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Den 3den September 1846 vertrok ik van Samarang , west
waarts den groeten weg volgende. naar Kendal , Troeko en
Willeri ; hier verliet ik den groeten weg, klom 4 palen in

) . Z.W. rigting voorbij het landhuis van Sidamoekti langs een
smal pad op een der voorb ergen van den Prahoe tot eene
hoogte van 600 tot 800 voeten en bereikte Gebangan.

Gebangan , tot het regentschap Kendal behoorende , is eene
kleine dessa. Hare ligging is fraai en goed gekozen; in het
noordelijk verschiet ziet men de zee en rondom het dorp
heeft men verrukkelijke gezigten op heuvelketens , wier hoogte
naar gissing 1000 voeten bedraagt. De temp eratuur der lucht
is aangenaam; 's morgens en 's avonds koel en ofschoon de
thermometer 's middags 31° Cels. wijzen kan. voelt men deze
hitte minder, omdat de wind en deze warmte matigen. Lastig
zijn de van tijd tot tijd hier hevig waaijende zeewinden.

De dessa Gehangan is meer bekend geworden door de op
1/2 paal afstands in Z.'V. rigting van haar gelegene bron Ge-

, ) bangan. Op den w eg naar deze bron, waar men eene me
nigte groote massa's van trnohiet oonglomerant aantreft, komt
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men aan eene woudbeek , die zich in de Kali Damar ontlast.

Op ongeveer 200 passen boven de uitwatering dezer beek

en op zeer korten afstand van haai' vindt men de minerale bron.
De bedding der beek is daal' slechts weinige voeten lager dan

het terrein. waar het huisje staat, hetwelk boven de bron

is opg erigt.

Ongeveer 5 palen zuidoostelijk van Gebangan ligt de mi
norale bron van Assinan ; de lengte van den weg, dien men

alleggen moet, wordt op 8 palen geschat. Afwisselend dalende

en klimmende tusschen bergru ggen, passeert men de dessa's
Soekowangli en Kali loernpang , welke dessa naar gissing 800
voeten boven de oppervlakte der zee gelegen is, en daalt van
hiel' af altoos meer en meer, tot men, na eene klein e paal
wegs afgelegd te hebben en voorbij twee kleine gehuchten
To ekoe bakeng en Alias assinan te zijn gekomen, aan de

wel zieh bevindt.
Het was de heer Daend els, landheer van Bedakka, die het .

eer st op dit belangrijk mineraalwater opmerkzaam maakte.
Hij zond oenige fiesschen van diL water aan Dr. Mandt te Pe
lantocngan , alwaar zich to en juist Dr. Frornm bevond. Nadat
men daar eenige scheikundi ge proeven genomen had, besloot
men de bron zelve op te zoeken. hetwelk ook dadelijk ge
schiedde. Het berigt van dit bezoek is medegedeeld in het

Natuur- en Geneeskundig Archief van N. I. (3de jaargang . IJde

allevering , pag. 503.)
Eenigen Lijd later ontving ik le Batavia twee flesschen van

dil water; de scheikundige analij se daarvan is in bovengenoemd
Archief medegedeeld. Ofschoon men daardoor met de schei
kundi ge zarnenstelling van dit water bekend werd, ble ef die
kennis nog onvolledig, aan gezien de omstandigheden, onder
welk e hel water vergad erd was, niet toelieten aan te nem en,

dat het zuivel' en onvermengd was.
Na deze bron bezocht te hebben , begaf ik mij naar de bad

inri gting Pelantoengan, die, in w estelijke rigting langs den toen

bestaanden w eg ger ekend, op onge veer 13 palen afstands van
Assiuan is gelegen.

Ondersoek der .minerole bron te Pelontoenqan;

Op ,'orsch eidene plaatsen oostelijk en wc slelijk van do Kali

Lambir kO?lt het opborrelend minera alwat er te voorschijn.

De voornaamste w el, dil! het water voor de badinrigling op

levert, ligt ongeveer 60 voeten oostelijk van de rivier in het
Samarangsche en vormt eene kom van ongeveer 8 voeten
breedte en lengte en 2 1/2 voeten diept e.

De ligging dezer wel en de hoeveelh eid water, die zij op
levert, enz. zijn door Dr. !\landt re eds bek end gemaakt in
zijn verslag over de hadinrigting van Pelantoengan, voorkomende

in heL Natuur - en Geneesk. Archi ef (2de jaargang, 184öj.
De eigenschappen van dit water zijn de volgende. Het

water in de wel gezien, schijnt vuil geelachtig t e zfjn, het
welk ontslaat door een przecipitaat , dat op den bod em der

w el zich afgezet heert en dat voornamelijk uit koolzure kalk
aarde, koolzure bitteraarde, ijzeroxijdeh)'draiü, kiesela ard e met

oenige aluinaarde en organische zelfstandigheden be slaat. Dit
zijn de in water onoplosbare doelen der vaste doelen van
dit water, die bij het verli ezen "<lil het koolzuur, waarin zij
grootendeels oor spronkelijk in het water opgelost wa ren, ne
dergeploft zijn en zich daar met meer of min ontleed trachiet
zand verm engd hebb en. Door de hevige gasontwikkeling op
sommi ge plaatsen del' w el , die aan het water aldaar een ko

kend aanzien geert , worden de ligtste en fijnste deelcn van
dit prtncipitaat altoos in de wel drijvende gehouden , zoodai
h et wat er in een glas gezien , nooit helder is. Vult men een
glas daar, waal' de hevigste gasontwikkeling plaats heeft, dan
krijgt men altijd iets van het roodachtig bruin, korrelig. meer

of min ontleed tra chietzand mede in hel glas, dat zich ook

spoedig oP . den bodem van het glas nederzet. Op sommi ge
. plaatsen der w el, waar gecnc gasontwikkeling pla ats heeft,
vindt men boven geno emde koolzure aarden als ee n zanduchliz

0'

fijn, gee lachtig vlies, bezwan gerd met spore n van aardolie ,
op het water.

De smaak van het wat er aan de we l is moeijelijk op te geven.
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Hij is prikkelend, zoetachtig, tevens bijna onmerkbaar zoutach

tig en in uiterst geringe mate adstringerend. Ook de reuk boven

de wel is moeijelijk te bepalen. In een glas gedaan, is het water

niet helder; het ontwikkelt kleine glasblaasjes en na 4 tot ti dagen

bezinken de daarin nog hoogst fijn verdeelde witachtige lig

chamen en wordt het geheel helder. Nu is de smaak ook

meer zuivel' zoutachtig-alkalisch geworden.

Lakmoespapier wordt in de wel sterk rood gekleurd en des

te meer, naar mate het digter bij de plaatsen gebragt wordt, waar

de gassen zich ontwikkelen. In de luch t verdwijnt echter deze

reactie bijkans oogenblikkelijk. Rood lakmoespapier ondergaat,

zoolang het in de wel wordt gehouden, bijkans in het geheel

geene verandering, doch uit de wel genomen zijnde, wordt

het in de lucht spoedig blaauw gekleurd.

De temperatuur van het water is 110,60 F.
Het soortelijk gewigt is 1,00277 wanneer het tot de tempe

ratuur van gedestilleerd water (75,20 F.) vooraf was afgekoeld,

of 1,00401, wanneer gedestilleerd water op de temperatuur van

het mineraal water gebragt was. Behandelt men het water met

chloorcalcium en ammonia, dan ontstaat dadelijk een sterk ne

derplofsel; behandelt men het met amylumpap en jodiumtinktuur ,

dan verdwijnt de blaauwe kleur van de verbinding van jodium

en amylum , en eene zekere hoeveelheid jodiumtinktuur is noodig

om eene blijvende blaauwe kleur voort te brengen.

