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Indrukken van mijn reis naar Zuid Amerika* 

Verleden jaar, 27 Januari, stapte ik te Amsterdam aan 

boord van het mooie schip de Gelria der Kon. Holl. Lloyd, 

met het doel een zakelijke reis te ondernemen naar de landen 

Chili, Bolivia en Argentinië. Onderweg ontvingen we echter 

revolutionaire berichten uit Bolivia en werd mij door ken¬ 

nissen de reis daarheen zeer afgeraden, zoodat ik besloot 

mijn reisplan te wijzigen en niet Bolivia, doch Brazilië te 

bezoeken en wel speciaal Rio de Janeiro en omgeving. 

Van deze verandering heb ik geen oogenblik spijt gehad, 

want, zou mijn eerste plan zijn doorgegaan, dan zou ik al 

heel weinig van tropisch Amerika hebben gezien. 
Na een betrekkelijk voorspoedige reis, stoomden we 

op een Dinsdagmorgen 7 uur, den 17den Februari, de 

prachtige baai van Rio de Janeiro binnen. Waarlijk is het 

niet te verwonderen, dat men zegt, dat deze de mooiste 

baai der wereld is, hoewel sommigen de baai van Hongkong, 

die ik niet ken, nog mooier vinden. Wat mij betreft, ik 

heb op mijn vele reizen nimmer zoo iets prachtigs gezien. 

Komt men binnen, dan heeft men direct aan de linkerhand 

de groote rots, genaamd het Suikerbrood, vanwege haar 
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vorm, en welker top per zweefbaan van de stad uit is te 

bereiken. Aan de rechterhand heeft men de stad Nycteroy 

en steeds doorvarende zijn we spoedig van alle kanten 

omringd door heuvels, die begroeid zijn met palmen en laag 

struikgewas, zoodat ik een oogenblik dacht in de Sabangbaai 

(noordkust van Sumatra) te zijn, maar dan veel grootscher. 

Intusschen is het 9 uur geworden en kwam Rio in het ge¬ 

zicht, gebouwd op en tegen de heuvels, hetwelk van ons 

zeekasteel af een schitterenden aanblik opleverde. Hadden 

we allen nu gedacht spoedig de boot te kunnen verlaten, 

helaas zouden we ervaren, door de Braziliaansche auto¬ 

riteiten, die enorm bang zijn voor de Spaansche Griep, 

te worden geplaagd, door ons 5 dagen op de reede in de 

blakende zon te laten liggen. De oorzaak daarvan was: 

2 zieken aan boord (geen influenza of Spaansche Griep- 

patiënten), en onderweg een persoon gestorven aan een 

niet besmettelijke ziekte; neemt men dit alles bijeen, dan 

mag dat niet veel genoemd worden in zoo’n drijvend dorp. 

Eindelijk komt de Zaterdag, die opluchting brengt, als de 

doctoren c. s. toestemming geven tot ontscheping. Als 

men zoo 5 dagen in de hitte heeft stilgelegen en daarbij 

de noodige Piëriden, maar vooral Hesperiden, om het schip 

heeft zien fladderen, dan kan men zich het gevoel van een 

entomoloog wel voorstellen, als hij opgesloten is; maar nu 

zijn we gelukkig vrij. Vlug afscheid genomen van de 

vrienden, die straks doorgaan naar Buenos Aires, vlindernet 

in den zak en tasch met doosjes, papieren zakjes enz. op¬ 

gepakt en er van door het nieuwe land in. 

