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lU l l/ cr afc bron , genaamd Pcluntuctutun , Ie (,' OCIIUIIlj sahuri

/labjj Socrubajo:

D en f3d cll Octobe r 18 \8 o n tving ik vun d en Chef der ge 

neesk undi ge d ie nst ecni go kruik eu tn in eru al w al er , d ool' den

h eer W assink , dirigeren den olücier vuu gezond he id J kl. , u it

genoemde brou vergaderd.

De heer Kreij enbcrg , upothck or der lId e kl asse te So crabn]a

had de goe dhe id ge hud , de bron te gaan opzoeken en "'<I S

d aard oor in a el cacuhcld de vol gou de beschrij ving te cevcu (1ltJ 0 ~, 0 0 I -

(1) Dr. P . Bleeker de elde omtrent de bronnen te Goenoeng sahari

vr oeger re eds het volgend e me de,

Gceu oeng snhar i l ig t op 8 pa len ufstrmds Van S ourabnij a a nu de K uli 

mu s en is cene kl eine dessa , welke tot ven partikulicr lan d beh oort.

D e l ink eroever der K alimus of K edlrl- r ivi cr gaat hiel' l,lotsuli ng over in

een Inng heu velachti g te r re in. Men Lckl iu.t cl' ecu H ij stci l he uvcltj o " '" 1

ongeveer (,0 voete n h oogte op welks top het eenvo udige Iaurlh ni s V, 11l

G ocuocn g sah.cri is gebonwd , en volgt dan ecu voct.pad , het welk naar

het nabij gelegen gm flcc kcu van den in 18;;7 o verleden ruud van Judic

Jl oth cubühlcr gele idt. V an hi er daalt 1l1~ 1l in ecu kleine vullci , ol' we l-



Om do bron te b ezoeken volgt men van Socrabaja den
groe ten postweg over Java lan gs de Kalimas , tot bij W ono,

krorno , en voorts den daar afgaanden weg naar het distrikt
Lengkir , die op den w estelijken oe ver blijft voorüoop en, Te

Goenocng saha ri aange ko me n , verl aat men he t rijtuig en beklimt
eonen ongeveer 80 voel hocgen , stellen heuvel op welks top

hel zoogenoemde hoerenhuls staat, Vervo lge ns loopt de w eg ecni-

kcr bodem zich ecn e br on bevindt, welker water door d e in lan ders Pe
lantoenqan en AJ e,' poeli wordt ge noemd. Deze bron is door een ham

boe zen dak tege n den regen beschut. Zij vormt een bekken van ongeveer

J2 voeten lengte, breedte en diep te en geeft ove rvloedig water, h etwclk

u it den bodem van het bekken opwelt. D it water blee k , na gedaan on

derzoek , vee l Jodium te bevatten en h oezeer de hoeveelheid daarvan nog

n iet b epaald is, bestaat er vooru itzigt , dat binnen ko rt cene kw an titatieve

analyse va n h etzelv e zal worden pub liek gemaakt , verm its de hee r W assink

ecnige kr uiken, met het wa ter gev~ld , ter naau wk ouri gc analyse , na ar

he t scheiku ndig lab oratori um te B at nvia ver zonden h eeft. I k geloof da t

h et een der belangrijks t e m inerale wat eren is en da t het met vrucht in de

groo te hospitalen zal kun nen aangewend worden E en groo t voor deel Van

di t water, boven dat de r wateren van Pelan toengun (op de grenzen vun

P ek alongan en Sauia rnng ) , Gehangun en Ngass inan (A ssinan) bestaat in

zijnen ove rvloed en gem akkelijke verkrijgbaarheid, k unn eud e h et in g roo tc

ho eveelhe den, zon der noemenswaardige t ran sport kosten , n aar Sc eru baja

worden vervoer d. Ge lijkt ijdig' met het water welt aardolie ui t den bod em

op en verzamelt zich , hoczoor in geene groote hoeveelheden , aan de op

pe rvlakte. De I nlanders bezigen he t wate r tot het make n van ecn e SOOl't

van gebak , do ol' h en koe ioë po eli genoemd , na ar hetwelk men het de n

na am van ajer poeli gegeven he eft. Den naam P elantoeuqa n h eeft d e bron

erlangd naar de aardolie (minjakh lantoeng) welke zij opgeeft en welke

de inl anders van har e opp ervlakte vcrzamelen.