Kookt men het waler, dan ontwikkelen zich vele kleine

gasblazen ; het wordt troebel en er vormt zich een sterk neder.

plofs el van eene witte, eenigzins geelachtige kleur.

Het gekookt en gefiltreerd water bevat volgens een qualita

tief onderzoek, koolzuur" sporen van zwavelzuur, chlorium,
sporen van jodium, potassa en soda ; en het gedurende het

koken afgescheiden nederplofsel, kalkaarde, bitteraarde, fJzer

oxffde , een weinig aluinaarde, sporen van mangaanprotoxfjde,

kieselaarde , koolzuur en orqanische zelfstandigheden.
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QUAiUITATIEYE A:'iALlJ SE.

1. Bepaling der totale hoeveelheid ~)an het Koelsuur.

130,174 grrn, water met ammonia en chloorcalciurn behan-
deld, gaven koolzure aarden 1;::: 0,45:J grill:

2 ;::: 0,472 "

gem. :::: 0,4635 grm.
Het koolzuur is bepaald uit het gewigtsverlies , dat plaats had
na bijvoeging van zoutzuur.

1, 0,4!~3 grm. koolzure aarde verloren 0, I 60 grill.

.2, 0,4·15" " " " 0,145"
dus verliezen 0,4635 grm. volgens 1 ;::: 0,16740...

"
2 :::: 0,1619'16 "

.- --- - -- --
gem. :::: O,16l675 grm,

100 grm. water bevatten dus 0,126507 grrn. koolzuur.

2. Bepaling van het Zwavelwater.~torgas.

3984 grm. werden met amylumpap en jodiumlinkluur be

handeld, .tot dat eene blijvende reactie zigtbaar werd, waartoe

0, t 193 grm. jodium benoodigd was; deze hoeveelheid jodium
beantwoordt aan 0,016138 grm, zwavelwaterstofgas.

. 100 grm. water dus 0,000405 grrn. ;::: 0,26!jtj6 c. C. bij 00
en 0,760 m. druk.

3. Bepaling der Vaste deelen.

260,348 grm. water voorziglig uitgedampt, het overblijvend

zout sterk gedroogd, gaven 1,183 grm. vaste deel en van eene
witte eenigzins geelachtige kleur.

100 grm. water dus 0,454392 grm.

De vaste deelen met gedestilleerd water behandeld, gaven
voor 100 grrn. water 0,364896 grm, oplosbare zouten

en 0,089496 " onoplosbare "

0,454392 grm.
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water gaven 0.006 grm. geglooide klcselanrdc ;

" "O.OO!~" " "
water bevallen dus gemiddeld 0,003227 gl'ln. kic-

1. 192,18 grm,

2. 120, "
100 grm,

selaarde.

8. Bepaling der Kieselaarde.

zure soda, bestaande uit 0,02t:i035!~ soda en

0,0176126 koolzuur.

-1
I

gem. ::: 2,0'a " beantwoordende

aan 0,505002 elilorturn.
j 00 grm. water dus 0,193972 grm, chlorlum.

11·. Bepaling van het Chlorium.

260,M8 grm .. water gekookt, gefiltreerd met salpeterzuur

en salpeterzuur zilveroxyde behandeld, gaven chloorzilvor , we

gende gesmolten zijnde 1::: 2,0..Hi grm.

2 ;::: 2,049 "

5. Bepaling van het Chloorpotassium: 9. Bepaling van het IJzeroxfjde.

De oplosbare zouten verkregen in § 3 loste men in water
op, verzadigde met zoutzuur, voegde chloorplatina bij, dampte

voorzlglig tot droogwordons toe uit , behandelde met wijngeest

en verzamelde het gevormde chloorpotassium - chloorplatina.

lIet woog gedroogd 0,032 grm. en bevatte 0,009779 grm,

chloorpotasslum.

100 grrn. water dus 0,003756 grrn. chloorpolassium, be-

staande uit 0,001783 grm. ehlorium en

0,001973 " potasslum.

6. Bepaling van het Chloorsodium.

Volgens § 5 bedraagt de hoeveelheid chlorium gebonden aan
het potasslum voor 100 grm. water 0,001783 grm.; volgens

.§ 4 bedraagt de totale hoeveelheid van hel ohlorlum 0,193972

grm.; er blijft dus over 0,192189 grm. chlorlurn , helwelk met

sodium vereenigd, voor 100 grm. water 0,318~91 chloorsodium

vormt.

7. Bepaling der Koolzure soda.

Volgens § 3 bedragen de in water oplosbare zouten voor

100 grm, water 0,364896 grrn. Hiervan zijn volgens

§ ti 0,003756 grm. chloorpotasslum en

,,6 0,318491 " chloorsodium,

0,32224·7 grm.; er blijven dus over 0,042648 grm. kool-

I
i
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I

260,348 grm. water met salpeterzuur gekookt, gefiltreerd,

met murias ammonim en ammonia behandeld, gaven een geleiach

tig nederplofsel, dat met overvloed van potassaoplossing uit

getrokken, ijzeroxijdchydraat achterliet, hetwelk ria gloeijing
0,002 grm. ijzeroxijde gar.

100 grrn. water bevatten dus 0,0007682 grm. en beant

woorden aan 0,0011215 koolzuur \jzerprotoxijde bestaande uit

0,0004318 grm. koolzuur en 0,0006897 grrn. ijzerproloxijde.

10. Bepaling der Aluinaarde.

Uit de potassa-oplossing bedoeld in § 9, verkreeg men door

behandeling met zoutzuur en ammonia aluinaardehydraat, na
. hel gloeijen 0,0015 grrn. wegende.

100 grrn. water bevatten dus 0,000576 grm. aluinaarde.

1L Bepaling der Koolzure kalkaarde.

260,348 grrn, water gaven 0,093 grrn. koolzure kalkaarde .

100 grrn. water dus 0,035721 grrn. bestaande uit

0,015567 grrn. koolzuur en

0,020153 " kalkaarde.

12. Bepaling der Koolzure bitteraarde.

260,348 grm. water gaven 0,111.9 grm. gegloeide phosphor.,
ZUI'e bitteraarde.
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Totaal 0,5 t9~26

100 grrn, watel' gaven dus 0,057231 gr m. ; bevattende

0,020986 grm. magnesia , w elk e met

0,022339 " koolzuur

'Ö,013325 " koolzure bi tteraarde vormt.

13. Bepahng van het Koolzuurgas.

Volgen ~ 1 is de tot ale hoeveelh eid koolzuur voor 100 grrn.
w ate r = 0,126507 grm.

Aan de soda is gebo nde n 0,0176J 26 gr m.

" "kalk aarde" " 0,0155675 ,?
" "bitt era arde" " 0,022339 "
" het ijzerprotoxijde" " 0,000 ~31 8 "

te zarnen O,055U509 "diL af

ge trokke n van de totale hoev eelh eid koo lzuur, blijft vrij kool

zuur voor 100 gr m. water 0,070556 grrn. , waarin de koolzure

aarden en het koolzuur ijzerprotoxijde op gelost zijn. Deze

ho eveelh eid koolzuur staa t gelij k aa n . een volumen van 35,6092
c. c. bij 0° en 0,760 ' druk.

Resultaat.

