dat men aldasr gefproken vindt van twee

z-ydelmgs aan eikander gegroeid , en zo digt vereenigd., dat

rnenze voor ééne neemen zou, inden het tegendeel ni^t

b eek, u t den dub elen Navelen dubbelen Stee]. Het zyn

ém zekerlyk zodanige Vrugten niet.

Oo 5
yi . Deel I. Stuk. o
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X. 5* kwaatn om een fchoonen glans aan te nee-

Hoofd- „ men door 't polysren. Naderhand heb ik
stuk. ^ >

er ontvangen V3D <jen Heer Bachelet,
rJetfJ?^* » Pastoor te Saint -Himer in Normandie , die

y y
'er in de cmrrek zyner Parochie gevonden

9> heeft. De genen 5 welken hy my zondt *

0 hadden zes S traalen , gelyk de door my af-

3 , geheelde ; doch deeze Straalen waren niet

39 zo wel gevormd , noch zo van elkander af-

gezonderd: men vondt 'er drie vereenigd :

j5 zy waren byna allen van laogte en dikte on-

55 gelyk. Het Oog is iq dezelven gevuld ;

3, maar , 't gene één deezer Lighaamen op-

3 ,
merkelyk heeft , is , dat men 'er zeer dui-

3, delyk de Vezels in waarneemt , die eindi-

„ gen aan den omtrek van het Oog ; een ei-

„ gen fchap welke deeze Lighaamen nog al

„ nader brengt aan de Caricöiden* welke op

$5 de zelfde plaats dergelyke Vezels hebben ;

55 gelyk ik in myn Vertoog over deeze Ver*

„ fteer ingen > als ook in dit Werk , heb aan-

„ gemerkt (ƒ)•"

Dus breedvoerig befchryft de Heer Güet-
tard deeze Petrefakten , waar van men by

"Walch noch Walleriüs, myns wee-

tens ?
eenig gewag vindt. De laatfce maakt

flegts

ff) 't Gedagfe Vertoog fkat in de Mm< de ÏAcaL At

175 1 , bevoorens aangehaald.

(?) Cacyophyltus Marinus fosfUis, WALL, Sjft. Min, lt
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flegts van de Vygfteenen een Artikel onder ^
zyne Koraal- Fungieten , geevende daar een Hoo*d*

Kegelvormige of Klootronde figuur aan , van STÜ**

gedaante als Vygen of Pecren , zonder het^ffi^
voornaamfte in aanmerking te neemen , die hol-

ligheid van boven, naamelyk , welke men het

Oog noemt in gedagte Vrugten, en waardoor

ook deeze Petrefakten ,
meestendeels, van de

Fungieten onderfcheiden worden. Scheüch.
zerj zegt hy, heeftze Gegraven Zee* Kruid*

nagei getyteld (g).

De Heer Walch heeft tot de WormachtU worm-

ge Alcyoniën dat raare Petrefakt betrokken (h) 3 ^.^fe
e Al*

waar van ik in Fig. 2, op myne Derde Plaat,

de Afbeelding gegeven en dat ikin't Hoofdftuk

der Wormen befchreeven heb*. De Worm* * uudz*

achtigheid van hetzelve billykt de gedagte 297 jls>8 '

plaatzing, te meer, alzo het van anderen voor

iets anders is aangezien. Eenigen hebben de

vergaarde Wormbuisjes , verfteend , Wormach-

tige Alcyonie geheten (i). Zy zyn afkom (tig

van 't Alcyonium Milefium van Imperatüs,
die 'e zelve de derde Alcyonie van Diosco-
rides agt te zyn* Ik heb daar van verkalk-

te Exemplaaren.

(5)

(h) Clas/tfitatlons» Tahlk p. 23.

(i) Alcyoniun Vcrmicularc. WAM. Syfi. Afin* IT. p.

4^1, Halcyonium Mile£iuni # I.vjfe&ATI. Hi/i» Nat* p« z^i»

p. 619» Mihu

III. Deel. I, Stuk.
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X* (5) Verfteeningen van Spon/en*

STUK

v
" Dat 'er in de Sponfen dikwils Steentjes voor-

m»m' komen, die men Spons- Steenen noemt > heb ik

'sw&'s. bevoorens omfcandig opgemerkt , toen ik de

VeritecndcWinkelfpons belchreef (k). Deeze Steentjes ,
s
?
ons

*

echter, behooren tot dc zelfftandigheid van de

Spons niet , maar zyn een vreemde Samen-

grocijing in dezelve. Het Geftel fchynt toe

Verfteening niet zeer bekwaam en men vindt

ook veel minder Perrefakten, die daar van af*

komfrig fchynen, dan van Alcyoniën. ByNord-
lingen, Giengen, en daaromttreeks m Swaben,

