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E 1 L A N D E N , CHINA ENZ., 

gedaan, in de jaren 1826, 1827, 1828 en 1829, 

MET HET KOOPVAARDIJSCHIP : 

W1LHELMINA EN MARIA; 

DOOR 

J. B O E L E N , JOH*. 

destijds Luitenant ter zee , In i t i asse , en Ridder 
der Militaire Willems- Orde , 4e Klasse , 

tlians Kapiteiti - Luiteaant. 
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N A A H D E 

O O S T - E S T W E S T K U S T VAN ZITH>AMERIKA 
EN", VATST DAAR, KAAR DE 

S A N D W I C H S - E K P H I L I P P I J N S C H E E I I A N D E N , CHINAENZ. 

gedaan, in de jaren 1826, 1827. 1828 en 1829. 

MET MET KOOJPVAABTUJSCJFTIP 

^ I X E G E L M I X A . E ^ IMCABIA, 

DOOR 

J. B O E I E N , «Ton. ZOON, 
destyds Imitexuuit ter zee, 1% Masse en RiddeT àer Militaire 

Willems-orde, 4 ! Masse, tlians Kapitein. Xuitenant. 

ï E R S ' T E D E E I . 
M E T T I A T E » EJ f E E N E JCAABT. 

Te A M S T E R D A M , hij 
T E N B 1 I N K «K D E T R I E S . : 

MDCCCXXXV. 





AAN 

ZIJNE MAJESTEIT, 

DEW 

KONING DER NEDERLJNDÈN; 

Groot - Hertog van Liwcemburg, 

ENZ. ENZ. ENZ. 

S I R E ! 

: Jtloogst gevoelig voor de goedgonstige inwilliging 

Uwei? Màjesteit, van aan Hoogstdenzelven dit mijn 

reisverhaal te mogen opdragen, eij het mîj ver-



©orloofd , mijne dankbaarheid Voor die eere, mij 

aangedaan, -openlijk me% gepasteij eerbied te be-> 

tuigen ; — eene eer , waarop ik des te hoogeren 

prijs "stelle, aangezien JJwe Majeste.it steeds ailes, 

wat op zeevaart en handel betrekking heeft, en 

ter uitbreiding van die Tijkë bronnen van welvaart 

voor ons Vaderland kan strekken, met de meeste 

belangstelling gade slaat en tracht te bevorderen. 

Zoo dan ook mogt i k , hoewel in dienst van Uwe 

Majesteit, in den jare 1826 van Hoogstdenzelven 

verlbf bekômen, o m , ahs, gezagv6ierd.er van eèn 

koopvaardîj-schip, deze reis te ondernemen; waar-

dopr ik in de gelegenheid gesteld ben gewôrdçn, 

http://Majeste.it


eenige Ianden en zeeen te bezoeken, die sinds 

lang door geene Hollanders aangedaan', noch door 

hen als ooggetùigen beschreven waren. De waar-

nemingen, door mij làngs dien weg gedaan , zijn 

he t , die ik bij deze aan het vaderlandsch publiek 

aanbied. 

Mogten mijne opmerkingen niet geheel onbelang-

rijk geacht worden ; mogten dezelve vooral aan 

het oordeel van Uwe Majesteit niet geheel mis-

hagen en door Hoogstdenzelven beschouwd worden 

als eene poging, om, ook op deze wijze, naar mijn 

vermogen nùttig werkzaam te zijn, dan voorzeker 

zou ik mij hoogst gelukkig rekenen, en mijne 



qndçEnemïng met dit werk op de streelendste wijze 

bekroond zien. 

Met, .gewaarwQrdingen van den diepsten eerbied 

zij het mij vergund , mij té noemen, 

S I R E ! 

TJWEK MAjESÏEITS 

MEESTCETRQUWEN ONDERDAAN 

EN D1ENAAR 

Jucobus Moelen Joh%. 



rOORBERIGT. 

loen ik, gedurende de reiSj waarvan de Lezer 
hier eenig verslag ontvangt, datgene , hetwelk mij 
opmerkenswaardig voorkwam, aanteekende , was ik er 
verre af, dit te doen met het doel, de%e aanlee-
keningen eens aan mijne Landgenooten door dm 
druk mede te deelen. Mijn dagverhaul van ontmoe-
tingen, mijne opmerkingen en beschrijvingen , zoo 
wel als mijne schetsen van landkenningen, bragt ik 
dààrom alleen meer tôt een geheel, omdat dit voor 
mij, reeds bij vroegere togten, altijd eene aangename 
bezigheid geweest was, waarvan ik mij, voor mij 
zelven, steeds eenig nut voorsteldej hetwelk ik, bij 
volgende zeereizm, dikwerf vond bevestigd. 

Ook na mijne terugkomst in het vaderland kwam 
geenszins de gedachte bij mij op aan eene openlijke 
uilgave van mijn gehouden journaal. Immers was de 
reis eeniglijk voor den handel ondernomen 3 zonder 
eenigen last of uitnoodiging, aanmoediging of onder-
steuningj door mij van elders ontvangen, tôt het 
dom van wetenschappelijke nasporingeh, in het belang 
van aardrijks-, volkenkunde en%., en ik ontmoette 
gedurende mijnen scheepstogt in de verschillende ha-
vensj welke ik aandeed, zoo vêle schepen van onder-
seheidene natiën, met een dergelijk doel dis het mijne 
uitgerust, dat ik daardoor te meer eene reis rond den 
aardbol niet meer kon beschbùwen als eene zaak, 
tn onze dagen nog zoo hijzonder opmerkenswaardig. 
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Mijne gedachten ivaren loen veeleer grootendeels op 
niets anders gevestigd, dan ophet bewerkstelligen eener 
nieuwe uitrusting, waarbij ik mij voorstelde, ander-
maal Kaap Hoorn om te varen, en dan den handel 
langs de westkust van Amerika tôt Nieuw Norfolk te 
beproeven, als voor welke vaart ik mede onderschei-
dene schepen onlmoet had, waarvan enkelen eenige 
artikelen uit mijne lading kochten, welke men op de 
noord-westkust van Amerika dacht te verhandelen, 
tegen inrùiling van vellen, die men van daar dan ge-
meenlijk naar China bragt. Meer dergelijke plannen, 
en tevens nog andere uitzigten van weder ter koop-
vaart naar zee te gaan, vielen echter te eenen maal ' 
in duigen, toen ik, als Luitenant bij de Koninklijke 
Marine, door het Ministerie werd opgeroepen _, en 
naar boord vertrok als eerste officier van Z.M. korvet 
Hippomenes. 

Inmiddels waren de onluslen in Zuid - Nederland 
uitgebarsten. Ik achtte mij toen le meer gelukkig, 
in mijne oorspronkelijke carrière als zeeofficier werk-
zaam te mogen zijn, en bleef, gedurende drie jaren,-
meestal op de Schelde, lotdat mij eene zware en 
langdurige krankte buiten werkelijke dienst bragt. — 
Bij mijn herstel bragt behoefte tôt bezigheid mij als 
van zelve er toe, het dagboek en de aanteekeningen van 
mijne laatste reize tôt een meer zamenhangend geheel 
te bewerken, dat als een aaneengeschakeld verhaal 
zou kunnen gelezen worden. Ik geraakte tevens aan 
het vergelijken mijner opmerkingen en waarnemingen 
met die van anderen, welke dezelfde streken bezoch-
ten , om daar door mijne voorstellingen, voor al be-
treffende het geschiedkundige , zoo veel mogelijk te 
toetsen, te zuiveren en tôt volledigheid te brengen. — 
Onder de reisbeschrijvingen van onzen tîjd, die mij 
hierbij ter hand kwamen, trof ik nog tans geene oor-
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3pronkelijk Hollandsche; waardoor reeds bij mij de 
wensch, oplstond, iets, al ware het dan ook voor mij 
zelven, tôt eene aangename herinnering van mijnen 
arbeid en ondervindingen gedurende de laatste reis 
te kunnen bijeenbrengen , hetwelk niet van vreemden 
oorsprong zijn zou. Terwijl ik bezig was, hiermede 
een begin te maken, kwam van den hooggeleerden 
N. G. VAN KAMPEN het derde deel tweede stuk zijner 
Çeschiedenis der Nedeilanden buiten Enropa in het 
licht. Ik zag aan het einde van dit werk ook mijnen, 
laatsten scheepstogt aangehaald, en wel als: Jongsje 
zeereis der Nederlanders rondom de wereld, met eene 
bijzpnder gunslige en aanmoedigende beoordeeling om
irent het nul, dat eene expeditie als die van deze 
mijne reize zou kunnen. beloven. — De voor mij 
onyerwachte hoogvereerende wijze, waarop genoemde 
Hoogleeraar het vaderlandsch publiek reeds op mijnen 
togt opmerkzaam had gemaakt,, werd voor mij een 
sterke prikkel tôt het wagen eener poging, om nu 
mijn dagverhaal zoodanig ver der te bewerken, dat ik 
hetzelve voor de pers bestemmen kon, mij vleijende, 
hierdoor onzen zeevarenden, die thans alleen de reis-
leschrijvingen van vreemden, hetzij vertaald of on-
vertaald J moeten gebruiken, ook nog wel van eenig 
nul te kunnen wezen. Dewijl ik nog tans mijne krach-
ten hierin mistrouwde, gaf ik aan onpartijdige en 
kundige mannen mijne bladen ter inzage; en, door 
hen aangemoedigd, besloot ik dezelve het publiek aan 
te bieden. 

Mijn vriend, de Heer 3. DECKER ZIMMERMAN, Pre-
dikant bij de Evang. Luthersche gemeente te Utrecht, 
Ridder van den Nederl. Leeuw, heeft de goedheid 
gehad de noodige verbeteringen in taal en schrijfstijl 
te maken, waarvoor ik Zijn Hoog-Eerw. bij deze 
mijnen dank openlijk betuig. 
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Mijne broederen Officieren bij de Marine zullen], 
wel is waar, in dit werk niets àantrèffeh, het gène 
hun, als krijgslieden ter zeè, van belang of onbè-
kend is ; weshalve ik hen verzoek, wanneer zij 
mijne bladeren mogten lezen, duarbij in het oog 
te houden, dat de reize alleen voor commerciëele 
belang en werd ondernomen. Niettemin kan ik niet 
ontveinzen, dat juist het voorstaan van deze belang en 
mij tôt waarnemingen en ondervindingen geleidde, 
welke mij toeschenen, ook voor officieren der marine 
niet geheel • onnuttig te zijn, en die mij te meer 
opmerkzaam moeslen maken op al den veelvuldig 
gewijzigden steun en bescherming, welke handel 
en zeevaart, ook buiten 'stands, van het corps der 
marine kunnen trekken. Bijaldien, ook in dit opzigt, 
mijn werk eenige goedkèuring mag wegdragen, zal 
ik hiermede de grootste belooning genieten, die ik 
mij zelven toewensch. 

Utrecht, 

Maart 1835. 
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EERSTE HOOFDSTUK. 

Beweegredenen en doel dér reize. Aankomst in het 
Nieuwe Diep. Zeilen naar zee. Tegenwind en 
stormweder. Loopen Engelsche havens binnen. Ver-
trek van Cowes. Bedenkingen omtrent den noordoost-
passaat, bij de vaart door de Linie. Stroomen in 
den Etiopischen Oceacm. Aankomst op Plata-rivier. 
Ontmoetingen. Brazilie in oorlog met Buenos Ayres. 
Voornemen van , ten dezen opzigte, voorzigtig te 
handelen. Worden gepraaid door eene Brazïliaansche 
oorlogs-korvet. Berigt van blokkade. Aankomst in 
Montevideo-haai. Onderhandelingen met het Gou
vernement. De Generaal MULLER. De kapitein wordt 
verdaebt, blokkade te willen breken. Procès met het 
Gouvernement. B I a d z # 1# 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Aankomst en vertrek van den Nederlandschen brik 
Jeannette en van het schip Magnanime. Correspon-
dentie met den Nederlandschen Consul Generaal, 
Chargé, d'affaires ad. int. aan het Hof van Bfazilie. 

De kapitein vertrekt naar Rio de Janeiro. Onvoor-
spoedige reize met eenen Deenschen brik. Aanmer-
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kingen omirent het vaarwater langs de Braziliaansche 
kust , tusschen Rio de la Plata en Rw de Janeiro. 

Aankomst te Rio de Janeiro. Teleurstellingen. Be-
schrijving van Rio de Janeiro. Bladz. 3 j . 

DERDE HOOEDSTUK. 

Aankomst te Montevideo. Vonnis ter eerster instantie. 

Het Hof van Justitie vergunt den kapitein, onder 

borgstelling zijne reis te vervolgen. Aanhalingen 

omtrent Plaia-rivier en het bevaren derzelve. "Worden 

aan boord geloopen door een Braziliaansch oorlog-

schip. Voorval daarbij. Hevige orkaan en uitwerkselen 

deszelven. • Bladz. 90. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Overzigt van den oorlog tusschen Brazilie en Buenos 

Ayres. Geografische herinnering. De admiraal LOBO 
voor Buenos Ayres. De nederlaag van Sarandi. 

De generaal LICOR. Het onafhankelijk verklaren van 
de Banda Oriental. Sir CHARLES STUART. Oorlogs-
verklaringen tusschen Dom PEDRO en de Vereenigde 
Staten van Rio de la Plata.. Lord POHSOMBY. De 
Patriotten. Ontmoeting met dezelven. Hunne leef-
wijze en bedrijven, inzonderheid het werpen en ge-
bruik van den làzo. Montevideo; het beleg van de 
landzijde; gevechten op de rivierj verschillende hou-
ding der neutrale oorlogschepen bij de blokkade. 
De handel op Plata-rivier. Vertrek naar Valparaiso. 

Mijne passagiers. De Falklands-eilanden. Gelegen-
Jieden gedurende de reis. Aankomst in Chili. 

Bladz. 118. 
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VIJFDE HOOFDSTUK. 

Beschrijving van winden, weder en stroomen, langs de 
oost- en westkust van Patagpnie en om de zuidkust 
van Terra del Fuego. De havens op het eiland 
Chiloe. De baai van San

 CARLOS, laatste wijkplaats 
der Spanjaarden in Zuid-Amerika. Lord COCHRANE. 

Wapenfeiten van Sennor VIDAL. Faldivia. De HcJL-
landsche admiraal BRTJIN in i653 met de zijnen ver-
moord. Het eilandje la Mocha. Conception en 
bezeiling der reede van Talcahuano. De klip Iglesia. 

Het aandoen van de baai van Valparako en be
schrijving der stad. Wind en weder bij verschillende 
jaargetijden. Bladz. 171. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

De paarden van Chili, en wijze van dezelve te dres-
seren. De Weg naar Santiago. Postroute naar Buenos 

Ayres. Voormalig handelstelsel. De godsdienst in 
Chili. Oneenigheden met de Engelschen. Land- en 
zeemagt. De vloot onder Lord COCHRANE. De han-
d e l , en beschrijving van de mate. Vertrek van 
Valparaiso. i Bladz. 217. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Aanleiding tôt herinnering van omwentelings - gebeur-
tenissen. Geschiedkundige aanhaling dèrzelven. Be
schrijving van winden en stroomen langs het verdere 

•gedeelte van Zuid-Amerikd's westkust. De havens 
en kust, die wij voorbijzeilden. Aankomst te Arica. 

Bladz. 244* 



ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Berigt omtrent eene waarschijnlijke blokkade op sche-
pen. De handel op Zuid-Ameriha's westkust. Reize 
naar Tacna. Beschrijving van den Condor - vogel. 
Tacna. Deszelfs voortbrengselen. Vogelen. De Llama. 

De Paco. De Carnero de la sierra. De Guanaco. 

De Vigogne. Derzelver voedsel. De Indianen. Ge-
bruik van de Coca. Landreize met eenen Franschen 
scheepskapitein. Beschrijving der uitrusting "tôt eene 
landreize. Klarigheden tôt het vertrek van Arica. 

Bladz. 286. 

NEGEMDE HOOFDSTUK. 

Vertrek van Arica, door den havenmeester belet. Em
bargo op het schip, tôt het overbrengen van troepen 
naar Panama. Te Tacna ingediend protest. Onder-
handelingen. Moeijelijkheden. Contracteren met den 
Intendant van het distrikt Arica. Klarigheden aan 
boord, tôt het ontvangen der militairen. De balsa. 

Komst der troepen te Arica. Oneenigheden. De ka
pitein wordt gewaarschuwd, wegens oproerige gezind-
heden en voornemens .der troepen. Maatregelen ten 
gevolge van dien , door herinnering van vroegere 
muiterij op het schip Delphine. De brik Guadeloupe. 

De schoener Arequipina. Het uitzeilen naar Panama. 

Tegenspoed. Oproerige stemming van het krijgsvolk. 
De schoener verlaat zyn convooi. Brahd op het sçhip. 
Aankomst op de rivier van Guayaquil. Ankeren voor 
ta Puna. ., . . . Bladz. 829-



EERSTE HOOFDSTUK. 

Beweegredenen en doel der reize. Aankomst in 

het Nieuwe Diep. Zeilen naar zee. Tegenwind 

en stormweder. Loopen Engelsche havens binnen. 

Vertrek van Cowea. Bedenkingen omirent den 

noordoost-passaat, bij de vaart door de Unie. 

Stroomen in den Etiopiscben Oceaan. Aankomst 

op PlsAa-rivier. Onlmoetingen. Brazilie in oorlog 

met Buenos Ayres. Voornemen van, ten dezen 

opzigle, voorzigtig te handelen. Worden ge-

praaid door eene Braziliaansche oorlogs-korvet. 

Berigt van blokkade. Aankomst in Montevideo-

baai. Onderhandelingen met. het Gouvernement. 

De Generaal MUIXER. De Kapitein wordt ver-

dacht, blokkade te willen breken. Procès met 

het Gouvernement. 

l o e n ik, in het jaar 1825, met het schip 

Delphine, van Batavia te huis kwâm, "ging ik 

om met den wensch , ook het wéstergèdeelte van 

on zen aardbol te bevaren. De weg naar Oost-Indie 

was mij te eenzelvig geworden; en de zeeën om-. 

streeks de Kaap de goede Hoop, die ik nu verschei-

dene malen had omgezeild, waren mij te wél bekend, 

I. 1 
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dan dat ik niet zou verlangd hebben, ook die kaap 
ee'ns rond te varen, welke de namen van onze 
ondernemende landgenooten SCHOUTEN en IEMAIRE, 

als de eerste, die zoo verre het westerzuiden be-
zochten, hebben onsterfelijk gemaakt. 

De Heeren rwsmcER & <î°., te Amsterdam, waren 
het, die mij de gelegenbeid verschaften, van dit 
mijn verlangen te bevredigen. Na het verzamelen 
van eenige deelhebbers, die een kapitaal, waarbij 
ook ik een aandeel voegde, bijeenbragten, rustten 
hun Ed. een geheel nieuwopgetimmerd, fraaigebouwd 
en goed bezeild Fregatschip uitj waarbij niets ge-
spaard, noch ook verzuimd werd, al die instrumen-
ten, boeken, zeekaârten enz. mede te geven, welke 
eeaigzins tôt gemak en naâuwkeurighëid der nàvigatie 
konden bijdragen. 

De uitrusting, in seheepsbehoeften , 200 wel als in 
levensmiddelen, ververschingen en gerijfelijkheden, 
was, in allen deeie, doehnatig en rijkelijk. 

,De .lading, gfootendeels uit Noord- en Zuid-Neder-
landsche, als ook Duitsche fabrijkaten bestaande, 
was, met zorgvuldig beraad, naar de plaatsen gekozen, 
welke men zich voorstelde, dat het schip zou aan-
doen ; waarbij, als hoofddoel, moest in acht genomen 
worden : te sonderzoeken, in hoe verre het voortzellen 
van dergelijken handel, met Nederlandsche. en Dtiit-
eehe fabrijkgoederen, op de Oost>* en Westkust van 
vZuid Amerika, gunstige uitzigten zou kunnen ople-
vemn', waarmede ik dan tevens zou hebben te ver-
bindcn het nemen eener proeve , ten opzigte van de 
VmrAedèn•,• die er, in het nmrvolgen der reize door 
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de Stille Zuidzëe, op de in die zee gelegene eilan-
den, in China of Nederlands Oost-Indie zouden zijn 
te wachten of te hopen, uit de opbrengsten der goe-
deren, die op de kusten van Zuid- Amerika, of op 
de westkust van Mexico afgezet zouden zijn. 

Met dit doel, en wenschende derhalve den uitslag 
mijner onderneming gekroond te zien door het op-
doen eener nuttige kennis tôt âanmoediging onzer 
scheepvaart en van. onzen algeraeenen handel, aan-
vaardde ik het schip Wilhelmina en Maria, als ge-
zagvoerder en als super-carga voor deszelfs lading. 

Het schip was gewapend met zes karonaden van 
zes pond ;, terwijl, als ballast, en ten verkoop, nog 
scheep: waren zes lange stukken van zes pond. De 
handvvapens bestonden in twaalf sloepsgevveren en 
acht pistolën; de bemanning in vier en twintig kop-
pen , allen jonge , geoefende, zeelieden. De Heer 
B. s. WETMAR, die, uit behagen in de expedilie, een 
aandeel genomen had in schip en lading, en boven-
dien lust gevoelde, zijne loopbaan met dergelïjk 
hezoeken van vreemde landen, tôt het opdben, van 
keimis van den handel, in te treden, vergëzelde.miji 
als onder-carga. Hij was voor mij, gedurende de 
reize, een gezellig en hartelijk vriend ; en ik kany 
bij deze gelegenheid, niet verzwijgen, dat h i j , door 
zijne. kunde eii minzame inborst, zich evenzeer aan 
elk aanbeval, als voor mij een nuttig en aangenaam 
reisgenoot was. 

Den vier en twintigsten December 1825 kwam het 
schip in het JP(iewve Biep ; hier moesten wij nog 
eenige goederen overnemen, waatonder zes honderd. 
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vijf en vijftig vaten buskruid en scherpe patronen. 
Door dit en ander oponthoud waren wij niet gereed, 
met den gunstigen wind naar zee te gaan, die , 
overgewaaid zijnde, ons verpligtte, tôt vrijdag, den 
tienden Februarij 1826, te blijven liggen. 