100 grrn water bevatten

Chloorpotasslum

" sodium
Koolzure so da

" kalkaarde

" bitteraarde

" ijzerprotoxijd e

Aluinaarde

Ki eselaarde

Koolzuurgas

Zwavelwaterstofgas

en de volgende niet qu antitati ef bepaalbare

Zwavelzure potassn

Joduretum po tassii

Koolzuur mangaanprotoxijde

Organi sch e zelfstandighed en

grm,

0,003756
0,318491
0,0!~2648

0,035721
O,0!f3325
0,001121
0,000576
0,003227
0,070556
O,OOO-i05

stoffen

~ Sporen.

r.
.J

J
1
1
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De gassoorten , die op eenige pl aat sen in de w el zich in

eene aanmerkelijk groot e hoeveelheid onLwikke len en aan het

water aldaar ee n kok end aan zien geven , vertoonen zich, in ee n

cylinderg las opgevan gen, kleurloos, zijn bijk ans zonder r euk,

ni et brandbaar en onderhouden niet de verb randing van ee n

gloe ij end ligchaam; ee n brand end stukje pap ier of hout in de

zelve gehoude n wordt uitgedoofd.

Phosphorus in aanra king gebragt met deze gassen [hoven w a

ter in ee n cijlinder glas bewaar d) , bren gt dad elijk ee n' wilten

damp voort , die in kl ein e stre pen naar den bod em trekt ;

maar na zeer korten tijd is deze rea ctie verdw enen en het wa

ter is zeer w einig in den glazen cijlind er gestegen .

Li et men de gassen b oven w ater bewaard , na vooraf do or

phosphorus de zuurstof te hebben weggenomen, ee nigen tijd

lang zoo staan, dan rees het w at er zeel' langz aam do ch voort

durend in den cij linde r, tot dat er na 6 dagen nog een klein ge

deelt e gas over gebl even was, welks volume n niet meer ver an

derde. Dil over blijvend kleurloos en reuk elo os gas is nie t brand

baar, onderhoudt niet de verbranding van een gloeijend lig

chaarn , onder gaat no ch met de aLmos pheer noch met bij tende

p otassa , noch met sa lpeterzuur zilveroxijdo oenige verande ring.

Het is stikslof en bedraagt 0 .0133 volumenprocente n bij 260 c,

luchtwarmte.
Vult men aan de w el een cijlinderglas, dat men eers t de

temp eratuur van het min eraal water aannemen liet, m et de

ze gassoo rten en sluit m en het met kwik van de atmospheer

af , dan vermindert het volum en dezer gass en zo o lan g, tot dat ze

de temp eratuur der lucht aangen ome n hebben. (toe n 26° Cels.),

104 volumina dezer gasse n zijn tot op 99 volumina geko me n.

Door deze volume nvermindori ng kan de temperatuur der gassen,

zoo als zij uit de wel opko men, b ep aald w orden; want deze 99

volumina gas van 26° C. hebb en 15,3° C. warmte noodi g om in

104 volumina te w orden o ver gebragt. De temperatuur der gas

sen is dus 4.1,30 C. :::: 106,3° F . en alzoo iets lager dan de temp.

van het min eraal water . n,rengt men nu in dit cylind erglas

boven het kwik een stukje b ijtende potassa , dan rij st oogen-
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blikkelijk het kwik in den cylinder en na verloop van 6 mi

nuten is slechts een volumen overgebleven, hetwelk niet ver

minderde. Bij het overzadlgeu der potassa met salpeterzuur

I ontwikkelde zich koolzuur , eenigzins naar zwavelwaterstofgas

ruikende.
Men heeft nu gevonden 98,99 volumenprocenten koolzuur

met zeer weinig zwavelwaterstofgas en O,0'~33 volumenprocenten

stikstof; dit is te zarnen 99,0333, zoodat voor het zuurstofgas

0,9667 volumenprocent overblijft. Deze zamenstelling van de in

eene uiterst groote hoeveelheid uit de wel zich ontwikkelende

gassen verdient opmerkzaamheid,

De hoeveelheid van het joodpotassium, dat in het water

aanwezig is, is zoo gering, dat de sporen daarvan naau

welijks zigtbaar zijn en het is zeker, dat men van de sporen

van dit zout geene geneeskrachten verwachten mag; en al

wat men vroeger geschreven heeft over een groot gehalte aan
jodium in dit water, heeft enkel op gissing berust , zonder

dat men de moeite had genomen, zich hiervan door proeven

te overtuigen.

De analijse van dit water, drie jaren vroeger in het schei

kundig laboratorium te Giessen door Dr. Fresenius bewerkstel

ligd, heeft groote overeenkomst met de mijne, en dit bewijst,

dat het water, gedurende eenen tijd van 3 jaren, zich weinig

veranderd heeft.

De vaste deel en , die Fresenlus in ·100 deel en water gevon

den heeft, zijn ;::: 0, .'il~70 deel en ; die van mij bedragen

0,4544 "

100 grm. water bevatten

45

Dubbel koolzure magnesia 0,O~992 0,065664-

" "
ijzerprotoxijde 0,00294 0,001554

" " mangaanprotoxijde sporen sporen
Aluinaarde sporen 0,000576
Kieselaarde 0,OH71 0,003227
Zwavelzure potassa sporen sporen
Joodpotassium

" "Broomsodium
" 0

Koolzuurgas onbepaald 0,0U-G05
Zwavelwaterstofgas

" 0,OOO~O5

Het belangrijkste verschil, dat tusschcn deze twee analijsen

bestaat, is in het dubbel koolzuur ijzerprotoxijde te vinden,

dat in de analijse van Presenlus bijkans eens zoo groot ver

meid is; eene hoeveelheid, die echter thans in het water niet

gevonden kan worden.

Er bestaat nog eene analijse van dil water, bewerkstel

ligd door den heer A. Wailz , gewezen stads-apotheker te Sa

rnarang (Archiv der Pharrnacie CIX, I, pag. Hi}. Deze ana

lijse is reeds bekend en in het Natuur- en Geneesk. Archief

voor Nederl. Indie nader toegelicht.

Westelijk van de Kali Lambir in het Pekalongansche zijn

nog verscheidene warme bronnen, waarvan het water groote

overeenkomst heeft met dat der oostelijk van de rivier gele

gen bron, Scheikundige onderzoekingen der wateren dezer

bronnen bestaan thans nog niet.

In een berigt over de bronnen te Pelantoengan (Nat. en Gen.

Arch. lIl. 506) heeft Dl', Fromm eene korte beschrijving dezer

bronnen geleverd.
Op verscheidene plaatsen rondom deze bronnen zijn kleine

aardoliewelJen, die betrekkelijk weinig aardolie opleveren.

Psychrometerwaarnemingen gedurende 10 dagen in de maand

September hebben tot de volgende uitkomsten geleid,

1. De gemiddelde temp. gedurende deze 10 dagen was

23,785 C.
2. Het gemiddeld gewigt water in dampvorm begrepen in

I. ~

II ~

mij.

0,003756
0,318491
0,060261
0,051288

Volgens .

Eresenlus ""
0,00945
0,3125~.

0,05012
0,05936

soda

kalkaarde
" "

Chloorpotasslum
" sodium

Dubbel koolzure
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.een kubiekmeter lucht heen 15,271 grm. bedragen ; gelij k aan

een volumen w aterd amp van 20 475,7 C. C. bij de gemid

delde temperatuur.
3. De betr ekkelijk e vochtigheld was gemiddeld 72,576 ten

honderd.

Onderzoek der minerale brun te Assinan.