evenwel, komen zekere Steenen voor, die naar

de Winke! - Sponfen zeergelyken. HetGefteen-

te is Zandachug en vast van zelfftandigheid,

met duidelyke blyken van de Natuurlyke O-
peningen der Sponfen. Daar zyn zogenaam-

de Steenen Morüjes in Frankenland gevonden,

welke van de Tralie- Spons afkomftig zouden

kuncen zyn (/). Mooglyk behooren ook fom-

uiige anderen , die men voor Fungieten houdt,

tot deeze Soort. Of dat Petrefakt , 'c welk

Linhjeüs uit het Kabinet van den Ryks-

Raad*

($) Helmntholitbüs Spcngiarum Mihu
(k) Nat. Hifi. 1. D. XVII. STUK, Madz. 45o.

(/) Zie Eoürg Petrif, Tab. II. Fig. 14. Merk™, van

$aJeL PI. XIV. Fi^ 9. & vergeiyk GuetïABD Mem. Pl.

VI. Fig 4, S* WALLï-R. p, 440. Sp. c.

(m) HeMntbolithut J\amofus angulatus imbricatus peno»

fus.
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Raad , Graaf van T e s s i n , voorfte^t onder den „ x
?

^ * • • . . Hoofd*
naam van Spongites (m), hier t'huis te brengen SXUK#

zy, kan men uit deszelfs befchryving oordee- Sponde.

len*

„ Een Srcen, doorgaans een Vöet lang, met

Takken mauwlyks een Vinger dik, die ge*

„ gaffeld of famengefteld zyn, hoekig, wit,

,, bekleed rtiet digt aangegroeide
, regtopftaan-

„ de, Eyrond-Lancetvormige, gekielde Schub-

S3 ben. Dè Takken zyn met hunne toppen,

5, gelykerwys de Spöns ,
doorgaans Netswyzé

vereenigd. Als men dezelven breekt, open»

„ baaren zig overlangfe Gaatjes, die ongelyk

39
zyn , als in de Planten , op welker maniet

het fchynt te groeijen. Tot de Madrepo-

5 , ren kan men het niet betrekken , om dat het
;

„ gden Sterretjes heeft , noch tot dé Mille-

5 , poren , dewyl hét niet doorboord is. De

^, gedaante komt veeleer overeen met een Ver»

,j fteende Spons (w)."

De Heer Walch heeft uit het Kabinet

Van den Ryks - Hofraad Schmidel in Plaat

gebragt een zwarten Leyfleen van Eisleben,

waar op zig het indrukzel van de Ëivier-Spons

zeer

ftïs. Sift. Hat. ril. Ton. III. Gen. 41, Sp>. Corallinurn

Ramofum Mus. Tesf, p. 118. N. i. T. XI. Fig. 2.

(n) Hier voor hebben wy opgemerkt , dat de Tubipo»

lieten fomtyds voor Verftccnie Sponfen worden aan^e-?

zien.

III. Diêl.L Stok.
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X. zeer duidelyk , met eenen Zilverglans * ver*

Hoofd-
toont (a>

vi. t ö) Verfteeningen van Korstachtige Zee - Ge*

^Efchaiic-
jn fe t Geflagt der Korstgewasfen , welken

de Heer W alch altemaal, wegens het Nets-

wys* Geweefzel , Reteporieten noemt , komen

'er voor van bepaalde geftalte, de Bladerigen^

naamelyk , welken ik voorheen tot de Milic-

porieten heb t'huis gebragt en aldaar befchree-

* Bladz;.
ven * Die vaD eeDe onbepaalde geftalte zyn

,

behooren tot de eigentlyke Korstgewasfen , en

worden deswegen Efcharieten geheten. Van

deeze zal ik hier fpreeken.

Tweederley komt dezelve onder de Verfteen-

de Zaaken voor. De eene vindt men als een

bekleedzel vao Lywaat , met gelyke zeer fyne

Gaatjes, op veelerley anderen Petrefakten. Dit

is zeer wel te begrypen ,
dewyl zy de Natuur-

lyke Zee-Gewasfen dikwils op dergelyke ma-

nier bekleedt, gelyk ik verhaald heb (p). Som-

tyds vindt menze ook afzonderlyk , gelyk ik

fluk-

(o) Spongia Fluvïatilis LlNN. Zie Verfl. Zaakjtn. III. D.

bladz. 113» Plaat Ct Fig* s.