W estelijk van deze h oofdbron zijn n og talrijke an de re bronne n , dee ls

zuive re aardolie op levere nde , d eels r ijk aan water en aa rd ol ie . Geheel

h et terr e in is zoodanig met aardol ie bezwangerd, dat men op vele plaatsen

slechts een gat in den bod em beh oeft te boren , Olu aanmerkelij ke h oeveel

heden daarvan te verzamelen. D e inlanders houden zich m et di e inzam e

li ng vlijtig bezig, ku nn end c zij de aardolie te Socrabujn tegen goe de

prijzen van de hand zetten. D e wellen be vinden zic h ni et allee n op he l.

la nd Gocnoeng sahar i , maar oo k op den aan hetze lve grenzende n gOIl
vernemeutsgrond . " Zie. Fraqmenten C I~lIcr reis OL~ er Java in 'rjj d~chrjft

voor Xol1. In dië .l aarg . !84~1 DI . 11 r- 18 on 19.

I '

ge honderden p assen over een ' he uvel van ongeve er iOO lol H,
voet en ho ogte, waar m en de grafslede vau een en raad van
Indië passeert. Van daar daalt men langs ccne digt met doo rn 

achtige acaci ën begroeide steile hellin g en hereild een smal dal .

in w elks b egin in het oostn oordoosten onder de s ch adu w

van ee n' ouden Tam arindeboom en van conc Salmalin , de
bron ligt, w elk e volgens den heer Wassiuk Pelcmtoenq an

heet, doch bij de Inlander s algerneener ond er den naa m ",111
Ajer poeli (I) bekend is. Te Soe ra baja w ordt het water kortweg

Ajer Goenoeng suhuri genoe md.

Genoemd smal dal is gevor md door twee van het oostnoord
oo sl en naar het westzuidwesten loop ende hcuvclrcijcn , van
hetwelk de ee ne heuvelrei die is, wel ke men, VUil den we g

kom ende, pa sseert. Aan den voel der t we ede, m et de eerste

gelijkl oopende heuv elrei , ligt de minerale br on.

Oostnocrdoostcliik van deze is het dal do or begroeide uau
ho ogten h egr ensd , w elk e dool' hun groen een aan genaam

gezigt aanbied en. Hier en oo k ach ter deze aanhoogten zijn oe

n ige geme tse lde badplaatsen (gcdings) , omtrent w elker lijd van

oprigling niets bekend schij nt te zijn. Het is opmerken s

w aardig, op ee n' de l' heuvels badplaatsen te vinden, tam elijk

ver van de r ivier en van het rnincrualw atcr verw ijderd.

De Inlander s w elen cl' niet s van te zeggen, dan da l zij zeer

oud zijn.
De beide hel dal vormende lJeuvelreijen, zijn \' 0 0 1' zoo vel'

men zien ka n , w oest en onbebouwd, en slechts met de

reeds genoemd e acacln's b egr oeid; de bodem is alluviale t:l'Ond

en bevat veel kleiaarde.
De in het jaar 18'1·9 ged an e boorproeven tot op ocno diepte

van on geveer GOO voeten, leverden niets ander s op , da n ceue

vcr solt blaauwzwarte , gedroog d wat ligter gekl eurde vetachtige

kl eiaarde. Hij ccn o t weede bo orproef kwam men op oen ige

lagen gipss pa allL en op aardo lie. Aan de llcllill t,on is deze

( 1) I11injan poeh bet eekc ut :wrü(,]ic
I. 20
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kleiaarde met zand en kalk vermengd. De overal verstrooid lig

