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Door den Japanseben sclreikundlgc O. \V. Keijemon is in

hel jaar 18'19 volgende bri ef naar Batavia gezonde n , die

dool' den Chef der ge neeskundige dienst Dr. 'V. Bosch mij ter

b eantwoording in handen ges teld is,

Van zoo veel ik w eet , is tot dus verre w einig of niets bekend

omtrent de beoefening der sch eikundige w etenschap in Japan

en da arom scheen hel mij niet onbelan gr ijk to e, dit w einige

hier bek end te maken, na vooraf daartoe verkregene goe dke u

ring van den Chef van ge noemde dienst.

De beantwoording dezes brteïs zal in den loop van dit jaar
naar Japan gezonde n word en ; zij kan w elligt aanleiding ge ven

tol eene wetenschapp el ijke korrespondentie, die de kennis be

lrekkelijk de beoefening der wetenschappen in Japan misschien

aanmerkelijk vermeerderen kan.

Letterlijke kopij van den brief.

" Er zijn in Japan sch eikundigen, die Hollandsche schelkun

"de le er en en proeven, maar hunne beproeving bestaat all een

" uil de Hollandsche bo eken niet uit den onderwijs van de Hol-

• I

" landschc scheikundigen zelven , dus vindt men er iets onnaauw

" keurigs en onduidelijks nit , w aardoo r de Japansoho scheikun

"digen hunne beproevin g niet kunnen voldoen. Om de he

" grijpelijkheid te verdedige n venvacht men den naam van de

"Hollandsche tegenwoordige b eroemde sche ikundigen te w eten,

"jaarlijks op de aankomst des schips alhier iets onnaauwkcurigs

"en onbegrijpelijks hun schrillelijk te vra gen en in ee n achter

" vol gend jaar hunnen antwoord te ontvangen.

"De volgende artikelen, welke gezuiverd moeten zijn, en

" 'Voor de onderzoeking der sch eikundigen gebruikt worden ,

" verwacht men in het aanstaande jaar alhier aan geb ragt te

" worden:
,,1 ons lakmoes.

" 10" kwikzilver.

,,5 " koolstofzuur soda.

" 100 vellen Iiltreer papier.

" 10 ons koper.

" 10 " ijzer.
,,10 " lood.

Vraagstukken.

,,1. Zijn el' planten , die "o or do lakmoes gebr uikt worden ?

,,2. De zuivere bereidin g van kwikzilver.

,,3. Tafel, waarop all e de soorten van middelzout geschre

ven zijn, welke zich naar oen en graad van dezelfs

verwarming en een e hoeveelheid van vochten vercent
gen.

" 4. Tafel, waarop de onderscheid ing van sterk te des alko
holgeest naar den graad van verwarming ges ch re ven

is.

,, 5 . Wat is de reden, dat, als men de van zwafel gemaak

te zwavelzuur gebruikt, dezelts r euk dool' geheele lig

eliaam verspreidt, als of men daarop sme erde, maar

dat men niets van die uitvindt, welke van bû srn ût

bereid wordt ? De eers te heeft gee n eigens chap

der voroeniging , maar w el de laatste vcreenigt zich



ijsvormig. - Han gt de reuen der beide onderscheiding
van atomen af?

,. 6. In Japan is een van de bûsmût genaamd Ijosirome, die

sommigen als dezelfde soort gebruiken, als de Holland
sche b ûsrnût. Doch de scheikundigen hebben naar hun

ne waarneming ontdekt, dat de genoemde Ijosirome

onder de mijnstoITen, niet ond er de echte busmût ge

rekend kan worden. Is er in Holland de naauwkeu

rige onderscheiding tus schen beide stoITen, die door

de scheikundigen tegenwoordig ontdekt is.

,,7. Het gebruik en de teek ening van vuurmeter door Ya
renheid."

(W. G.). O. W. KEIJEalON.

Bij dezen brief was een verzegeld pakje gevoegd met eenige

monsters van geno~mde Ijosirome , wa armede het volgende

scheikundig onderzoek is geschi ed.

Het is een metaal van sterk en tinglans • hier en daar blaauw

achtig aangeloopen, van bladerig weefs el, broos en van G,4~61

soortelijk gewigt, In eene opene glazen buis boven de wijn

geestlamp veehit , smelt het gemakkelijk lot een metaalkorrel ,

gemengd met weini g gesmolten zwavelantimonium ; sterker verhit

vormt ' het een' witten rook> dio gedeeltelijk den binnenwand

der glazen buis beslaat, welk beslag door verhitting geheel te

vervlugtigen is, gedeeltelijk ontwijkt en in het begin eenigzins

naar zwaveligzuur ruikt. Rotlookreuk was daarbij niet te

herkennen.

Op kool in de buitenste vlam verhit, smelt het dadelijk on

der uitstooting van eenen witten rook; - De gesmolten metaal

korrel blijft na verwijdering uit het vuur nog eenigen tijd

roodgloeij end en damp uitstootend, welke damp na verkoeling

zich gedeeltelijk als een nelwerk om den gesmolten korrel

verdikt. Herhaaldelijk gesmollen zijnde, blijft de metaalkorrel

zich op dezelfde wijze verhouden, tot zjj eindelijk geheel

vervlugtigd is. Het beslag op de kool is na verkoeling wit.