Het ijs toen van den zuidwal onder het eiland 
Texel gezet zijnde, zeilden wij, in den achtermiddag ' 
van dien dag, met eenen flaauwen zuidoostewind 
naar zee ; doch deze koelle bleef ons niet lang 
gunstig : want, nog voordat de . loods van boord 
was., liep de wind zuidelijk, en,.des nachts, zuid-
west, met aannemende, tôt digtgereefde marszeils-
koelte, stormweder en regen. Ik kruiste, tôt den : 
dertienden, met het schip in de Noordzee, om naar 
de hoofden (*) te komen. Wij peilden toen, des 
morgens, Noord-Voorland van de Engelsche kust 
W, § N. , op twee en eene halve mijl, naar gissing, 
van ons j en , dewijl het zich niet liet aanzien, dat 
het weder, in do eerste dagen, zou verbeteren, 
besloot ik , met het schip voor Margate te loopen : 
den zestiènden ging ik , van daar, weder onder zeil, 
om de reis te vervolgen. Ik werkte met het schip 
tegen den westewind, tôt boven. Dungeness ; maar 
het ; weder werd andermaal zoo onhandzaam, en de 
zee stond in het kanaal zoo hoog, dat ik het , des 
nachts ten twee ure van den zeventienden, raadzaam 

(*) Onder de hoofden verstaan de Hollandscbe zee-
lieden, hetgene de Franschen le pas de Calais , de Engel-
schen thé Sfrait of Dover, noemen, te weten : het naauw 
tusschen de Engelsche kust, bij Zuid-Foorland, eu de : 

Fransche kust, bij Calais i 
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achtte, af te houden naar Duins : wij hadden toen 
vliegenden storra, en lensden met het schip voor top 
en takel. Des morgens, met den dag , bevonden 
wij ons digt onder Zuid - Voorland; ik stùurde om 
de noordwest, en kreeg, bij Zuid- Zandhoqfd van het 
Goodwin , eenen loods uit eenen Engelschen Deal 
Logger, die het schip voor Margate ten anker bragt: 
het was toen noodweder , en aile schepen waren, 
van Duins, naar Ramsgate-haven gevlugt, waar ik 
echter niet binnen wilde, dewijl ik , in dit geval, 
al het kruid hadde moeten ontschepen, hetwelk mij 
te werkelijk en te kostbaar was. Wij passeerden, 
in de Duins, een Engelsch Linieschip, dat, met aile 
stengen en raas in het hol gestreken, voor vier an-
kers, ak in de openbare zee, het slechte weder lag 
af te rijden. 

Tôt den drie en twintîgsten Februarij hîelden wij 
dit stormachtige, ongunstige weder j maar, des mor
gens van dien dag , liep de wind naar het noord-
westen, met motregen : ik vertrok onmiddellijk met 
het schip naar Duins, uit vreeze, dat mij thans de 
noordoostewind zou overvallen, en dan voor Mar
gate bezet houden ; maar dit was het geval niet : 
want , reeds in den achtermiddag, toen wij, met 
meer dan honderd zeilen bij elkander , omstreeks 
Zuid-Voorland en Dover waren, kromp de wind 
weder tôt westzuidwest, met regen en dik onstuimig 
weder ; het naauw van het kanaal was toen vol 
kruisende schepen, die allen, met ons, om de west 
werkten, waardoor het, des nachts, uitkijken! was, 
om elkander niet aan boord te loopenj en, voordat 
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het duister werd, zagen wij reeds eenige schepen, 
die elkander schade toebragten. Dit slordige, ÔH-
gunstige weder bleef aanhouden. 

Den vijf en twintigsten, des morgens, was ik bij 
het eiland Wight, en besloot toen, naar Çowes te 
zeilen, ten einde aldaar beter wedfir af te waehlen ; 
ik nam eenen loods, die het schip, ten zeven ure, 
in St. Helens-baai ten anker bragt, en , des anderen 
daags 's morgens, voor Cowes. Hier vernam ik , dat 
welligt, tusschen het keizerrijk Brazilie en het ge-
meenebest Buenos Ayres, oorlog zou ontstaan, wegens 
het regt op Montevideo-baai, op de aangelegdë sterkte 
St. Philips, op Moldonado en den geheelen noorder-
oever der ri vier la Plata ; e n , daar ik juist deze 
gewesten het eerste zou aandoen, was het natuur-
lijk, dat dit loopende gerucht mijner aandacht niet 
geheel ontging, hoewél het , als een zeer onbepaald 
en los gerucht, van geenen bijzonderen invloed op 
mijne overwegingen , - voorshands, nog zijn kon. 

Het was niet voor den negenden Maart, dat zich 
het weder eenigzins begon te schikken, en wij liepen, 
met eenen flaauwen zuidoostewind, door het gat bij 
de klippen de Naalden genaamd, naar zee. Van 
45° N. breedte, tôt op de breedte der Canarische ei-
landen, hadden wij den wind meestal tusschen het 
N. 0. en 0 . Z. O. , en van de Canarische tôt op de 

De hoog oos- breedte der Kaapverdische eilanden , stonden dit-
telijke en va-

riabeie pas-maal de winden van het W . N . W . tôt het W . Z. W . 
eaatwind t a n , . . 

eene gunstige lie ondervinding heeft mij geleerd, dat , wanneer 
gelegenheid 

opiereren tôt men, op de breedte van evengenoemde Spaansche en 

aerunie, naar Portugesche eilanden , de noordoost - passaat hoog 
net zuiden. 
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oostelijk en vèranderlîjk treft, men dâh wel eèns : 

door de linie, van io° N . B . , met eenen noorde-
lijken wind wordt beguhstigd, hetwelk, mïjns in-
ziens, is toe te schrijven aan het herstellen van de 

gewôïie Ni O. pâssààt; en, àls dan, bezuideû de io° 
Ni B . , de noordelijke wind invalt, moet men zich 
haàstenj met kraeht van zeil regt zuiden te sturen. 
Drie maal ben ik aldus, tusschen 23 en 24° lengte, . 
zeer voorspoedig, door de linie, in de Z.O. passaat 
gèvallen. I s , daarentegen , de rJaSsaàt hoog nbor- Met hoog 

• noordeliike en 

delijk gèwéest, (waarbij voorâl valt op te letten, ofkrachtigepas-
> saat-winden, 

die met kraeht waaide,) dari is het raadzaam , van moet men oP-
_ _ lettend, door 

i5° N.B. zuidôostelijk te sturen ; men treft dan ge-de Unie, naar 
. het znîdeH. 

Woonlijk, tusschen 7° en 5° N . B . , stilte, met veran-werken. 
derlijke winden, en moet meëstàl, met den kop om 
de wést, hët zuiden halen , zoo da t , wanneer de 
Z. O. passaat dan benoordën de linie trekt, (in welk Met den zui-

1 . . . i i - n • i • ! deliiken wind, 

geval hij soms wel drie 01 vier dagen zuiden staan benoordën de 
kan,) men, met W . Z . W. te stévenen, genoegzaamy™'Il 'feâ 
bovenwinds van Fernando Noronha of kaap St. Au- ôm°OIdo' west 
gustin de Z. O.pàssaat'kan halen. Men moet dan wel*™ t-

zorgvuldig nagaan , hoe veel men om de west kan 
gezet worden door den stroom, die uit straat iffo-stroomin den 
zambique, om kàap de Goede Hbop, door de Ethiopie, orà doN.ew. 
N. W. loopt, en , langs de N. 0 . kust van Zuid-
Amérikà, in de Caribische zee vâlt. Ook trekt ersu-oom langs 

;. de westkust 

van kaap de Goede ffoop een stroom langs de West< van Afriia. 
kust van Afrika, tôt benoordën de rivier Congo, 
bij kaap Yumbà, en vereënigt zich daar wedér met 
den stroom, die , langs de kust van Guirted, in de stroom in do 

7 ' u • ' bogtvanC?"*-

bogt van Biafra^ valt, en zuidwaarts langs Prinsen-ne«, 
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en SU Thomas -eilanden, om de west t rekt , zich 
vervolgens, bij de N.O. kust van Zuid - Amerika, 

weIke zlcn a e t almede vereenigende met den zoo even beschrevenen 
do voornoem- s t r 0om , die in de Caribische zee yalt} aan, welke 
den vereemgt; ' 

gezamenlijke stroomen vooral het is toe te schrijven*, 
t^veTsebe1- da* z 0 ° m e n i S s c h iP » d o o r keneden kaap St. Augustin 
kwàmen U*Bte vervallen , verloren reis maakte, en andermaal den 

doorsteek moest ondernemen. 
Den een en dertigsten Maart zagen wij de Kaap-

verdische eilanden, en peilden de piek van het eiland 
St. Antonio, in het Z. O. t. O. Volgens de bevon-
dene breedte , en deze genomene peiling, verschilde 
onze lengte, door waargenomenen afstand van zon 
en maan, slechts vier minuten. Van hier hadden 

îê nheid StJW'J gu n s t ig e gelegenheid, tôt bezuiden de linie ; en 
bezmden do waren, den twintigsten April, of op den twee en 

veertigsten dag na ons vertrek van Cowes, bezuiden 
kaap Frio. 

Den vierden Mei loodden wij tachtig vadem donker 
groen slijk, op de gronden van de rivier la Plata, 
en liepen, in den achtermiddag , een medeliggend 
schip, digt aan stuurboord, voorbij. .Op mijne vraag, 
waarheen de bestemming was, antwooxdde de Ka
pitein , in het Engelsch : » naar Buenos Ayres ; " 
ofschoon hij eene Braziliaansche vlag had. Tegen 
zonsondergang werd het stil. Toen het donker werd, 
zagen wij een roodachùg vuurverschijnsel, in het 
N. N. W . , alsof het van eene volkaan ware. Het-
zelve verspreidde zich tôt bijna twee streken langs de 
kim, en hield tôt 6° hoogte ; somtijds was de vuur-
«gloed minder, dan weder sterk opwakkerend rood, 
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V 
terwijl dit verschijnsel in het laatste van de honden-
wacht het sterkst was. Gedurende den nacht hadden 
wij zwaar weêrlicht, in het rond, doch meestal in 
het Z. W. en Z. O. , met opmerkenswaardig, vurig 
schijnend water, hetwelk,,met de aannemende koelte 
en aanschietende zee , eene ongemeen zonderlinge 
vertooning maakte. 

Met den dageraad verminderde het vuurverschijnsel, 
en was, voor zonsôpgang , geheel verdwenen. — 
Den vijfden Mei zagen wij het land, doch konden, 
ter oorzake van de dikke en mistige lucht, met mot-
regen, geene verkenning krijgen : des nachts ver-
toonde zich weder zwaar weêrlicht,"in het Z. W . , 
andermaal met ongemeen vurig, glimmend water, 
dat zich, in het zuiden, als eene volledige branding 
opdeed , die, ofschoon wij dikke, donkere lucht had
den , het schip, als bij schoon sterrenlicht, verhel-
derde. Den zesden, des morgens, vermeenden wij, 
kaap St. Marie te verkennen ; de wind was Z. W . , 
aannemende tôt dubbelgereefde marszeilskoelte, met 
hoog aanschietende, kabbelige zee. Wij kruisten in 
en uit den wal , over de ,beste boegen, opdat wij zoo 
weinig mogelijk verlorén, dpor den stroom, die sterk 
naar buiten op zee zette. Verscheidene uitloopende 
schepen passeerden ons, waaronder een oorlogs-
fregat, voor hetwelk wij de vlag heschen, doch 
welks vlag wij niet konden verkennen : naderhand 
heb ik gehoord , dat dit het Braziliaansche fregat 
Piranga was, komende van Bahia, en naar Monte
video bestemd. Dienzelfden morgen, bij het eiland 
Lobo berigt hebbende ontvangen, dat de Admiraal 
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BROWIT, met zijne vlobt, bij het eiland Floris kruisïe, 
en de Brazilianen voor en in de haven van Monte
video verontrustte, jà zelfs herhaalde aanvallen op 
dezélven, met voordeel, gëdaan had, had de kbm-
mandant van het fregat, ten einde niet in de fuik te 
lôopen raadzaam geoordeeld, naar Rio de Janeiro af 
te houden j alwaar h i j , uit aanmëfking van zijn laf-
hartig gédrag, van schip en rang, bij zijne aankomst, 
door den keizer ontzet werd. 

vePampera- Wij kruistén, tôt den achtsten dezer maand, tegën 
de zoogenaâmde Pompera; Welke naam aan den har-
den Z. W. Wind wbfdt gegeven, als komende over 
de vlakten (Pampas) vàn Buenos Ayres. In den 
morgen was de wind N. W . en N. N. W . ; met den 
dag kwam mijn eerstë stuurman mij zëggen, dat , te 
loefwaart van ons, een groot schip zich bevond in 
het N. N. O. : toen ik , een uur daarna, bôven kwam, 
had mijn stuurman, niettegenstaande hij de vlag van 
het schip niet kon onderkennen , echter reeds met 
onze vlag beantwoord ; wâafop het schip , dat ik nu 
voor een oorlogsfregat hield, zijne vlag had neder-
haald. Daar ik nu echter, in aanmerking genomen 
de geruchten, die er , tijdens mijn verblijf te Cowes, 
dan toch in het algemeen, aangaande de mogelijkheid 
van oorlog op de rivier la Plata , waren in omloop 
geweest, begeerig was, te wetén, of dit fregat aan 
Brazilie of aan Buenos Ayres behoorde, om, naar 
bevind, mij dan te gedragen, deed ik andermaal 
de vlag hijschen, een Uur daarna dezelve weder 
nederhalen, en weder ophijschen j maar het scheen, 
dat men, op het fregat, (hetwelk toch waarschijnlijk 



— 1 1 — 

de duidelijke Holkndsche kleuren, bij het eerste 
hijschen reeds, verkend had,) op ons seinen met de 
vlag geene acht wilde slaan : waarom ik, met kraeht 
van zeil, [zoo na mogelijk aan den wind stuurde, 
ten einde hetzelve te naderen. Ten twaalf ure liep 
ik het schip voorover, geide toen grootzeil, en 
braste kruiszeil op steng ; het fregat gaf een schot 
op eenen hem te loefwaart zich bevindenden Ame-
rikaanschen schoener , en heesch zijne Braziliaan-
sche vlag en wimpel. Intusschen liet ik het fregat, 
onder de lij, aan bakboord opkomen, haalde toen 
het kruiszeil weder vol, en hield het, gedurende 
twee uren, zoo digt te loefwaart van hem, dat 
wij met elkander, zonder roeper, konden spreken : 
men gaf echter, van den Braziliaan, volstrekt geen 
blijk, dat men iets van mij begeerde te weten; 
Waarom ik, ten vier ure, nader aan den wind hield, 
het fregat, onder de l i j , liet doorschieten, en mij
nen koers vervolgde. Daar ik nu echter tevens 
nagenoeg dwars van de baai van Maldonado was, 
zag ik weldra ook, binnen dezelve, twee schepen, 
waarvan het grootste mij een oorlogschip scheen, 
en spoedig bleek te wezen, doordat ik eene sloep, 
met de Engelsche vlag en wimpel, van hetzelve, met 
zeilen en riemen, op het Braziliaanschè fregat (nu 
omstreeks eene halve mijl aan lij van mij zijnde) zag 
aansturen. De Braziliaan scheen ook op deze sloep 
geene aandacht te willen vestigen, daar hij vol bleef 
wegsturen , terwijl de wind noordelijker en ruimer 
werd. Intusschen naderde het naar zonsondergang, 
en men scheen in de sloep te begrijpen, dat men 
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vruchteloos poogde, het fregat te bereiken, terwijf 
de dag alvast ten einde liep ; en , daar ik tegelijk 
nu ook zag, dat de sloep, over stuurboord, hooger 
o p , met zeilen en riemen, op mij aanstuurde, haal-
de ik het kruiszeil op steng, en stuurde nu ook, van 
mijne zijde , op hem aan. Wij hadden toen het 
Braziliaansche fregat in het Z. Z. W. ; dus stonden 
wij , met den noordelijken wind te loefwaart van 
hem, ook nader aan de baai van Maldonado. Het 
was bijna vijf ure , toen de voofnoemde Engelsche 
sloep, onder bevel van den Sailing master, M r. Ai-
IING , bij mij aan boord kwam , en deze, bij het 
overspringen, zich beklaagde, wegens de onbeleefd-
heid van den Braziliaan, die brieven moest aan boord 
hebben voor Sir ST. CLAIR, Kommandant van het 
Engelsche fregat the Doris ; zijnde het door ons 
geziene oorlogschip in de baai van Maldonado, waar 
hij Master aan boord behoorde. M*. ALLING verzocht 
mij, een oogenblik, met zijn volk, te mogen blijven 
rusten. Ik deed zijnen matrozen eenige beschuit en 
jenever uitreiken, en noodigde M r. AIXING , zich, 
in de kajuit, te komen ververschen. 

Na de gewone vragen, van waar ik kwam, wan-
neer ik gezeild, en waarheen ik bestemd was? ver-
haalde mij MT. ALLING, dat in de daad de oorlog 
tusschen Brazilie en Buenos Ayres was uitgebroken ; 
dat die van Buenos Ayres geblokkeerd werden door 
een Braziliaansch eskader van vier fregatten, drie 
korvetten, eenige brikken, schoeners en andere vaar-
tuigen, gekommandeerd door den Admiraal LOBO ; 
terwijl de geblokkeërden, onder den Admiraal BROWS, 
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eene véel geringere magt hadden, die echter her-
haalde stoute aanvallen op het Braziliaansche eskader 
gedaan had.— Den zeventiènden April, onder. ande-
ren, was BROWN, den wind van hetnoorden hebbende, 
met eenige kleine vaartuigen onder de batterij. van 
Montevideo, geweest; had, met de daarvoor liggende 
vijandelijke schepen, eenige lagen geschut gewisseld, 
en zelfs de schepen in de haven verontrust, De Brazi
liaansche schepen eenige schade toegebragt hebbende, 
hield hij, met zijne vloot, weder àf, en liep de rivier 
op. De flotille der Brazilianen, inmiddels onder zeil 
gekomen, was het eskader van BROWN achterop ge-
stuurd; doch deze, met zijne schepen weder zijnde 
bijgeloefd, om den vijand af te wachten, had ook 
de laatste bij den wind gehaald, zoo dat BROWN, 

zonder verdere stoornis, naar Buenos Ayres had kun
nen terug wijken. — Den derden Mei, des; nachts, 
was BROWN , andermaal, met eenen gewapenden 
koopvaarder, en nog vijf andere kleine vaartuigen, 
komen afzakken: door de duisternis had hij 'de neu-
trale oorlogschepen niet van de vijandelijke kunnen 
onderkennen ; was eerst een Amerikaansch fregat op 
zijde geloopen, en toen het Engelsche oorlogsfregat 
ihe Doris achterom; beide schepen hadden het praai-
jen van BROWN beantwoord: waafna het dezen gelukt 
Was, het zware Braziliaansche fregat Impératrice aan 
te treffen , aan boord te klampen, en dermate te 
havenen, dat hem de Impératrice, eerst door de>hulp! 
van de andere, afzakkende Braziliaansche schepen, 
had kunnen afslaan. BROWW , den kommandant van 
genoemd fregat gedoqd, en meer andere schade aan 
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de vijandelijke vloot toegebragt hebbende, week tijdig 

naar de boven-rivier. 
Mr. ALLING vertrok , legen zes ure , met zijne 

sloep, en stuurde op Maldonado aan. Uit een en 
ander begreep ik intusschen, dat ik diende bedacht 
te zijn, omirent een onderzoek door Braziliaansche 
schepen, waarvoor ik nu, elk oogenblik, blootstond. 
Ik riep dus al mijn volk te zàmen , vetwiltigde 
hetzelve, dat i k , van nu af, had besloten, naar 
M&ntevideo-haven te zeilen , en beval, dat , wanneer 
wij door een Braziliaansch oorlogschip mogten ge-< 
praaid worden, en er sloepeh van een zoodanig aan 
boord kWamen, men, bij ondervragirig zoo wel als 
eigen verhaal, aangaande het vervolg van onze reis, 
niet anders zou verklaren, dan dat ik , van stonden~> 
aan, sedèrt ik door de. Engelsche oorlogsloep ge-
praaid was, besloten had, naar Monlevideo-baai te 
gaan, om mij aldaar van drinkwâter. te voorzien, 
ten eînde de reis te kunnen voortzetten. Ik zeilde 
nog, tôt een uur na zonsondergang, om de west j 
en ging, ten negen en een kwart uur, Op tien vadem 
zachten mod'dergrond ten anker, met het voornemen 
van , den. volgenden dag , tusschen de Engelsche 
Bank en het eHand.Floris: doov te; loopen. 

Des anderen daags, den, negenderi Mei, was de 
wind m'eestal N. N. W. en'N. W. t . N . , bramzeils- en 
afnemen.de,:.koeJte,, met goed weder. Met den dag. 
ligtten wij anker, en laveerden, om naar het eiland 
Floris te komen; het werd stil, en, dewijl het getij 
om de W . Z. W . trok, achtte ik het raadzaam, 
ten: einde niet bezuiden de Engelsche Bank te drij-

http://afnemen.de
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ven, wëder ten anker te gaan ; ik zeilde tôt onder 
het land van Punto Megro, en kwam, ten drie ure 
'snamiddags, door slilte genoodz-aakt, ten anker. 

Den tienden hadden wij een flaauw koeltje uit het j ^ ^ ^ 
N.N.O.j met den dag, evenwel, ligtten wij anker, £ £ , . Z t 
en maakten zeil: het schip echter Wilde, door den a?" hot'ohi? 

•r ' niet sturen w i l . 

geringen wind en de kraeht van den maalstroom, 
volstrekt niet sturen, en wij waren, uit dien hoofde, 
verpligt, andermaal te ankeren. Ik zal in de gele-
genheid komen, over deze maalstroomen nader te 
handelen. Ten twaalf ure wakkerde het zuchtje uit 
het Z. O. aan j wij ligtten anker, en stuurden naar 
het eiland Floris, hoorende nu en dan verscheidene 
kanonschoten, als wierde er zwaar gevochten. Ten 
vijf ure passeerden wij bezuiden het eiland Floris, 
en benoordën de Engelsche Bank., zagen Montevideo 
en verscheidene schepen, ten westen van ons, ten 
anker. Ik vermoedde, dat dit de Braziliaansche 
vloot was, die op de reede voor de baai lag ; doch 
wij konden, voor den avond, de rompen der sche
pen niet zien boven water, veel minder het char
ter derzelven verkennen. Ik ontwaarde echter dui-
delijk, dat ééne van de mij ligtst voorkomende 
bodems zeil maakte, en kon nu ook wel vermoeden, 
dat dit een jager van de vloot was, die op mij af-
kwam. Met dat al oordeelde ik het nog niet noodig,, 
noordelijker naar de baai van Montevideo te sturen, 
maar behield mijnen koers op W. t. Z., in overweging 
nemende, of ik - zoo lang wij niet door het Brazi
liaansche eskader de facto werden teruggewezen, niet 
verpligt ware, mijne fcharterpartrj te hlijven volgen, 
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en naar Buenos Ayres, werwaarts lk mijne uitklaring 
had, te stevenen ; te meer, dewijl ik , in het om-
gekeerde geval, voor alsnog (daar ik nog geen verder 
officieel berigt had, behalve de mededeelingen van 
Mr. ALimqJ geene genoegzame reden van mijne 
afwijking naar Montevideo, ten genoegen van eenige 
inladers, hadde kunnen geven. Van den anderen 
kant begreep ik , dat ik met beleid diende te werk 
te gaan, ten einde op de Braziliaansche schepen 
geenen argwaan te verwekken, alsof i k , derzelver 
aandacht op mij begrepen rekenende, van den duis-
teren nacht gebruik wilde maken, om door hunne 
vloot naar Buenos Ayres heen te slippen; waar-
omtrent mijne geladene krijgsbehoeften mijne beden-
kelijkheid niet weinîg moesten vermeerderen. Ook 
kon ik als eene zekerheid aannemen, dat het Bra
ziliaansche fregat, hetwelk den achtsten met mij voor 
Maldonado was geweest, duidelijk eene Engelsche 
oorlogssloep aan mijn boord had kunnen zien; he t 
welk, bij deberigten, wegens de plaats hebbende blok
kade, die ik, langs dien weg, had kunnen en moeten 
ontvangën, in het vervolg, bij mogelijkheid, tegen 
mij had kunnen dienen. Het was dus zaak, mij, ten 
opzigte van beide uiteenlobpende pligten, zoodanig 
te gedragen, dat ik , zoo voor mijne verantwoording, 
als veiligheid, gedekt bleef. Met, derhalve, op ge-
zegden koers door te zeilen, kreeg ik , ten zes en een 
half uur, het vuur van Montevideo in het N.N. W . , 
deed onderzeilen en bramzeilen bergen, ten einde 
beter bij de hand te zijn, in geval ik genobdzaakt 
mogt worden, onvërhoopt ten anker te, komen, 
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waarbij de duistere nacht mij weinig tijd tôt beraad gaf. 
Omstreeks zeven en een kwart uur zagen wij een 
schip, over stuurboord gelegen, ons vooroverloo-
pen ; ik vermoedde, dat dit dezelfde vooronderstelde 
jager van de vloot zijn kon , dien wij, met zons-
ondergang, hadden zien zeil maken, en hield mij 
dus met ailes gereed, om, zoo spoedig mogelijk, te 
kunnen ten anker gaan ; deed intusschen ook het 
grpote marszeil vastmaken, ten einde, in voorkomend 
geval, minder vertooning te hebben gegeven , alsof 
ik de haven van Montevideo hadde willen voorbijloo-
pen. Wij peilden toen het vuur van Montevideo in 
het N. W . , maar verloren , aan bakboord, het ver-
melde schip weder uit het gezigt; ik kon denken, 
dat het weldra over stag zou gaan, en dan, over 
bakboord gelegen, op ons kielwater komen, daar 
hetzelve , zijne taktiek verstaande, ons altijd van 
achteren moest opjagen, om mijn schip, dat voor den 
wind zeilde, te loefwaart te kunnen blijven, totdat 
hij ons verkend hadde. 