gende steentics beslaan uit meer of min ontleede ijzcrhou

dende aluinaarde en kalksilikaten .
De bron zelve, die sle chts door een atappen dak tegen den re

gen beveiligd is, vormt een vierkant van bijna 3 meters lenglo

en gelijke breedte. De diepte des waters vond de heer Iüeijen
berg 2,12 meters ; doch in de drooge moesson, wanneer

de Inlanders geen gebruik van dit water maken en het water

over de randen heen loopt, zal de diepte ongeveer ~ me

lel' meer bedragen (1).
De hoeve elheid water , die de bron oplevert, is niet met

juistheid bepaald.
Wanneer in den regentijd de bron 's morgens half ledig ge

schept is, ziet men den anderen dag omslreeks denzelfden tijd
het water nog niel geheel weder tot dezelfde hoogte ge

stegen.
Het mineraalwater is met eene dunne laag aardolie bedekt

en heeft, in de bron gezien, een vuil groenachtig bruin aan
zien, ofschoon het in een drinkglas zich helder vertoont.
Overal in de bron ziet men ontwikkelingen van koolzuurgas.
De temperatuur van het water 82° F. bij 87° F. luchttem
poratuur, Hot in de drooge moesson overloopende mineraal

water, loopt tussch en de beiden heuvelreijen en trekt op 300

passen afslands van de bron spoedig in den grond.

Scheikundig onderzoek van het water.

Het water heeft eenen zout- en ecnigzins aardolieachtigen ,

naderhand een weinig alkallschen smaak en zwak aardolieach
tigen reuk. Soortelijk gewi gt bij 27° C=1,01246. Reakti e alka
lisch. Schenkt men het in een glas, dan beginn en zich kleine

( 1) In het begin dezes j aars hec ü de heer R reij enh erg op ni euw (1cw
br on bezocht. H ij vond haar hijn a ledig , ofschoon het wat er bij voort

during uit den bodem opborrelde ; een bewijs van bet veelvuld ig ge 

bruik van dit wat er, De gedaante der bron van bi uuc u is die van een'

t rc cht er.
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gasblaasjes op den bodem en, hoezeer minder, aan den binnen 

wand van het glas af te zonderen. Allengskeus wordt het

walm' troebel en een dun wit vliesje zet zich op zijne opper
vlakte af.

Met een zuur behandeld ontwikkelt het water veel koolzuur
gas. In eene glazen retort gekookt en de dampen door ba

rietwater geleid , wordt daar eenige koolzure barietaarde ge

vormd en het water wordt troebel ten gevolge der vormin g van
een witachtig praeclpitaat.

Tot droogwordons toe uitgedampt, blijft een wit zout achter,
hetwelk na sterk verhit te zijn. donkerder van kleur wordt.

Het is weinig hygroskopisch, kleurt voor de blaasbuis de
buitenste vlam geel, is oplosbaar in zoutzuurhoudend water
lot op een weinig kieselaarde na.

Het gekookte en gefiltreerde water geeft met ammonia en
phosphorzure ammonia eenige phosphorzure bitteraarde-ammo

nia. 'Vas het mineraalwater echter vooraf tot droogwor
dens toe uitgedampt, het zout sterk verhit, vervolgens met ge
destilleerd water behandeld, dan verkreeg men eene vloeistof,
die nij van magnium was. Al het in het water aanwezige
magnium is dus als koolzure magnesia daarin bevat.

Het gekookte en gefiltreerde water met zoutzuur verzadi gd, tot
droegwordons toe uitgedampt, met weinig water en chloor

. platina behandeld, uitgedampt en met wijngeest opgenomen
zijnde, was geen potassium te herkennen.

Eenig water met potassa gekookt en een staafje met zout
zuur cr over gehouden, had niets ten gevolge.

Moederloog met amylumpap en chloorwater behandeld, vorm
de zich dadelijk [oodarnylum, Na bijvoeging van meer chloor
water werd de vloeistof geheel helder.

Gekookt water, met salpeterzuur en zoutzure barietaarde be

handeld, bleef helder.
Met salpeterzuur en salpeterzuur zilveroxyde ontstond een

praecipitaat van chloor- en joodzilver.

