
V A R I A .

AARDE OF NOESSA I.Al.'T.

"Ons word berigt dat er op Noessa Laut, een der Ambon-
sche eilanden, zoude gevonden worden een zeker soort van aarde,
die van- couleur een weinig na het grijs is trekkende, zijnde
ligt blauw vermengt met zwarte tipjes, en in zich. zelven 'zeer
vet, zoodanig als het nevensgaande monstertje (dat gewasschen
en gezuiverd is) zal kunnen uitwijzen. Dezelve zoude aldaar
gegraven worden in het hangen der bergen en op de naakte
heuvelen, achter de dorpen Sila en Titaway, 2 -i 3 voeten
diep, en van de inlanders genaamd Batu poang. Dan nadien
men ons zegt dat dezelve aarde eenige bijzondere eigenschap
zoude hebben, zullen wij daarvan bij gelegenheid eens :i() of
41) ffi tot een proef verwachten, doch ougewasscheu en zoo als
het uitgegraven is, dewijl liet gewassehen\-an geen dienst i s . ,

Deze mededeeling vonden we in den uitgaanden Algeineenen
brief van de Vergadering van Zeventienen van 29 Augustus
1729 aan Gouverneur-Generaal e„ Raden van Indië. Is er van
de hier vermelde aardsoort'iets meer bekend?

HKT SPRINGEN VAN DEN ZWAVEI,BER(; OP HKT EILAND

SEROA IN If)é7 1.

De posthouder op het eiland Nila 2, Jan de Voo, Corporaal,
schreef over deze gebeurtenis op den 7 November 1687 aan den

. Gouverneur te Hnnda : «Ik kan niet nalaten een lettertje te zenden
aan UB. van wegen het eiland Seroowa als dat den zwavelber? is
gesprongen den 15 Junij , dat zeer groote schade heeft gedaan

' Gelegen op ongeveer fi« 17' ZR, l;j()e 33 1, Q . Gr.
» Als vureu op 6* 34' ZB, 120» 45 L . O. Gr.
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aan tuin en boomvnichten, l i d land is zeer beschadigt van grooto

gaten en scheuren en zeer veel rook en damp en groot en stuuk

van de zwavel, zoo dat de lieden genoodzaakt, zijn geweest om

zich van het eiland te begeven; zoo zijn '/.e alhier gekomen

met drie vaartuigen den 17 Jun i j , bemand met ;3J3 ? en zij

hebben zich zeer wel geaecordeert met het landsvolk tot nu toe.

Item den 20 October zoo zijn ze met twee vaartuigen het

land gaan bezien, en ik heb een van mijn soldaten medege-

zonden gehad met hun om alles wel te bezien, hetgeen dat hij

alzoo heeft, vernomen gelijk zij hebben gezegt gehad. En liet

is ook onmogelijk dat de lieden op het land kunnen wonnen ,

doordien dal hunne negorijen vol scheuren en gaten zijn en

rookdampen, stank en stof geen gebrek; en ook ten anderen

geen drinkwater (isj op het heele land. Zoo dat ze verzoeken

om alhier te mogen negorijen maken, het geen dat ik hun niet

heb kunnen permitteren voor dat ik antwoord van LE . krijg

en wal. ik daarin te doen hebben zal, waarmede eindigende.

Zijt nevens uwe suppoosten Gode in genade bevolen."

In antwoord hierop schreef hem de Gouverneur van Randa onder

dagteekening van den 17"" November lb'S? het onderstaande:

"Met de imvoonders van het eiland Nila, die jaarlijks gewoon

zijn in lianda -te komen negotieëren heb ik uw schrijven van

tien 7 November dezes jaars wel ontvangen; daaruit ook tot

mijn leedwezen gezien heb, dat. liet God de lleere belieft heeft

het eiland Seroowa te laten springen, en dat de inenschen die

daar lang opgewoond hebben zijn komen vluchten op Nila, om

hun daar ter neder te zetten door gebrek aan levensmiddelen

en water. IJ schrijft zulks niet hebt durven permitteren, tot

onze last en order dies-aangaande haddet ontvangen. Hierop

diene tot antwoord: als de Nilezcn daar niet tegen en hebben,

wat UE. zich daarmede hebt te bemoei jen, want wij woonen

daar zelven op onze bondgenooten hun land, matigt u zelven

zoo grooten authoriteit niet over want deszelfs kwaliteit te

gering is."