De vrije Zaterdagmiddag scheen daar ook al ingevoerd, 

want de douane was gesloten en moesten we voor onze 

koffers ’s Maandags terugkomen. Nu nog even naar het 

hôtel, om te zien, of voor onze kamers was gezorgd, die 

we vooraf in Hôtel Avenida hadden besteld, en dan 

per electrische tram het gebergte in, om te zien, of 
er nog wat te vangen zou zijn. De hitte was nog 
ontzaglijk, hoewel we er in onzen ijver niet veel van be¬ 
merkten. Onderweg zag ik in het houtgewas, op straat, 
en ook hier en daar in tuinen, groote witte vlinders vliegen, 
die bij nadere beschouwing Alorpho's bleken te zijn en wel 
de meest bekende soort Laërtes. Hoewel het al laat op 
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den middag was, ongeveer half vier, heb ik ook nog even 

kennis gemaakt met Morpho Achilles, de donkerbruine met 

hemelsblauwe breede streep over beide vleugels, die steeds 

in het kreupelhout vlucht, indien hij vervolgd wordt. Door 

zijn snelle, stootende vlugt is deze met het net zeer lastig 

te vangen en meestal beschadigd en zijn dan ook slechts 

enkele exemplaren in afgevlogen toestand in mijn bezit 

gekomen. Met een paar Lycaeniden, enkele onbeduidende 

Nymphaliden plus een spannertje werd alzoo mijn eerste 

excursie in tropisch Amerika besloten. 
Had ik reeds sinds jaren gehoopt, de blauwe Morpho's 

eens te zien vliegen, thans behoefde ik niet lang meer te 

wachten, want den volgenden dag zou ik daartoe in de 

gelegenheid worden gesteld. Reeds vroeg in den morgen 

namen mijn vriend en ik aan het station vlak bij ons hôtel 

een retourkaartje naar Sylvester, een bekend uitspannings- 

oord in het Tijuca Gebergte, gelegen tegen de bosschen 

en vanwaar men een prachtig gezicht op de baai heeft. 

Men bereikt dat restaurant per electrische tram in ongeveer 

40 minuten, terwijl men er ook per tandradbaan kan komen, 

die van de stad uit naar den top van de Corcovado gaat 

en daar stopt tot in- en uitlaten van reizigers. We hadden 

nog geen 20 minuten gereden, toen ik opeens langs de 

open tram een prächtigen grooten blauwen Morpho over 

de straat zag vliegen en wel zoo laag, dat ik hem, indien 

ik was klaar geweest, met het net had kunnen vangen. 

Hoe verder we in het gebergte kwamen, hoe meer blauwe 

er verschenen en ik moet eerlijk bekennen, dat als men 

deze dieren tusschen het geboomte ziet vliegen, dit een 

enormen indruk maakt en hoewel ik in lndië bijna al onze 

Ornithoptera's in hun vlucht heb kunnen bewonderen en 

ook van zeer nabij menigmaal op de bloemen van de 

Lantana-struiken heb gadegeslagen en zelfs op de bekende 

roode bloemen van de zoogenaamde Kembang Sepatoe 

den prächtigen Ornithoptera Priamus in de Molukken ving, 

deze allen worden in de schaduw gesteld bij het zien van 
de blauwe Morpho’s. Het mocht mij tijdens mijn verblijf 
te Rio gelukken van deze soort, genaamd Anaxibta, een 
30-tal exemplaren te bemachtigen, echter allen dV, en zag 
ik slechts eenmaal een prachtig, gaaf $, dat dadelijk te 
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herkennen is aan de oranjegele randvlekken der boven¬ 

vleugels; dit dier werd toen in snelle vlucht door 2 oV 

achtervolgd en kwamen ze plotseling over een paadje door 

het bosch naar boven, waarheen ik met mijn rug gekeerd 

stond, zoodat ik helaas geen kans kreeg, mijn slag te slaan. 

Morpho Anaxibia vliegt gedurende de maand Maart zeer 

talrijk in de omgeving van Rio en vond ik ze zelfs op den 

betrekkelijk kalen top van het Suikerbrood. Behalve deze 

soorten vlogen er eveneens een groot aantal Morpho Laërtes, 

Achilles en Hercules, van welke laatste ik een mooi gaaf 

ex. ving. Hercules zag ik dikwijls onder tegen de bladeren 

der boomen gaan zitten en kon ze dan gemakkelijk vangen. 