Gekookt en gefiltreerd water, met chloorammonium en am

monia behandeld, bleef helder.



(;ekookt, gefillreerd en met zoutzuur verzadigd water, met
gipsoplossing vermengd, bleef helder.

Hot gekookte en gefiltreerde water bevat dus sodium , jo-
dillln , chiorillln en koolzuur.

Do gedurende het koken zich afgescheiden hebbende doelen
Zi,jll geelachtig wit en oplosbaar in zoutzuurhoudend water
onder ontw ikkeling van koolzuurgas tot op eenige kieselaarde na.

Deze oplossing is zonder reaktie op zoutzure ûarietaarde,
bevat kalkaarde. bitteraarde en sporen 'l!an yzeroxyde.

Behalve deze bestandd eelen bevat het water ' nog koolzuur 
'jas , waarin de koolzure aarden opgelost zijn en sporen van
~: wavelwaters torgas , kenbaar door arnylumpap en jodiumtink
tuur en cindelij lr nog sporen van organische stoffen.

Euxmtitatieoe analyse.

L Bepaling der Vaste deelen:

109,729 grrn. water uitgedampt, gaven 1,730 grrn, zout ,
waar van na behandeling met gedestilleerd water 0,021 grm, on
opgelost bleven.

100 grm. water bevatten dus 1.5766 grm, zout, bestaande
uit 0,0 19138 grm. in wat er onoplosbar e deelen, en
., î ,!i571i ö2 " " " oplosbare "

2. Bepaling van het Jodium en het Joodsodium-

158,1 grrn. water met salpeterzuur verzadigd en met chloor
palladium behandeld, gaven [oodpalladiurn, dat gedroogd 0,007
gr rn. woog, en 0,00-'1-9196 grrn, jodium bevatte.

100 grrn. wat er bevatten dus 0,0031117 grm. jodium, ge
vende 0,003685 gr ill. joodsodium.

:t Bepaling van het Chlol'ium en het Chloorsodium,

109,729 grrn. water gekookt , gefiltreerd , met salpeterzuur
en salpeterzuur zilveroxyde behandeld, gaven chloor- en jood
zllver, gesmolten 2,98 grrn. wegende.

100 gl·m. wat er dus 2,7158 grm .
100 grrn, water bevatt en 0,0031117 grrn. jodium, beant-

wo ordend e aan 0,00577 grm. joodzilver. Na aftrekkig van dit
joodzilver bleven 2,71003 grm. ehloorzilver over , bevattende
0,66857 grm. Chlorium en gevende met 0,43937 grm. sodium
1,10794 grrn. Chloorsodium.

4. Bepaling der Koolzure soda.

219,458 grrn. water gekookt, gefiltree rd , nanuw keurig met
zouLzuur verzadigd, en met salpeterzuur zilveroxyde behandeld.
gaven 8,557 grm. gesmolten jood- en chloorzilver,

219A58 grrn. water bevatten volgens 3,-5,96 grrn. gesmolten
chloor- en [o odzilver ; dus 2,ö97 grm , chloorzilver beantwoo rden
aan koolzure soda, en wel aan 0,96382 grrn.

100 grrn. water bevallen O"i39181 grill. watervrij e Koul
zure soda.

Ö. Bepaling der Kieselaarde.

Uit 500 grm. water verkreeg men 0,002 grrn. gegloeide
Ki eselaard e.

100 grrn. water dus O,OOOfl gr rn.

6. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

180,820 grill. mluerualwater met zoutzuur tol op de helft uil
gedampt t gefiltreerd, bij het filtra at ammonia, ehlooramm onium
en oxalus arnmoniac gevoegd. gaven bij 100 0 C. gedroogd, oxa
las calcis 0,021 gr rn. wegende, door gloeij ing 0,014385 grrn,
koolzure kalkaarde gevende.

100 grm . water bevatten dus 0,007955 grill. Koolzure kalk
uardo , door spor en van ijzeroxyde oenigzins geelachtig gekleurd.