Fijn gewreven metaal met gekoncentreerd zoutzuur gekookt

lost in het begin eene kleine hoeveelheid daarvan op onder

ontwikkeling van zwavelwaterstofgas; later blijft het metaal

onveranderd.

De zoutzure oplossing, bijkans tot droogwordens toe uitg e

dampt en met gedestilleerd water gemengd , werd melkachtig

troebel, doch na bijvoeging van wijnsteenzuur dad elijk weder

helder. Met zwavelwaterstofgas behandeld, ontstond ecu

oranjerood praecipitaat , hetwelk in zwavelammonium gehe el

oplosbaar is. Het filtraat van het zwavelantimonium met zwa

velammonium behandeld, gaf sporen van zwavelijzer.

.\\Iet een genoegzame ho eveelh eid salp eterzuur van 1,25 soor

telijk gewigL behandeld, w erd het tot poeder gewreven metaal in

oxyde verand erd, hetwelk in wijnsteenzuur geheel oplosbaar is.

liet filtraat van het oxyde bleef na ' verm enging met water held er

en scheidde gedurende de uitdamping eenig basisch salpeter

zuur antimoniumoxyde af. Bijkans tot droogwordcos toe uit

gedampt en met gedestill eerd water behandeld, verkreeg men

eene vloeistof, die sporen van ijzeroxijde bevatte en dns mot

zwavelammonium overzadigd zijnde het ijzer als zwav elijzer

praecipiteerde. Het filtraat hiervan met zoutzuur overzadigd ,
vormde een bleek oranjekleurig praecipitaat , hel welk gedroogd

zijnde met koolzure soda en cyaanpotasslum in droog koolzuur
gas gegloeid , geen spoor van ar senicum bleek te bevatt en.

Met rood ronkend salpeterzuur , on daarna met sterk zout

zuur behandeld, lost het metaalpoeder zich gehee l tot eene

waterheldere vloeistof op, die met water verdund', een wit

praecipitaat afzonderde, geheel oplosbaar in wijnsteenzuur.

Uit deze vloeistof kon door chloorbaryum eenige zwav elzure

barietaarde verkregen worden.

Met chloorgas behaudcld , verbrandde Iteltol fijn poed er ge

wreven metaal met ontwikkeling van ro odachti g wit licht.

Hieruit blijkt, dat de ljo sirom e beslaat uit antimoniummetaal

gemengd met een ig zwavelantimonium.
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}{wantitatieve analyse.

1. Bcplthng der Zwavel cnvan het Zwavelantimonium.

0,892 grm. bij 1000 C. gedroogd en fijn gewreven metaal wcrd

met rood rook end salpeterzuur behandeld, vervolgens sterk

zoutzuur bijgevoegd en gekookt . De verkregene heldere vloei

stof werd met water en genoegzaam wijnsteenzuur gemengd

en vervolgens met chloorbaryum ontleed, tot kok ens toe ver

hit en de gevormde zwavelzure barielaarde eerst met wijn

stccnzuurhoudcnd , nad erhand alleen met kok end gedestilleerd

water gcwasschcn , vervolgens gedroogd en gegloeid. Het terug

blijvende woog 0, t3Sö grm.

100 grm. motaal beantwoorden dus aan 15,527 grm, zwavelzure

barietaarde waarin tl,335 grm, zwavelzuur of2,134 grm, zwavel,

beantwoordende aan 7,8717 grrn, zwavelantimonium (Sb S3).

2. Bcpalinq van het zuiver Atüimcniummetaal:

1,1 H grill. tot een fijn poeder gew re ven met aal met ceuc

zesvoudi ge ho eveelheid salpe terzuur van 1,25 behandeld, in een

zandbad lol droogwonlens toe uit gedampt, en deze operatie !~

malen herhaald, waarbij de laatste keer rood rookend salpc

terzuur gebezigd werd, gaf autimoniumzuur, gedroogd I,Mi grrn,

wegoud e (een SpOOl' van yzeroxyde bevattende).

Hiervan gaven 1,MI..l. grill. door hevig glooijen , tot het niels

meer aan gewigt verloor 1,36S grm. antimonigzuur dus 1,45 :=:
] ,3737 grill. bevaltende 1,1006 grrn. antimon iummetaal.

100 grm. metaal dus 98,7$)7 gr rn, zuiver antimonium; en

na aftrekkin g vau dat, hetwelk aan de zwavel gebonden is ::::

9:~,OöU3 grrn.

De Ijosirom c is dus Antimeniummetual b evattende 7,871'1

ten honderd zioaoeiontimonium,

Ilct is bekend , dal hel antimoniumnietaal gedegen zeld en in

Europa ge vonden wo rdt. In Japan schijnt hel in grootere hoe

veelheid voor Ie kom en. Omtrent dit voorkomen zal ik nadere

inlichlingen bij den Japan sehen scheikundige ](eyemon vra gcu .

W El.IliVREDEN, Januuri] 185/.