Bij mijne aankom st Ie Assinan den 25s ten Sep temb~r 18!~6

vond ik dit wate r op de plaats , door Dr. Frornm in zijn

verslag over deze bronn en beschreven (Nat. Geneesk. Archier),
Door de zorg van Dr. Mandt was een bambo ezen huisje boven
de bron opgerig t en de br on door uitgra ving vergroot. Dit huisje,
naar gissing 200 ~ 250 voeten boven de opp ervlakt e der zee
gelegen , staat midd en in een zwaar bosch, digt bij een klein
ri viertje door de inland ers Kali Assinan genoemd , dat zich

op een afstand van ongeveer 3/t paal in ecne grootere rivier ,
Kali Tjok, ontlast.

Na mij door voorloopige proeven overtuigd te hebben , dat
ik het bedoelde mineraalwat er voor mij had , liet ik rond om de
'wel de boornen afbranden en door ver dere bewerking van den
grond won ik na veel moeite een ter rein, dat een vierk ant van
ongeveer 32 passen in lengte en br eedte had. Dit terre in , met
eenen stevigen bamboe zen pagger omgeven hebbende , liet ik
naast de w el een bamboezen hu isj e zetten en op deze wijze
eenigzins ingerigt zijnde , kon ik met het onderzoek van het
water beginnen.

De wel zelve heeft eene vierkante opening, die boven 6 - 7
voeten lang en 4. voeten br eed is en welker diept e 4 1/'2 voeten
bedr aagt. De kanten loopen converger end naar den bod em
toe , die eene lengte van 1) en eene br eedte van 2 voeten heeft.

Bij mijne aank omst was gedure nde de laatste 6 dagen geen re
gen gevallen ; de wel w as gehee l met water gevuld. Voor het

van beneden opk omend water werd plaats gemaakt door het
in een' klein en straal over den welrand afvloeijend water. Op

de oppervlakte van het water waren hier en daar fijne prtecipl-

< I
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taten afgezet; neemt men deze zorgvuldig weg , dan is het wa

ter in de wel gezien gehee l helder , zoo dat men eenen eenig

zins groenachti g schijn tot op den bodem zien kan.

Het boven afgenom en w ater had eenen zoutachtig bitteren
smaak , eenen zwa kke n reuk naar zwavelwaterstofgas en een

soortelijk 'gewigt van 1,01085. Schepte men de wel geheel ledig,

waarbij men 1800 Ned. kannen aanteekende, dan vond men
digt aan den noord elijken kant van den bodem een ' tot tw ee

duimen boven hem, kleine splet en , waaruit het wa ter op
borrelde. Hier zag men ook enkele kleine gasblaasjes , die

lakm oespapier blaauw rood kleurden , welke kleur echter in
de lucht dadelijk w ederom verdween en die volgens de daar

mede genomen pro even voornam elijk uit koolzuurgas met eenig
zwavelwaterstofgas bestonden. Het w ater heeft hier eenen uit
nemend sterk zout - bittera chtigen smaak en een soortelijk ge
wi gt van 1,0139. Kort nadat de w el ledig geschept was, viel

een hevige regen, die eenige ur en aanhield. Reeds na 1lt ur en
w as de wel weder met water gevuld ; ledig geschept zijnde,
zag men , dat het water met snelheid uit de spleten opkwam;
de smaak was minder zoutachtig bitt er en het soor telijk ge

wi gt = 1,0111. 1\1 en ziel hieru it, dat hel wa ter reeds voor
dat hezelve uit de splelen opbo rrelde, met gewoon w ater ver
mengd w as en dat deze wel (de oude w el) geen wa ter van

.standvastige ster kte oplever t.
De temp eratuur va n het wa ter vers childe tusschen 760 F. en

79.10 F.
De hoeveelheid water, die de wel op levert, bleek, na vele

proeven, dagelijks te bedra gen gemidde ld 750 Ncderl. kann ou

van gem. soor telijk gewigt 1,0121 67.

Analyse van het water .

Het water hierto e dienende , had een soortelij k gew igt van
j ,0 12 167. Ik was genoodzaakt zoodanig w ater te bezigen , aan

gezien de veelvuldige regens mij slechts 2 keeren toelieten, hel

water in de oude wel van 1,01 39 te obser veren en zulks nog
slechts geduren de een ' zeer korten tijd, Doch hel water, dat
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0,o!H357 "

5, B epaling van het lIlagnillJn.

Het ûltraat van hel oxalas calcis (4) b ehandelde men mel am

monia en phosphas arnmonire enz. waardoor men eind elijk ge

gloeide phosphorzure magnesia verkrccg , aan gewigt bedra

gende 1 ::::: 0,H86 grm,

2 ::::: 0,100 "

gem. ::::: OJ l!193 " beantwoordende aan 0,033557 grm.
magmum.

100 grm. water bevalten ,dus 0,01271 grrn ,

6. Bepaling van het Joodmagniwn.

In 100 grill. water zijn (2) 0,005681 grm, jodium;

deze hocveelheld vereenigt zich mel 0,tl005695 11 magnium,

,. joodmagmum.tot 0,00625

100 grm. water duso,o0808~6 grrn, joodpalladium , bevat

tende 0,005681 grrn. jodium.

3, Bepaling van het Chlorium.

197,9u7 grrn. water met salpeterzuur en salpetorzuurzjlvsr.,

oxyde behandeld, gaven 8,1276 grm. gesmollen chloor- en jood
zilver.

100 grrn. water dus l~, 1068 grrn. Volgens 2 bevatten 100
grrn, water 0,005681 grrn. jodium, beantwoordende aan 0,010542
grm. joodzilver en afgetrokken van de totale hoeveelheid, blijft

4,096258 grm, chloorzilver , waarin 1,01069 grm. chloor.

4·. Bepaling van het Chloorcalciuni,

26~,,02 grm, water gekookt getiltreerd, met murias arnrno

nim en oxalas amrnonize behandeld, gaven oxalas calcis , door

gloeijen 0,225 grm. koolzure kalkaarde gevende,

toa grrn, water dus 0,085221 grill. beantwoordende aan

0,09'1357 grill . chloorcalcium bestaande uit

0,059781 grm. chloor en

O,03't576 " calcium,
I

2. B epaling van het J odium,

197,907 grrn, water gekookt , gefiltreerd en met overmaat

van chloorpalladium behandeld, gaven bij 100° C, gedroogd ,

jo udpalladlum w egende 0 ,016 gn n,

Q UANTITA'l'IEVE ANALIJSE.

1. Bepaling der Vaste deelen.

263,876 grm, water ga ven 4,421 grrn. zout.

100 grm. water dus 1,67541 grrn.: hiervan lossen zich
in ged eslilleerd water w ederom op 1,6701 grrn.; dus blijven

bij gevolg onoplosbare delen ::::: 0,00531 "

1,07541

meestal door de lijders van Polantoengan tot nu loc gebruikt is,

was gemiddeld van dez e zwaarte geweest.

Smaak en reuk zijn reeds opg egeven. Blijft dit water eeni
gen tijd in een glas staan, dan zijn smaak en r euk eenigzins

verand erd. Het zoog eno emde "jodiumachtige" is er bijgekomen.

Het water is geh eel helder, doch zet na eenigen tijd een klein

nederplofsel ~f. Lakmoespapier wordt door hetzelve zwak rood

gekleurd, doch deze kleur verdwijnt spo edig in de lucht.