Toen het. eiland Nila volgens jaarlijksche gewoonte van wege

de Compagnie tczocht werd , leest men in het Dagregisfer van

den Secretaris Jlendriek Caes op den 15 Januari 16X8 liet

volgende over deze gevluchte Scroeëzen :

"Dit dan dus bezorgt en hier niets meer te verrigten wegende,

ging ik naar een ander klein negorijtje, hetwelk bij en onder

de C o r p du guarde begrepen en met volkomen bewilliging van
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de Nilezen, door de gevluchte Serouezen opgeworpen is. Hier
stonden omtrent twee a drie on twintig nieuw opgemaakte huizen
daar de vluchtelingen, dewelke zich zelven hier zeer sober en
meest niet vissehen moesten emeren, hier hun verblijf en
woonplaats hielden. Tk liet vijf u zes van de prineipaaLste Hoofden
bij mij komen, hun afvragende of hun land en negorij waarlijk
en in der daail gesprongen en voor hot meerendeel geruineert
was. Daarop ik ten antwoord bekwam: dat schoon hun eiland
tot nog wel niet gesprongen noch gebarsten was, (doch) dat
hetzelve door de menigvuldige openingen eu kleine scheuren,
dewelke, den berg zoo in den top als onder aan den voet. zon-
der eenige beweging van tijd tot lijd bekomen had, niet zonder
perijkel te bewoonen is. Kchter waren zij van meening zulks
ter eerster bekwame en ter gelegener tijd eens te gaan ouder-
nemen.'/

NATUURVERSCIIIJVSEI.EN TK RAXÜA WAARGENOMEN'.

1(570—1GS7.

Uit het Dagregisler van Banda teekenden wij de hieronder
volgende natuurversohjjnseJen op;

Zondag, den 19 October 1*5 70. «Ook is door den sergeant
op de hoogte Helgioa militcrende, gerapporteert, dat daardoor
het waohthuisje, gister avond de klok omtrent negen uren door
drie soldaten was gezien een vurige straal van groote en gedaante
als een bezem met zijn steel: vozende aan de'eene zijde breed
en dik en aan de andere lang en smal, welke eeniw vonken
als aangestoken zwavel van zich liet vallen en na hun oogmerk
(gissing) zich verhefte, uit de vlakte achter gedachte hoogte
Ttelgica, beoosten naar liet strand, en nederviel bewesten den
Papenberg, houdende in het klimmen gelijke hoogte van deiuelven.

Dit. wordt geduid voor (een) teeken van een verhitte lucht,
en hetwelk men thans niet vreemd moet. houden, ten opzi-tè
van de langdurige gepasseerde droogte, die nu ligt op 'het
hoogste schijnt geklommen te ziin.//

Dinsdag, ultimo Januari lf!7:S. schrijft Sr. Ernst Sax «,
"hoe heden morgen weinig „„ het slnan van half vijf uren i
door de schildwachten, zoo van het kasteel I lollandia als Halve

' Koopman en opperhoofd van 1-onU.or. Valentijn geeft verkcerdelijk op dat
i"j rn-4s iu ÏOÖ'J uvorleoJ; dit was tussehm .\ov. 1073 eu April 1B74.
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Maan een wondorteeken aan de lucht zoude ge/.ien wezen;

welkers opkomst was uit het Westen, regt boven den hoek

van Lonthoi', in een rondaehtig wezen, niet een staart, naar

gissing 4 a 5 vadem lang, had een zeer snelle voortgang, tot

regt over Lonthors ncgorij, alwaar een gedaante als vnurvonken

van hem afdaalde, en daarna zijn vurigen glans in een blauw

lazuren schijn kwam te veranderen; schietende zoo voorts naar

het Zuiderstraud van Lonthor alwaar uit het gezicht geraakte,

hetgeen verschiet van een ster wel mogt wezen, gelijk 2 (19?)

October 1670 daar nou eens gezien is.//

Vrijdag, den 8 November 1680. "In den morgenstond omtrent

de klok 3 uren is in de lucht gezien geworden een wonderlijk

teeken, zijnde in gedaante van een vurige slang, vertoonende

zich met het hoofd naar het Westen en de staart naar het

Oosten en gaf Tau zich een groot licht gelijk een bliksem en

is hetzelve na dat het een kwartier uur aan de lucht gestaan

had weder verdwenen. Hetwelk bevestigt wordt door den kor-

poraal Wessel Jansz., Albert ltobbertsz. en Rirtel Rijsel in

dit kasteel en anderen personen meer.