Behalve deze genoemde zag ik tweemaal een donkere soort 

met een blauwen weerschijn, die ik tot mijn spijt niet heb 

kunnen krijgen en die ik vermoed te zijn een verwante 

van Mctellus, die van Suriname werd beschreven. In 

het bosch ontmoette ik enkele negerjongens,, die voor 

een Duitscher verzamelden en zag ik dat zij allen blauwe 

nelten gebruikten, om de blauwe soorten te vangen. Dat 

was vcor mij iets nieuws en, zooals ik zag, veel beter dan 

onze donkere netten, want ziet men een Anaxibia, dan 

zwaait men maar met het blauwe net en het dier zal direct 

er op afkomen en is gemakkelijk te vangen. De entomo¬ 

logen mogen hiervan goede nota nemen, voor het geval 

ze eens lust mochten gevoelen blauwe Morpho's te gaan 

vangen. Behalve deze blauwe soort, zag ik. hoog in de 

lucht, nog een veel tlaarop gelijdeude vliegen, die ik zoo 

dadelijk niet kon thuisbrengen en die evenmin eenvoudig 

te bemachtigen was. Ziende, dat eenige de gewoonte hadden, 

om door een rotsspleet te vliegen, ben ik daar bovenop 

geklommen en heb ik er op deze wijze een in de vlugt 

kunnen slaan, doch bleef het bij dat eenige exemplaar. Thuis 

zijnde, bleek het te zijn Morpho Nestira var. tenuilinibata 

Früh. Verder werd het landschap nog verlevendigd door 

de snelle vlucht van Papilio Thoas, de welbekende groot- 

en geel gestaarte Papilio, die doet denken aan onzen 

Machaon; men ziet ze bij massa’s in gezelschap van de 

eveneens zeer vlugge Callidryas Argante en Philea rond¬ 

duikelen. Een schitterende Papilio is ook Dardanus met 
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zijn 3 staarten, roode vlek in de onder- en geelgroene vlek 

in de bovenvleugels. Ook van deze soort kwamen er 

eenige in mijn bezit 

Men ziet veel Hesperiden, maar om dezen tijd weinig 

Lycaeniden. Van de laatste ving ik er slechts enkele, waar ¬ 

onder een zeer mooie, korenblauwe Theclci ; de naam is 

mij op ’t oogenblik nog onbekend. Laatstgenoemde sloeg 

ik de eerste maal mis, maar twee dagen later vond ik ze 

op dezelfde plaats en op dezelfde struik weer terug, zoodat 

ik haar kon vangen. Behalve deze, vliegen er ook vele 

van de Heliconius-groep, prachtdiertjes om te zien, waar¬ 

van ik 3 soorten bemachtigde, n.l. Heliconius Narcea, 

Phyllis en Absentes. Van het genus Agrias zag ik geen 

enkei exemplaar, maar geloof ook, dat men daarvoor 

meer in de dalen van het binnenland moet zijn. Eenmaal 

zag ik in het gebergte een prachtviinder vliegen met blauw¬ 

glanzende vlekken op beide vleugels en was zoo gelukkig, 

dit dier in mijn net te verschalken, hetgeen bleek te zijn 

het zeldzame $ van Prepona Deniophon. 

Van de uitspanning Sylvestre bereikt men in een kwariier 

per tandradbaan den top van de Corcovado, den hoogsten 

berg rond Rio de Janeiro, circa 1000 voet. Boven op den 

top staat een groote ijzeren koepel, vanwaar men naar alle 

kanten een prachtig uitzicht heeft. Even beneden den koepel 

stond een bloeiende struik in de heete zon en wemelde deze 

als het ware van Hesperiden van één soort, waarvan het 

een klein kunstje was, om er eemge te vangen ; ook Thoas 

was er vertegenwoordigd met de noodige exemplaren van 

Colaenis Julia en verder de mooie bruin en groen geteekende 

Metamorpho Diclo. Meer somber gekleurde kapellen zijn de 

Ageronia Februa en Feronia, beide blauw, wit gemarmerd, 

die met uitgestrekte vleugels plat tegen de boomen gaan 

zitten en zoodoende lastig te vangen zijn. In het donkere 

boscli zag ik meerdere Caligo's en zelfs zeer groote van 

den vorm brasiliensis, zonder ze evenwel te kunnen vangen. 