. Bij het verhitten ontwikkelt het in het begin enkele gasblaas

jes ; later wordt het troebel en zet een gering nederplof

sel af, Dampt men h et water tot droogwordons toe uit, dan

verkrijgt men een witachti g hiel' en daar geelachtig zout, het

welk zeer hygroscopisch is en door gloeijen door het verkoe
Ien van eenige organtsche zelfstandigheden grijs wordt; het lost

zich in gedestilleerd water grootendeels op. De weinige hierin

onoplosbare deelen zijn gedroogd geelachtig bruin. Door de

qualitatieve analijse zijn de volgende bestanddeelen gevonden.

In het gekookt en gefiltreerd water: soda, kalkaarde, bit
teraarde , chloor , jood, broom en zwavelzuur.

In het gedurende hel koken afgezet nedcrplofsel "kalkaar
de, bitteraarde, if~eroxjfde, sp oren van aluinaarde, kieselaarde

en koolzuur,
Behalve deze bestanddcelen bevat het water nog zwavelwa

terstofgas.

I I



48
Dat het jodium werkelijk aan magnium gebonden is, blijkt,

wanneer men het water met eene genoegzame boeveelheid ba

rietwater kookt, filtreert, de vloeistof met een overmaat van

carbonas ammonim behandelt, filtreert, en het filtraat tot droog

wordens toe uitdampt en gloeit tot al de ammoniazouten uitge

dreven zijn. Lost men het overblijvend zout in weinig water

op, dan heeft deze oplossing geene reactie op chloorpalladium ,

hetwelk had moeten plaats hebben, wanneer het jodium aan

sodium gebonden geweest ware.

7. Bepaling van het Chloormaqnium,

De totale hoeveelheid van het magnium voor too grm. is

(5) P 0,01271 grm, Aan het Jodium is gebonden

(6) == 0,000569"

blijft over == 0,012141 " dat met o,Onoo grrn. chloor

vercenigd zijnde 0,046H grm. chloormagnium vormt.

8. Bepaling van het Chloorsodium,

De totale hoeveelheid van het chloor voor 100 grrn, water is

(3) == 1,01069 grrn.; hiervan is gebonden

aan het calcium 0,059781 grrn,

" "magnium 0,034017 "

tezamen 0,093798 "en afgetrokken, blijft

over 0,916892 grrn, chloor, dat met

O,Go2562 " sodium

1,519454 " chloorsodium geeft.

Bepaling der Zwavelzure kalkaarde (Gyps].

26~,o20 grm. met zoutzuur en zoutzure barietaarde behan

deld, gaven 0,005 grrn. zwavelzure barietaarde , beantwoor

dende aan 0,00371t grm. zwavelzure kalkaarde ;

roo grrn. water bevatten dus 0,OOH05 grm.

\. '

r: I
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10. Kontrole.

De oplosbare deelen in tOO grrn. water zijn volgens 1
::: 1,6701; de gevondene hoeveelheden van het chloorsodium •

chloo rcalciurn , chloorrnagnium, joodmagnium en der zwavel

zure kalkaarde bedraagt 1,667616; verschil 0,00248;

11. Bepaling der Eieselaarde.

527,752 grrn. water gaven 0,001 grrn. geglooide kieselaarde.

100 grm. water dus 0,00019 grrn.

12. Bepaling van het Eoolzur Y·zerprotoxfjde.

527,752 grrn. water gaven 0,0015 grrn. gegloeid ijzeroxÜde.

100 grrn. water 0,00028~, grm.; beantwoordende aan 0,000415

grm. koolzuur ijzerprotoxijde, waarin 0,0001598 grm. koolzuur.

13. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

De onoplosbare doelen van 263,876 grrn, water werden in

zoutzuur opgelost en op bekende wijze uit deze oplossing 0,009
grrn. koolzure kalkaarde daargesteld.

100 grm, water bevatten dus 0,OO3i1 grrn., waarin 0,001-186
grrn, koolzuur.

14. Bepaling der Koolzure magnesia.

tOO grm, water bevatten volgens (1) onoplosbare deelen

== 0.00331 grm. Hiervan bedraagt het

ijzeroxijde == 0,000284 grrn.

de kieselaarde :::: 0,00019 "
de koolzure kalkaarde == 0,003H "

te zamen == 0,00388i grrn. en afgetrokken van de

totale hoeveelheid, blijft 0,001426 grm, koolzure magnesia 1

waarin 0,000735 grm. koolzuur.

15. Bepaling van het Koolzuur.

197,907 grrn. water met murlas calcis en ammonia behan':'
I. f,
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16 . Bepaling van het Zwavelwaterstofgas.

Tot !COOO grm . water verbruikte men 0,012 grrn, jodium,

beantwoordende aan 0,001623 grrn, zwavelwaterstofgas.

100 grm. water bevatten dus 0,00004. grrn. :::: 0,0265 C. C.
bij 0° en 0,76 m.

deld, gaven koolzure aarde 1, :::: 0,148 grm.

2, = 0, t50" dus gemiddeld

0,149 grm. Het koolzuur werd op dezelfde wijze bepaald,

als bij de analijse des waters van Pelantoengan vermeld is.

0,100 grrn, koolzure aarde verloor 0,027 grrn, aan gewigt

dus O,1!l9 =0,0~023 grrn.
100 grm. water bevallen dus 0,020328 grm. koolzuur

Aan hel ijzerprotoxijde is gebonden 0,0001598 grrn,

" de kalkaarde " " 0,001486 "

" "magnesia " " 0,000735 "
0,OOi3S08 grrn, en afge

trokken van de geheele hoeveelheid koolzuur , blijft 0,01791..8
grm. vrii koolzuur =9,0582 C. C. bij 0° en 0,76 m, druk.

(*) Zie analij se der mued crluog van dit water.

1,691~60

O,oJ79'18
O,OOOO'tO

sporen

Totaal

Koolzuurgas

Zwav clwaterslofgas

Organtsche stoüen

Hij nad ere b eschouwing dezer anal ijsc blijkt , dat wanneer

dit minemalwater uitgedumpt wordt zoo lan g als er zich

kri stallen vormen, eene vloei stof overblijven zal , bestaande

voornamelijk uiL chloorcalcium , chloor- , joo d- en broommag,

nium , en meer of min ohloorsodium, Dat men van zulk eene
vloeistof, moederloog genoemd, groote genees kraehtcn ver

wachten kan, behoeft ge en verd er b eloog. Zulk s aan den

heer DI'. Mandt te Pelantoengan med egedeeld hebbende, heeft

dez e geneeshe er mij verzocht, zoo w el mogelijk moederloog ie

b er eid en en mij in die bereiding zoodanig ondersLeund, dat

ik reeds eenige dag en na mijne aan kom st te Assinan in staat

was een b egin daarmede ie ma ken.

Op het reeds bov en beschreven terrein no g eene bamboezen

loods, waaronder de uitdamping van het min eraal water ge

schi edd e, e n naast dezelve een bamboezen huisje gezet hebbende

voor een' opziener , dien de heer Mandt van het personeel te

Pelnntocn gan tijd elijk naar Assinan afzonderde, ten einde h em

met deze bewerking bekend te maken, liet ik dool' dien op-

. ziener mo ederloog ko ok en en dez e aan den he el' Mandt t e Pc

lau toen gun zenden, waar ze door dien genee sheer bij lijders

aangewend is .