7. Bepaling der Eoolsure bitteraarde.

Het filtraat van het oxalas caleis met phosphas ammoniao en
ammonia behand eld. gaf bij toOo C. gedroogd O,OlG grm.
phosphorzuro bitteraarde-amm onia, na gloeije n 0,032976 grill.
ph osph as maguesiao gcvende , waarin 0,01 2092 grm. magnesia,
gevende 0,02iD6i grm, Koolzur e bitt eraarde.

100 grm, water dus 0,013806 grm.
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Minerale bronnen in de nabg"heid der dessa

lIfoloong, nabij Soerobajc.

( 1) D D dessa Mol oong is 3 palen van Tjankir, de woonplaats van den

kontroleur verwijd erd. De dessa Tjankir ligt op 12 palen afst nnds van
Soerahllj a langs eerren w el' nnngcnamcn weg en is gemakkelijk to bereiken,

Totaal der vaste doelen 1,57:2960

KoolZUUl'gas onbepaald.

Org. zelfstandigheden en zwavelwaterstofgas sporen.

De direkte bepaling der vaste deelcn gaf 1,5766 grm.

De hoeveelheid vrij koolzuurgas is gering en kan slechts aan

de bron met naauwkeurigheid bepaald worden.

Tuen de heer Dr. Onnen te Soerabaja in Januarij 1850 ten

behoeve der vaccine in het distrikt Goenocng kending (Hegenl

schap Socrabaija) reisde, vernam hij, dat aldaar in of zeer na

bij de dessa Moloong (1) eene zoutwaterbron bestond. Het

vermoeden, dat deze bron welligt gelijksoortige beslanddcelen

bevatten mogt , als de bron Pclantoengan te Goenoeng sahari

op ecnigcn afstand van l\'Ioloong gelegen, en ook gebrek aan

Lijd om zich tel' plaatse te begeven, deed hem den kon

t roleur den heer Schultz verzoeken, eenige l1esschen van dal

bronwater te vergaderen.
Van dit water zijn mij door den Chef der geneeskundige

dienst eenige l1esschen lot scheikundig onderzoek toegezon

den, vergezeld van een en officiëlon brief van den dirig. offi-

eier van gezondheid TIester te Soerabnja van den 9dcn Maart 181)0,

waaruit bleek, dat volgens den heer Schultz de bron op eenen

sterk afhellenden heuvel opwelt en de grond aldaar uit eene

witachtige aarde bestaat op een zeer rotsachtig terrein. Daar

bij was melding gemaakt van een kwalitatief scheikundig on

derzoek dezes waters door de heeren Rosenmeijer te Soerabaja

bewerkstelligd, waardoor de volgende bestanddeelen in het

water aangetoond waren: gebonden en vrij Koolzuur , Zwavel

waterstofgas, Chlorium , Jodium, Potassa, Soda, Magnesia,

Ealkaord«, Kieselaarde , Sporen van Ijzer en van Plantaar

dige stoffen. Genoemde heeren hebben ook het vermoeden ge

uit, dat het Jodium-gehalte van dit water sterker zij, dan dat

, van het water der bron Pelantoengan te Goenoeng sahari,

Ook de heer Kreijenberg heeft deze bron onlangs bezocht

en mij in de gelegenheid gesteld, het volgende omtrent haar

voorkomen te herigten.

Ongeveer 10 palen van Soerabaja verwijderd, op denzelf

den weg, welke naar Goenoeng saharl gaat, komt men voor

bij de tweede poststalion aan eenen zijweg, die regts van den

grooteren weg afgaat. Langs dezen zijweg begint men op te

klimmen tot men, na een klein half uur te paard gereden te

hebben, langs vele kronkelingen op een heuvelachtig terrein,

eenen heuvel van ongeveer 300 voeten hoogte bereikt, even

beneden welks top, aan de zuidzijde, eene bron voorkomt,

welker over den rand loopend mineraalwater bij het verdam

pen ccne witachtige zoutkorst afzet, die op deze plaats

aan den heuvel een eenigzins ijsvormig aanzien geeft.