Verrukkelijke diertjes om te zien zijn ook de Catagramma's 

met hun goud-groene dwarsstreep over de bovenvleugels 
en waarvan ik er een 5-tal kon vangen. Ook is nog een 

mooie verschijning Didonis Biblis, donkerbruin met rosen 
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rand langs de ondervleugels, waarvan ik er verscheidene 

langs de afgronden zag vliegen, doch waarvan ik slechts 

een beschadigd exemplaar kon bemachtigen. Behalve de 

opgenoemde soorten ving ik nog veel kleinere dieren en 

Nymphaliden, die van minder belangrijn. Rest mij nog te 

zeggen, dat einde Maart de zomer (de grootste hitte) in 

Rio de Janeiro eindigt en zag ik dan ook van midden Maart 

af het aantal vlinders iederen dag verminderen, en zag zelfs 

aan het einde der maand geen enkelen Morpho Laërtes meer 

vliegen, om van de andere soorten niet te spreken. De 

wintertijd, die daar dus einde Maart begint met Zuidenwind 

van de Polen, moet, naar men mij mededeelde, heerlijk zijn 

en in temperatuur gelijk staan met onze Hollandsche zomers, 

echter is daar dan, op enkele uitzonderingen na, het insecten¬ 

leven totaal dood, hoewel bijna dagelijks de zon schijnt. 

Deze wintertijd duurt ongeveer tot Augustus, September. 

Wie dus in Rio vlinders wil gaan vangen, zal in de maanden 

November, December en Januuri het meeste succes hebben 

en vliegen er dan ook weer andere Morpho's dan ik zag. 

Van Rio uit maakte ik nog een spoorreis van 2 uur 

naar Petropolis, hoog in het gebergte gelegen met een 

heerlijk klimaat, steeds zooals wij in den zomer gewend 

zijn. Het stadje doet iets denken aan Baarn en was het 

opvallend, zooveel vlinders als daar in de straten vlogen, 

vooral Morpho's; men had ze maar voor het grijpen. Tot 

mijn groote spijt heb ik er evenwel door bijzondere om¬ 

standigheden niet van kunnen profiteeren. Nachtvlinders 

heb ik weinig waargenomen en zag slechts eenmaal de 

bekende groote Erebia Odora aan een electrische booglamp 

hangen. Hetzelfde verschijnsel deed zich ook voor, toen 

ik in 1912 in Indië was en zag ook daar weinig of geen 

vlinders, althans in de bewoonde streken, op het licht af¬ 

komen. De temperatuur in Rio is moordend heet en zeer 

vochtig, zoodat de lucht steeds drukkend is en niet te ver¬ 

gelijken met Indië waar men veel gemakkelijker loopt, op 

enkele uitzonderingen na, zooals bijv. te Soerabaya, dat 

voor Rio niet onderdoet. 

Na een verblijf van ongeveer 4 weken vertrok ik met 
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het Fransche Stoomschip 1’ Asie (er was wegens de staking 

geen Hollandsch schip) naar Buenos Aires. De indruk bij 

aankomst in die groote stad met haar prachtige breede 

straten, groote gebouwen en aangenaam klimaat, is geweldig. 

Omstreken zijn er echter geen ; alles uitgestrekte vlakten, 

de zoogenaamde Pampas, dus ook bijna geen vlinders. 

Alles uit den staat Argentinië concentreert zich te Buenos 

Aires, waar een druk bedrijfsleven heerscht en vele zaken 

zijn te doen. Tot de gewoonste vlinders behoort een Junonia, 

die men ’s avonds tegen de ruiten der winkels ziet zitten, 

verder in de parken en in den Botanischen Tuin wat Pieriden, 

Hesperiden, ja zelfs zag ik er nog eenige Heliconiden 

vliegen, die bij Rio gewoon waren. Buiten de stad op de 

klavervelden een ongewoon aantal Colias, kleiner dan onze 

Edusa en minder levendig gekleurd. Alle velden waren 

met deze vlinders bezaaid, waarvan ik er enkele heb gevangen. 

Verder was er op vlindergebied niet veel meer te zien. 