(6) Hèlminthslitbus Zoöphytorum Cmstaceorum. MihU

Coralla inftar Corticis vel Cruftae exsenfa , tenuia , pun&a-

ta aut perforata. Wall. Syjl* Min. n. p. 43 3.

(p) Fluftra Membianacea ec Lineata. Nat. Hijl. I 4 D*

XTII. Stuk, bladz. *8a, 483*
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flukjes bezie op Kalkfteen van Maastricht* X.

Gesnerüs noemt dezelve, Vliesachtige vlak-
HoOFO*

ke Milleporiet , die naar Linnen gelykt. De an- Ejcba-

dere heeft groote Gaten , of rond of hoekig

of regelmaatig of onregelmaatig geplaatst.

Deeze, die zeldzaamer is , fchynt van de £-

fchara Lutofa van den Heer Pall as afkom*

ftig te zyn. Men heeftze in 't Land omftreeks

Bafel gevonden (q).

(7) Verdeeningen van Koraalmosfm. vir.

Ihlm'.ntbo*

lithus Co-

Onder deezen naam begryp ik alle de drie
,

Geflïgten 9 welken Linn^us Tubularia, Co* nieren
211"

rallina en Sertularia getyteld heeft, gelyk zy J^^
1,

ook dus door my te boek gefteld zyn. Niet

dac ik de onderfcheiding van den Ridder, door

my gevolgd (V), thans wraaken zoude; maar

deeze Dierplanten komen zo zeldzaam onder

de Verfteeningen voor , dat de beroemde Walch
byna aan derzelver beftaanlykheid in 't Steen-

ryk twyfeldc. Buiten Bert rand, zeid hy

,

hadt nog niemand gewag gemaakt van Ver-

fteende Korallynen , en zelf hadt hy ze, met

ze-

(q) Zit Verfieend* Zaakfin U. D» Pl. F* VIT.

(7) Helmintboliibui Coraliinarum. MtkU Coralüniccs. Gu-

JLïTAHD 9 Mem Tom. 11* p. 285.

Naiuurlyke Hijlorie I. D. XVH. SïüK, Hoofift. 7*j

77, 7 8 > ven p. 4S4. tot het ead*

III. Dm. I. Stus:,
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i£ zekerheid, niet gezien* Zo zy voorkwamen J

Hoofd* dagt hy , moest het op Leytteenen zyn fói
stuk, Naderhand, echter, erkent hy zelfs de Sertu-

Jiï£*\
m

lariën onder de Maastrichter Verfteeningen en

geeft de Afbeelding van Korallynen op een Ge-

ileen te van Prattelen (t). Op een geelachtigen

Zandfteen uit den Eiffel , die, behalve veele

Trochieten en Arteriën, ook (lukken van Tri-

lobieten bevat, legt by my het Takje, in Fig.

7. eenmaal vergroot afgebeeld , Spaathachtig,

't welk waarfchynlyk tot het een of andere

Koraalmos behoort.

De Heer Güettard heeft, zo Waech
te regt aanmerkte * alle dergelyke Verfteenin-

gen begreepen onder den naam van Koral*
linieten , welken dezelve tevens erkent

zeldzaam te zyn. Van te meer belang acht

ik derhalve de laatere Waarneemingen van een

Man, die zig inzo derheid in dit gedeelte van

de Natuurlyke Hiftorie reeds veel achting heefc

verworven*

De Heer Meinecke, Pastoor te Ober-

wiederftedt in 't Graaffchap Mansfeld, naa«

melyk, heeft van de Verfteeningen van Kö*
jailynen , daaromftreeks , verfcheidene in dé

Vuurfteeren , welken 'er los op de Velden leg*

gende voorkomen , ontdekt (v). Veelen , zege

hy, vallen op ftaande voet in 't Oog: andè*

ren

(*) Verft. ZaabnAUTyAL STUK
9 hhdz. 2i&»

(O Verft. Zadken*Ul D.Pl.Vï. f* Fig. %. bladz. 194;

(v) Naturforjcher XI, STOK | bladz» I2S, è&ïï
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ren openbaaren zfg , warneer men den Steen &
aan ftukken flaat. Somtyds leggen zy cnke)J,

ST^D '

fomwylen hoopswyze op elkander. Meesten- Korstin %

deels zyn v^richeide Soorten ondereen gemengd. ******

De meeften zyn zo fyn , dat mrnze rnet hec

bloote Oog niet genoegzaam duidelyk kan na-

gaan * doch wel met een Vergrootglas. Zy
komen 5 bekent hy 5 wel niet volmaakt met de

Naruurlyken 9 door den Heer Ellis gevon-

den en afgebeeld , overeen } maar men kanze

daar mede eenigermaate vergdyken.