De mo ederloog zelve is eene eemgzins geele , olieachtige,

helder e vloeistof , van scherpen reuk en bijtend scherp zout

achtigen sm aak. Zij is eenigzins veta chti g op het gevoel;

soortelijk gewigt tus schen 1,23 en J,25, doch tot op \ /3 uit ge 

dampt, 1,30\-1.
1000 Ned. kannen mineraalwater van gemiddeld 1,012167

soortelijk gew igt hebben mij 5 tot 6 flesschen mo ed erloog van

1,30!,.1 gele verd , waarbij ecn e niet onaanzienlijke ho eveelheid

keukenzout verkregen werd. Deze moederloo g tot de helft

uitged ump t zijnd e, geeft na bekoeling, ee ne gele iachtige zout-

I
\

•(

grm,

1,51945~

0,09~357

0,0'16150
0,006250
0,000415
0,001405
0,003~tO

0,OOU26
O,00041lJ
0,000190

sporen

bevatten

Resultaat.

"

calcium
"

100 grm. water

Chloorsodium

" magmum
Joodrnagnium

Broommagnium (0)
Zwavelzure kalkaarde

Koolzure

" magn esia

" ijzerprotoxijde

Kieselaarde •

Aluinaarde
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massa, en tol droogwordons toe uitgedampt, een witachtig geel

poederachtig, zeer hygroscopisch zout. Bij het overgieten met

gedestilleerd water bl ijven er eenige vlokken van magnesia

achter , afkomstig van de ontleding van oenig chloorrnagniurn
gedure nde het dro egen van het zout.

Qualitatief onderzocht zijn de volgende bestanddeelen gevon

den: sodium , calcium, maqn ium , chlorium , jodium, en bro

mium.

QUANTITATI EYIl ANALlJSfl. Moederloog van j ,30l1 soortelijk gewigt,

1. Bepaling der Vaste deelen,

84,948 grrn. moederloog tot droogwordens toe uitgedampt,

gaven 37,81 grm. zont.

100 grm, dus ~~ ,5096 grm.

2. B epaling van het Chloorcalcium.

8i',948 grm, moederloog met water verdund, met murias

arnmonim en ge noegzaam carbonas ammonire behandeld, gaven

12,171 grrn. : koolzur e kalkaarde, beantwoordende aan 13,476
gr ill. chl oorcalcium.

100 grm. dus l1:i,86'. grrn .

3. Bepaling van het Jlrfagnium.

Vit 84.9~8 .gr m. moederloog ste lde men op bekende wijze

10,027 grm. gegloeide phosphorzure bitteraarde daar, waarin

3,6769 grm. magnesia, of 2,25368 grrn. magnium j

WO grm. moederloog beantwoorden dus aan 2,65301 grm.

magniurn.

,~ , Bepaling van het Joodmaçnium.

20,22 grm . mo ederloog met water verdund en genoegzaam

chloorpalladium bijg evoegd, gaven joodpalladium, dat na 24. uren,

op een filtrum verzameld en goed gewasschen zijnde, bij 50

60° C. aan de lucht gedroogd , 0,2538 grm, woog. Hiervan

w erd 0,159 grrn. in een platinakroesje allengskens tot gloeilens

1:>5

toe verhit, waarbij het jodium in dampvorm ontweek ; vervol

gens nog eenen geruimen tijd met de blaasbuis de hitte vermeer

derd, tot dat het palladium in zuiver metaalachti gen staat over

bleef, hetwelk in een aga atmortiertje fijn gewreven ee n graauw

zwart gedeeltelijk metaalachtig glinst er end ' poeder daarstel
de. Het woog naauwkeurig 0,0'17 grrn. Berek ent men deze

hoeveelheid palladium tot joodpalladium , dan verkrijgt men

0,1 584.83 grm.; het gering verli es 0,000517 grm. moet aan

eenig water toegeschreven worden, dat het joodpalladium aan

kle eft. Hieruit volgt , dat joodpalJadinrn tu sschen 50 en 600 C.

aan de lucht gedroogd , als zoodani g onmiddelijk tot palladium

berekend in de verhouding van 159 tot 47 en vervolgens het

palladium tot jodium, men zeer juiste resultaten verkrijgt.

Ik heb deze proef eenigzins breedvoerig medegedeeld, om

dat volgens Lassalgne (L. Gmelin, Handbuch del' Chemie)

het in de lucht gedroogd joodpalladium nog 5,05 % water

zoude bevatten, hetwelk in de berekening een aanmerkelijk

vers chil zoude moeten te weeg brengen en ook omdat volgens

den hoogleeraar Mulder het bij JOO C. gedro ogd joodpalladium

reeds een gedeelt e jodium zoude verloren hebb en.

Bovenvermelde 0,2538 grrn, jo odpalladium beantwoorden

aan 0,075023 grrn. palladium en aan 0,177952 grm. jodium

(dus O,00082ä grm. verlies).

. 100 grm moederloog bevatten dus 0,88008 grm. jodium of

0,96831 grm. joodmagnium.

Ö. Bepaling van het Broommaçnium.

Het flltraat van het joodpaUadium (4) .behandelde men met

zwavelwaterstofgas, verwarmde, filtr eerde van het gevormd

zwavelpalladiUI~, voegde bij het filtraat sa lpeterzuur zilveroxijde,

verzamelde het 'prrecipitaat , hetwelk men na het goed uitgewas

schen en in water verdeeld te hebben, met zwavelwaterstof

gas volkomen ontleedde. Het zwavelzilver filtreerde men af en

verzadigde het filtraat m et koolzure barietaarde en dampte tot

droogwordens toe uit. Het verkregen zout behandelde men

met alkohol 92%, filtreerde, dampte het filtraat uit en behan-
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7 , Bepaling van het Chloorsodium.

6. Eepall'ng van he; Chloormaçnium.

D(~ verhouding, in welke hel joodmngniurn lol het bl'OOO1
mugnium stnat , is O.9G8J I tot O,OfH:EW. Neemt men deze

verhouding aan als dezelfde, voorkom ende in het mineraalwater,
dan zoude men eenigzins benaderend het hroommagniurn, daarin
bevat, kunn en herekenen. Op deze wijze komen op 100 grrn,
mineraalwater 0,0004152 grrn, broomm agnium,

De anaIijse der moederloo g is in alle opzigten hoogst be
langrijk en wel voornam elijk, omdat daaruit blijkt , dat 1000
pond en moederloog ruim 91/2 pond en Joodmagnium , of 8,8
ponden jodium bevatten.

Het jodium uit het mineraalwater te Assinan meer in het
groot te bereiden , zoude zonder rnoeijelijkheden kunnen ge
schieden, w anneer men daart oe zou w enschon ovcrtegaan. Den
chef der geneeskundige dienst Dl', Bosch, wien ik gele
genheid had, gedurende mijne aanwezigheid te Assinan, in de
7 palen van daar verwijd erde dessa Seleenton te spreken e n
opmerkzaam te maken op deze jodiurnbereiding, heeft mij
uitgenoodigd te Assinan proeven meer in het groot te nemen
en mij iets later van de benoodigde ketels enz. voo rzie n.

Ik geloof niet, dat in Indië reeds proeven omtrent jodium

bereiding op eene grootere schaal gedaan zijn, daar men wei
nige jaren geleden nog niet eens de aanw ezigheid van het
jodium in minerale wateren wist te bepalen. Ik zal dus eenig
zins breedv oerig deze proeven hier mededeelen.