Reeds op eenige afstand van de bron bespeurt men eenen

zwavelwaterstofgasachtigen reuk, die aan de bron zeer sterk

is. In de bron zelve heeft; eene rijkelijke gas ontwikkeling plaats.

Het water heeft daar een bijna melkwit aanzien en is met kl eine

kristallen bedekt; in een glas gezien, is hel echter helder. De

temp: was 920 F •. bij 840 F. luchttemperatuur. De bron, die

kunstmatig oenigzins verwijd schijnt te zijn, stelt cene ronde

kom daar van 3,2 meters doormeter en 0,38 meter diepte.

Eigenschappen van het nam' Batavia gezonden minerale water.

\1

i\ I

grm.

0/13918
1,10794
O,003(iS5
0,007955
0,Ot3806

0,0004

van ijzeroxyde

bevatten

Resultaat.

WO grrn. water
Koolzure soda (water vrij )

ChloorsodimTI .

Jood "
Koolzure kalkaarde met sporen

" bitteraarde

Kiesclaarde
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Reaktie zwak alkalisch; smaak prikkelend zoutachtig in hel
algemeen niet onaangenaam; reuk zwavelwaterstofgasachtig ;

soortelijk gewigt bij 27,5 0 C. temp. = 1,01932.
Gekookt wordt het water troebel onder afscheiding van een

wit korrelig praccipitaat , dat gedroogd, iets geelachtig van

kleur is. De dampen, gedurende het koken door barietwater

geleid, vormen koolzure barietaarde.

Tot droogwordens toe uitgedampt, blijft een wit glinsterend

kristalzout over, dat heviger verhit donkerder van kleur wordt.

HeL is eenigzins hijgroskopisch; op platinadraad voor de blaas

pijp smelt het tot eene waterheldere parel, daarbij eene

zeer kleine hoeveelheid witten damp uitstootende; na verkoeling

wordt de parel dof en neemt vele kleine scheurljes aan. Bij

zeer hevig en aanhoudend gloeijen vervliegt een gedeelte dezer

parel. In de binnenste vlam gehouden, was de buitenste geel

gekleurd.

Het kwalitatief scheikundig onderzoek heeft in het algemeen

dezelfde uitkomsten opgeleverd, als die, dool' de hocren Ro

scnrnoijer verkregen. Evenwel vond ik slechts spol'en van een

pouusasoiü en bovendien ammonia in eene niet onaanzien

lijke hoeveelheid, en sporen van zwcwelzuul'.

Kioanütatieoe analyse.

1. Bepaling der Vaste deelen.

132,266 grm. water gaven zout 3,304. grrn.

100 grm., water dus 2/~98 grm.

2. Bepaling van het Chlorium.

132,266 grrn. water gaven chloor- en joodzilver wegende

gesmolten 7,4936 grrn.

tOO grrn. water dus 5.6656 grrn.

Volgens 3 bevatten 100 grm, water 0,007886 grrn. jodium,

beantwoordende aan 0,014635 grrn. joodzilver , lietwelk al

<.;ctrokken van het chloor- en joodzilver 5,651 grrn. chloorzit

\'1]1' geeft, waarin 1,394.12 grm, Chlorium.

'/
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0. Bepaliilg van /tet Jodium en het Joodsodium.

2().1·,532 grm. water met zoutzuur verzadigd, met chloorpal;
Indium behandeld, gaven 0,03 grm. tusschen 50 en 600 C. in
de lucht gedroogd joodpalladium.

Na gloeijing bleven er 0,008795 grrn. palladium, beantwoo

den de aan 0,020862 grrn. Jodium en gevende O,02470~. grm.
Joodsodium.