Het duurde ook niet lang, nadat ik in de kaart, 
op de peiling van het vuur, de plaats had afgezet, 
waar ik uiterlijk staan mogt, om niet voorbij de 
haven van Montevideo te zijn gevonden, toen ik , uit 
de kajuit op het dek komende en naar het oosten 
ziende, het schip van achteren zag komen opzeilen ; 
waarop ik ten spoedigste voormars- en kruiszeil deed 
opgeijen en vastmaken, en , ten zeven en een half 
uur, op zeven vadem slijkgrond ten anker kwam. Wij 
hadden de marszeilen vast, toen het schip ons, aan 
stuurboord, langsliep. Men praaide ons : wie wij 
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waren? van waar wij kwamen ? en dat men ons 
eene sloep zou aan boord; zenden. Het schip, dat 
ik thans voor eene oorlogskorvet hieldj, haalds, 
over stuurboord, bij den windr, Hep. ons voorover, 
en draaidé toen, aan bakboord; van ons, bij; terwijl 
er van hetzelve dadelijk eene sloep, met eenen officier, 
kwam., die mij berigtte, dat Buenos Ayres geblokkeecd 
was, en ik daarheen niet konde, hetwelk h i j , op 
mijne Turksche pas,, aauteekende. 

Des anderen daags, den elfden Mei,. met zonsôp-
gang, ligtten wij anker, en. zeilden naar de haven van 
Montevideo ;• wij werden kort daarna gepraaid, door 
de korvet van den vorigen avond, en mij daarbij aan-
gezegd, dat de Admiraal der vloot mij verlangde te 
spreken. Ik begaf mij bij den Admiraal aan boord,, 
die zijne vlag had op de korvet Maria da Gloria; 
en , na opgave aan Z. H. E. G. van al de, bij mij 
geladene krijgsbehoeften,,. gaf dezelve mij eenen brjef 
naar den wal, aan den Chef van het Département, 
der Marine, met last aan dezen tôt inkoop van al 
de voor Z. M. schepen benoodigde, bij mij voor-
handene krijgsr- en verdere; behoeften. 

Van den Admiraal aan boord van mijn schip terug-. 
gekeerd zijnde, bragt ik mijnen bodem in de haven 
van Montevideo, alwaar ik , ten half twee ure, voor-
de ketting ten anker kwarn, op twee, en drje, kwart 
vadem slijkgrond. Ik vertuide het schip met een 
kabeltpuw. 

Nadat het schip was ingeklaard, werd mij, behalve 
den ontvangen last van den Adrniraal, door den 
On^erhavenmee&ter schriftelijk te kennen gegeven,, dat 
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de. Gouverneur der stad, de Generaal MULLER, mij 
verlan gde te spreken. Toen ik dan ook aan den wal 
kwam, werd mij, door denzelven,. gevraagd, of ik 
mijne geladene krijgsbchoeften aan het gouvernement 
van Brazilie wilde verkoopen ? Ik antwoordde hierop 
toesteramend ; waarop de Generaal mij verzocht , 
monsters. van de onderscheidene wapenen aan den 
wal te zenden, met opgave van de prijzen , zoo 
dezer Wapenen, als der amunitie. — Des anderen 
daags aan dezen last voldaan hebbende, kreeg ik,. 
in de eerste dagen, van deze zaak niets verders 
te hooren ; totdat eindelijk de Generaal\ bij. een 
tweede onderhoud, mij een verminderd bod deed, 
hetwelk ik echter van de hand weeSy zeggende,. dat, 
daar ik met het gouvernement handelde, mijne ui-
terste prijzen gevraagd waren, en ik mij, daaraan 
moest houden. — Intusschen kwam ik f den negen-
tienden Mei, met voornoemden Generaal aangaande 
de prijzen overeen , zoo wel als wegens de betaling, 
die geschieden zou met wissels op Z.M., den Keizer 
te Rio de Janeiro; waarvan men echter den volgen-
den dag weder terugkwam, voorgevende, dat men 
de gestelde prijzen van de geweren en karabijnen te 
hoog vond, en niet, bij den Keizer,, durfde verant-
Wooi;den; Het ontging mij daarbij nogtans niet, dat 
dit enkel' eene geveinsde aanmerking was, waarmede 
men mij/ op; den tuil hield, noch dat men inmiddels 
veeleer mij poogde te verschalken , en, door inge-
wikkelde en zijdelingsche vragen,. het een of andë'r 
te ontlokken ,. hetwelk eene aanklàgt hadde kunnen 
gïonden, alsof ik getracht hadde, het keizerlijke 
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eskader van blokkade te ontduiken-, e n , ware ik> 
niet teruggehouden geworden door hetzelve, met 
mijne. krijgsbehoeften door te sluipen naar den vijand. 
Het was vooral de Generaal MULLER, die zich beij-
verde, bij mij uit te visschen, of ik , in de Neder-
landen, in Engeland, of gedurende mijne reize, 
niets van blokkade op de rivier la Plata, van oorlog 
enz. gehoord had. Een en ander deed reeds niets 
gunstigs mij vermoeden, ten aanzien van hetgene 
men anet mij voorhad. En in de daad kookte dit 
ailes dan ook zoo lang te zamen, totdat ik mij ein-
delijk regtstreeks zag aangevallen, door eene dag-. 
vaarding, ingevolge een dekreet van den Gouverneur 
der.provincie, den Président en Generaal MAGESSI DE 

CARVAIHO , waarbij deze aan den Begter of Dezem- -
bargador, Don LUIS JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA, in 
last gaf, geregtelijk te onderzoeken, of het Neder-
landsche schip Wilhelmina en Maria in Engelsche 
havens was geweest, op een tijdstip, dat de Kapitein 
kennis van blokkade hadde kunnen krijgen. 

Ziehier de vertaling van dit dekreet aan den 
Regter of Dezembargador, Don LUIS JOSÉ FERNANDO 

DE 0LIVEIRA : 

» Daar het ons ter ooren is gekomen, dat het 
» Hollandsche Fregatschip Wilhelmina en Maria, al-. 
» hier, aangekonien., bestemd zijnde van Amsterdam* 
» naar Buenos Ayres, in lading hebbende wapenen 
» en krijgsbehoeften, in eenige Engelsche havens is 
» binnengeweest,. alwaar de blokkade van de rivier. 
» la Plata, op dat tijdstip j reeds bekend was ge-
» raaakt, zoo dat men die. dus te weten hadde kunnen 
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» krijgen j gelieve Uw Ed. deze zaak, met allen 
» spoed, behoorlijk te onderzoeken, onder vèrgelïj-
* king van de uitklaringen. en.verdere papieren van 
» voornoemd schip. 

» Montevideo, 22 Mëi 1826. 

» (Get.) FRANC° DE PAULA MAGESSI DE CARVALHO." 

Ingevolge dit dekreet werd'ik dan ook, den een 
en dertigsten Mei, met al mijne schepelingen voor 
het Hof van Ju&lilie gedagvaard ; terwiji men mijn 
journaal en verdere scheepspapieren in beslag nain, 
en in het Portugeesch deed vertalen. Hierop wërden 
wij allen , ieder afzondcrlijk, op het scherpste in 
verhoor genomen, waarmede men den vijfden Junij 
gereed was. Gelijkerwijze werd ook de Komman-
dant der korvet, die ons den tienden Mei, des 
avonds, gepraaidhad, ten naauwkeurigste, aangaande 
het binnenkomen van mijn schip, in aile bijzonder-
heden ondervraagd: hij kon niet anders verklaren, 
dan dat hij mijn schip ten anker had gevonden. 
Aan den Admiraal PINTO, die, op dit oogenblik, in 
plaats van LOBO , het eskader kommandeerde, werd 
verzocht, de verschillende rapporten van de Brazi
liaansche oorlogschepen en keizerlijke kruisers te doen 
onderzoeken ; en, ten gevolge hiervan, kwam dan 
ook te berde, dat ik , den achtsten Mei, de rivier 
met een Braziliaansch fregat was opgekomen, niet 
alleen, maar ook dat ik, tegen den avond van dien 
dag, gemeenschap had gehad met eene sloep van 
het Engelsche oorlogsfregat the Doris. Jammer was 
het thans voor mij, dat the Doris naar Rio de Janeiro 
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gézeild was , daar ik mij anderzins beroepen gehad 
hadde op roijn gesprek met Mr. ALLING , toen die, 
met zijn sloepsvolk, voor Maldonado bij mij aan 
boord was, als bij welke gelegenheid ik reeds mijn 
voornemen geuit had, van naar Montevideo te zeilen. 

Op al deze rapporten, verhooren en vertalingen 
van scheepspapieren en journaal , verscheen, den 
twaaifden Junij, de eisch van den Fiskaal, gerigt aan 
den Dezembargador, en luidende , uit het Spaansch 
vertaald, als vo'lgt: 

» W e l e d e l e Heer ! 
» De Fiskaal, de papieren, welke hem, betrek-

» kelijk de zaak van het Hollandsche Fregatschip, 
» zijn toegezonden , onderzocht hebbende, beschouwt 
» het als eene hoofdzaak in dit procès, dat Uw Ed. , 
» kort en zakelijk, in staat gesteld worde, om te 
» kunnen beoordeelen, of het opgelegde arrest be-
» hoort te worden yoortgezet of niet, ten einde aan 
» een neutraal vaartuig geene verdere schade te ver-
» oorzaken, dan waartoe het gouvernement , door 
» het adgemeene regt der volken, is gemagtigd. 
» Het komt den Fiskaal, uit dien hoofde, voor, dat 
» DwEd. , zonder oponthoud, moet uitspreken, het-
» gène Uw Ed. regtvaardig zal voorkomen, niet-
» tegenstaande al hetgene de géïnteresseerden mogten 
» in te brengen hebben bij de admiraliteit, aan wel-
» ker jurisdictie, het , volgens het oordeel van den 
» Fiskaal, toekomt, in deze zaak laatstelijk te von-
» nissen, en alhoewel Uw Ed. tôt hiertoe niet mogt 
» hebben goed geoordeeld , het scb'ip te ontslaan 
» van het arrest. 
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» De formele kenii-is, Irouwens, welke eene natie 

» aan hare bondgenooten geeft, van zich met eene 
» andere in oorlog te bevinden, gëëft haar het regt, 
» de schepen te arresteren, aan welkër boord zich 
» wapenen of krijgsbehoeften*bevinden , die naar den 
» vijand bestemd zijn. De verklarïng echter Wé'gens 
» eene blokkering strekt zich gelijkelijk ook uit tôt 
» aile andere so'Orten van koopwaren, die men zoekt 
» binnen te brengen ; zoo dat , in deze zaak , de 
» eenige vraag is , of de natie, Waaraan de Wilhel-
» mina toébehoort , al of niet, op den dag der 
» zeiling, met de blokkade bekend was? Waarom-
» trent de Fiskaal geene reden van bezwaar heeft, 
» door heïgene hem uit de pàpieren is gebleken ; 
» even min als er aanleiding is gegèven, om te 
» onderstellen, dat men voôrnemens géWeest is, de 
» blokkering te ontdUiken, nadat dé Kapitein de-
» zelve te Maldonado had vernomen. En hij bepaâlt 
» zich derhalve tôt het verzoek, dat Uw Ed. een 
» besluit nenie, naar hetgene de verklaringen, in 
» verband met de verdere pàpieren , schijnen te ver-
» dienen. Zoo oordeel ik het billijk. 

» (Get.) LLAMBI." 

Weinig scheen men voldaan met deze, voor eenen 
eigenlijken eisch in de pîaats tfedende, uitspraak van 
den Fiskaal. Mijne zaak werd , van voren aan, 
herzien, uitgepluisd, onderzocht en met langdradig-
heid behandeld, door invallende feestdagen, onnoo-
dige en niets uitwerkende opsporingen ; waarbij ook 
het oordeel gevraagd werd van den mij in geenen 
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deele gunstigen Admiraal PINTO. De Braziliaansche 
Marine stelde , blijkbaar , eenmaal hoogen prijs op 
mijnen bodem, dieu men bereids heiinelijk had doen 
opnemen , en , als oorlogsvaartuig tôt versterking der 
vloot, bijzonder geschrkt bevond. Ook waren er , 
herhaalde malen, reeds officieren van de landmagt 
bij mij aan boord geweest, tôt het bezien van de 
officiers - sabels, die zij zich voorstelden , als goeden 
huit te zullen ontvangen en dragem Zij kregen" 
echter geene sabels onder hunne oogen, maar, daar-
entegen, mijn antwoord , dat zijlièden zich zouden 
misrekeneb. 

Den zeventienden Junij werd ik weder bij den 
Gouverneur der stad geroepen, die mij herinnerde , 
dat de tijd voor de stormen en voor zwaar onweder 
naderde, en , uit dien hoofde, er op aandrong, dat 
ik , zoo tôt veiligheid van mijn schip, als om de 
ongelukken, die het fort en de stad St. Philips zou
den kunnen treffen, het geladene kruid ter bewaring 
zou afgeven in 'sRijks magazijn. Ik antwoordde den 
Generaal, dat , wat het gevaar voor mijn schip be-
trof, dit mij even weinig bekommerde als aile ander, 
waaraan een zeeman blootstaat; en dat , wanneer 
Z. H. E. G. het kasteel en de stad voor eenig van-
mijne lading te vreezen onheil wilde beveiligen, mijn 
schip, in dit geval, het ongunstige jaargetijde pp de 
rivier, buiten de baai, even gemakkelijk als de oor-
logschepen, zou kunnen wederstaan ; dat men niet 
bevreesd behoefde te zijn, van mij, zonder konink-
hjke Nederlandsche scheepspas, die men in bewaring 
hield, als een roover te zullen zien zee kiezen ; 
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dat ook zoodanige vlugt in geenen deele mijne zaak 
was, daar, mijn schip en mijne lading wederregtelijk 
zijnde aangehouden,. ik daartegen niet alleen bleef 
protesteren, maar, bij het ontslag, ook eene schade-
yordering zou weten in te dienen, welker voldoening 
ik niet in twijfel kon trekken, aangezien ik mij 
nimmer kon voorstellen, dat het gouvernement van 
een rijk als Brazilie, welks onafhankelijkheid en 
erfelijke waardigheid der keizerlijke kroon nu onlangs 
door aile mogendheden erkend waren geworden, ook 
niet diezelfde volksregten zou weten te eerbiedigen, 
welker handhaving het bij andere natië'n van nu aan 
verwachtte, noch dat het bovenal die zou schenden 
op een tijdstip, dat de keizerlijke vlag van het Brazi
liaansche rijk zich overal stond te vertoonen ; dat ik , 
van de andere zijde , even weinig mijne lading wilde 
afgeven, ten zij genoodzaakt door geweld, waarmede 
ik bedoelde een schriftelijk, geregtelijk bevel, door de 
noodige magt en vaartuigen bovendien gerugsteund, 
zoo dat ik mij daartegen niet meer kon vérzetten, 
en dus wel genoodzaakt zijn zou, dé geladene wa-
penen en amunitie te ontschepen. De Gouverneur, 
een man , met wien te spreken was, raàkte in de 
daad verlegen, hoedanig deze zaak verder aan te 
vatten , en trachtte dus mij te bewegen tôt eene 
goedwillige afgifte mijner wapenên en amunitie ; 
waarin ik echter niet kon treden , daar mijne ver-
antwoording vorderde, dat ik mijne gezegden ook 
met de daad gestand deed. Den negentienden kwam 
er dan ook eene gewapende. sloep bij mij aan boord, 
medebrengende een schriftelijk bevel tôt de ontsche-
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ping der krijgsbehoeften. Ik begreep, dat het nu 
onnoodig en ongeraâen was, mij verder te verzetten ; 
loste de wapenen en amunitie, in het daartoe afge-
zondene vaartuig, en begaf mij onmiddellijk daarop 
aan den wal, om, in betrekking tôt het gebeurde, 
het noodige protest in te dienen. 

Hierop volgde eene nieuwe onderhrtndeling met 
den Generaal MULLER , omtrent den verkôop >der 
wapenen en van het kruid. Aangaande het laatste 
artikel, oordeelde men de vroeger bepaalde prijzen 
hillijk , maar kon , wegens de destijds geopperdê 
aanmerking, alssnog de vordering voor mijne wa
penen niet inwilligen. Deze handel bleef dus, 
van wederzijde , voor eenïgen tijd hangende ; totdat 
wij, den negentienden Junij, overeenkwamen, dat 
•ik voor het ééne iets meer zou ontvangen , ont 
eenige aftarring op het andere te vergoeden; en dit 
werd beklonken, op eene som van een en veertig 
millioen, vijf honderd tachtig duizend vier honderd 
Rees, voor het een met het ander. Doch ook 
nu kreeg men nogmaals rouwkoop : en ik was blij-, 
de , met eindelijk, den vijfden Julij, den koop, onder 
eene korting van drie honderd vier en zeventig dui
zend vier honderd R s . , finaal gesloten te zien ; terwijl 
de betaling heloofd werd in wissels op Z. M., dën 
Keizer. Deze echter zouden , luidens het kontrakt, 
niet vroeger gehonoreerd worden, dan nadat mijne 
zaak volkomen , ten mijnen voordeele , was uit-
gewezen. 

Met al deze onaangename onderhandelingen verliep 
de tijd , zonder dat ik iets, tôt voordeel van de 
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onderneming, kon uitrigten. Het volk werd moede-
Joos, door het langdurige liggen in de baai ; kwam in 
aanraking., meer dan mij lief was, met de oorlog-
schepen der IBraziliamen : waar^oor vier van mijne 
matrozen , verblind door de hooge gagie, die hua 
beloofd werd, zich zelfs lieten verleiden, op dezelve 
over te gaan. Een officier werd, door den Brazi-
liaanschen Vlootvoogd, naar mijn schip gezonden , 
ten einde de hangmatten, plunje en verdiende huur-
$elden dier vier, voor 's Keizers dienst geënrolleerde 
Jî«Ha<ndsohe matrozen af te vragen. Eerst ging dit 
verzoekender-, voorts eischender- en bedreigender-
wijze : doch ik bleef volstandig weigeren, aan iets 
van ;dien aand het oor te leenen , onder betuiging, dat 
mij niets tôt de afgifte van een of ander zou hewegen. 
Voor de derde maal kwam men niet terug. 

Van verscheidene Engelsche, Fransche en Ameri-
ikaansche schepen , mede . in de baai aangehouden 
liggende, als meer of min schuldig of verdacht van 
blokkade te hebben willen schenden, bevond zich de 
geheele bemanning, of een gedeelte van dezelve, 
op de Braziliaansche oorlogschepen in arrest. Op 
sommigen der eerstvermelde schepen mogt .alleen de 
kapitein aan boord blijven ; en allen hadden eene 
wacht soldaten tôt hun bezwaar. 

Ook ik ben dikwijls met het in verzekering nemen 
mijner matrozen en met het aan boord zenden van 
krijgswachten bedreigd geworden : doch ik voerde 
daar telkens eensluidend tegen aan , dat ik het een 
zoo wel als ander als eene schanddaad van roof en 
willekeurig geweld zou aanzien, en trachten geweld 
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met geweld te keeren, alleen reeds op dicn grondy 
dat ik de baai, die vooronderstellende de haven van 
eene beschaafde natie te zijn, op goed vertrouwea 
was binnengeloopen j dat men gezegde mijne onder» 
stelling, door de geregelde uitklaring van mijn schip, 
had bevestigdj dat men voorts twaalf dagen over den 
verkoop mijner geladene wapens, amunitie en verdere 
scheepsbehoeften , als aan welke toen groot gebrek 
was, met mij had onderhandeld ; dat wij, omirent 
de prijzen en betaling, reeds waren overeengekomen, 
maar, toen er genoeg schepen van Rio de Janeiro,. 
met dezelfde artikelen geladen, waren binnengeloo
pen, men aan het beknibbelen geraakt, en eindelijk 
met dit procès begonnen was. — Of men, door dit 
mijn ernstig tegenbetoog, afgeschrikt zij geworden, 
waag ik niet te beoordeelen : zeker is het mij 
steeds onverklaarbaar gebleven, dat men nimmer 
verder, dan tôt bedreigingen, is. gekomen, ofschoon 
wij niet op oorlogschepen onzer vlag, veel minder 
op den onmiddellijken invloed eens consuls, hadden 
te rekenen, gelijk het geval was met de drie bor 
vengenoemde natiën, onder welker vlaggen af en 
aan oorlogschepen voor de baai kwamen en dikwijls 
geruimen tijd ten anker bleven, en die derzelver 
consuls te Montevideo hadden. 

De Admiraal PINTO , gelijk . gezegd is , was mijner 
zaak niet gunstig; en dit bleek nu ook nog nader, 
doordien hij op dit pas eenen brief te berde bragt, 
bij hem ontvangen van den Braziliaanschen Chargé' 
d'affaires te Londen, en welks indiening de be-
handeling mijner zaak in de daad achteruitzette. — 
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Het kan mijne bedoeling niet zijn, den loop dier 
zaak hier verder, onder mededeeling van al de uit-
voerige stukkeh, daartoe betrekkelijk, in het breéde 
te volgen, (gelijk ik daarvan een geheel boekdeel, tôt 
vervelens toe, zou kunnen vullen :) toch achtte ; ik de 
vertaling van dezen brief, bij eenig vermelden wegens 
diens gevolg, hier nog van eenig belang. 

Londen, 25 Febr. 1826. 
«Weledé le Ges t r enge Heer! 