Zyn Ed. begint met de Opuntia, een Soort
dj^ot*

Ic *

van Korallyn, door Linnjeus bepaald als
a
ópunti* 9

een Koraalmos , dat in drieën verdeeld is, be-

ftaande uit platte Niervormige Leedjes (w).

Het behoort «ot de Westindifche Dierplanten.

Tweemaal hadt hy hetzelve, zeer duidelyk en

hard verfteend ,
op een Vuur (leen aangetroffen.

Het waren kone Steekjes > met een foort van

Hoedjes gedekt , in fchceve Lynen , onder en

boven elkander > gerangeerd. Hy kon 'er on-

gevaar twee en negentig van tellen ; zynde

ieder Leedje omtrent een halve Linie hoog.

Het geheel lag op de buïtenzyde van een wit»

ten v/at gedachtigen Vuurfteen, en was in

kleinte en p-aatzmg der Leedjes meest van

het gewoone rondiedig Koraalmos verfchillen-

de.

Een

(vj) Collina Opuntia. Zie deeze Nat, Hift, h D, XVII

Stuk 4 Madz 507*

p P
IIL Deel. h Stuk.
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X. Een tweede Soort van deeze Opuntïa, foy

Hoofd- hcm insgelyks op Vuurftcenen en wel veel
^TUK *

,
overvloediger te vinden , hadt met de eerfte

gisten!
*
* een groote overeenkomst, en fcheen 'er flegts

eene Verfcheidenheid van te zyn, Zy geleek

naar Kegelvormige Mutsjes, even als de Boom-

jMoriljes, die men Spitsmorcheln in Duitschland

noemt, zittende digt aan en over elkander,

byna zonder Steeltjes. Deeze waren langer daa

de vooügen, ftaande ook gemeenlyk infcbee-

\e Lynen , en hy kon dikwils honderd Leedjes

nevels elk nier tellen. Veel geleeken zynaar

bet Zee- Kelkje van den Heer EkLis; doch

in lang zo groot niet zynde , meer leggende

dan ftaande 3 veelen aan elkander en geen Dek-

zeltje hebbende , kon hy dezelven niet daar

voor houden O).
De derde Soort van Opuntia in grove door-

gefla^ene Vuurfteenen , doch niet zeerdikwüs*

gevonden , zweemde zeer naar geborduurd

Werk. De Bekertjes of Paddeftoeltjes , wat

het ook ware, lagen niet geheel digt aan el-

kander, maar een ieder was boven, onder en

op zyde, door kleine, zeer korte, ronde Steel-

tjes, met de anderen verbonden. Dus maak-

ten zy een uitgebreid Net uit , los van hec

Ge~

(\x) Deeze Zee •Kelkjes vindt men in de Nat. ffift. der

Kwaaien van dien Heer, PI XXXII , c. Pezelven ge!yken

eenigszins naar «iat Zee - Gcwasje vnn wylen den Heer L*

T. ÜKONOVIU3. Uitgtz Verhand. II DfEL , fh XIII.
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Gefteente , maar op kleine Kolommetjes rus- at,

ten-e, die als dfc Steeltjes fcheenen te zyn van Hor>?v>

de Bekertjes en alles was zofyn, dat men het*™J^
niet dan met een Vergrootglas kon onderfchei- nmln*

'

den.

Voorts vondt hy eené andere Vefftesning, pypgewa

befcaande uit een ,
weinig boven den Steen ver*

heven, boven rond en eene Linie breed Blad,

dat op zyne Oppervlakte louter fcheet geplaat-

fle Ruiten heeft. Hier van kwamen hem Ücgts

enkele Bladen of Leden voor, naast overeen-

komende met het Buge - Coralline van Elli
welk onze Ridder geartiadeerd Pypgewas noemt

(y). Het behoort tot de Koraalmosien , en gelyfct

in geftalte veel naar de van Ellis afgebeel-

de op zyne PI. XXIV, in Fig. H. 1 , hoewel

een andere Soort, door \ Mikroskoop vertoond.

Men zou ze, immer zo wel als de voorgaande,

tot de Opuntiaas kunnen betrekken.