1, Behandelt men de moederloog met chloorgas', dan ploft
jodium neder. Verwarmt men nu deze jodiumho udende vloei
stof in eene glazen r etort all engskeus tot kok ens loe en laat
ze gedurende eenigen. tijd zacht koken , dan wordt het jodium
uitgedreven , dat zich eerst in den hals del' r etort en vervol
gens in den afgekoelden ontvanger verzamelt. Deze wijze in
' t klein aangewend, heeft mij altoos goede ,uitkomsten gele
verd; doch in het groot kon ik deze 1e Assinan niet volgen
w egens gebrek aan eenige benoodigdh eden hier toe.

2. Behand elt men moederloo g met koolzure potas sa , welke
men uit de asch van het verbrand hout bereiden kan , dan
ploft koolzur e kalkaarde neder en chloorpotasslum gaat in de
vloeistof over, Bevrijdt men deze van de koolzure kalkaarde en
voegt daarna zwavelzuur koperoxijd e en zwavelzuur ijzerprot-

r

bevatten grm.

17,912636
15,864
9,700328
0,96831
0,064326

Tota al der vaste deelen 1~4,5096

55,4904.

Resultaat,

"
"

magnium
"

Water

"
Jood
Broom

100 grrn. moederloog
Chloorsodiutn

calcium

0,097192 grm. en afge trokken van de ge
heele hoeveelheid magnium, geeft 2,555818 gr ill .• beantwoor
dende aan 9,700:328 g J'1l1. chloor rnngnium.

Voor 100 grrn. moederloog bcdrnagt de hoeveelheid jood-.
br oom- en chloormnguiurn en chloorcalcium te zarnen 2G,!)!)(jfl()
grill.; afgetrok ken van de geheele hoeveelheid vaste dcelen ,

blijft 17,912(H grrn, ohioorsodium.

De geheele hoeveelheid magnlum in 100 grrn. moederloog

is volgens (3) 2,65301 grrn, Hiervan is gebonden
aan het br omium ;:::::: 0,00806J grm. en

" "jodium ;:::::: 0,088231 "

delde het gedroogd zout met absoluton alkohol, ûltr ecrde en.

dampte het filtraat wederom uit. Zoo doende woog het VCI'

kregen br oombar yum, volkomen droog , 0,021 grrn. , bevatten,

de 0,0 I] 1Di:) grm. br omium.
100 grrn. moederloog bevatten dus 0,01)ö365 grm. bromium

of 0,06 '.326 gr rn. br oommagnlum.
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oxi,fde bij, dan wordt 1/2 joodkoper nedergeploft , da t . men

voorz igtig droogt. Dit joodkoper is altoos met eenig zwavel

zuur ijzer oxijde verontreinigd en wordt op de bij I~ aan ge

gevene 'wijze behandeld. .

3. Giet men de moederfoog in ccne retort, die hoogstens

tot de helft daarmede gevuld mag wezen en voegt hierbij

eene genoegzame ho eveelheid eener oplossing van zwavelzuur

kop ero xijdc in water, d~n vormt zich 1/2 jo odkop er en vrij
jodium wordt afgescheiden. Verwarmt men nu lot kok ens too ,

waarbij men voorzi gtig zijn mo et om de vloeistof in de retort

niet te doen overlocpen en laat men eeni gen tijd kok en ,

dan wordt hel vri] jodium uitgedreven, helwelk zich in den

ontvanger verzamelt en het joodkoper zet zich, gemengd met

zwavelzure kalkaarde op den bodem der retort neder. Men

verzamelt eindelij k het joodkoper on laat het droegen.

4, Het volgens de eene of and er wijze verkregen joodkoper

ro ert, men met water lot ecne pap, verwarmt en voegt eene

gen oegzam e hoeveelheid eener oplossing van zwavelpotassium

bij; daardoor wordenzwavelkoper en joodpolassium gevormd.

Hel is goe d , dat men het zwavelpotasslum in eene geringe over

maat aanwende. Men voegt nu meer water bij, verwarmt bij

kans tot kok ens toe, filtr eert en wasebt het zwavelkoper goed

uit. Het filtraat dampt men tot droogwordens to e uit, be

handelt het verkregen zout met alkohol, dampt uit, waarbij

het joodpotassium blijft, dat men zwak gloeit, in water op

lost en wederom tot droogwordens toe uitdampt.

De hoeveelh eid j odium, die ik gedure nde eene maand te Assi

nan bereiden kon , w as afhankolijk van de hoeveelheid min eraal

water , die dagelijks tot moed erl oog kon gebrag t w orden.

Met 2 kop eren bckkens , bevatt end e ongeveer 400 Ned. kan

nen, een blikken ketel van 80 en tw ee kleine kop er en ketels

ieder van I0 kannen water inhoud, kon ik in de 2!~ uren

gemiddeld 760 Ned. kannen water verkoken, zoodat de geheelo

hoeveelheid van het gedurende :31 dagen verkookt mineraalwa

ter 23,5.Hi kannen bedraagt. Van den 2dcn tot den 18den

Norember morst ik hiertor mineraalwater uit de oude w el I,.
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gebruiken, welke hoeveelheid 125~Q Ned . kannen bedroeg. HeL

soortelijk gewigt van dit water wa s gemiddeld nog iets mind er

dan 1,012167, Het water was dus altoos met gewoon water

verdund geweest. Van den 18d en Urn. den 2den .Dec. gebruikte

ik 11005 kannen water van J,0139 soortelijk gewigt uit de

nieuwe wel, die ik den 17den November gevonden heb en

welke ik hierond er beschrijv en zal.

De moederloog verkregen uit deze 235~5 kannen mineraal

water werd op jodium bewerkt zooals boven bij 2 en vcor

namelijk bij 3 opge geven is. Het verkregen vr.~· jodium woog

ruim één pond Arnsterd. Het joodkoper , dat volgens de the

ori e ook een pond jodium bevatten moest, verdeelde ik in a
deel en , waarvan het eene deel op joodpotasslum bewerkt is

als bij I.. aangegeven. Het verkregen joodpotassium woog !) I('J.

Arnsterd. onc. '

1\1et de twee and ere deelen beproefde ik de methoden, door

glo eijen van het joodkoper met bruinsteen, en door sterk ver

hitlen van hetzelve met bruinsteen en zw avelzuur; doch geen

dez er methoden heeft mij goe de uitkomsten geleverd. De re
den hiervan is 'mij thans nog onbeke nd.

Voor een' lijder, die gedurende mijn verblijf te Assinan dit

minera-alwater tot zijn e genezing w cnschte te beproeven, moest

een bamboezen woonhuis gezet worden. Door het reeds bo

'Yen nader beschreven terrein liep eene nag enoeg 10 voeten

breede en tamelijk diepe geul, welke eerst gedempt moest

w orden. De daartoe benoodigde aarde w erd digt bij de oude

w el w eggenomen en alsto en w erd de eigenaardige kleiaarde

gevond en, waarin minerale wateren van deze soort meestal

opwellen. Deze met min eraalwater doordrongene kleiaarde ,

gewoonlijk " Salzthon" ge noemd, slechts weinige voeten lig

gende onder eene gewone, door ontl edin g van tra chietische

steenon gevormde aarde, is betrekkelijk hard, van blaauwach

tig grijze kleur, w elke na het droegen meer geelachtig graauw

wordt. Met zoutzuur overgoten, ontwikkelt ze in 't begin

Benig koolzuurgas; het zoutzuur lost echter slechts een klein

gedeelte van haar op; in deze oplossing vindt men aluin-



aard o , eenige kalknarde , bilteraarde , ljzerp rotoxijd e en sporen
van zoutzure ammonia (0). Het in zoutzuur onoplosbare ge

deelte bestaat uit kieselaard e , aluinaard e , kalkaarde, eenige

bilt eraarde en sporen van ijzer- en mangaanzout en. Boven
dien bevat zij nog spor en van chloorsodiurn en van andere
zouten, die in het mineraalwater aanw ezig zijn.