» Daar het van hooge noodzakelijkheid is, dat èr , 
» gedurende den tegenwoordigen oorlog tusschen het 
» keizerrijk van Brazilie en de republiek van Buenos 
» Ayres - eene geregelde en gestadige mededeeling 
» besta, tusschen deze legatie en de kommandan-
» ten en chefs der keizerlijke laml- en zeemagt, 
» in den tegenwoordigen oorlog in dienst zijnde, 
» heb ik de eer , mijne officiele correspondentie 
» heden met Uw Ed. Gestrenge te openen, aankon-
» digende, dat ik, aan het gouvernement alhier, de 
» blokkering van de haven van Buenos Ayres mede-
» gedeeld hebbende, van hetzelfde gouvernement de 
» verzekering heb ontvangen, dat dezelve blokke-
» ring door hetzelve zal geè'erbiedigd worden ; verei-
» schende echter dit gouvernement, dat het keizerh'jk 
» gouvernement den toegang tôt Buenos Ayres, gè'-
» durende de blokkering, zal vrijlalen, zoo aan de 
» Engelsche paketbooten, als aan het Engelsche 
» fregat, hetwelk Lord PONSONBT , Miriister van Z. B. 
» Majesteit, in de vereenigde provincien van Buenos 
» Ayres zal overvoeren. E n , daar ik dezen eisch 
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» aan de beslissing van ons gouvernement heb over-
» gezonden, heb ik het noodig geacht, Uw Ed. 
» Gestaenge van dit een en andec kenmis te geven, 
» ten einde aile misversland ten dezen opzigte, tus-
» schen Uw Ed. Gesteenge en de Engelsche komman-
)v danten, te voorkomen. — Bovendien heb ik de 
» eer, Uw Edi.. Gestrenge inliggend gedrùkt papier 
» toe te zenden, hetwelk een belankrijk artikel be-
» vat, betrekkelijk de aantijgingen en vorderingen van 
» het gouvernement- van Buenos Ayres; en ik zal, 
» met dezelfde te-zendingen, geregeld, met de paket-
» booten, vooEtgaàn. God behoede Ww Ed. Gestrenge. 

» (Gel.) Baron DE ITABATANA." 

» P. S. Ik kan niet nalaten, Uw Ed. Gestreng© 
» de blijde tijdiûg te melden, dat de Hoven van 
» Rome, W eenen,, Parijs, Stokholm, Berlijn', de 
» Nederlanden en Koppenhagen, gelijk mede de 
» Zwitsersche Republiek en de Hanzee - steden, de 
» onafhankelijk- en waardigheid van de Brazilaan-
» sche kroon, in den persoon van PEDRO I en zijne 
» afstammelingen, erkend hebben." — 

vAan den IVeled. Gestrengen Meer 
» Kommandant en Chef van het kei-
» zerlijh eskader op de Rio la Plata. — 

Dewijl de schepen van onderschëidene neutral© 
natiëii r dagelijks^ in, de? baai opgebragt?, allen wer-
den aangehouden door de keizerlijke; kruisers op* 
en voor de rivier la Plata, had< de Admiraal 
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PJNTO eene commissie van zee-officieren benoemd, 
welke, met andere bevoegde personen , eenen 
krijgsraad vormde, zitting houdende over de zaken 
dier aangchoudene schepen. Ofschppn nu mijne 
zaak, door den burgerlijken regter, reeds opgezet 
was, en behandeld werd;, kwam dezelve even wel 
ppk hier, dan tbans ter tafel, onder overlegging van 
den laatstverraelden brief j en mij werd duidelijk te 
yerstaan gegeven, dat men mijn schip stpnd schuldig; 
te verklaren, op grond. van. de dagteekening diens 
briefs, als zijnde vijftien dagen voor mijn vertrek van 
Cowes. Daar echter , zoo als ik gezegd heb , het 
hof van justitie mijne procédure reeds, had begonnen, 
moest ailes nu dan ook andermaal in handen komen 
van den Fiskaal ; en deze weldenkende Spanjaard 
deed,, ten tweeden maie, niet eenen eisch, gelijk 
men wel gewenseht hadde, maar weder, eene uitspraak, 
welke allergunstigst voor mij was : ofschpon ik wel 
wil bekennen, dat gedachte. brief aanyankelijk, in 
dit opzigt, geene gunstige verwachting bij mij ge-
wekt had, te minder daar ik mij tevens eenigzins 
bea.ngstigde, doo? het, gelijktijdige , opyolgeiijke ont-
vangen van twee brieven. van het, Uitvoerend Bewind 
van Buenos Ayres, waarin, men mij uitnoodigde, 
dat ik toch- ailes zou aanwenden, om, met mijn 
schip en geladene, krijgsbehoeften, naar Buenos. Ayres, 
te komen. Deze brieven kwamen mij wel heimelijk, 
ter hand: maar. ik kon toch niet weten,, met welken, 
listigen toeleg dezelve veelligt in verband stonden. 

De uitspraak V£jn den Fiskaal, in dezen min of 
meer bedenkelijken oogenblik,, en die mij: dea te 
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aangenamer dus ook verraste , duidde , uit het 
Spaansch vertaald, gelijk volgt: 

» De Fiskaal, n a , in zijne vorige verklàring, zijn 
» gevoelen te hebben geuit, ten opzigte van hetgene 
» door het algemeéne regt der volken erkend is, 
»heëft er zich toe bepaald, Uw Ed. te verzoeken, 
» naar hetgene de voorhandene stukken schenen te 
» verdienën, een besluit te nemen, omirent de daad-' 
» zaak, of het schip Wilhelmina. en Maria< al dan 
» niet met den oorlog en de blokkering bekend zij 
» geweest, in dief voège, dat daarop eenige achterha^ 
» ling zou kunnen volgen ; welk onderzoek Uw Ed. 
» in regten ook toekomt, ofschoon Uw Ed. in deze 
» al niet, als regter, laatstelijk kunne vonnissen. Maar, 
» daar Uw Ed. bevolen hebt, bij de pàpieren nog 
» een ander te voegen, hetwelk tôt deze zaak is 
» betrekkelijk te maken, zijn de stukken bij den 
» Fiskaal teruggekomen, en deze begrijpt Uw Ed. 
» verlangen te zijn, dat hij deze zaak van nieuws* 
». onderzoeke, en Uw Ed. andermaal doe weten ; 
» wat hem als regt voorkomt. 

» Het fregatschip Wilhelmina en Maria, is , op den 
» tienden Februarij van het loopende jaar, uit Texel, 
» haven van Amsterdam, gezeild; den dertienden 
» van dezelfde maand, te Margate, in Engeland 
» binnengëloopen ; weder gezeild den vijftienden, en 
» den zeventienden nogmaals in dezelfde haven terug-
» gekeerd ; den drie en twintigsten wedér onder zeil 
» gegaanj en den zes en twintigsten voor Cowes, 
» haven in het eiland Wight, ten anker gekomen, 
» van waar hij den negenden Maart gezeild is , nadat 
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TU de kapitein, bij onbepaald gerucht, had hooren 
» spreken van vijandelijkheden tusschen Brazilie en 
» Buenos Ayres, terwijl hij van daar zijne reis heeft, 
» voortgezet, zonder eenige andere haven binnen te 
» gaan,, of eenig schip te hebben ontmoet, tôt aan 
», de Rio la Plata, waar hij een Braziliaansch fregat 
» gezien, maar hetwelk hem niet gepraaid beeit* 
» Voor Maldonado onderrigt zijnde geworden, door 
». de sloep van het Engelsche oorlogsfregat, wegens» 
» de blokkering van Buenos Ayres, heeft hij zich 
» vervolgens naar Montevideo gerigt, al waar hij ten 
» 'anker is gekomen, en door eene oorlogskorvet 
» onderzocht is. : 

» Dit is de geheele geschiedenis van dit vaartuig, 
» en de daadzaken blijkén op zoodanig eene wijze 
» uit de pàpieren, dat het schip oogenschijnlijk geene 
» kennis heeft kunnen dragen van den oorlog, ten 
» tijde van deszelfs uitklaring uit Texel; van den 
» anderen kant bewijst de nota zelve, welke Uw Ed. 
» bij de stukken heeft doen voegen (pag. 30,) dat 
y> het , op den dag van deszelfs vertrek, daarmede 
» niet kon bekend zijn, als hebbende men, in Lon— 
» den, de verklaring van de blokkering niet publiek 
» gemaakt voor den vijf en twintigsten Februarij, 
» zoo dat men dezelve gevolgelijk op den tienden in 
» Rolland niet heeft kunnen weten, als liggende op 
•»-:grooter' afstand, dan Engeland, en hebbende met 
» Amerika minder gemeenschap. Het blijkt ^even 
» weinig, op eene in-regten geldige wijze, dat de 
» kapitein in de havens , waar hij is binnengeloopen, 
» bepaald heeft te weten gekregen van den oorlog en 

I. 3 
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y* deMbkfcering; en , ofschooh al de mededeeling reëd* 
xraaïi het Engelsche Gouvernement was gedaan, weet 
» men niet, of dezelve reeds in de haven van Cowes 
>* bekénd- was, terwijl, bovendien, van vreemdelin-
rf gë* niet! in regten is te vergèn, zich le gedrage» 
» aân de ttîtvàardigiflg vah bevelen of besluiten van 
» natfëri, tôt welke zij niet behooren. Het eéfiige, 
>y èk blijkt, i s , dat de kapitein, in laatstgenoenide 

# haven ̂  op eene onbestemde manier heeft hooren 
>* spreken vrin. vijaridelijkheden 5 hetgene hem niet 
$ KoH verpligten, naar Rolland terug te keeren , noch 
» belettcn, de naaste havens binnen te loopen , lot 
» het vernemen van de waarheid : gelijk hij , met 
» riààr Moftlevideo te gaan, gedaan héeft. -<*• Het 
JTVàartuig is in geenen deelë schuldig, door , tôt 
» een gedeeltevan zijne lading, krijgsbehoeSletB; te 
* hebben ingenomen; te iriinder daar dit gedaan is 
» op eenen tijd, toen men noch kennis had, nocli 
» kon hebben van <len oorlog; en sedert is er «iets 
» gedaan, 't welk verdenking zou kunnen geyén , 
J> als Ware men voornemens geweest, dezelve in vijàn-
i> delijke -havens binnen te veéren y daar de kapitein 
» zijrien eigen' wiï gevolgd heeft, met naar MoMe-
» video te gaan. Welke ook de berigteri mogten 
i» gëwëest zijn, die hij op zijne reis onlvangen kon 
fe hebben, vindt de Fiskaal geene reden tôt aanklagt. 
» Desniettegenstaande zal Uw Ed. beslissen, wat 
» Uw Ed. regt zal beoordeelen. 

(Get.) LLAMBI." 

Na deze telëurstelling voor mijnen aanklager, zoa 
men denken, dat wij aan het begiri van het einde 
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geweést wareto ; maar ;, tôt mijne groote :iwrwonde.'* 
r ing, gelijk/bel ook aan elk ïonbègrijipelijfc ia\ moëteri 
vobrkomen, werddn ,rd©QF den Dezembargador r Don 
LUIS JOSÉ FERNANDËX » E OLIVEIRIA, al. âei stnkken.. aan 
mij 'ingezoûden, met uitnoodigangy mij op dezelve 
te verdedigen, zoo als mij rneest gepast zou vo0r4 
komen, en daarna gedagvaard te worden, tôt het 
hoorën van vonnis. «i :r•> o . !> !.. -..o '. 
- ;Wat kon ik hierop .inbreftgtnyt of îaten'volgen,-
dan mij te beroepen dp de schrifturen van den Fis
kaal, waarin deze beambte verklaard had , geenen 
èisch tôt vonnis te kunnen uitspreken , [> dewijl er 
geenef ; gronde» tôt aanÈlagt, veelminf tôt dàdelijke 
beschuldiging, aahwezig Wareit, en er dus geen feit 
bestond, opi welk een eisch ware te 'groridfen : het* 
geen natuurlijk den last, van mij te verdedigen, in. 
zich zelve moest doen vervallen , en aile verdenking, 
ten mijnen aanzien, te eenen maal ontzenuwen. 

Ik herinnerde dan nu alleenlijk het Hof de voort-? 
tlurende en vermeerderende schade, welke dit weder-
regtelijk oponthoud mij bleef veroorzaken, en stelde 
het Gouvernement daarvoor verantwoordelijk, door, 
tôt mijne dekking, tevens een prolest, in den ge-
bruikelijken vorm, met dit mijn antwoord te doen 
vergezeld gaan, om te kunnen dienen, daar en waar 
het behoorde. 

Terwijl ik op dit stuk , te vergeefs, eenige dagen 
de citatie tôt het hooren van vonnis bleef inwachten, 
kwam ik eindelijk te weten, dat al de stukken, 
mijne zaak betrefFende, den dertigsten Junij aan den 
Gouverneur der Provincie, den Président en generaal 

3 * 
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MAGESSI DE CAKVALHO , waren ingediend, die daarop 
had gedekreteerd, dat het procès zou worden ver-
zonden naar Rio de Janeiro, om aldaar de souvereine 
beslissing van Z. M. den Keizer af te wachten. 

Wel protesteerde ik tegen deze verwijzing van de 
beslissing mijner . zaak, en deed daartoe ditmaal een 
stuk stëllen door eenen bekwamen advokaat, die rai) 
uitmuntend daarin diende, en in hetzelve omstandig 
uiteenzette, hetgene ter zake, zoo in het algemeen, 
als in bijzonderheden, kon dienen. Evenwel mogt 
ook dit allés niets baten, en mij werd alleenlijk 
vergund, dat ik, onder voortduring van het arrest 
op schip en lading, naar Rio de Janeiro gaan, en 
aldaar de hulp van den Nederlandschen Consul Ge~ 
Beraal, Chargé d'affaires, mogt inroepen. 

. . • j j JUi ' J 



T W E E D E HOOFDSTUK. 

Aankomst en vertrek van den Nederlandschen brik 

Jeannette en van het schip Magnanime. Cor

respondent met den Nederlandschen Consul 

Generaal, Chargé d'affaires ad int. aan het Hof 

van Brazilie. De kapitein verfrekt naar Rio de 

Janeiro. Onvoorspoedige reize met eenen Deen-

schen brik. Aanmerkingen omirent het vaar-

water langs de Braziliaansche kust, tusschen 

Rio de la Plata en Rio de Janeiro. Aankomst 

te Rio de Janeiro. Teleurstelling. Beschrijving 

van Rio de Janeiro. 

Hier zal het gepast zijn , eenige bijzondérhedèri, 
van welke mijn scheepsjournaal mélding maakt, aan 
te halen, als: dat, den veertienden Mei, le Montevideo 
binnenkwam de Nederlandsehe brik Jeannette, den 
tienden Maart (dus eene maand-later, dan ik ùrt 
Texel was vertrokken,) van Antwèrpen gezeild, en 
mede bestemd naar Buenos Ayres. De kapitein was, 
aan den mond van de rivier la Plata,- ddôr êén 
Braziliaansch oorlogschip gepraaid' en gewaarschuwd 
geworden, van niet naar Buenos Ayrês- te zeileifr', 
waarom dezelve deze haven was binnengëlbopen j 
met eene voile lading van de N'.-"If. M. àaH haren 
agent te Buenos Ayres. — Des kapitëins instrûctieitj. 
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oogenschijnlijk voortgevloeid uit vooronderstellingen, 
welke men zich, betrekkelijk -den oorlog en de 
blokkade op de rivier la Plata, gevormd had, waren, 
in de plaats hebbende omstandighederf, dermate on-
bestemd en twijfelachtig, dat ik den kapitein, die 
mijn oordeel vraagde, meende te moeten aanraden , 
deze haven te ver,laten, en naar. Rio de Janeiro te 
aeilen , als waar hij eenen agent yap de Maatsçhappij 
zou aantreffen, die, omirent de ontlading van het 
$chip en de uitbetaling der vrachtgelden , zou weten 
te besçhikken ; gelijk de voornoemde instructien, zoo 
verre ik daaruit verstaan kon, dit ook schijnbaar 
voprschréven. Voorts raadde ik hëm, dit besluit te 
volvoerén', vbordât hét Gouvernement, hetwelk nu 
in eene he'sïommering van proceszaken ,'' betrefFende 
de menigvuldige , korteling aangehoudene schepen, 
zich zag gewikkeld, deszelfs aandacht ook on de 
Jeannette mogte vestigen^ in welk geval dit schip, met 
het, mijne en zoo vêle anderen , onschuldig of sçhuhiig 
in arrest stond te blijven , totdat deszelfs zaak aan de 
heurt kwam, om aile wegen van onderzoek te dpor-
jwândelen , en zich daaraan goedschiks te moeten on-* 
jdervjferpen, De kapitein ver^rok dan ook dienzelfdep 
dag,npg; waarop ik .echter, van mijne zijde, niet in 
jebrekfe hleef noch ,mogt,,blijyen, hij. het Hpf van 
Justifie in te brengen, dat , wanneer men den kapitein 
;vaa de Jeannette].: pnkundjg kon yopronderstellen , 
Wigens de blokkade-, en hem dus, ongempeid, liet 
vertrekkeo, het kw,alijk. te; begrijpen,, ware, hoe men 
mij daarvan bewust had kunnen achlen, die eene 
jsaand vvoegçr gezeild f was. 
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Den drie en twintigsten Mei, des < a vomis, anker de 
tflhier ter reede het Nedérlandsche schip Magnanime 
kapitein S***, komende van Lima. Dadelijk zond mea 
van het Braziliaansche eskader eene gewapende sloep 
naar dit schip, welke den kapitein en de équipage, 
met uitzondering van den eersten stuurman eu den 
kok, aan boord bragt van het admiraalschîp. Na on» 
derzoek van des kapitéins•<scheepspapieren en lading, 
in ballast bestaaude, werd hi j , des anderen daags, 
met .zijn volk, teruggebragt naar de Magnanime, en 
hem veroprloofd, Montevid60.-kaven binnen teloopen, 
en aldaar watefc in te nemen. — Toen hi j , in den 
achtermiddag, de haven binnen en bij mij ten anker 
kwam, begafrik.mij, na dé inklaring van het schip, 
bij den kapitein aan boord; en, na hem in het 
àlgemeen bekend gemaakt te hebben met de gestëld-
heid van zaken in de baai, waarschuwde ik hem, 
niet langer, dan hoog noodig, hier te toeven, daar 
men van de -wispehurigheid, zoo van den Admiraal 
als van het Gouvernement, altijd had te vreezen: 
gelijk, nog onlangs was.gebleken met twee Frànsche 
schepen, die, van het eskader doorgelaten , de baai 
binnengezeild, en later, na de inklaring, in arrest 
gehouden waren. Op 's kapitéins verzûek, lëendë ik 
hem mijn volk en mijne groote boot, tôt het aan 
boord brengen van het van den wal te halen drink-
water : waardoor kapitein S***, den twëeden dag, 
gereed. was te vertrekkené Bij' zijn uitzeilen vraagde 
hij mij , wat hij te Rio de Janeiro, bij den Consul 
Gënèraal, tôt mijn voordeel kon verrigten? Ik zeide 
hem dank voor zijne oplettendhéid, en antwoordde, 
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dat hij mijne wederwaardigheden mogte verhalen , on
der bijvoeging echter, dat ik thans hoop had op 
«enen spoedigen en gunstigen afloop, e n , uit dien 
hoofde, den Consul Generaal, voorshands, met voor*-
harige klagten nog niet wilde belasten. —- I k k a n 
niet zeggen, dat het voorkomen van kapitein S * * * 
mij vertrouwen inboezemde, en veel minder, dat 
zijne zwetsende rede mij behaagde; gelijk hij daarin 
ook wel eenige ijverzucht scheen aan den dag te leg-
gen, wegens mijne, bijna gelijktïjdig met hem te 
doene, reize om kaap Hoorn, en zijne opgaven van 
marktprijzen als anderzins, zoo in het oog loopend 
strijdig met de ontvangene berigtea van mijnen cor
respondent, den Heer ZIMMERMAN, wel iets sche-
nen te hebben van poging tôt misleiding. Een en 
ander hield mij dan ook terug, van kapitein S * * * 
in mijne ^aak te betrekken; en het vervolg zal 
.doen zien, hoe zeer die man, door het verspreidea 
van onbedachtzame uitstrooisels, mijne belangen te 
Rio de Janeiro had helpen Lenadeelen. 

In de daad had ik hoop bij zijn: vertrek, ailes 
spoedig ten mijnen genoegen te zullen zien anoopen, 
<ofsçhpon ik mij daarin teleuçgestéld vond, toen men 
reeds met de eerste uitspraak van den Fiskaal, zoo 
als ik vroeger gezegd heb, weinig voldàan scheen (*); 
hetgeen mij , nadat nu ook de voorvermelde, door 
den Admiraal PINTO voorgebragtë briëf in het spel 
kwam, dan thans ook deed besluiten, voorloopig den 
Consul Generaal, Chargé, d'affaires ad int. van Z. M., 
den Koning der Nederlanden, schriftelijk verslag 
te doen van ailes, en zijner H, E; G. proteclie in le 

(*) Blads. 23. 
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foepen, bij eenen omstandigen brief, gedagteekend 
i4 Junij 1826 en verzonden met het Amerikaansche 
schip Hamlet, Kapitein DE VROUW, die op zich nam 
flenzelven eigenhandig te bezorgen: en ik mag niet 
verzwijgen , dat deze genegene vriend , dien ik , bij 
mijn verblijf te Monlevideo, had leeren kennen , niet 
slechts zijn woord hield, maar zelfs tôt twee maal toe, 
persoonlijk, naar Botafago reed, om den Chargé 
d'affaires van de ware toedragt mijner zaak, ook mon-
delijk, te onderrigteh. Ongelukkig was het voor inij, 
dat hij dien heer beide reizen niet te huis vond. — 
Op dezen mijnen eersten brief volgden er meerde-
ren ; waardoor ik den Chargé d'affaires met den loop 
mijner zaak wilde bekend houden. 

Nu kom ik terug op het punt, dat mijne procédure 
zou verzonden worden aan den Keizer, en dat ik 
naar Rio de Janeiro gaan mogt, om aldaar de hulp 
van den Chargé d'affaires in te rOepen. Ingevolge 
hiervàn vertrok ik, den zeventienden Julij, met 
den Deenschen brik W— van Alloua, gevoerd door 
kapitein L* * *. Ik had mij voorzien van een no-
tarieel afschrift van al de stukken, mij verstrekt door 
den notaris en griffier van de Regtbank, den Heer 
MANUEL DE CASTILLO; ook had ik eene kopij van al 
mijne, vroeger vermelde en te Montevideo ingedîende, 
protèsten bij mij. 

Den achttienden Julij was de wind oostelijk , meestal 
flaauw, met mistig weder; waarom wij ten anker 
bleven liggen. Des avonds wakkerde de koelte aan : 
doch toen wilde de kapitein niet onder zeil gaan. — 
Den negentiënden was de wind oostelijk en noord-
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gostelijk: wij maakten zeil, doch werden, door de» 
stroom, dermate naar den ooslhoek van de baai of 
Puntà de la Caleta gezet, dat wij genoodzaakt ware» 
ten anker te gaan ; ondervonden hier ook dezelfde? 
maling van het getij, door welke het schip niet wilde 
sturen , waarvan ik, den tienden Mei, bij het land van 
Punto Negro, heb gesproken. In den achtermiddag 
wakkerde het oostelijke zuchtje op : wij ligtten anker, 
om meer zuidwaarts te komen ; werden echter , door 
den stroom, weder naar den wal gezet, zoo dat i k , 
van mijn nog in de nabijheid liggend schip, werp~ 
ankers en trossen mocst ontbieden, met behulp van* 
welke wij dén brik meer naar buiten haalden, op 
veilige reede. 