Van 't gewoone Koraal -Mos iet Apothce- Koraak

ken (z) waren * in de aldanr legg* nJe Vuur-
Mos '

ftecnen , de vom bedden niet or gewoon. Het

verfchilde daar van alleefiiyk , dat ni>t de

gydtakjes uit vfcffehei4e iriawfitt» ^sov^hoeks,

Siaar by elkander ure ééne plaats, tea minfte

ter

(y) Tubu!aria Fhlulofa, Zie Nat. Hij}, h D. XVII. Stuk,

black» 4^9'

(z) Cordiina OfHcina'is, Nat, W>ji. 1. D. XV 11» STUK,
'

hhóz >o9 .

Pp 2

III, Deel.L Sïuk,
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X, tegenover elkander , voortkwamen ; bykans gelyk

Hoofd een Palmbooms -Twyg in 't kldn» Dat zy ui»

8™ Leedjes beftonden , toonde het Mikroskoop,

meten.
" Maar het zo duidelyke uicftek van ieder Leed-

je, dat men in de Nacuurlyken waarneemt,

was door c!e Verfleening onkenbaar geworden,

en misfehien zal het ook eene Verfchddenheid

van 'c gezegde zyn.

Koraiiyn. „ Tot deeze • Korallynen (zegtby,) behoort

„ buiten twyfel nog eerje andere hier voorko-

mende Verfteecing. Zy is klein maar aartig

„ te befchouwen. Even als of uit eene half

,, opene of ook geflootene Tulp eene andere,

„ en daar uit wederom anderen , allengs ver-

,, klainende , in de hoogte waren opgegroeid

,

vertoont zig dezelve, Deeze Leedjes, waar

„ van ik tot tien of twaalf boven elkander tel-

len kan, zyn meer Kogelrond dan langwer-

, f pig. De volkomen fee zyn door Infnydingen

als in Blaadjes verdeeld , welke boven een

„ weinig uitwyken , met een ftomp puntje.

„ Zelfs in de vorm , daar zy gelegen hebben ,

is die geftalte duidelyk zigtbaar. Het ge»

„ heele Lighaam is verder met zeer kleine,

„ zelfs, dat te verwonderen is, ook verfteende

3 ,
puntjes, als kleine Haairtjes, bezet. Daar

„ het door de Lugt geleeden heeft, zyn de

„ Kogeltjes van Sleufjes ontbloot, hebben een

» fchoo-

SertuVarb Antcnniaa. Nat. Hifi. |. D. XVIU STUK»

blaciz, 55 j. Ellis. Tab* )X.
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is
fchoone Kleur als Yvoor, en vertoonen zig x.

5> als aan elkander gercegene Kraaien." Het Hoofd»

kwam hem zeer overeenkomftig voor , met het
S™**

alUm

Spriet • Korallyn van den Heer LiNN^usfd). nïett*%

Voorts vondc hy nog verfcheidene , tendee- 0

]e Druivenvormige , ten deele Bloemachtige

Leedjes - Korallynen ; inzonderheid zodanigen ,

wier Leedjes Rolrondachtig , in 'c midden dik-

ker waren, als een Tonnetje; doch deeze of

te onduidelyk of niet tot eenige bekende Soort

t'huis te brengen zynde, flapte hy over, Dac

'er van het Gehoornde en gebaarde Koraalmos >

niet ver van Praag in Bohème 5 op zwarten ,

als ook hy Erendola in 't Venetiaanfch Ge*

bied, op witten Kalkfteen voorkome, vind ik

aangetekend (b). Veelen der Dendrieten en

. Graptolithen s die allerley Soort van Boom- en

Boschachtig Mos op 't Gefteente voorftellen,

gclyken zodanig naar Korallynen, dat menzig

ligtelyk daar in vergisfen zou kunnen: terwyl

het loutere Natuurfpeeliogen zyn of Takfchie-

tingen van eenig Zoutig Metallyn Vogt,gelyk

de nabootzing door Konst aantoont.

(8) Verfteeningen van zig beweegende Plant- var.
, . Helmintfo »

dieren. ^tbus Pm*
natul&4

Ver- Verfteende
Zee - pen-

\b) Gmf.LIN Netür - Syftem. IV. p. 12$.