Na gedurende 14 dagen voor zaken in Buenos Aires 

te hebben vertoefd, ben ik per trein naar Chili vertrokken. 

Men gaat ’s morgens om half 9 uit Buenos Aires in een 

la ingerichten D-trein, uit een groot aantal wagens bestaande. 

We zijn met een 20 minuten buiten de stad en komen 

thans in de onafzienbare vlakten, de Pampas. Veel bijzonders 

is in deze eentonige wereld niet te zien, alleen hier en daar 

groote kudden koeien, schapen en dan weer uitgestrekte 

velden met struisvogels, die daar geteeld worden en ons 

met hun lange- nekken langs de lijn staan na te kijken. 

De grond is er over het algemeen zeer dor en zegt men, 

dat ieder beest een hectare noodig heeft, wil het niet van 
honger omkomen. Verder passeert men nog eenige water¬ 

plassen, waarin ook onze ooievaars en andere bekende water¬ 

vogels, en is hiermede voldoende het landschap geteekend. 

In de droge slooten langs de spoorbaan was de eenige 

vlinder, dien ik er veel zag, Danais Plexipjms en enkele 

Pieriden. Zooals ik reeds zeide, zijn deze treinen, die 3 

maal per week de reis naar het Westen doen, zeer geriefelijk 

ingericht. Men heeft er een uitstekende tafel met heerlijke, 

niet dure Argentijnsche wijnen, die voor de Europeesche 
waarlijk niet behoeven onder te doen. Eenige malen stoppen 
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we onderweg tot het innemen van water, om dan weer 

door te hollen tot we den volgenden morgen de stad 

Mendoza naderen, de grens van Argentinië, aan den voet 

van de Cordilleras. Het was prachtig warm weer en toen 

ik het om half 7 waagde mijn hoofd buiten de coupé te 

steken, zag ik iets, dat ik wel nooit meer in mijn leven zal 

zien, n.l. het alpengloeien der Cordilleras, met op de 

hoogste toppen de sneeuw schitterend door de zon belicht. 

In Zwitserland heb ik dat eenmaal op zijn mooist gezien, 

naar men mij aldaar toen verzekerde, maar ik vond dit veel 

mooier. Het geheele schouwspel duurde ongeveer een 

kwartier. In Mendoza stappen we uit en, na vlug een kop 

koffie met wat brood te hebben genomen, nemen we plaats 

in den Chileenschen bergtrein, die ons over de Cordilleras 

zal brengen. In tegenstelling met den Argentijnschen trein, 

zijn deze wagens veel smaller en niet zoo geriefelijk inge¬ 

richt, terwijl de zindelijkheid wel wat te wenschen overlaat 

Ook de consumptie is er niet zoo goed; het eenige gemak 

echter, dat men heeft, is dat de Chileensche douane in den 

trein meegaat en onderweg de handkoffers naziet. Reizigers 

met groote bagage kunnen niet in één dag doorreizen, 

doch zijn verplicht in het dorp Los Andes aan de overkant 

van het gebergte te overnachten, om den volgenden dag 

hun koffers te doen visiteeren. Het verdient dus ook hier 

aanbeveling, wil men snel reizen, geen groote bagage mee 

te sjouwen en liever 2 of 3 handkoffers, zooals de meeste 

reizigers daar trouwens doen. 

Om half 8 vertrekken we van Mendoza en beginnen 

dadelijk te klimmen. Had ik gedacht dat de Cordilleras 

van dezen kant begroeid zouden zijn, zoo had ik mij daarin 

deerlijk vergist ; boomen ziet men niet, slechts enkele ar¬ 

moedige struiken, waartusschen op de weinige gele bloemen 

Danais Plexippus L. vliegt, plus wat G?//as-soorten. Aan¬ 

grijpend zijn de enorme rotsmassa’s door hun wildheid en 

grootheid, waartusschen vele bruisende stroomen, die 

wij in de diepte van uit onze coupé kunnen gadeslaan. 