Den twintigsten, des morgens ten tien u re , ligtten' 
wij anker, met een opwakkerend zuchtje uit het 
N. W. Wij stuurden oostwaarts, en hielden den af-

Punta Bra-loopenden, vooruitstekendpn hoek van Punla Brava, 
InVen uitzei-ook Punta Chica genaamd, op eene halve tpt drie 
n^t "te'nabij kwart mijl afstand van ons. Het is zaak, dat men,. 

omen. ? 0 Q w g j £» j ^ 0p2ejie n n a a r , als bij het af komen 

van Montevideo, voornoemden hoek niet te na aan-
loope. Ten twee en een half u re , na dea middag, 
passeerden wij tusschen het eiland Floris en de En
gelsche Bank. Den een en twintigsten was de wind 
noordelijk, flaauw en stil. Ten vier ure na den mid
dag hadden wij het gebergte van las.Anrùmas N. W . 
t. N. , volgens het miswijzend kompas, naar gissing op 

Waamemîng vier mijlen van ons, en hevonden , dat hier het mor-
onitrent een ' , . 1 . i *• i t. 

morgen- en gengetij om de oost, en het avondgetij om de west hep. 

S S w ! D e n twee en twintigsten was het stormachtig weder, 
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uit het 0»Z .O. enO. Wij laveerden met kraeht van 
zeil, om, over de beste boegen, oost, en yporal zuid, 
te halen; loodden gestadig, en gebruikten den grond-
V>g (*) , waardoor wij andermaal bevonden ,, het mor-
gengetij om de oost, en het avpnd- of nachtgetij om de 
west te trekken; konden, door dikweder, geen land 
verkennen, waarom wij, volgens peiling van gisteren 
namiddag, ten vier ure , onze afgevarene Z. breedte 
s,tëlden op 35° 9', en gegiste lengte, bewestpn Green-
•wïch, op 55° i)5'. —Den drie en twintigsten was 
de wind jtog O. Z. O. , met duhbelgereefde mars-
zeilskoelte, en hooge, kabbelige zee ; wij zeilden 
met al , wat $ch'ip en tuigaadje houden konden, om 
te Joefwaart te komen , en liepen , des nachts, boven 
het eiland Lobo naar buiten. Men mag het wel altijd Met inute-

', en zùidwoste-

als eene zaak van belang aanzien, dat men, met winden, moet 
. 1 , . . . rr r\ • 1 1 , n e n ° p l e t t e n ^ 

zuidelijke en Z.O. winden, pp de rivier aile zeemans- werken,, i>i$ 
oordeel oplettend gebruike: want, met het dikke en zoo wel aïs i>;j 
ongemakkelijke water, zet, met die winden, dezeiien, van 

. . . . , - i i 1 Plata-tivier. 
stroom meestal uit het zuiden, m de bogt bewesten 
Punto Negro; en men moet dan, om niet in dienHetdikkewa-

0 . ter, met eene 
lager te .vervallen, geen zeil sparen , ten einde hettaboeiigezee, 

. zet> ""j '̂ '° 
op zee te brengeni Menig schip, dat het, de rivier winden, uit 

f . ' . het zuiden in 
.uitwerkende, niet boven .Zo&o-eiland leegen kon , &e bogt ie-

1 wcslenPunt» 

heeft (zoo het niet, in Maldonado-baai, het ,opper , Negro. 
' (*) De grondlog is eene dunne loodliju, die afgemeten en 

gemerkt is aia de gewone loglijn: doch , in plaats van aan..een 

zoogenaamd scliuitjc gehecbt te z i jn , steekt aaen dezelve opeen 

zwaar handlood , bclwelk men , bij het loggen, van het achter-

schip over boord vrerpt. Men zorge, bij den grondlog, dat d^ 

voorloopet eene genoegzame lérigte hébbe , opdat het lood met 

(Zekerheid op den grond blijve liggen , voordat het làpje builen 

boord raakt. 
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schepen. aie achter het eiland Gorriti, haalde) het noodlottige* 
^fkunnêndaarvan, beoosten den hoek van Punto Negro, on -
mîfûn een dervonden ; andere, binnenloopende schepen deeldert 
Tn »eekekn°;in gelijke ongelegenheid, meestal aan het strand va» 
UaTcïrîiïï. &. Rosa, of ook op de zwarte klippen, beoosten de 

baai van dien naam. 
Bij het verlaten van Montevideo met mijn eigen schip ̂  

zal ik, betreffende de winden, stroomen en navigatié 
op de rivier là Plata, datgëne aanhalen , wat ik , 
zoo van anderen geleerd, als door eigene ondervin» 
ding bevonden heb ; en nu voortgaan met mijne reize 

Onroorspoe-naar Rio de Janeiro, welke niet voorspoedig was. — 
^ " T ^ D e n tienden Auguslus maakten wij de kust van Bra-
neir0' zilie, bij het eiland Grande, dat wij over het midden 

Ondorvinden peilden, in het N.N.O. Dit lijbestek kon niet an-
oorza'ken*'*̂  ders verwacht worden, wegens de stroomen van uit 
waardoor. het Z.O. , die, gedurende de vijf eerste dagen onzer 

reis, tôt den acht en twintigsten Julij uit de rivier 
trokken, als waardoor wij, over bakboord gelegen,., 
wel om de noord dreven, maar weinig oost haalden. 
Sedert den negen en twintigsten hadden wij meestal 

N. N. O . , zelden oostelijker winden , zoo dat wij 
noodwendig, een paar etmalen, over stuurboord om 

Voorzo , de oost hadden dîenen te staan, waarop ik den ka-

uuodzakéiilî pitein dikwerf genoeg opmerkzaam had gemaakt^ 
doch zonder gevolg; en daardoor kwamen wij (ge-
duTïg over bakboord gelegen, en bewesten het noor'-

door beneden den koersende) naar gissing twaalf en eene halve 

neirc, in Hollandsche mijlen aan lij van Rio de Janeiro, in 
plaats van bij . i i • • . . " ' . . . . . 

kaap prie, plaats van, naar des kapijeins verwachtmg, juist bij 

kaap Frio, te lande. — Toen wij in zee kwamen.,. 
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trouwens, was dezelve mij bij herhaling reeds aan» 
geweest, dat ik het beslek zou houden; waarvan ik 

mij nogtans beleefdelijk verschoonde , er bijvoegen-
de , dat het aan elken schipper tpekwam, zijnen e i -
gen bodem te navigeren. Ik had ook voor mij 
zelven niets anders medegenomen, dan eene kaart 
van de kust van Brazilie: hier aan boord bevond 
zich noch azimuth-, noch peilkompas; het zeevaart-

kundige boek van c. DOUWES miste eenige; bladeren, 
en de octanten, waarmede men, op eene onachtzame 
wijze, de zonshoogte waarnam, waren bovendien 
zoo grof ontsteld, dat ik mij nimmer kon verheel-
den, de daârnaar berekende breedte goed te zijn. 
Toen wij dan ook eindelijk het land zagen, werd er , 
zonder verdere berëdenering , enkel volgens: de 
breedte van den vorigen dag, zijnde 23° , 21' zuid, 

aangenomen, dat het oostelijkstp van de kust, welke 
wi j , in het N.N. O . , op zes mijlen afstands van ons 
hadden, kaap Frio was. Dit nu kon, volgens de 

kaart , onmogelijk zijn, daar wij te gelijker tijd het 
land in het westen en W. t. Z. zagen ; waarop men 
echter zoo weinig acht sloeg, dat mij de kapitein, 
zelfs ^pottende, thans vroeg: » denkt gij nu nog 
» dat wij te laag zullen komenV en , toen ik hem 
antwoordde: » wij zijn te laag, en , volgens mijne' 
» peiling op het land , verken ik , in het N. N. O . , 
» het eiland Grande, in plaats van kaap Frio," be— 
schimpte de man mijne, zoo als hij het geliefde te 
noemen, » domheid," dat ik , met peilingen , het land 
wilde yerkennen: en het is in de daad te verwon-

deren, hoe menig schip, bij de bekrompene kennis 'l 

1 
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waarmede het over zee wordt gebragt, nog teregt 
komt, daar de kapitein en dé stuurman volstrekt 
geen denkbeeld schenen te hebben, wegens dé nn%-
tigheid of het doeltrefFende van het peilen met een 
kompas naar het land, bij vergelijking van de kaart, 
ingeval men het land wil verkennen. Inmiddels wij 
hierovér .redétwistten, liepen wij tôt digt onder den 
wal , en nu bleek dan ook Wëldra, dat het land in 

Ida Grande, het N.N.O. Ma Grande was: Waardoor zich teveni 
iohetN.N.O. ' 

bevestigde, dat de- bevondene breedte van giste-
ren fout, en wel ten minste 24' te noordelijk be
paald was geweest, daar wij, volgens die breedte, 
ook reeds op den zuidwal van gezegd eiland had-< 
den raoeten staan, dewijl wij des nachts, met , om 
de zuidoost en noord, bij dén wind té zeilén, 
toch:"*>' niet meer gedrèven kpnden zijn, dan Wij met 

Bewijs van 2 e j i e n behouden hadden. Met,dat a l , kwamen wij ,• 
eenen stroom 7 ' - * 7 

om de oo»t, m e t k o r t e slàgen in en uit den wal, voor vier uré 
langs de zmd- a ' 

undï™^' ' 1 1 ^ e n nâroiddag, n o g bij hët Sandy±e'dand<, gele-
de Janeiro. g e n 0nder den wal Van het lange Maranhàijiï^ 

eiland, en dûs cirëa zes mijlen te loefwaart van de 
plaats, waar Wij het land gemâakt hadden. Wij 
werden âlduis Jopgezet door eenen stroom, die, zoo 
als men kon bemerken, oostelijk, en in de, op die 
hoogte gelegéne, gaten van de kust trok , en welke 
het schip, zelfs ook over stuurboord om de Z. Z. O. 
gelegen, evenwel, zoo lang1- wij het digt onder den 

Waarom men, . . . . . . 

bij het te laag Wal hielden , bleef opzetten. Hoe duidelijk'dit nu 
moed ' niet ook tôt bewijs strekte, dat men, van de zuid ko1-
om het langs mende en benedett -Rio de Janeiro vervallendé, den 
do kust op te , . , - , - . 

««ken. moed met zoo spoëdig moet laten zakken, was ech-' 
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uer de kapitein, door overmatig gebruik van sterken 

drank, niet in staat, hiervan^iets te beseffeh;. en bel zee loopen-
, - . . . . . , . de heeft men 

moest , over stuurboord , zoo lang bhjvcn Jiggen, tot-kans oP ceno 
dat wij, om de zuid, andermaal het slechte weder reize.""66 

ppliepën, en daardoor nog elf dagen zee hielden.. — 
Ik moet echter hierbjj aamnerken, dat, wanneët 

n » rw •! ^'s m e n v a n 

men, van Rio de la Plata, om de noord wil, men, Rio de ia 
, . . . . , . , Plata om do 

zoodra men de rivier uit is., diént te zorgeo, dat noord wii, , 
men rijkelijk oost winne, vooral als men door de te" werken.*" 
|inÎQ Wil ; opdat men , zoo doende, op eenen hekwa-
men afstand, boven kaap Frio en kaap Augustin zal 
kunnen stevenen : en ik zou het zelfs raadzaam 
achten, tôt op de lengte van het eiland Trinidad, 
dat is . 3o pf 290 bewesten Greenwich, om de oost 
op te werken, alvorens men in den Z. Oi passaat 
loo.pe< Bij het ôpWepken van het zuiden naar het Noordewin-

1 l den, op do 

noprden , magmen, lanas de Braziliaansche kust, .ook-8™***7"""1-
' tche kust. 

wel in gedaditen houden, dat, reeds van Rio Grandet 
tôt Rio de Janeiro, de noprdelijke winden veehtl vast 
staan. 
1 Den achltienden Augustus maakteu wij andermaal Maken het 
het land, verre aan lij van kaap Frio als hebbendeJS» dT'ja^ 
het Suikerbrood van .Rio de Janeiro in het noorden^ n"r0' 
Inmiddels stond de wind aan het N. O. ; doch., 
dewijl wij daardoor niet hooger dan N. N. W . 
konden slevenen, en dus. twee streken beneden Rio 
de Janeiro lâgen, werd de kapitein daardoor we
der te eenen maal mistroostig; en , daar ik vrees-
d e , dat hij andermaal om de zuid zou wenden, 
om het aldaar tôt boyenwinds te willen opwerken, 
waagde. ik het thans, hem te kennen te geven, dat> 
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zoo hij mij, ditmaal, met het schip wilde laten wer-" 
ken, ik hoopte, den brik, den volgenden dag, zoo 
niet binnen, echter voor gaats te zullen brengen : 
tôt welk aanbod ik , als tegen mijnen wil, te meer. 
werd bewogen door het aanhouden van zekere Dame, 
Dona P — , en haren zoon, welke, onder geleide 
zijner moeder, zich, met de hoop op herstel van 
eene uitterende ziekte, naar Rio de Janeiro begaf, 
en nu, ten gevolge der langdurige reize, even zoo 
zeer reeds aile verkwikkingen begon te ontberen* 
als zich ook het gebrek aan gewonen scheepskost 
openbaarde. De oude man liet zich ditmaal dan 

^ ™ o 2e* ook bewegen, het onder den wal op te wérken ; en 
pL"eiiPând"' W'J kwamen , tegen den avond, met den brik bij het 
ton «nker. eiland Pai tën anker. 

Des anderen daags morgens hadden wij een ver-
rukkend gezigt naar den kant van den ingang van Rut 
de Janeiro. Het marmerkleurige Suikerbrood, aan de 
westzijde , was beschenen door de stralen der op-
gaande zon, terwijl het zwarte gebergte Pico, aan 
den oostkant, nog in donkere schaduw lag, en het 
diepe der baai al het vereende majestueuze van den 
dageraad vertoonde. Een landwind, welke den fris-
schen geur van bloemen en vruchten medebragfe, ver-
gezelde tevens de menigte van uilzeilende schepen , 
die ons weldra passeerden,. en van welke een Ameri-
kaansch oorlogsfregat ons nog praaide. 

Wij liepen, met den zeewind, de baai van Rio de 
Janeiro binnen. Als naar gewoonte, werden wij gepraaid 
van het op het Rond-ei\and gelegene kasteel, onder 
welks geschut wij ten anker moesten blijven , totdat 
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al de inklaring - sloepen waren aan boprd geweëst. 
Men moet zich wel wachten, van, voor dien tijd, 
eenige gemeenschap aan te gaan, hetzij dan met den 
wal, of met eenig vaartuig ; en aan passagiers is het 
geraden, zoo lang scheep te blijven : want de ge-
ringste voorbarige beweging, zoo omtrent het eene 
als andere bespeurd, wordt dadelijk beantwoord door 
eene losbranding van het klein geweer of geschut 
van het fort, behalve de vêle en langdurige ongele-
genheden , waarin men zich en zijn schip dan nog 
dikwerf ziet gewikkeld. 

Deii twintigsten Auguslus was het schip met al de 
formaliteiten van inklaring gereed ; de kapitein mogt 
den brik achter het eiland del Cobras vertuijen, en 
de passagiers konden hunnen weg gaan ; weshalve 
ik mij dadelijk naar den wal begaf, en allerbeleefdst 
en gastvrij werd ontvangen door den voormaligen 
Nederlandschen Consul, den Heer HENDRIKS , wien ik 
het eerste mijn bezoek bragt, en die met mij reed 
naar den tegenwoordigen Consul Generaal, Chargé 
d'affaires ad int., woonachtig op den weg naar Bota-
fogo. Met verwondering kreeg ik hier te hooren, 
dat Z. H. E. G. al mijne brieven , van Montevideo 
geschreven, ontvangen, maar niet geweten had, 
wat in mijn belang te doen, daar kapitein S * * * , 
van wien ik vroeger heb gesproken, na met zijn 
schip te Rio de Janeiro te zijn binnengeloopen, het 
berigt had verspreid, dat de prijsverklaring van mijn 
schip te Montevideo zoo goed als zeker mogt be-
schouwd worden, uit hoofde van bewijzen, in mijne 
pàpieren gevonden, dat mijne expeditie naar Buenos 

I. 4 
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Ayres, onder bewustheid wegens blokkade, was aan-
gelegd. Dit gerucht den Chargé d'affaires zijnde ter 
ooren gekomen, had Z .H.E.G. kapitein S * * * bij 
zich ontboden , en, op diens verzekering, dat hij 
mijne omstandigheden zoodanig te Montevideo had 
hooren beschrijven, had de Consul Generaal aile ver-
trouwen op mijne schriftelijke berigten verloren, en, 
uit dien hoofde, ailes verder onaangerperd laten lig-
gen, totdat ik mij nu persopnlijk bij Z, H.E-G. was 
komen vertoonen, om nader mondelijken uitleg te 
geven van ailes. Ik deed hierop , van voren aan, 
omstandig verslag, wegens de gesteldhejd en vor-
dering mijner zaak te Montevideo, en ontving daarop 
dan ook de belofte, dat Z. H. E. G. dezelve met al-
len ernst thans zou aanvatten, en al het zijne toe-
brengen , om haar te leiden tôt een goed einde. 
Daartoe had ik eerst eene vertaling te verleenen van 
al de processtukken ; waarin ik, met even veel bereid-
vaardigheid, als .bekwaamheid, werd geholpen door 
den Heer R * * * , een landgenpot, schnjver van de 
Portugesche Diario (dagblad) van Rio.de Janeiro. 

Gelukkig trof ik ook nog te Rio de Janeiro het 
Engelsche fregat the Doris, en was hierdoor in de 
gelegenheid, van uit handen van the Masler Mr. JOHN 
ALLiNér een schriftelijk certificaat te krijgen, met de 
verklaring van dezen pfficier, dat , toen hij mij, den 
tienden Mei, voor de baai van Maldonado van de 
blokkade kennis gaf, ik reeds mijn voorneinen geuit 
had, van, in dat geval, naar Montevideo te zeilen, 
aldaar drinkwater te vullen, en mijne reize om kaap 
Haorn te vervolgen. Ook dit certificaat voegde ik 

http://Rio.de
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nU bij de overige stukken, welke ik , van mijnent-
wege, aan den Consul Generaal overlegde. 

De Consul Generaal , Chargés d'affaire ad int. 
diende dan ook aan Zijne Excellente, den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, den Visconde DE INHAM-

BUPE, eene nota in , die even omstandig, als, in 
aile opzigten, uitmuntend gesteld was , e n , door 
bijgebragte bewijzen en aangehaalde daadzaken, mij
ner zaak het gunstigste aan zien gaf, en uit de alge-
meene beginselên i en wetten van het regt der volken 
hàar bepleitte. Jammer echter, dat het Gouverne
ment ons voor was, en, nog voor het indienen dezer 
nota , (nadat ik mij nu ongeveer vier weken te Rio 
de Janeiro had opgehouden,) onder de hand mij bekend 
werd, dat de stukken, betreffende mijne procédure, 
van gouvernementswege reeds weder naar Montevideo 
waren teruggezoriden ; waarvan de Consul Generaal 
dan ook, weinige dagen na de inzending zijner no
ta , eene kennisgeving ontving van den Minister van 
Buitenlandsche Zaken , den Visconde DE INHAMBUPE , 
van den volgendeh, kortspreukigen inhoud: 

» Antwoord van den Brazïliaanschen 
» Minister van Buitenlandsche Zaken, 
» den Visconde DE INHAMBUPE, van 
» 2 October 1826, op de ingediende 

, » nota van den Nederlandschen Chargé 
» d'affaires ad intérim en Consul 
» Generaal. 

» Daar tegen het schip Wilhelmina en Maria 

» procès gevoerd wordt, waarvan de uitspraak ter 

4* 
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» eerster instantie gedaan moet worden te Monle-
» video , door de bevoegde regtbank , en in de 
» vormen, bij de : wet voorgeschreven , de partijen 
» ook aldaar hunne reclamatien moeten inbrengen, 
» is het Ckmvernement niet bevoegd, zich te men-
» gen in zaken, waarvan de beslissing niet regt-
» streeks aan hetzelve competeert.?? 

Wat stond mij hierop anders te doen, dan naar 
Montevideo terug te keeren, en mij aldaar, met een 
opgeruimd gelaat, zoodanig te houden en te gedra-
gen , alsof ik te Rio , voor het vervolg, ten aanzien 
mijner zaak wonder wat uitgeWerkt hadde ? opdat 
mijnë partij niet mogte begrijpen, dat aan haar, als 
de sterkste, toch altijd het regt zou hlijven. 

Mijn vriend , kapitein BLEEKERT , die juist met 
zijn schip, de Vrouw Maria, gereed lag, om een 
transport Braziliaansche soldaten en gouvernements-
goederen naar Plata-rivier over te brengen, bpod 
mij gastvrij de gelegenhéid tôt den ovértogt, aan, welke 
mij, in allen géval, toch: ook weder naar mijnen 
eigen bodem terugbragt. 

Beschrijving ' Maar, alvorens ik dézé haven verlaat, wil ik eerst 
v a n de b a a i • • , , . , , , ' 

en hetvaar-het gépaste, van Rio de Janeiro . de baai en het 
water vaniuo • •, _'. ..' 

de Janeiro, vaarwâter, hier mededeelen. — Naar hetgene ik reeds 

op bl. 4j7 gezegd heb, is het te allen tijde zaak, dat , 

AU men, van als men, van de zuid komehde, Rio de Janeiro wil 

monde", Rio aandoen, men dàn het land make beoosten de aldaar" 

wii alndoen! v o o r ^ e n mond gelegené eîlandjes, of wel bij kaap 
Friô; het is nâtûurlijk, dat schepen, die van het 
noorden of uit het oosten naar eerstgenoem.de haven 

http://eerstgenoem.de
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hestemd zijn, zich altijd aan dien uithoek zullen ver
kennen. Kaap Frio is een hoôg, hompelig voor-Kaap ^„0< 

gebergte, zeer kenbaar aan eene hellende rots, die 
zich voegt aan denlaatsten, in. zee afloopenden hompel, 
en die men, uit hoofde van derzelver eigenaardige-
gedaante, het schoorsteentje zou kunnen noemen, 
even als bij kaap de Goede Hoop. Westelijker ziet 
men eenen afgescheidenen koepel, die het steilste is aan 
den oostkant; echter hangt deszelfs top over naar het 
westen. Dit voorgebergte, in zijn geheel, vormt een is. een eiland. 
eiland, dat van het vaste land gescheiden ligt, door 

Hetvaarwater 

eene zeeënete , alleen voor kleine schepen bevaarbaar. tusschen de 
^ 7 , ' vaste kost, 

Aan de vastekust-zijde vindt men eene baai, welke, aUeen voor 
kleine sche-

door het land van Frio- beschut zijnde, eene veilige pe»; 
haven aanbiedt. Van dit eiland , of kaap Frio, tôt „ . . 

\ ' r ' Zo„ ook de 

aan den ingang van -Rio de Janeiro, is de kust laag,Teilisel)aTei>-
hebbende een zandig strand; terwijl, meer landwaarts De kmt tot 

om de noord, het gebergte, in afwisselende volgorde %%t0*
e Ja~ 

van gedaanten en hoogte, zich, met een- schilder-
achtig aan zien, verheft. 