(O Heiminibolithus Zöophytorum fc moventlum» Mihu

Pp 3
llh Deel» h Stuk.
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X» r : Verfteeningen van de Polypen der Zoetë

^°J
D

' Wateren , Diertjes zo klein, datmenze naauw-

Pmnat*- ty-<s ? ien ' cn z0 teder , dat menze niet vatten

nieten. kan (c) , zou niemand verwagten* Ros el,

o niettemin 5 die groote befchry ver der Infekted

,

heeft Papen heimfche Leyfteeneo ter baan ge-

bragt ,
gemeenlyk Spinnenfizenen genaamd , op

welken zig Verfteende Armpoiypen bevinden

zouden (d). Het is rny* zo uit de befchou-

wing zyner Afbeeldingen , als uit een Exem«
pjaardaar van> 't welk ik bezit, blykbaar, dat

het Zee Sterretjes zyn; gelyk ik bevoeren s heb
' * Biadz.opgemerkt.*
m% Van de Zee- Pennen is meer zekerheid (è%

Men zou ze by Maastricht , in
9
t Waldekfe

,

als ook op den Baldus -Berg, by Verona, in

Italië , vinden, In de voorgedagte Lybt ctt

Maastrichtfe Verfteeningen , komen twee E*
°

xemplaaren voor , van Zée • Pennen , ïn het

Gefteente leggende, met Alcyoniön. Haare

Hoogheid, de Princesfe vanW a ldeck , hadt

in haar Kabinet een Fragment van een ge-

vederde Zee -Pen , verüeend (ƒ), De Hof*

raad Heydenréjch bezat een Exemplaar

daar van , hem door den gsooten Verzamelaar

van Naturaliën, den Geneeskundigen Heer

Hof-

fe) Zie het 1. Deels XVUI. STuk , deezer Nat. His-

torie , ann 'c begin.

(d) In zyn fnfekten- Werk, llt. DEEL. Tab. XC.

(ej Zie derzclver befchryving in 't 8u Ihofdjluk v.n *t
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Hofmann , te Maastricht , tocgcfchikt- In x>
zekere Brief wordt ten dien opzigte het vol- Hoofjv

gcnde gemeld (g).
8TUK *

„ De Pennatula is by ons zelf eene groote il™?**

„ zeldzaamheid* Ik bezie flegts een gchrel

„ Exemplaar en een Fragment , 'c welk tot

9 verklaaring van het eerfte 4 raiióne Jlriarum

3 , Penniformium \ dient. Geen onzer Liefheb-

, > berea heeft een ander , daa de mynen
, ge-

$y zien , en dat Exemplaar , \ welk ik aan üfc

Kabinet van den Prince van Orangb toege-'

„ fchikt heb, en groote verplichting baarde,

„ ïs niet zo goed als dat , 't welk Gy beko-

3, men hebt. Valt door den .tyd , by een ge»

3, lukkig toeval, een bztev voor 5 dan wil ik

„ het gaarn voor UEd* opraapen.'*

Van Lintwormen weet ik niet , dat men tot

nog toe Verfteeningen waargenomen heeft, en

van die kleine Schepzeltjes , waar aan ik den

tytel van tFardiertjes heb gegeven ( h ) of der-

gelyken 5 zal iemand 3 die wel by 't hoofd is

,

niet ligt dezelven zoeken. Des hier de be-

fchryving der Verfteeningen van 'c Dieren-

Jlyk beflooten wordt.

de

gezegde XVIII. S tüïc , bladz* rrp,en de Afbeelding Plaat

GXLl; alsook Walca Verfl. Zaaken* lil. D. Madz. i$o.

(f) BEBTEUND Bift. des Fo^f IU p 108.

(g) Bzytragefur Naturgefchiehte. AltenV 1774 p. I5.u

(k) ln 't Gedagte-xylll. STUtf, iaa.fte Hoofdduk.

III. Deel. I.Stuk.
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X, In 't voegende Stük zullen wy de Ver*

Hooid- ftceningen der Plantgewassen, Hou-
STUK#

ten ? Bladen , Vrugten , als ook vervolgens

de Natuur/palingen * als Dendrieten , Stede-

lleenen , erz. de Stalaëlieten of Drupftee-

nen ; de Tuffteenen , Overkorftingen enz*

befchouwen ; vervolgende dan met de Aarden

,

Steeoen , enz. op den voet der Syftematifche

Verdeeling, welke hier voor, bladz. 130, is op*

gegeven.

De Plaaten moeten dus ingevoegd worden»

Plaat L tegenover Bladz. 203.

II. i . 247.— II r, ^95.

IV. 333-

VI. 399.

VIL ^ 443*

VIII 455.

IX. • 479-

X. ~ 483*

XL — 5*5-

1— XIL ~ 535-
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