100 grm. water dus 0,0093386 grm,

l~. Bepaling van het Chloorammonium,

1. 132,266 grrn. water met zoutzuur verzadigd, en tot op

een vierde gedeelte uitgedampt, vervolgens met potassa

oplossing in eene retort genoegzaam gekookt , de dampen

door zoutzuurhoudend water geleid, vervolgens dit water

met chloorplatina behandeld, bij zacht vuur tot droog

worden toe uitgedampt, met alkohol 35 0 behandeld, gaf

eindelijk chloorplatina .. chloorammonium bij, 1000 C. ge

droogd 0,038 grrn. wegende.

2. Bij evenveel water verkreeg men door behandeling met

genoegzaam kalkhydraat en potassaoplossing 0,0!l.1 grrn,

chloorplatina-chloorammonium; dus gemiddeld 0,0395 grm.
100 grrn. water dus 0,029864 grrn.

0,000 grrn, hiervan leverden door gloeijng 0,022 grill.

platinametaal , dus 0.0298(j!~ grrn, O,OI31!~ grm. platina,

beantwoordende aan 0,0071332 grm. Chloorammonium • waarin
0,0047155 grm, chlorium,

5. Bepaling van het Chloorsodium;

100 grm, water bevatten 1,39412 grrn. chlorium; gebonden

aan het ammonium is 0,004715 grm; , afgetrokken van de ge

heelc hoeveelheid, blijrt 1,389405 grm, over, gevende 2,3025
grm. Chloorsodium,

6. Bepaling del' Koolzure Soda.

264·,532 grm, water gekookt, gefiltreerd met chloorharyum

behandeld, gaf koolzure barietaarde , die in zoutzuurhoudend
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en afgetrokken ven de gehcele hoeveelheid, blijft 0,OD01J28 grrn.

Koolzuur, gelijk 45,ö80 c, c, bij 0° temp. en 0,76 meter druk.

Dit mineraalwater is zeer belangrijk. Het is het eerste in In

dië onderzochte water, in hetwelk het Chloorammonium in ecne

weegbare hoeveelheid aanwezig is. De hoev eelheid van in het

zelve bevat iodium is graoter, dan in alle tot dus ver nanuw

keurig onderzochte minerale wateren. Ten gevolge der eigen

aardige zamenstelling dezes mineraal waters, zoude hel bij

zonder geschikt wezen tot de bereiding van het iodium op
eene groote schaal ; want de dagelijksoho hoeveelheid water,

die de bron oplevert, is door den heer Kreijenberg op 21395
Ned. kannen bepaald. Indien hel soortelijk gewigt van het water

standvastig blijft, kunnen dagelijks bijna 1.7 kiloqram iodium
bereid worden. De opgegevene hoeveelheid water kan echter

nog aanmerkelijk vermeerderd worden, wanneer men don rand

der bron, waar het water er overheen loopt, doet ophoogen.

water opgelost, vervolgens met zwavelzure soda behandeld J

O,()5'~ grill. bij 100Q C. gedroogde zavelzure barietaarde gaf, be

antwoordende aan 0,2987 grrn. watervrije Koolzure soda.

100 grm, water dus 0,112911 grm. waarin 0,04663 grrn.

koolzuur.
7, Bepaling der Kieselaarde.

liet zout verkregen in 1, sterk gegloeid, met zoutzuurhou

dend water opgenomen, gaf 0,0003 grrn, geglooide Kieselaarde.

100 grm. water dus 0,000227 grrn.

8. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

265,228 grm, water met zoutzuur verzadigd, met chlooram

monium en oxalas ammoniae behandeld, gaf bij 1000 C. ge

droogde oxalas calcis , wegende 0,2755 grm,
Hierin zijn bevat 0,10568 grrn. kalkaarde gevende met 0,083036

grrn. koolzuur 0,188716 grrn. Koolzure kalkaarde.
tOO grm. water dus 0,07 t152 grm. Koolzure kalkaarde,

waarin 0,031307 grm. koolzuur.