Kaap Frio gepasseerd zijnde, houdt men het, op 
twee mijlen afstands, langs den wal, en zal, circa zes Aanw:jzingj 

mijlen bewesten die kaap gekomen, de drie Monks-^^l^ 
eilanden te zien krijgen ; acht en een kwart mijlen 
verder, en iets meer uit den wal gelegen, passeert 
men , aan stuurboord , de twee Maurils - eilanden , 
welke, bijna noord en zuid, in eene regte lijn lig-
gen. Deze eilanden kan men op een kwart mijl (en, 
bij gestadig weder , op eenen kabel lengte) passeren, 
en west blijven sturen, wanneer zich, vervolgens, ^ ^ ° a 

het eerst Rodondo -eiland. zal i ppdpp.n , en voorts ^ ^ f ^ 
zor . eiland. 
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Razor-eiland, hetwelk, ofschoon eene groote halve 
mijl oostelijker gelegen, later zigtbaar wordt, door 
deszelfs mindere hoogte. Op laatstgenoemd eiland, 
voor het front van den ingang van Rio de Janeiro 

Een mnrto-gelegen, had men onlangs eenen vuurtoren gehouwd, 
«or-eiland. waarvan ik echter het licht nimmer heb zien bran-

den ; doch welk vuur, voorzeker, een veilige geleider 
zijn kan voor schepen, d ie , met slecht weder uit 
het Z .O . , bij nachttijd moeten binnenloopen. 

Alvorens de eilanden , voor den mond van Rio 
de Janeiro gelegen , boven de oppervlakte der zee 
zigtbaar zijn , zal men reeds, aan de westkust van 
de baai , als het land helder en onbewolkt ligt, 

Welke ber-verkennen de Gavia, (het marszeil) , zijnde eene 
kennea° ĵn" onmetelijk groote, platte, overeindstaande ro t s , 

welke, op het hooge gebergte als, een muur zich 
verhèffende, de ruimte verspert voor de , door den 
gewonen passaatwind voortgedrévene , wolken, die , 
aangebotst tegen die muurrots, daarin eene bèlem-
mering ontmoeten , die dezelve, voor het oogenblik', 
verhindert, haren weg verder naar het westen te 
vervolgen. Deze ontoegankelijke steenklomp vertoont 
zich als een staand zeil, met de ra neêrgekaaid naar 
den oostkant. Oostelijker volgen de bergen, genaamd 
de twee Gebroeders, die eenen meer kegelachtigen 
vorm hebben ; en eindelijk , nader aan de baai , 
de Corcovado (hui t ) , die gemakkelijk in het oog 
valt, door deszelfs zonderlinge gedaante. Het hoogst 
zich verhèffende gedeelte, aan den oostkant, ver
toont min pf meer een menschelijk gelaat; en de 

toCoroovado, kruin heeft eene kleine vlakte, waarop eene telegraaf 
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staat. De weg naar dien seinpost is dermate moeije-
lijk te beklimmen, dat weinigen, buiten den sein-
meester, deze zoo steile, en zelfs gevaarlijke hoogte 
durven bezoeken; en het wekt eenige bewondering, 
dat men, op den top van deze hooge bergrots, een 
gebouw tôt woning heeft kunnen vervaàrdigen, en 
er den seinpaal bij oprigten. 

Met op gezegden koers (west) verder door te zei- H00 men 
len, zal men, aan stuurboord, de eilanden Pai,z^^Vervoï-
Maya en Tarpu, gelegen op den hoek van Tarpu,sen 

te zien krijgen ; terwijl , eindelijk, het kennelijke 
Suikerbrood zich, westwaarts van die eilanden , zal Wanneer «eu 

' ' het ùuiker-

openen. — Indien men zoo verre gevorderd is , dat *r<,orfMl°Pe" 
al de voor de baai gelegene eilanden volledig uit zee 
gerezen zigtbaar zijn , zal zich de gemengelde za-
menhang van tafel-, koepel- en kegelachtig gebergte 
aan het westland van de baai meer en meer uit 
elkander ontwikkelen, en eindelijk , zuidelijk en 
west van het Suikerbrood, al kenbaarder vertoonen 
eene platte , steile, vërhevene klip, met twee, in 
buurschap staande , vrij hooge, spitse kegels, welke ^ î ; ^ 6 " 
men ligt voor het te voren vermelde Marszeil en *̂  ^ J ^ I 
de twee Gebroeders zou kunnen aanzien ; waarom-Tcne' 
trent men zich echter, als het land helder ligt, niet 
zal kunnen bedriegen , dewijl dan dezen, zoo wel 
als genen, zich kennelijk genoeg zullen opdoen. 

Het Suikerbrood is eene kolossaal hooge, kegelach-
, I n welke ge -

tigê rots , het steuste aan den westkant, en ten daante men 
oosten, bij de grondvlakte, steil afloopende in zee ; terbrood 
, , , i , . moetvoorstel-

. hetzelve vormt den ingang der baai , aan haren ien. 
westkant. — Naarmate men hetzelve noordelijker 
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brengt, zal men meer en meer den ingang van 
de baai openkrijgen. Op eene halve mijl afstands 
van Pai blijvende, en het Suikerbrood N. W. heb
bende , stuur dan N. N. W . , wanneer men weldra 

Hoedanigmenhet fort Sta. Cruz, aan den oosfkant van de nion-
moet jasseren ding, zien zal, en dien wal moet men, bij het 
., „ binnenzeilen, beminnen. Indien men voor den àvond 
Als men des ' 

nachtsbniten-niet kan binnenkomen, zal men het, gedurende den 
gaats moet ' ' " 

biijven, hoenacht, bij voorkeur, bij Rodondo- en Razor-eilan-
dan te t a n - ' * ' ' 

deien. den, af en aan onder zeil dienen te houden, beter 
dan. binnen of benoordën dezelve te ankeren ; want 
de grond is hier klippig, en de schepen liggen, door 
de zware dijning tegen de gronden, en niet minder 

Landbuijen. door de onverwachte landbuijen, vergezeld van zwa-
ren regen, donder en bliksem, die, vooral bij nieûwe 
en voile maan, zich opdoen, er gevaarlijk, vanwege 
het drijven tegen de klippen. Deze buijen hebben 
buiten de eilanden derzelver meeste kraeht verloren. 

Ten anker ge-Evenwel heb ik, met den brik Willem, eenen nacht 
schen'detei-ten anker gelegen op zeslien vadem slijkgrond, heb-
denb^.T°°rbende toen Pai- eiland O. N. O. en Razor- eiland 

Z. Z. W. Wanneer men aldus, gelijk ik gezegd 
heb , buiten de eilanden bij de hand blijft, heeft 
men , des morgens, meestal gelegenheid, van, met 

Tija van dea &en zeewind, binnen te komen , die, gewoonlijk, 
tegen elf ure, of tegen den middag, doorzet; waar
door tevens de overmatige hitte van den dampkring 
getemperd en dragelijk wordt, en die met zons-
ondergang gaat leggen. 

Rio de Janeiro vormt ontegenzeggelijk eene der 
veiligste havens op onzen bekenden aardbol, en kan, 
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tevens in aanmerking genomen deszelfs voordeelige 
ligging in betrekking tôt Europa en de beidë Indien, 
niet genoeg gewaardeerd worden door zoodanige 
mogendheid, die hetzelve in haar bezit heeft; ook 
is er niets verzuimd, ten opzigte van een geschikt 
gebruik maken van ailes, wat de natuur hier gunstigs 
tôt verdediging aanbiedt. 

Het Suikerbrood, aan den westkant van den in- Beschrijving 
gang, levert, uit zee, eene onfeilbare verkenning opdmg, tôt het 

• i i m Y* binnenzeilen 

voor bmnenloopende schepen. — Twee Franschen van Rio de 
ondernamen het, deze kegelklip te beklimmen , en 
bereikten ook wezenlijk diens top , doch stortten, 
met het afstijgen , te pletteren. Eenige jaren later 
verloor een Engelsch zeeofficier op dezelfde wijze 
zijn leven, nadat hij reeds de Britsche vlag op de 
kruin van het Suikerbrood geplant had: men verhaalt 
echter , dat hij , reeds behouden zijnde beneden 
gekomen, wegens zijn euvelmoedig bestaan vermoord 
werd. — Iets noordelijker, op een (met eene weste-
lijke bogt zich afstrekkend) schiereiland, ligt het fort 
St. Joao, dat, met het aan de oostzijde van de baai, 
tegen den voet van het hooge gebergte gelegene, kasteel 
Sta. Cruz, het naauw van de monding uitmaakt, die van de m °»-

0 7 ding van Rio 

op eene wijdte van anderhalven kabel lengte, of hoog-* Janeiro. 
stens eene kwart mijl, kan geschat worden. Van dit 
fort, aan den oostkant van den ingang, seint de tele-
graaf op de stad. Meer naar binnen, en bijna dwars 
in den weg, doch op een derde nader aan St. Joao, 
1- I V 1 P 1 ^ e t kasteel 

ligt het kasteel Lagea, een laag, vierkant fort, op net Zagea. 
zoogenaamde Square-eiland, dat, door zijne ligging betS u 

voor de opene monding, veel te lijden heeft van den «-eiland. 
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slag der zee bij zuidelijke stormen, zelfs zoodanig, 
dat het garnizoen van tijd tôt tijd in gevaar is. 

Het kasteel Sta. Cruz i s , goed verdedigd wordende, 
niet gemakkelijk te nemen. De trapswijze gelegene 
batterijen geven het aanzien van eene ontzagwek-
kende sterkte. Evenwel is de benedenste batterij 
nog te hoog gelegen, dan dat zij , akhans aan lage 
en kleine vaartuigen het binnenzeilen te eenen maal 
zou kunnen beletten ; want het water is hier ook 
overal zeer diep, zoo dat m e n , met een schip, 
tôt digt onder den steilen rotskant, waarop het 

Vu™ op het kasteel ligt, kan langsloopen. Des nachts brandt op 
fort St". .Cruz. , - , 

dit fort een vuur, en doet men er met twee kanon-
schoten en twee lantarens sein aan de stad, wanneer 
schepen binnenkomen; daags geschiedt dit met de 
telegraaf, onder vermelding van vlag, plaats, van 
waar gezeild, en aantal dagen , die het schip reis 
heeft : zoodanig, dat men , vopral bij het passeren 

Het fort st". van St". Cruz, nabij genoeg langs den wal moet 
passeren. zeilen, om op al de vragen, welke van daar gepraaid 

worden, behoorlijk te kunnen antwoorden; zonder 
hetwelk men zich Weldra door het grof geschut en 
scherp begroet ziet. — De Brazilianen houden den 
bouwtrant en de sterkte van Sta. Cruz on het aller-
zorgvuldigste geheim, en buiten elks oog; zelfs Sir 
CHARLES STUART vond zich, in dit opzigt, eens te-
leurgesteld, toen hem, op daartoe gedaan persoonlijk 
verzoek, de keizer eene bezigtiging van het kasteel 
reeds, van zijne zijde, had bewilligd, of immers ver-
oorloofd, zich, desaangaande, bij den toenmaligen 
kommandant te vervoegen ; waarraede eene schrif-
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telijke toestemming , van de zijde Zijner Majésteit, 
gepaard ging. Ondanks dezen hoogen geleibrief, bleef 
de kommandant nogtans weigeren, het fort voor 
Sir CHARLES te ontsluiten ; en het is wel te denken , 
dat een geheim tegenbevel van DON PEDRO zelven 
hierin voornamelijk werkte. 

Met dus Sla. Cruz voor den besten wal te houden, Hoe Teraer 

stuurt men, beoosten Square-eiland, naar binnen."e
aa

z
r
eae

b
a
inuett 

De vloed trekt hier, tusschen die naauwte, met 
kraeht, zoo dat men wel op het sturen moet passen, 
en goede vaart houden door het water ; want dikwijls 
ontmoet men, bij de monding, eene zware en som-
tijds gevaarlijke dijning, gelijk ik zelf heb onder-
vonden. Evenwel moet men , uit aanmerking van 
het kloofachtige gebergte aan stuurboord, op zijne 
hoede zijn voor de valwinden ; soms is het raadzaam, yaiwinden. 
dat men , met gegeide bramzeilen, de marszeilsvallen 
gereed houde. De Engelsche paket heb ik zijuen 
kruissteng, bij het binnenzeilen, zien verliezen, door 
eenen valwind. 

De vloed is van korten duur, en heeft minder get get>j. 
snelheid, dan het ebgetij ; echter kan een goed be-
zeild schip het , tegen stroom en landwind, somtijds 
inwerken. Harde regens hebben, in de baai, op den 
gewouen was van het water weinig invloed; evenwel 
zijn er voorbeelden, dat , bij gelegenheid van zoo-
danige regens, de ebbe eenen geheelen dag, zonder 
stilstaan, heeft geloopen, waarbij dan de stroom het 
snelst was aan den westkant. Aan den oostkant van 
de baai zal men het invallen van den vloed ontwaren 
kunnen door eene raveling, zoodra het water geval-
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Ien is. Men heeft opgemerkt, de gewone tijd van 
hoog water te zijn 2 ure 3o min. ; hierop is echter 

De passa e § e e n e rekening te maken. Nimraer moet men den 
jtoaÔ1"*1 St'.^oortogt verkiezen tusschen St. Joao en Square-e'iland, 
«joare-eiianduit aanmerking, zoo van de kans op stilte en (door 

het hooge Suikerbrood veroorzaakten) veranderlijken 
wind, als van de maling van het getij en den slech-
ten, klippigen ankèrgrond , die u in ongelegenheid 
kunnen brengen, daar de zuid- en westkant van dit 

Goede anker- eilandje vuil zijn ; daarbij is het , wanneer men voor 
^ n

T a n
m

s ^ stilte vreest, raadzaam, dat men, Sta. Cruz gepas-
seerd zijnde, om de oost haie, waardoor men, bezui
den het Zfad-eiland , goeden ankèrgrond zal vinden : 
meestal vindt men aldaar de uitgaande schepen ge-
reed liggen, om des morgens, met den landwind, 
bij de hand te zijn. — Het echte vaarwater, gelijk 

Het echte ̂  r e eds gezegd heb , is beoosten iS<p«re-eiland, van 
vaarwater is w a a r af <je o-ronden afdiepen, van zes en eenen hal-
beoosten ° l ' 

sauare-ei- v e n i0i twaalf vadem water; waarop men, met het 

handlood , den grond even verliest. Men sture 

;, dan zoodanig, dat men nagenoeg langs het kasteel 
De koopvaar- , T . . , . . i l i 

ders moeten"0 Vilganlion loope, van waar de koopvaarders ge-
^fanhon ^tet praaid worden , en, op de te voren beschrevene 

Wijze, hunne uitklaring moeten ondergaan, alvorens 
verlof te bekomen, van verder naar binnen te zeilen 
en gemeenschap met den wal te hebben. Nu kan 
men dan ook achter het eiland Cobras, of ook bij 
het eiland Ratas, gaan liggen; ook kan men lossen 
aan de mouille der Douanen, die daartoe, zelfs voor 
volgeladene schepen van zes tôt zeven honderd ton, 
de beste gelegenheid aanbiedt. 
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Als men het kasteel do Vilsanhon aan bakboord Pe beste an-
0 kerplaats voor 

kat liggen, zullen oorlogschepen, in het naar binnen oorlogschepen. 
zeilen, de beste ankerplaats ontmoeten voor de stad. 

Met den vlaggestok van Vilganhon even westwaarts 
open te brengen van het Suikerbrood, zal men vrij 
liggen van een bankje, dat voor touwen zeer nadeelig 
i s , door den scherpen of klippigen grond. — Dit 
bankje, bijna twee en eenen halven kabel lengte van 
Iïha dos Ratos (i?«f-eiland ,) heeft, O.N.O. gestrekt, 
nagenoeg eenen kabel lengte; de geringste diepte, vier 
en eenen halven vadem, zal men ontmoeten door Ilha 
dos Ralos in de groote kerk te brengen, en den 
vlaggestpk van het fort Vilganhon in de balterij van 
IHEODOSIA; waaruit volgt, dat de minst geschikte an
kèrgrond van dit bankje gevonden wordt in de buurt 
van Rat-e\\and. Zijn schip hier willende vertuijen, Hoe het schip 
zal men het daagsanker, met een goed touw of eene 
ketting, westwaarts dienen uit te brengen, en het 
Jtui-anker, door bakboordskluis , om de oost ; waarbij 
men , pp het tui-touw of de ketting, een kabeltouw 
kan hielen, dat men, uit,:ééne van de spiegelpoorten, 
stijfzet , om hierdoor het rondzwaaijen van het 
schip, bij de afwisseling van omlpppende land- en 
zeewindjes te voorkomen, en tevens gereed te zijn, 
om, bij den harden Z. W . , met klare kluizen voor 
de opening der baai te kunnen zwaaijen, niët alleen, 
maar ook met harde lajndstormbuijen van het N.N.W. 
zijn schip voor twee ankers bezorgd te hebben, — 
De tegenover de stad gelegene zandbank, welker Zandbank, ter 
zoom zich strekt van Vilganhon tôt Ilha dos Ratos , stad. 
jeindigt aan den N. O. hoek van het eiland Cobras ; 
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alleen sloepen kunnen over die bank vlot blijven. — 
Binnen dezelve ligt het vol schepen, die laden en 
lossen ; maar de eenigste passage naar deze binnen-
reede is om het noordeinde van het eiland Cobras, 
tegenove'r welk de werf en het arsenaal liggen vcor 
de oorlogschepen. 

Evenmin in beschrijvingen, als door het penseel, 
zal men, naar mijn gevoelen , genoegzaam kunnen 
nabijkomen aan het geven van een waar en levendig 
denkbeeld van de bekoorlijke omstreken en verdere 
tafereelen , die zich om Rio de Janeiro ten toon 
sprèiden. 

Reeds bij het binnen zeilen der baai zal men van 
verwondering opgetogen, en met zekere gewaarwor-
ding van eerbiéd aangedaan worden, van wege al 
het groote. en schoone, hetwelk, van rondom, aan 
het oog' zich vertoont, en hetzelve nimmer nog ver-
zadigd doet in het roûd zien. Het eene wisselt af 
met het andere, en trekt de bewonderende opmer-
king al meer tôt zich, — hetgene de natuur , als 
tôt aanbidding tevens leidende van den Schepper, 
wiens werken zoo groot en zoo veel zijn, hier, 
onderscbeidenlijk, aanbiedt, — hetgene de kunst en 
het menschelijk vernuft hier gesticht hebben, in even 
stbùte als bevallige werken der bouwkunst. Menige 
verraste Uîtroep desaangaande mag in deze baai wel 
alreede zijn vernomen; en — het mag gezegd wor
den ! — schooner , schilderachtiger oord is er op 
onzen aardbol nog wel niet bekend, dan het tooneel, 
in zijn geheel, hetwelk zich hier opdoet. 

Met belder weder, als het hooge land onbewolit 
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ligt ? yestigt zich onwillekeurig het eerste de aandacht 
op die, in het noorden zich verhèffende, geduchte 
pyramidaalvormige, spits kegelachtige en cylindrische 
rotsen, welke, als eene kolonade op de kruin van 
hoog gebergte, tegen de steile helling van nog hooger 
gebergte — als ware het — de galerij vertoonen van 
eenen onmetelijken tëmpel. De Portugezen hebben 
aan dit kunstgewrocht der patuur niet oneigenaar-
diglijk den naam gegeven van het Orgelgebergte 
(Sierra de los Organos). In de daad een vertoon 
voor het oog, waarin het zonderlinge met het groot-
sche zich vereenigt! 

Ten weslen weder, op vijftien mijlen afstands van 
de kom der baai, verheft zich, op het hooge ge
bergte Cerro de Frio, de zeer kennelijke rots Friars-
hood, dien men beneden Rio de Janeiro, of bij Isla 
Grande, nog duidelijker te zien krijgt. Ik heb de
zelve, in mijne geteekende landkenning , de Duim 
genaamd, wegens derzelver gelijkenis op eenen men-
Schelijken duim, even als la Pouce, op het hooge 
land van het eiland Maurilius. E n , wanneer men 
dan zijnen blik den wijden bergkom dezer baai verder 
lâat rohdgaan , wordt men ongevoelig weggesleept 
door verrukking, van wege de prachtige rangschik-
king en versoheidenheid van afwisselende voorwerpen 
in dit rijke panorama. i 

Reusachtige rotsen, omtrent welker vergelijkrng in 
gedaantevoorstelling de verbeeldingskracht onuitput-
telijk is ; —*• steilten , donkere afgronden en dalén, 
vertoonen hier de natuur van hare ongezellige, karige 
en schrikwekkendë zijde ; maar met niet blinder luis-
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ter verspreidt zich, aan dén voet der ontzagwek-
kende hoogten, de verkwikkende mildheid dervrucht-
bare heuvelen en valleijen, en vooral de liefelijke 
schakering van het verschillende groen der velden, 
boomen. en heestergewassen , op de verschillend ge-
rigte vlakken, vertoonende, door de speling der zon-
nestralen met de hier en daar verspréide schaduw der 
voortdrijvende wolken , eene, in die evenredigheid 
verveelvoudigde, verscheidenheid van licht, donker 
en in elkander oversmeltende kleuren, welke zich, 
als een bekoorlijk, doorzigtig weefsel, over dit op 
berg en dal verspréide , rijke. natuurtooneel, als 
ware het, heenwerpt, waardoor het oog in altijd 
nieuwe opmerking van al schooner en schooner 
zich verlustigt. De geur van begeertewekkende 
vruchten, — het liefelijk vertoon van duizendverwig 
gebloemte, — de lusthuizen, plantaadjen, tuinen, —• 
de sierlijke stad San Sébastian en bijgebouwen tôt 
en' met Botafogo , amphitheaterswijze gebouwd , en 
pronkende met derzelver veelvuldige kerken en to-
rens, — de kunstmatige waterleiding (Aqueduc?) — 
het , aan den overkant van San Sébastian , aan de, 
zoogenaamde Praya gronda (het groote strand) ge-
legene, stadje Braganza, — het hooge, tôt duU 
zend voet boven de oppervlakte der zee zich steil 
verhèffende, kegel- en pyramidaalvormige, Suiker
brood, — de fortificatien op uithoeken, eilandjes en 
boven water gelegen e klippen, onder welken, be-
halve' het reeds vermelde Santa Cruz , het eerste 
in het oog loopen het kasteel San Joao, op.de 
aan den oostkant uitstekende landtong, dat van 

http://op.de
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Rond-eiland, en het fortje Roa, op eene hooge, 
van den wal gescheiden klip, — de menigte dorp-
jes rond de geheele baai , — de archipel van als 
door elkander gezaaide eilandjes in dezelve , van 
welken Doguernadoor het grootste is , en pronkt met 
dorpjes, fabrijken, lustkasteelen, Botanische tuinen, 
Labyrinthen (doolhoven), — de veilige reede, met 
schepen van aile natien, onder welken zich vermengen 
de zeilen van speeljagten, sloepen en vaartuigen,' 
over en weder, naar en van de eilanden, als we-
melende ; — dit ailes Werkt op den vreemdeling 
zoodanig , dat hij door een onwederstaanbaar ver-
langen gedreven wordt, deze .oorden te betreden, 
welke, als Ware het, den zetel daarstellen van al het 
majestùeuze en schoone, dat onze aardbol op zijne 
oppervlakte vereenigt. 