"Verleden Maandag 's avonds heeft men ook een'groot licht

in de lucht vernomen, God de Heer wil ons voor alle onge-

lukken en zware bezoekingen bewaren."

Dinsdag, den 9 Januari 1681. //Gisteren avond omtrent de
klok zeven uren is aan de lucht gezien een schrikkelijke
komeetstar."

Donderdag, den 9 Januari. "Gisteren avond heeft zich de

komeetstar met een langen staart weder aan de lucht vertoond,

zijnde klaarder als twee avonden bevorens, de slar stond incest

West , de staart Oost ten noorden."

Den 21 Januari. "De komeetstar, die zich sedert d e n 7 dezer

alle avonden ami de lucht had vertoond , wordt muiiet meer gezien.

Donderdag, den 22 .Mei 1681. "Den voorleden nacht omlrent.

de klok twaalf uren, wordt aan de lucht uit den Oosten ver-

nomen een groot vuur, en vertoonde zich puur gelijk een vlam,

en waardoor de schildwachten en de andere Militie-personen die

den wacht hadden heel verbaasd wierden en wisten niet beter

of de hemel stond in brand : duurde zoo lang dat men 40 a f>0

zoude hebben kunnen tellen ; hetwelk bevestigt wordt door Glaes

.lochumsz, Boudewijn Rubens, korporaal; Ohristiaen Smith,

Jan Kiel enz., soldaten. Dit licht verdween en eindigde regt

boven dit kanteel."
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Woensdag, den 12 Juli 16S4. /-lieden morgen rapporteerden
Jurgen Meijer, sergeant, Jan Komvits van Tessehen, korporaal,
Jan Gribbers van Zwartsluis, Jan Segers van Brussel, Jan
lleijneke uit liet Sticht Minden, alle soldaten, bescheiden ten
Kasteele Belgica, dat zij ra])porteurs op gisteren avondt kort
voor de klok half zeven uren, wanneer gezainelijk de wacht in
gemeld kasteel hadden, aan de binnenkust van het hoo<*e land
regt boven Orantatte hebben zien opkomen een zeldzaam vuur,
hebbende de gedaante van een groote vurige kogel, die zich
boogswijze in de hoogte begaf en alzoo weder achter het ge-
bergte nederdaalde. God de Heer zij gebeden, Zijn dreigende
en slaande hand van ons al' te wenden."

Woensdag, den 14 Augustus 168(1. «Gisteren nacht omtrent
de klok drie uren is voor de eerstemaal een komeetster gezien ' .
God de Heer zij gebeden dat hij ons niet in zijnen toorn straf Ie,
maar alle plagen genadelijk van onze residentie afwenden wiU

Zondag, den 17 Augustus. » Heden omtrent de klok half zeven
in den avondstond, is er een klomp vuur van gedaante als een
pijl uit de lucht gevallen hetwelk uit liet Oosten opkwam en
regt over Neira naar het Westen heeiisclioot tot bij en omtrent
de Goenoeng Api, daar het met een slag en veele kleine spran-
kels van den anderen schoide en te verdwijnen kwam."

Dinsdag, den 28 October 1GS7. "Den verleden nacht omtrent
de klok elf uren is een vervaarlijke vlamme vuurs in maniere
als een blikzem uit de lucht vernomen, hetwelk in het Oosten
over het kasteel Nassau naar het Westen hcenschoot, komende
omtrent of achter den Goenong Api te verdwijnen, hetgeen de
de schildwachten dewelke op die stond en tijd in het"kasteel
Nassau en elders de wacht hielden in allen deele couiirmeren.«

Donderdag, den :jl October. "Gisteren avond omtrent de klok
liegen uren is wederom vuur uit de lucht gevallen, dat hier
somwijlen en meest alle nachten gezieu wordt en niet anders
als de groote droogte toe te schrijven is, dewelke nu zeven
maanden aan den anderen aangehouden heeft, zonder dat in al
dien tijd geen of weinig regen op het aardrijk gevallen is. «

LEIH'E.

' liet lichaam in het Oosten en Je staart naar het Zuidwesten. lirief naar Batnvia
vau IC September 1080.
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