9. Bepaling Koolzure bitteraarde.

Het fillraat der koolzure kalkaarde met phosphas ammoniae

behandeld, gaf phosphorzure bitteraarde-ammonia bij 1000 C.

gedroogd 0,121 grm. wegende.
Gegloeid gaf dit 0,08674 grrn. phosphorzure magnesia, waar-

in 0,031808 grrn. magnesia. I

100 grm. water bevatten 0,011993 grm. magnesia, gevende met

0,012765 grm, koolzuur, 0,024758 grm. Koolzure bitteraarde.

10. Bepaling van het Koolzuurgas.

409 grm water met ammonia en chloorcalcium behandeld,

gaven 2,232 grm. bij tOoo C. gedroogde koolzure aarden.

Het koolzuur werd in een kaliapparaatje gewogen; 2,141
grm. gaven 0,711 grm. koolzuur, dus 2,232 grrn, - 0,74122

100 grm. water dus 0,18123 grm,
Aan de kalkaarde is gebonden:::: 0,031307 grm.

" " bitteraarde " " :::: 0,012765 "
" "soda " " :::: 0,04663 "

Totaal:::: 0,090702 "

Resultaat.

100 grm. water bevatten

Koolzure soda (walervrij)

" kalkaarde

" bitteraarde
Chloor ammonium

" sodium

Jood "
Kieselaarde

Totaal der vaste bcstanddeclen

Koolzuurgas
Zwavelwaterstofgas

Koolzuur ijzerprotoxijde

Zwavelzure kalkaarde
Chloorpotassiurn

Broornsodiurn
Org, zelfstandigheid

grrn.

0,112911
0,071152
0,021758
0,007133
2,3025
0,009338
0,000227

2,528019

0,m.10528
Onbepaald.

Sporen.

idem.

idem.

idem.

idem.
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Op de Westclglce helling des heuvels, is cene twe ede bron
met helder mineraa l water, met zwakken reuk naar zwavel
water stofgas en aardolie, alhoew el op de oppervlakte van het

w ater geen spoor van aardolie , zich bevindt. De smaak van
dit water is zoutachtig ; de temperatuur 90° F. bij 8~ o F.
luchttemperatuur. Deze bron, P arras genoemd , levert eene
6 maal groote hoeveelheid water dan de boven vermelde bron;
zij vormt een langwerpig vierkant van 6,4 meter br eedte,
en 12 meter lengte en van 0,92 tot 1.12 meter diepte.

Kwantitatief scheikundi g is dit water nog niet onderzocht.
Het bevat ook veel jo dium.

Op de zuidoostzijde des heuvels bevindt zich voorts eene 3c zeer
merkwaardige jodium. bevattende minerale bron, waarvan de
heer Kreijenberg melding maakt. Deze bron is namelijk geheel
onder eene dikke steenkorst verb orgen, w elke uit het miner ale
water zelf door langzame verdamping gevormd is. Deze steen
korst bestaat voornam elijk uit koolzure kalkaarde, koolzure bit
teraarde, kieselaard e, aluinaarde en sporen van oplosbare zouten.
Hierin zijn eenige natuurlijke openingen, en andere door men
schenhanden er in gemaakt , door welke men een tro ebel
groenachtig mineraalwater ziet, waaruit zich koolzuurgas in
geringe hoeveelheid ontwikkelt . In een glas gezien , ver
loont het water zich echter helder. Smaak zoutachtig, reuk co
nlgzins aa rdol ieachtig. Temperatuur 8!~<> F. bij 84° lucht
temperatuu r. De diept e der bron is ongeveer 0,4 meter. De
natuurlijke openingen der steenen kor st bezitten eenen alge
rond en rand, grootc overee nkomst hebbende met in de nard e
geplaatste [avasche waterpotten, w eshalve deze br on ook Ge
nooit ioatce en de gehee le heuvel , waarop alle deze br onnen
voork omen , Goenoenq Genaak toatoe genoemd wordt. Het wa
ter deler laatsten bron zijpelt door de korst en vloeit langs

de zuidelijke helling des heuvels naar beneden, waar zich de
wateren dezer dri e br onnen voreenigen en een beekje vormen ,
dat volgens opgave van oenige inland ers in den grond zich ver
liest.
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