Soms is ’t angstig als men die vele afgronden en ravijnen 

passeert. Na minstens wel 40 of 50 tunnels te zijn door¬ 

gereden bereiken we ongeveer om 4 uur het hoogste punt, 
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3990 Meter, genaamd Puenta Inca. Hier nemen we water 

in en krijgen alzoo de gelegenheid, om even uit te stappen, 

’t Is hier knap frisch om niet te zeggen koud en ziet men 

hier de eeuwige sneeuw liggen. Er zij nog opgemerkt, 

dat deze bergbaan gedurende de maanden Mei, Juni, Juli, 

Augustus en September gesloten is vanwege de vele sneeuw. 

We beginnen nu met snel te dalen en zijn om 7 uur 

in het dorp Los Andes, zoodat de overtocht bijna 12 uur 

heeft geduurd. Langs deze bergbaan, waaraan geen dorpen 

gelegen zijn, kan men aan de enkele stopplaatsen niets 

krijgen, doch gaat men naar beneden, dan verandert dat 

spoedig en kan men aan de halten prachtige perziken 

koopen, en ook druiven die minstens zoo groot en heerlijk 

zijn als onze Westlandsche. De perziken zijn dubbel zoo 

groot als de onze en koopt men voor een peseta (ongeveer 

50 cents) een heele buil of mandje vol. 

Na in Los Andes ongeveer 1 uur oponthoud te hebben 

gehad, vertrekken we nog dien zelfden avond met een 

anderen sneltrein om 8 uur naar Valparaiso, waar we ’s 

nachts om 12 uur arriveeren De eerste indruk is ellendig; 

oud, vuil station, slecht verlicht, geen bediende van het 

hôtel te zien, geen menschen meer op straat en bijna 

pikdonker en zoo stonden dan een Engelschman en onder- 

geteekende, midden in den nacht, als een kat in een vreemd 

pakhuis te loeren, of er misschien nog eens iemand uit de 

duisternis zou komen opdagen. Gelukkig echter, na in 

eenige straten verdwaald te zijn, kwamen we iemand tegen, 

die ons op weg hielp naar ons hôtel, waar alleen de 

buffetjuffrouw nog aanwezig was en we niets anders konden 

krijgen dan een glas agua mineralis of wel spuitwater. 

Hoewel het beste Hôtel ter plaatse (Royal hôtel) en de 

bedden er goed waren, was de consumptie er zeer slecht 

en wordt er behalve door de 2 dames, die overdag achter 

het buffet staan, door het personeel niets anders dan Spaansch 

gesproken, zeer ongeriefelijk als men die taal niet kent. 

Valparaiso, gebouwd op en tegen de uitloopers van 

de Cordilleras, maakt den indruk van een vieze, oude stad, 

waar niet veel moois te zien is. Om de 5 minuten heeft 

men een lift, die je voor een paar centen in 2 minuten naar 
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de bovenstad brengt, waar het ook al een geweldige stof¬ 

rommel is, inet ook hier geen boomen en hoewel eiken 

dag prachtig weer met helderen zonneschijn, waren de 

eenige vlinders die ik zag 3 of 4 Pyrameis cardui, die 

lustig over den zandigen bodem zweefden. Het klimaat 

is er om dien tijd, het was toen April, ’s avonds om 5 uur 

bepaald koel; één ding is er echter weer tegen, n.l. men 

heeft er dooreen genomen minstens eenmal per week een 

aardbeving, wat minder prettig is. 

De baai, waaraan Valparaiso in boogvorm gelegen is, 

is prachtig, maar bij stormweer zeer gevaarlijk en worden 

er thans plannen beraamd, hierin verbetering te brengen. 

Het viel mij op, dat in de stad alle huizen van steen waren, 

niettegenstaande de vele aardbevingen, welke daar eenige 

jaren geleden nog circa 5000 slachtoffers eischten ; ja zelfs 

werd er nu nog een groot warenhuis gebouwd van gewa¬ 

pend beton. Of deze bouwwijze tegen de trillingen bestand 

is, zal nog moeten blijken. 