Deze schoone haven, in haar geheel beschouwd, 
vormt een meer, dat met den oceaan geene verdere 
gemeenschap heeft, dan door het naauw tusschen 
het Suikerbrood en het gebergte Pico , hebbende 
het fort Santa Cruz aan deszelfs helling. Rondom 
dit meer ketent zich, langs de boorden, eene af-
wisseling van kleine baaijen , kommen en bogten, 
welke ook weder even zoo vêle, uithoeken, land-
tongen, stranden en steile rotsoevers daarstellen , 
die, naarmate men met het schip vordert , eene 
groote verscheidenheid van verschieten doen ontstaan. 
Reeds bij het binnenzeilen verlustigt zich het oog, 
aan stuurboord, met het aanschouwen van het lie— 
felijke , in eene diepe baai gelegene, dorp Xavier -• 
van waar wij , in het voorbijzeilen, vuurwerken , 

I . 5 
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ter gelegenheid van een aldaar gehouden kerkfeest, 
zagen ontbranden, ofschoon het heldere dag was. 
Aan bakboord zal, bij voortgang van het schip, het 
oog slechts voor een oogenblik kunnen dringen in 
de door rotsen beperkte opening van de kom 
Bolafogo , welker westerstrand eenen achtergrond 
van lusthuizen oplevert, meestal bewoond door de 
vreemde ministers, consuls enz. Vervolgens doet 
zich op de wij de bogt Praya do Flamingo (het 
Vlaamsche strand,) met eene, daarmede evenwijdig 
loopende, rij huizen. Noordelijker weder wordt dit 
strand afgesloten door de rotshbogte, waarop, aller-
bevalligst boven eenige woningen uitstekende, zich 
verheft de kerk Nossa Senhora da gloria, een acht-
kantig , witgepleisterd gebouw, met koepelachtigen 
toren, en versierd met pilasters, lofwerk en raam-
paneelen van arduin. Dit punt, welk men als de 
Belvedera over de geheele baai zou kunnen aanzien, 
is liefelijk beschaduwd door boomen en heestergewas, 
waardoor, als ware het, de luister der heilige Senhora 
van dezen anders zeer in het oog loopenden tempel 
met zedigheid besluijerd wordt. Rondom den voet 
van dit verheven punt volgt een andere inham, be-
zoomd door eenen steilen oever, die weder even
wijdig loopt met eene rij huizen, achter welke voor-
namelijk , met de meeste pracht, de aqueduc of 
waterleiding uitkomt. Al noordelijker heeft deze in
ham zijne uiterste beperking aan eene tweede ver-
hevenheid, waarop de ruine van een klooster zich 
vertoont, in welks nabijheid. de telegraaf is opgerigt, 
die de seinen van het fort Santa Cruz en de Corco» 
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vado aan de stad mededeelt. Hier is het , dat ook 
de verbeeldingskracht in de afwisseling en verschei
denheid krijgt te deelen, die over dit gansche, zoo 
rijk gestoffeerde natuurtooneel verspreid zijn. En 
welke sombere voorstellingen mogen hier, van tijd 
tôt tijd, de liefelijke vervangen hebben en vervangen, 
die deze bekoorlijke omtrek anders als uitsluitend 
doet geboren worden : want ook dient deze hoogte, 
met hare vervallen gebouwen, ter strafplaats voor de 
ongelukkigen , die zich aan misdaad tegen de wet 
hebben schuldig gemaakt, of, niet zelden, door men-
schelijke onderdi'ukking en wreedheid zich vervolgd 
zien. Hier echter wordt het oog nu weder afgeleid 
door het gezigt op d e , onmiddellijk aan den voet 
van deze hoogte en op een meer effen terrein gele-
gene, stad, met hare talrijke torens en koepels, in 
welker midden het meest in het oog valt het uit-
gestrekte paleis van den aartsbisschop, als zijnde ge-
bouwd op eene plaatselijke rijzing van den grond, van 
nagenoeg twee honderd voet, en hebbende daardoor 
een schilderachtig gezigt over de geheele stad en de 
baai in het rond ; gelijk men hetzelve nadert langs 
ëenen opgaanden weg , die, zoo wei met rijtuigen, 
als te voet, begaan wordt. Het geheele, vîerkante 
gebouw, dat met eenen evenredîgen koepel voorzîen 
i s , heeft hierdoor, en door deszelfs witgepleisterde 
muren, een eenigzins kerkelijk aanzien; het pilaster-, 
kroon- en paneelwerk van arduinsteen echter geeft 
eene fraaije afsèheiding. Op dit paleis volgen , in 
hoogte, de kathedrale en de keizerlijke kapel; ter
wijl , digt bij hetzelve, eene nog hoogere verhevenheid 

5 * 
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van grond oprijst, op welke een klooster zich verheft. 
Bij het ten anker komen valt gereedelijk het oog 

•op het keizerlijk paleis, hebbende deszelfs voorgevel 
aan eene breede kaai aan de Praya, (waterkant,) 
die eene, van arduinsteen vervaardigde, borstwering 
met zittingen heeft, welke, tegen den avond, wan
neer de hitte van den dag gematigder wordt, eene 
koele. en aangename rustplaats aan wandelaars ver-
schaft, die hier het schoone gezigt op de reede en 
baai komen genieten. Het verlengde dier kade vormt 
de vierde zijde van een uitgestrekt, vierkant plein 
Welks geheele zuidzijde wordt ingenomen door het 
VPrstelijk paleis , en in welks midden, langs den 
waterkant, eene sierlijke fontein pronkt, wier water 
naar d e , in derzelver nabijheid gelegene, landings-
plaats geleid wordt ; aan deze kunnen de sloepen, 
met de vaten binnen boord, liggen , om dezelve , 
met behulp van gestadig lozende kranen of slangen, 
te vullen. De Iandingsplaats zelve is voorzien van 
eenen breeden, arduinsteenen trâp, dien men, ook, 
bij het laagste water, met gemak kan beklimmen. 

De aangeduide zuidervleugel van het keizerlijk 
paleis sluit zich regthoekig aan eenen meer modéra 
gebouwden vleugel, die, van voornoemd plein, na-
genoeg de helft beslaat der westzijde, wier verdere 
gedeelte de sierlijke voorgevels vertoont van de reeds 
vermelde keizerlijke kapel en de kathedrale, die on-
middellijk aan het paleis belenden , en welke drie 
gebouwen, vereenigd, eenen prachtigen achtergrond 
geyen, te zien van de reeds beschrevene fontein en 
het oosten, of van de schepen op de reede. 
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De noordkant van het groote plein vërtoont eene 
lij van hôtels en met veel smaak ingerigte koffij-
huizen, van welke laatste de stad, over het ge
heel , rijkelijk voorzien is. 

De zuidervleugel van het voorschreven vorstelijk 
gebouw, welken ik liever, ter onderscheiding, het 
paleis aan den zuidkant zou willen- noemen, is twee 
verdiepingen hoog, en heeft een platvormig dak. 
De bovenverdieping heeft een aanzienlijk getal venstërs , 
allen met balkons en ijzeren , gedeeltelijk vergulde , 
balustraden,. en behoorende aan in elkander uitloo-
pende zalen , voor den troon, de receptie, en ter 
bewoning door de vorstelijke maagschap. Deze ver^ 
trekken hebben hun uitzigt op het plein, en be -
slaan diens voile lengte;. Nabij het paleis , aan 
den westkant, rust deze bovenverdieping op bogen, 
en vormt dus eene overdekte galerij, onder welke 
wandelaars en rijtuigen, komende van het tôt hiertoe 
beschrevene plein, naar een ander kunnen door-
gaan , alwaar het postkantoor is, benevens eenige 
ministeriëele bureaux. Het paleis aan den westkant 
heeft, in het midden van den benedengevel , een 
ruiin voorportaal tôt ingang., boven welk men nog 
eene derde verdieping ziet oprijzen, en h, even als 
het paleis aan den zuidkant, ligtgeel gepleisterd. 

De hoofdingang tôt deze vorstelijke gebouwen aan 
den vroeger vermelden voorgevel aan de Praya, 
bestaat mede in eene , door bogen en pilaren ge-
vormde, overdekte galerij, tôt welke men optreedt 
langs eenen trap van arduinsteen. Door dit voor
portaal gaan de keizer en de vorstelijke familier 
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gelijk mede, bij buitengewone gelegenheden , de 
ministère , ambassadeurs enz. ; en het moet uit dien 
hoofde te meer verwondering wekken, dat men de 
vuilnis, door ditzelfde portaal , naar buiten het 
paleis draagt, en die bij de trappen dan nederwerpt, 
hetwelk dikwijk* een even . walgelijk gezigt, als on-
dragelijken,stank, aldaar veroorzaakt. 

De eigenlijke stad, Rio de Janeiro of San Sébas
tian genaamd, ligt op een schiereiland, en is vrij 
regëlmatig, doch gedrongen^ gebouwd, als hebbende 
veelal smalle straten en hooge huizen. De eenige 
kromme straat, die nagenoeg evenwijdig loopt met 
de Praya of waterkant , draagt , juist omgékeerd, 
den naam Roua, direcko (de regte straât) ; de Roua 
ouvidor, als leidende naar de meeste voorname gë-
bouwen van de stad, naar de groote opéra enz., 
kan beschouwd worden als de hoofdstraat, en is dan 
ook die van de, voornaamste winkels, waarin veelal 
vreemdelingen, meest Fransehen, zich> hebben geves-
tigd, die tevens allerhande bedrijven en ambachten 
hier uitoefenen, of ook, bij de kooplieden , het kan-
toorwerk waarnemen. Deze straat brëngt mede op 
een plein , Campo de Santa Anna, of Praca d'ae-
clamacao genaamd, alwaar het paleis van den senaat 
is, benevens dat van justitie, het huis der polic'ie, 
en/srijks muséum; welk laatste de geheele westzijde 
van het ruime plein, beslaat. : Dît gebouw bevat eene 
merkwaardige verzameling voor de natuurlijke histo
rié , voornamelijk in fraaigevéderd gevogelte, en een 
in de daad rijk kabinet voor de minéralogie ; ook 
vindt men hier âllerprachtigste tooisels van vrôegere, 
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Zuid-Amerikaansche opperhoofden, en dit ailes, in 
uitgestrekte zalen , bij zonder goed gerangschikt en 
bewaard. — Van de Praca d'acclamacao leidt 
westwaarts eene straat naar den weg op het dorpje 
San Francisco, en voorts naar San CristOvao, al-
waar 's keizers buitenverblijf is. Eertijds was dit een 
lustslot van eenen Portugées, doch werd later tôt 
een keizerlijk paleis ingerigt; en , tijdens mijn verblijf 
te Rio, was men daarmede nog bezig. Veel bijzon • 
ders kan ik van hetzelve niet vermelden. Het heeft 
twee verdiepingen, eenen vièrkanten toren7 met een' 
gedrongen' koepel ; i s , in zijn geheel, boogvormig 
gebouwd en geelgepleistérd, en ligt aan de helling van 
eenen heuvel, die een lagchend gezigt gèeft over 
de binnenlanden en op het gebergte. De holle zijd'e 
van dit gebouW Ziét over dé baai. Sinds dit verblijf 
's keizers eigendom werd, heeft men van hët schier-
eiland , waarop de stàd ligt, eenen nàderen weg 
aangelegd, over het tusschen beide gelegene eilandje 
May tan, die, bij het dorpje San Francisco, met 
den ouden weg zich vëreenigt, en vérder noord-
waarts, langs 'skeizers lustslot, naar de binnenlanden 
strekt , waar de aanzienlijke lândeigenaars hunne 
buitenverblijven , cochenille-, koffij- en suikerplan-
Jaadjen hebben. Daags, na het uur van de siesta 
(middagslaapje,) wordt deze nieuw aangelegde weg 
druk bezocht door wandelaars in rijtuigen en te paard, 
en des avonds, bij galaî-theater, verlicht men dien 
met réverbères. De laan , welke van den landweg 
naar het paleis aangelegd werd, zal fraai Worden , 
gelijk mede le barrière, voorstellende eene boogs-
wijze kolonade. 
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De huizen te Rio de Janeiro zijn, over het geheel, 
hekrompen gebouwd, en de straten , wegens de go-
ten in het midden, werwaarts de steenen ongelijk 
afhellend gevloerd zijn, ongemakkelijk te betreden. 
Deze goten, door welke meestentijds het water heen-
stroomt, kunnen, met zware regens, tôt kleine beken 
zwellen. — Het getal der kerken is ongeloofelijk. 
Zeker vindt men er in elke straat e'éne, en in som-
mige wel meer; aan derzelver pracht is niets ge-
spaard, vooral niet aan de keizerlijke kapel. — Het 
arsenaal is een uitgestrekt gebouw , en van niet 
minder omvang zijn de daaraan als verbondene eta-
blissementen voor 's rijks timmerwerf, gelegen op 
Punta da San Benito, den noordelijksten uithoek 
der stad, alwaar de baai eene grootere breedte ver-
krijgt, door eenen bogt om de west, in welken het 
vaarwater is voor sloepen naar San Cristovao. Op 
eenen oostelijker' hoek, Punta de Calabouco, heeft de 
keizer eene houten tent, van waar men een schoon 
gezigt heeft over de geheele uitgestrektheid der baai, 
vooral op het noordergedeelte en de daar gelegene 
eilandjes. Deze tent is , voor de vorstelijke familie, 
inzonderheid bestemd, bij het ' te water loopen van 
oorlogschepen. Gedurende mijn verblijf te Rio de 
Janeiro, zag ik een schoon gebouwd fregat, en eene 
korvet, van stapel loopen. 

De keizerlijke opéra is alierfraaist gebouwd en ïn-
gerigt, en evenaart in grootte den Amsterdamschen 
Stads-Schouwburg. De keizerlijke loge, welke met 
veel pracht gedecoreerd is, heeft, even als de andere 
loges, en zelfs ook de bovenste galerij, met smaak 
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gewerkte , tôt aan de voeten opene , ijzeren bal-
lustraden, zoo dat men, bij g-a/a-theater, het in voile 
costuum verzamelde gezelschap, van het hoofd tôt 
de voeten , zien kan. De opéra, door Italiaansche 
sujetten uitgevoerd, kan met regt geroemd worden, 
en niet minder de balletten, aan welker kostbaarheid 
en pracht niets gespaard schijnt. — De Douanerie 
en bijbehoorende magazijnen maakten mede een be-
langrijk établissement u i t , en werden nog dagelijks 
aangebouwd en verbeterd. Eene fraaije, overdekte 
beurs , welke de keizer had doen aanleggen, werd 
thans mede daarin betrokken, omdat de kooplieden 
van dezelve geen gebruik maakten. Geen wonder, 
dat aan het douanenwezeh zoo veel oplettendheid te 
koste gelegd wordt, bij de groote inkomsten , die 
hetzelve aan den staat opbrengt. Uit dien hoofde 
geschiedt het dan ook niet zélden , dat de keizer, 
in persoon, de zaken komt opnemen ; en wee dan 
den beambte, die onachtzaam, of tegen den regel 
van zijne dienst, heeft gehandeld. Zijne Majesteit 
ontziet zich met van den zoodanige, in dit geval, 
openlijk en onverholen door te halen ; zelfs is mij 
verhaald geworden, dat hij eenmaal, met zijne zweep, 
slagen uitdeelde. 

Ofschoonde Portugezen, en vooral de Brazilianen, 
het meeste gestreeld zijn met eene ontzagwekkende, 
gebiedende , sirenge houding van de zijde van hun-
nen monarch en verdere overheden, kon ik echter 
niet bespeuren, dat zij, meer dan de vreemdelingen, 
hunnen keizer genegen waren; en, hoewel hef volk, 
dat deze schoone oorden zich, als een eigendom, 



— 74 — 

ten beheer en ter bewoning heeft toegeëigend, voor 
het grootste gedeelte niet kan roemen op ho"oge 
zedelijkhëid van gedragswijs, wekte het , niettemin, 
algemeen even veel misnoegen aïs afkeuring, dat de 
keizer zijne echtgenoot, die, wegens haar verstand 
en zachtaardig karakter, van elk bemind was, zoo in 
het. oogloopend verwaarloosde, en aan zékerè gravin, 
zijne favorite maîtresse, openlijk de voorkeur niet 
slechts gaf, maar zelfs, aan de overzijde van den 
weg, tegenover zijn buitenpaleis , een fraai lustkasteel 
voor haar deed bouwen. 

Wanneer de keizer in zijn rijtuig op weg was, 
waren er reeds voorrijdende ruiters bij de hand, om 
ieder, zonder onderscheid, die in gebreke bleéf, 
zijnen hoed af te nemen , met zweepslagen dit te 
herinneren. Dit heb ik niet slechts gezien, maar 
ook bijria zëlf ondervonden. Niet zelden mende Z. M. 
een rijtuig, met twee ofvier paarden bespannen, 
als koetsier; bij welke nitspanning men dubbele be-
hoedzaamheid moest aanwendén, rmet uit debaan te 
blijven, en y het hoofd ontdekt, te blijven staan. 
Het was bij zoodanig eene geïegenheid, en terwijl 
deze doorluchtige persooni, eei ik het verwaebtte, 
om den hoek van de Roua ouvidor kwam, dat mij 
de zweep van zijnen opjager bijna zou getroffen gehad 
hebben, indien mijn vriend, de Heer HENDRIKS, mij, 
door het tijdîg doen afnemen van mijnen hoed, niet 
hadde bewaard. — De hoofdtalenten van Z. M. 
waren dan ook die Van pikeur en koetsier ; gelijk de 
paarden en muildieren voor den vorstelijken stal door 
niet geringer gekeurd werden, dan door den keizer 
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in persoon. Omstreeks San Cristovao heb ik den 
yorst twee muildieren zien afrijden, met eenen een-
voudigen wagen ; de verkooper van het span, op dat 
oogenblik van Z. M. niet te onderscheiden, was ge-
zeten binnen in het rijtuig. 

Niet zelden, ja bijna dagelijks, na het uur; van de 
siésta, kon men den keizer ontmoeten te paard, 
en vergezeld van de destijds in leven zijnde. keizer 
rin. —• Wanneer men den .keizer p£ de keizerin 
te gemoet kwam , kon men , te voet of te paard 
zijnde, het niet meer dan betamelijk achten, met 
Ontdekten hoofde te blijven staan, totdat het vorstelijk 
paar vooTbij was. Vreemdelingen beperkten zich dan 
ooV tôt de?e eenvoudige eerbewijzing ; maar van 
's keizers ondérdanen en de gevestigde vreemdelingen 
.werd gevorderd , dat zij, met ongedekte hoofden, 
uit hunne, zoo lang ppgehoudene, rijtuigen stapten, 
en van hunne paarden stegen; en deftige gezekchap-
pen zag men daardoor dikwerf in voile staatsie, bij 
hunne rijtuigen geschaard , ?s keizers Voorbijgang 
-staande afwachten. Wanneer ik , met mijnen vriend 
D * * * , de namiddagwandeling. te paard maakte, 
en wij den vpfsteh'jke» stpet ontm.oetten, verzaakte 
ik natuurlijk de eenmaal aangen;omene gebruiken der 
Vreemdelingen niet,: ten ppzigte Van den:e€regroet, 
aan Z. M. verschuldigd ; maar mijn goede vriend 
durfde niet. opgezeten blijven : echter veroarzaakte 
hem deze onderdanigheids -' pligt van af te stijgen 
te meer ongemak, door zijn zwaarlijvig ligchaam ; 
terwijl ik dan toch ook verpligt was, voet op den 
grond te zetten, tën einde den goedhartigen Duitseher 
weder op zijn ros te helpen. 
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Aan de Portugezen en Brazilianen is zekere hoog-
ttioed, bf liever eene zwakheid eigen, van aan min* 
deren hunne meerderheid te willen toonen; en tôt 
in het belagchelijke vorderen zi j , dat men aan de 
pligtplegingen van eerbiediging en onderséheiding, ten 
hunne opzigte, zal voldoen. Als men, bij voorbeeld, 
binnen de poort van het gebouw der Douanen en in 
de galerij komt, moet men zijnen hoed reeds in de 
hand hebben, wil men, van diezelfde beambten', 
oie 's keizers tuchtigende roede elk oogenblik te 
duchten hebben, geene grove bedreigingen afwach-
ten. — Niettemin moet men erkennen , dat de 
Portugezen en Brazilianen eene kiesche beschaafdheid 
in het oog houden bij hunne zamenkomsten, en de 
gebruiken van wederzijdsche beleefdheid met aile 
naauwgezëtheid betrachten : waarbij ik niet mag ver-
zwijgen , dat ik , door de vriendelijke inleiding van 
den Heer H * * * , in'verscheidene huizen met de 
meeste heuschheid werd ontvangen ; gelijk ik nog 
met genoegen de aangename togten kan herdenken, 
Welke wij met zeilvaartuigen naar de eilanden maak
ten , waar wij, almede , meest gastvrij geherbergd en 
onthaald werden. Vooral het eilandje Paquetan le<-
verde een, voor dergelijke togtjes in de daad aller-
aangenaamst, verblijf op , zoo door de ligging, als 
door den aanleg en de inrigting van een aldaar voor-
handeh en door ons bezocht buitengoed, de tuinen, 
wandelingen, en vooral de labyrinthe. Ook aan de 
zoogenaamde Praya grande woonde ik ettelijke da-
gen bij eenen landheer, die zich op het beherbergen 
van vreemdelingen, bijzonder kapitéins van schepen, 
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had ingerigt, en, met weinige woorden gezegd, als 
in een klein bestek hier ailes had vereenigd, wat dit 
schoone gewest aangenaams en behagelijks voor den 
vreëmdeling aanbiedt. 

De fortificatien, naar de vesting-bouwkundeder 
Portugezen en Spanjaarden aangelegd en gemonteerd, 
zijn zeer goed, maar worden meestal slecht onder-
houden. De geheele verdediging der baai bestaat uit 
zeven hoofdsterkten, waarvan drie aàn den oost- , 
en vier aan den westkant zoodanig zijn gelegen, dat 
zij het kanonvuur met de meeste kraeht en aile mo-
gelijk voordeel kunnen doen kruisen. De ingang 
wordt verdedigd door het fort Santa Cruz , aan 
de oostzijde, en door het fort San Joao bij het 
Suikerbrood, benevens het fort Lagea op het Square-
eiland, aan de westzijde ; terwijl verder inwaarts de 
sterkte Boa, op de reeds vermelde klip, en het 
fort St. Juan tegenover liggen van het fort do Vil
ganhon , op het Rond-eiland, en de batterijen van 
de stad. Het kasteel op het eiland Cobras verstrekt 
veelal ten verblijf aan staatsgevangenen, van welke 
sommigen hier jaren moeten zitten, zonderdat zij 
te weten komen , van welke misdaad zij beticht 
worden, en zonder tôt verhoor of gehoor te kunnen 
geraken. Anderen, wier lot nog treuriger is , ver-
blijven op Sqaure-eiland , in de gedurig vochtige, 
en meestal natte, gewelven ; onder dezelve bevond 
zich destijds een oud man, van vrij hoogen rang, 
dien men hier hield opgesloten, wegens den onver-
zettelijken haat, dien hij den keizer toedroeg, en 
onverholen aan den dag legde. 
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Rio de Janeiro is , over het geheel, slecht voor-
zien van drinkwater, door gémis, in de nabijheid, 
van ontspringingen of wellen in het gebergte. Men 
heeft daarin echter , zoo veel mogelijk, weten te 
voorzien , door het aanleggen eener doelmatige , 
arduinsteenen waterleiding (Aqueduc), welke van het 
gebergte bij Botafogo naar de stad strekt, en al
daar onderscheidene fonteinen gestadig ontspringende 
houdt. Dagelijks ziet men honderden Negers, met 
hunne waterkannen en kalabassen, bij die fonteinen 
verzameld, die elk op zijne beurt, door de daarbij 
gestelde policierbedienden, tôt vulling humner drink* 
vaten worden toegelaten. De fraaije fontein aan den 
waterkant, bij het keizerlijk paleis, die het water 
verstrekt aan de schepen, is boven reeds beschreven. 
De fonteinen in de stad dienen tevens, door vaa 
onderen aangebragte blaauwe, steenen bakken, ter 
drenking van het vee, vooral ook van voorbijkpmende 
lastdieren , paarden, muilezels enz. — De Aqueduc 
zelve, waaruit al deze fonteinen gevoed worden, is 
bijna drie kwart mijl lang, en rust, naar de gele-
gepheid van berg en dal, waarover dezelve gelegd 
i s , op enkele, of dubbel op elkander staande, ge-
metselde bogen , onder welke men niet rijtuig kan 
dpprrijden» Van de reede te zien, levert dit mees-
terstuk van bpuwkunst eën sicrlijk gezigt op. 