Deze kleiaarde, die 1'\.0 . van de oude wel zeel' schoon waar
te nemen en van eene oenigzins schiefera chtige structuur is ,
schijnt in eene tamelijke uitgestr ektheid voor te komen en
juist op deze plaats het hoogst opgeheven le zijn en van hiel'
allengskeus afnemend e zich al meer en meer in de diepte van
den grond te verli ezen. Val} daal' ook, dat deze kleiaard e in
de oude we l gezien,. reeds meer dan een voet dieper be
gint , ofschoon de afstand slechts we inige voelen bedraagt.

Noordoo slelijk van de oude wel , op geringen afstand van
haar, heb ik den 17c1cn November eene opening van 3 voc
ten lengte, 2 voeten br eedte en 3 1/2 voeten diepte laten ma
ken en werd verrast te zien, hoe daardoor in een tijdsverloop
van 2 ur en eene hoeveelheid van l DO Ned. kannen mineraal
water van 1,0139 soor lelij l[ gewigt verkr egen kon worden; des
avonds viel een hevige regen, die den geheelen nacht aan
hield. Natuurlijk was den 18den November de nieuw e wel
met regenwatel' zeer verslapt. Ik liet dadelijk een bamboezen
huisje met een goed allang-allang dak boven deze w el zetten
en schepte haal' geheel ledig. Il et nieuw opko mend mine
raalwater had wed erom een soor telij k gewigt van 1,0139
en was onvermengd. (Do oude wel, die door dien regen
zeer versla pt werd, had 3 dagen noodig , om tot het gemid
deld soort elijk gewigt 1.012167 te komen).

. Nadat de nieuw e wel lol den 2'l sten November geobscr
vecrd en ik tot het resu ltaat gekomen was , dat zij altijd mi
neraalwater van constante sterkte opleverdc , heb ik haar ver-

(*) D e voor het onû eraoek ged iend hebbende kleiaarde was vooraf

ged uren de 3 maanden aan de lucht blootgesteld geweest.
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groot (lengte en diepte 4, br eedte 3 voeten) zoodat dagelijks
2000 tot 2500 Ned. kannen water verkregen konden worden.

'Vilde men de hoeveelheid water nog verm eerd eren, dan moet
de wel in hare lengte vergroot w orden ; hierdoor zoude,
wanneer zij doelmatig begrensd mogt zijn, de hoeveelheid mi
nera alwater meer dan verdu bbeld kunn en word en.

Het waler der nieuwe wel heeft eene constante temp eratuur van
79 tot 79,1 0 F.; smaak sterk zoutachtig bitter; reuk zwak naar
zwavelwaterstofgas; het heeft alle eigenschappen reeds bij het
mineraalwater der oude wel opgegeven, echte r in eene eenigzins
grootere mate.

19S,2l6 grrn. water gaven door uitdampen 4,Ol grrn. zout;
100 water dus 2,0228 grrn.

Hierna ar laat zich berekenen de zamenstelling, gebaseerd op
<Ie zamenstclling der vaste deelen, verkregen in 100 grm. wa
ter van 1,Ol2167 soorte lij k gewigt.

100 gr. water bevatten vaste deelen grrn, [ , \V.

Chloorsodium 1,83Hi7

"
calcium 0,113922

"
magnium 0,035719

Jood
"

0,0075-\6
Broom

" 0,0005013
. Zwa velzur e kalkaard e 0,001696.~

Koolzure
"

0,00'll17l

" magnesia 0,0017217

"
ijzerprotoxijdc O,OOO?>O10ä

v Kiesolaarde 0,0002294.

Totaal 2,0203239ä

Als kontrole hier van kan dienen de directe jodiumbepaling.
198,24-6 grrn. water gaven 0,019 grrn. gedroogd joodpalla

dlum.

100 grrn. water bevallen dus 0,00673!~ grrn. jodium of
O,007!~1 grrn. joodmagnium.



} sporen.
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Het koolzuurgas en zwavelwaterstofgas in deze wel, heb ik

niet bepaald.
Uit het novonstaande blijkt, dat slechts water van t,0139

soortelijk gewigt zuivel' mineraalwater is en dat de analijsen
van dit water van minder soortelijk gewigt , met door gewoon
water verslapt mineraalwater bewerkstelligd zijn, alhoewel de
bepaalde beslanddeclen altoos in eene zekere verhouding bÜi
ven moeten.

Ook het mineraalwater, dat in hel scheikundig laboratorium
te Utrecht tot onderzoek diende, was geen zuiver mineraal
water, want t 00 grrn. water gaven 1,8023 grm. vaste deelen ,
bestaande uil Chloorcalcium 0,1013 grm.

" magnium 0,0571 "
sodium 1,633.t "

Joodrnagnium 0,OU78 "

Silica 0,0027 "
Koolzuur eerste ijzeroxijde
Organische stoffen

In deze analijse zijn niet vermeld koolzuurgas, zwa velwa
terstofgas, koolzure kalkaarde, koolzure bitteraarde; ja zelfs
de hoogleeraar Mulder vermeent, dat deze stoffen niet wer
kelijk tot hel mineraalwater behooren en slechts door uitloc

ging der aardlagen met regenwater bij het mlnoraalwater
gemengd zijn. Op de plaats zelve overtuigt men zich, dat
dit niet waarschijnlijk is, Ook te Gebangan , waar door de
regelmatige opborreling van koolzuurgas de vorming van koolzure
aarden gegeven is, die ook werkelijk na een zeker tijdsver
loop zich als een vliesje op de oppervlakte van het water in
de bron afzetten, zijn door den heer I\I ulder deze koolzure
aarden niet waargenomen, hetwelk zijnen grond mag hebben,
in het tot onderzoek toegezonden water ,hetwelk waarschijn

lijk reeds dagen lang in de wel gebleven en na wegneming
van het vliesje, helder' vergaderd was.
. Psychrometerwaarnemingen tusschen den 2ästen September
ïhn, 3 October te Assinan gedaan, hebben -de volgende uit- 
komsten geleverd.

I .
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1. De gemiddelde temperatuur' was gedurende dien tijd
26,35 0 C.; de laagste stand den 26sten September 's morgens
6 uur 19,80 C. en de hoogste den 2den October 's mlddaas
'Jr 3" C eol!:? uur .'j.,o ., dus een verschil 1'<111 H ·,2° C.

2. Het gemiddeld gewigt water in dampvorm begrepen in
een kubielmieter lucht heeft 19,9176 grm, bedragen; gelijk aan
een volumen waterdamp bij 0° en 0,76 rn. van 2l574,46 C. C,
of van 26938 C. C. bij de gemiddelde temperatuur,

3. De betrekkelijke vochtigheid was gedurende dezen tijd
82,101 ten honderd.

~" De gemiddelde temperatuur 5 voeten onder den grond
was 28,170 C, ,

Ten slotte moet ik hier nog mededeelen, dat digt bij de
minerale bronnen te Assinan een ravijntje zich bevindt, dat
eenen uitnemend sterken jodiumachtigen reuk verspreidt. Het
daarin bevatte water houdt ook werkelijk joodrnagnium ; het
het is als een zeer verdund mineraalwater aan te merken,
dat door den grond doorzijpejende , zich in dat ravijntje met
eene daar langs loopende kleine beek gédeeltelijk vermengt.

( Vervolg hierna).