Behalve de heerlijke mineraalwateren, wijnen en vruchten, 

heb ik van deze stad weinig aangename herinneringen 

meegenomen en was ik dan ook blij, na er 5 dagen te 

hebben vertoefd, naar Santiago te kunnen vertrekken. Het 

aantal Hollanders in Valparaiso bepaalt zich tot slechts enkelen. 

De reis naar Santiago duurt per sneltrein ongeveer 4 uur 

en maakt deze stad een vrij wat aangenamer indruk. Het 

is Buenos Aires in het klein, echter met dit verschil, dat 

’s avonds na 8 uur de stad geheel lijkt uitgestorven, terwijl 

in eerstgenoemde het leven dag en nacht doorgaat. 

In Santiago is niet veel te doen, alleen tusschen 11 en 

2 uur is de grootste drukte, waar op straat de zaken worden 

gedaan, ja zelfs beurs gehouden. De straten zijn zeer slecht 

geasphalteerd, er zijn wat mooier gebouwen dan in Valparaiso ; 

’t heeft ook een prachtklimaat met eveneens aardbevingen. 

Men vindt er nog een klein parkje, waarin een heuvel met 

een uitzichtstoren, zooiets als de Belvédère bij Nijmegen, 

verder een zeer groot park, dat bijzonder mooi is en waarin 

zoowaar een museum van Natuurlijke Historie; dit echter 

zeer klein. Ik nam de moete met het mooie weer er heen 

te wandelen, ongeveer 1 uur uit het centrum der stad, speciaal 
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voor dat museum; het was evenwel gesloten, naar ik meen 

voor enkele dagen en wilde men het bezichtigen, dan waren 

daarvoor diverse formaliteiten te vervullen, zoodat ik van 

dat voornemen maar ben afgestapt. 

In Santiago informeerde ik nog, waar nu toch eigenlijk 

in Chili bosschen te vinden waren en werd mij gezegd: 

in het Zuiden bij Valdivia, eenige dagreizen van hier, maar, 

werd er aan toegevoegd, daar regent het 365 dagen van 

het jaar, rn.a.w. weinig zonneschijn en dus ook weinig insekten. 

Men ga dus niet naar Chili om entomologische exursies 

te maken, evenmin voor zijn genoegen, want het is er slecht, 

zeer duur en biedt niet het minste comfort, afgescheiden 

nog van de kans, om niet levend terug te komen. 

Na mijn zaken in Santiago te hebben afgedaan, ben 

ik weer, via de Cordilleras, naar Buenos Aires teruggekeerd, 

waar ik vernam, dat de bootstaking nog niet geëindigd was 

en er dus voorloopig geen Hollandsche boot zou komen. 

Aangezien ik vanwege mijn verhuizing in Juni in Holland 

moest zijn, kreeg ik van de Directie der Kon. Holl. Lloyd 

de toestemming, om met de vrachtboot Drechterland naar 

Holland terug te keeren. Jammer dat deze boot ineens doorvaart 

naar de Canarische Eilanden en geen enkele kustplaats in 

Brazilië aandoet, zoodat ik de hoop, om nog eenmaal op 

de terugreis Rio de Janeiro met zijn mooie bergen te zien, 

helaas heb moeten opgeven. 

Vertrokken uit Buenos Aires 7 Mei ’s morgens half 

zeven, arriveerden we, na steeds een kouden Noordenwind 

te hebben tegen gehad, en na alleen Las Palmas te hebben 

aangeloopen, den Qden Juni te Amsterdam. 

Als bijzonderheid kan ik nog meedeelen, dat ik in die 

weinige maanden van mijn verblijf in Zuid Amerika slechts 

2 dagen regen heb gehad. 

En nu ten slotte nog dit: laat ieder, die de Zuid Ameri- 

kaansche landen wenscht te bezoeken, toch vooral wat 

Spaansch leeren, want anders gaat het zooals met mezelf, 

die ook meende er met Fransch, Duitsch of Engelsch wel 

te zullen komen; ja zeker, ik bèn er ook gekomen, maar 

inderdaad na zeer veel moeite en ongerief. 

Velp, November 1921. P. J. VAN DEN Berqh L.ZN. 