•>De slordigheid en luiheid der Portugezen spreidt 
zich overal ten toon, vopral bij den stadstuin, zijnde 
de gewone wandeling of almeida, welke in de daad 
niet zonder smaak was aangelegd, doch thans geheel 
in verval is j hetzelfde bespeurt men aan vêle gebou-
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wen , anderzins aanvankelijk naar eenen goeden 
bouwtrant aangelegd , doch meestal onvoltooid of 
onafgewerkt gebleven , ofschoon zij evenwel bewoond 
worden. De deuren en vensters aan de huizen van 
de geringere soort hebben meestal nog de oude Por*-
tugesche , openslingerende tralieluiken (indien ik ze 
zoo zou mogën noemen), van achter welke de huis-
genooten gluren, en niet zelden verraderlijk uitko-
men ; zoo dat men dan ook op zijne hoede zijn 
moet, van dezelve, vooral des avonds, niet te digt, 
in het voorbijgaan, te naderen. Over het geheel is 
het des avonds, en vooral des nachts, voor vreem
delingen onveilig, ofschoon er gedurig patrouilles te 
paard en te voet rondgaan, doch welke men almede 
even weinig kan vertrouwen. 

De bevolking van Rio de Janeiro werd in 1826 
geschat op nagenoeg honderd vijftig duizend zie— 
len , van welke twee derden negerslaven waren, 
die destijds als met vermeerderden ijver , en wel 
ten getale van vijftieii tôt twintig duizend 'sjaars, 
werden aangebragt, dewijl de tijd der afschaffing 
Van den slavenhandel op de Afrikaansche kust na-
b i j , en , zoo ik vermeen , op i83o bepaald was. 
Deze Negers verrigten allen huis- en buitenarbeid ; 
en bovendien hebben vêle Brazilianen [hun bestaan 
van het uitzenden der Negers en slaven-meiden, 
om, door werkzaamheid, door het uitventen van 
koop- en eetwaren in kleine kraampjes of met 
stalletjes, door dienst op visschers-, passagiers- en 
pleizieryaartuigen enz. , daags eene bepaalde som 
gelds te verdienen, welke z i j , dea avonds, hunnen 
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meesters moeten te huis brengen, of, bij gebreke 
van dien , d i t , met eene onbarmhartige kastijding, 
hebben te misgelden ; gelijk ik daarvan meer dan 
eens getuige geweest ben. Den ganschen dag ziet 
men hen dan ook in beweging, en met elkander, 
om de verdienste , in wedstrijd, terwijl hun luid 
roepen (sj..t (*) !) gedurig in het oor sist. — Op de 
reeds vermelde strafplaats bij de telegraaf wordt, da-
gelijks, een groot regt onder hen gehouden, hetwelk 
met zoo veel barbaarschheid , zonder onderscheid van 
sekse, aan hen wordt voltrokken, Uaar hetgene mij 
desaangaande verhaald is geworden, dat nooit de lust 
mij bekroop, mij met eigen oog daarvan te overtui-
gen. Mij is, door onderscheidenen, verzekerd, dat 
er , in het rond van den geselpaal, gedurig geron~ 
nen bloed zou liggen, gevloeid uit de wonden der 
ongelukkige gekastijden. — Hoezeer nu echter ook, 
hierdoor, deze slagtoffers van menschelijken euvel-
moed mogen zijn te beklagen, van wege de mishan-
delingen, waaraan zij dagelijks van den kant hunner 
meesters blootstaan , is het niettemin waar, schoon 
het even zonderling moge luiden, dat men hun, naar 
hun eigen oordeel en verklaringen , geen grooter 
ongelijk zou kunnen aandoen, dan hen naar hun 
vaderland terug te zenden ; en prinsen en prinsessen 
van onder hen verkiezen hunne slavernij, boven den 

(*) Het schijnt, dat de Negers te Rio de Janeiro gewoon 
zijn , elkander aan te roepen, te waarschuwen enz., door het 
Viij luide maken van d i t , als tusschen tong en tanden ge-
vormde, geluid, hetwelk den vreemdeling telkens doèt omzien, 
en juist niet zeer aangenaam voor het gehoor is. 



— 81 — 

wederkeer naar Afrika ; ten blijk, dat evenwel hun 
lot van slavernij, in zijn geheel genomen, niet zoo 
somber zijn moet, aïs men hetzelve zich veelal wel 
voorstelt. —. Eene andere opmerkelijke bijzonderheid 
is deze, dat, ofschoon allen gemeenschappelijk en 
gelijkelijk het lot der vernederendste slavernij. moe-
ten verduren , het onderscheid van stànden en de 
achting , den meerderen verschuldigd , stiptelijk 
door hen onderling . in het oog wordt gehouden, 
zoo dat prinsen, prinsessen en andere personen van 
hooge geboorte b. v . , altijd door de minderen met 
eerbied worden genaderd en aaugesproken , en in 
ailes hun de voorkeur wordt toegekend. Het is 
echter raadzaam, hen ten allen tijde te mistrouwen 9 

daar zi j , door de verpligting, van hunnen meesters 
de bepaalde geldschatting op te brengen, op allerlei 
boevenstukken bedacht zijn ; en er zijn onderschei-
dene voorbeelden van, dat zij de kanoos, waarmede 
zij , dès avonds of des nachts, naar boord voeren, 
het onderste boven keerden , en hunne passagiers 
moedwillig verdronken en plunderden. Zij laten zich 
ook omkoopen tôt het verraderlijk Vermoorden van 
aan elkander vijandige personen ; en , hebben zij 
eenmaal hun woord hiertoe gegeyen, dan doen zij 
hetzelve ook zoo getrouwelijk gestand, dat zelfs de 
omkooper hen daarvan niet meer kan afbrengen, 
vermits hunne godsdienst dit. verbiedt. — Mij is 
bekendvan eenen Neger, wiens bijgeloovige begrip-
pen hem verhinderden, zich, door eenen berouw-
hebbenden omkooper, te doen terugbrengen van het 
volbrengen eens toegezegden moords; alleen deszelfs 

I. 6 
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priesters konden hem ontslaan van zijn woord, door 
hem, onder de bij hen gebruikelijke ceremoniën, 
op eenen steen, die op den hoek eener straat lag, 
zijnen aanvaarden last te doen afzweren. 

Het groot getal priesters en geestelijken oefent nog 
altijd, te Rio de Janeiro, eene, als ware het, 
onwederstaanbare oppermagt uit; en de menigte van 
feestdagen maakt het verrigten van zaken nog altijd 
even langdradig, vooral wanneer men met het gou
vernement te doen heeft. 

Ofschoon Rio de Janeiro, naar de bovengegevene 
beschrijving, een alleraangenaamst verblijf schijnt te 
moeten aanbieden, maakt echter de soms ondragelijke 
hitte, bij de verpestende uitdampingen der stad, er 
het wonen te eenen maal onaangenaam. Des avonds, 
na zonsondergang, ja tôt laat in den nacht, ziet men 
allerwegen de Negers emmers met vuiligheid ten huize 
uitbrengen, en altemaal aan de Praya uitstorten. 
Zij dragen die op het hoofd ; en eene der eerste 
raadgevingen, die men, te Rio de Janeiro, zijnen 
vrienden zal geven, zal mede die zijn, deze lieden, 
op dat uur, behoedzaam «te ontwijken. Bij mijnen 
aan de Praya wonenden yriend H * * * , die an-
ders hier een vrolijk uitzigt op de reede en de baai 
had, konden wij het , door dezelfde oorzaak, dik-
werf niet uithouden, van wege den ondragelijken 
stank-, of zagen ons ten minste verpligt, de vensters 
gesloten te houden ; waardoor wij van het genot 
der aangename koelte, na eenen heeten dag, dan 
rhoesten afzien. ,.' 

Even merkwa;ardig als Rio de Janeiro voor de 



— 83 — 

scheepvaart i s , zoo belangrijk is aldaar ook de han
del , welke van en naar aile streken der aarde, 
vooral Europa, hier gedreven wordt. — De voor-
naamste artikelen, van Portugal getrokken, blijven 
altijd i de wijnen en de olië, alsmede het zout van 
de Kaapverdische eilanden. De vaart van China 
op Brazilie, welke, tijdëns mijn verblijf, uitsluitend 
in handen der Portugeëzen was, zal waarschijnlijk 
vooreerst wel aan hen blijven, van wege de voor-
regten, welke de laatstgenoemden, boven aile andere 
natien, bij de Ghineezen op Macao genieten; ook 
Malabar, en voornamelijk de ' Portugeesche hoofd-
bezittingen Goa, Bengalen en Mozambique werden, 
van uit Brazilie, door de Portugeëzen voornamelijk 
bevaren, hoewel ik , bij' kaap de Goede Hàop, gelijk 
mede te Valparaiso, ook reeds schepen ontmoet heb, 
varende onder Braziliaansche vlag, en mede naar 
Mozambique bestemd. 

Eene meer gedurige vaart heeft Brazilie op de 
westkust van Afrika, voornamelijk door den aldaar 
gedreven' slavenhandel. Vêle der daartoe gebezigde 
vaartuigen zijn snclzeilende schoeners en andere der-
gelijke kleinere schepen, welke ik meërmalen, opT 

gepropt. met Negers van gezegde kust, te Rio dé 
Janeiro zag aan komen. Men vérhaalde, da t , wan-r 
neer zoodanige vaartuigen door Engelsche, Fransche 
of andere oorlogschepen gejaagd werden , dezelve 
hunne Negers in zee wierpen, om niet overtuigd te 
Worden van slavenhaalders te zijn, en aldus als 
prijzen te worden opgebragt en gestraft. Ook zou
den dezelve veelal, en thans meer dan eertijds, toen 

6 * 
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de slavenhandel ongehinderd kon voortgaan, als zee-
schuimers rondzwerven ; waardoor die menigvuldige 
yoorbeelden van roof zouden onlstaan, welke zich, 

in de laatsté jaren, op de kust van Guinea en in de 

Westindien bpgédaan hebben. De plaatsen op de 

Afrikaanschekust, alwaar de Brazilianen hunnen ruil-
en slavenhandel voornamelijk dreven, zijn de rivier 
Dande, de noordelijkste der Portugeesche bezittingen, 

op 8° 38' Z.R., St. Paul de Loando, de hoofdstad 
van het koningrijk en de kust van Angola, en eene 
der meest welvarende plaatsen van allen, bovenal 
echter St. Philips de Benguila. Men heeft echter, 
slechts de yerschillende rassen der Negers te Rio de 
Janeiro gade te slaan , om weldra te bemerken , dat 
die slavenhandel ook langs de noordelijke kusten van 
dé Portugeesche bezittingen, als Ambriz, Zabir of 
Congo-vmev, Loango-baai, Rio Gdbor en Rio de 
Angra, alsmede op de Goud- en Ivoor - kusten , 
plaats heeft. 

De Engelschen en Franschen hebben niet ver-
zuimd, Rio de Janeiro met hunne fabrijkwaren op 
te proppen ; de Fransche wijnen echter worden 
meestal slechts gebruikt door de vreemdelingen. — 
De Amerikanen brengen , voornamelijk, meel, sper-
macetiekaarsen, eenige meubelen, en nog het meeste 
stoelen, aan. Op de kust van Rrazilie kunnen ook 
de Nederlanders eenen gestadigen handel levendig 
houden, door hunne altijd gewilde Hollandsche pro-
dukten van boter , kaas en jenever, alsmede door. 
eenige fabrijkwaren, onder welke behooren het zeil-
doek en touwwerk. 
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De Duitsche fabrikaten, en vooral- Neurenberger 
waren, gelijk ook Boheemsch glas, zijn artikëlen , 
welke wij., door onzen gemakkelijken handel met 
Duitschland, evenzoo goed als Hamburg en Bremen, 
zouden kunnen aanbrengen, en nu te meer, daar 
wij , met aile andere natiën, gelijke regten betalen. 

De voornaamste voortbrengselen van Rio de Ja>-
neiro, of van dit gedeelte van; het land van; Brazilie*, 
welke men, als artikëlen van uitvoer, kan noemen, 
zijn, gelijk bijna ajgemeen bekend is, in eene eerste 
plaats de diamanten en andere edelgesteenten, als de 
blaauwe, gelé en witte saffieren en topazen. Het bedrag 
der waarde, welk dit land bereids aan deze soort 
van kpstbaarheden heeft opgeleverd,gaat aile dénk-
beeld te boven; gelijk vrij algemeen versprëid en'uit 
vêle beschrijvingen bekend i s , dat de keizer eenen 
steen moet bezitten , die de grootte van eeh-gewoon 
hoenderëi heeft, en op twee honderd en:vijftig mil-
lioenen piasters geschat wordt. 

Het inzamelen en verhandelen dezer edele mijn-
schatten heeft de kroon zich voorbehouden, en de 
toegang. tôt derzelyer geheime schuilplaatsen^ in den 
schoot der aarde wordt met zoo véeiaandàcht'en 
gestrengheid bewaakt, dat' hët niemànd geraden zou 
zijn, een begeerig oog daarnaar te slaan ; gelijk die-
gene, die het durft wagen aan den verbbdenî handel 
met deze rijkdommen te tornén, zonder. aanzien van 
pérsoon wordt gestraft met verbeurdverklaring zijner 
goederen, ballingâchap naar Afrika, of levenslangé 
gevangenis. 

Brazilie heeft ook goud, meestal stofgoud, en 
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eenige zilvermijnen, benevens koper, tin, ijzer enz., 
levert onderscheiddne gommen, als ook médicinale 
delfstoffen, planten en wortels op , onder welke de 
Radix IpecacuanhaM te tellen. 

Deverdere artikëlen van uitvoer bestaan, als hoofd-
produkten , in suikér, katoen $ koffij en ossenhuidën. 
Vdor dit laatste artikel zehdt men de schepen, om 
te laden, veelal naar San Francisco, eene-meer 
zuidelijk gelegen haven» Voorts heeft men nog os-
senhorens, rijst, cacao, indigo., tàbak, verfhoùtj 
cochenille, rum en meer andere voortbrëngselen, die 
mij niet allen bekend zijn , en die van de andere 
havens j met kustvaartuigen, aangevoèrd, — gédeel-
telijk, uit de binnenlanden, Pp muilezels te Rio ter 
markt gëbragt worden. 

Deze lastdieren, beladen met stoffen, metalen enz. 
komen niet zelden van de rivier Amazone, uit de 
provincié Rio Negrwen de stad van. dien naam , — 
zoodat zij dus eenen weg afleggen, die, hemelsbreëd-
t e , over de vier honderd Duitsche mijlen kan gèschat 
worden ; opk komen er vêle dergelijkë karavanen 
van de grenzen der tôt hoog Peru behoorendè 
provhicië Chiquitos, en brengen vooral gôiid in rui-
ling, zoo als' zi j , wëderkeerig , van Rio goedërëh 
mëdehemen voor de steden ViUa Relia, Cuyabas enz. 
Deze trekken, over berg^; dal en breedë, snel-
vlietendé: riviefen, door de Pnafzienbare woëstijnen 
van de prbvincie Mato Grosso, naar en van de 
hoofdstad heen en weder; en het is aardig, de 
wemeling te zien, in de straten en langs de 
Prayâr van Rio, welke ook deze tak van hàndels-
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vertier aldaar veroorzaakt, waarmede zich vërmengt de 
gestadige aan- en afvoer van goederen naar en van 
de aan onderscheidene natiën toebehoorende schepen , 
welker bevelhebbers ,: kooplieden , supercargas , met 
het zeevolk en de verschillende klassen en rassen der 
negers, eene poespas van talen en eene naïveteit1, 
in dit tooneel van drokte, geboren doet worden, 
waarbij men zich de verwarring bij het bouwen van 
Babylons toren kan voorstellen. 

De oorlog tusschen Brazilie en Buenos Ayres 
gaf, tijdens mijn verblijf te Rio, eene andere soort-
gelijke drokte, door het uitrusten van nieuwe oor-
logsvaartuigen , die met allerhande slag van volk, 
en wel meest vagebonden van bijna aile natien, be-
mand werden ; gelijk mede door het aldaar binnen-
komen, te dier tijd, van de menigte aangehoudene 
schepen, die de blokkade hadden willen brëken, en 
van de rivier la Plata herwaarts werden opgezonden. 
Bij zoodanige gelegenheid onderscheidde zich , door 
moed en beleid, in het bijzonder een Engelsch 
scheeps-kapitein, die, met zijnen reeds prijsverklaar-
den bodem, bcnevens nog eenigen van zijn scheeps-
volk als gevangene naar Rio gëbrâgt werd, doch 
zich, op die reize, van zijnen brik wist meester te 
maken, door, toen het meerendèel der Brazilianen 
zich omlaag bevond, de luiken digt te werpen, en 
de op het dek geblevenen tôt gedweeheid te bren
gen. Hij zeilde met zijn schip naar Liverpool, a\-
waar hijbehouden aankwam. 

De krijgsmagt van Brazilie, over het geheel, was, 
zoo wel te land als ter zee, voor het oogenblik 



— 88 — 

zamengesteld uit eene mengeling van onderschei-
dene vreemdelingen, Portugeëzen en Brazilianen. — 
7sKeizers garde, zoo te voet als te paard, bestond 
toenmaals alléén uit geleende troepen van Oos-
tenrijk ; en het mag vermeld worden, dat deze 
korpsenj in schoonheid zoo van manschap als uit-
rusting , allen roem verdienden. De zeemagt van 
Brazilie telde, in den laatsten tijd' van mijn opont-
houd te Montevideo, één lînieschip, en, naar mijne 
gissîng, twaalf a veertien fregatten, benevens even 
zoo vêle korvetten en brikken, meerendeels gebouwd 
van het zoo bekende, uitmuntende Braziliaansche 
Bahia-\\n\n\exbo\& ; waarbij nog was te voegen eene 
flotille van bij de zestig kleine vaartuigen, meeren
deels snelzeilende Amerikaansche schoeners. 

Zekere Spanjaard, JUAN DIAS DE SOLIS, kreeg, op 
den eersten Januarij i5 i6 , het eerste kennis aan 
de baai van Rio de Janeiro; hetgene nogtans niet 
belette, daar EMMANr/EL, Koning van Portugal, de 
landen in dit gedeelte van Zuid-Amerika zich reeds 
had toegeëigend, dat ook deze schoone aanwinst hem 
verbleef, zonder dat die door Spanje hem betwist 
werd. Toen echter in i58o, onder FILIPS II , . de 
kroon van Portugal, voor het oogenblik, met die 
van het laatstgenoemde rijk werd vereenigd, verwis-
selde dus nu ook daardoor Brazilie voor zoo lang 
van meester; en het was, in dien tijd en staat van 
zaken, dat de Hollanders, bezig met in Oostindie de 
Portugeëzen te verjagen, derzelver veroveringen ook in 
het westerhalfrond overbragten, en ook in Brazilie,' 
op min of meer roemrijke wijze, voet wonnen. — 
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Graaf JAN MAURITS van Nassau, als landvoogd er 
aangesteld in 1657 , bragt er vêle verbeteringen te 
weeg, en liet, vooral te Fernambuc, sporen van zij
nen werkzamen geest achter, die ten deele nog 
aanwèzîg zijn ; en, hadden toenmaals de Staten 
van Rolland begrepen , gelijk Graaf MAURITS er op 
aandrong, eene behoorlijke versterking van magt 
naar die oorden te zenden, om er zich te kunnen 
handhaven , dan , voorzeker , zouden wij , gelijk 
thans genoeg blijkt, geen schooner, tweede land der 
Batavieren, tegen het ongeval, dat wij onze bedijkte 
en lage gronden te eeniger tijd moesten Vaarwel 
zeggen, hebben kunnen stichten, dan datgene, het
welk de nieuwe wereld, toenmaals, zoo rijk en 
gelukkig, ons aanbood. 



DERDE HOOFDSTUK. 

Aankomst te Montevideo. Vonnis 1er eerster in-

stantie. tiet Hof van Justifie vergunt den 

kapitein, onder borgstelling zijne rets te ver-

volgen. Aanhalingen omirent Plâta - rivier en 

het bevaren derzelpe, Worden aan boord ge-

loopen door een Braziliaansch oorlogschip. 

Voorval daarbij, Hevige orkaan en uitwerk-

selen deszelven. 

Na zeven weken verblijf. te Rio de Janeiro, ver-
trok ik , gelijk vroeger gezegd is , met kapitein 
BLEEKERT naar Montevideo, alwaar ik den dertigsten 
October aankwam. Gedurende mijne afwezigheid was 

het roer van mijn schip gebroken geraakt, doordat 

de bodem, voor den noordelijken wind gezwaaid, 

met het slerk afloopen van. het water uit de baai 
aan den grond was blijven zitten, en, bij eenen 

spoedig doortastenden storm van het Z. O. en het 

oploopen van het water langs den grond, weder om 

de Noord was geworpen; waardoor het roer, dwars 
tegen.. den achtersteven gedrukt, boven de hak af-
brak. De Heer WEYMAR, echter, had zich onverwijld 

bezig gehouden , met het noodige hout te koopen tôt 
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een nieuw roer, dat door mijnen scheeps-timmerman 
werd vervaàrdigd, zoo dat die schade reeds hersteld 
was, toen ik aan mijn boord terugkwam., 

Na mijne terugkomst te Montevideo begreep ik , 
dat het noodig was, mij bij den Dezembargador te 
vervoegen, en dien te kenrten te geven, dat ik, van 
den in vloed van den Chargé d'affaires, mi j , ten 
opzigte van den stand mijner zaak ' te Rio, iets 
gunstigs durfde belovén ; op raad van mijnen corres
pondent gaf ik Zijn W.E .G; tevens te verstaan, dat, 
Wanneer hij nu een spoedig einde aan deze procédure 
wilde maken, mijne erkentelijkheid daaraan zou zijn 
geëvenredigd. Zijne, in gevolge hiervan mij toe-
gézegde, beslissing. kwam dan ook, in een vonnis, 
waarvan het slot zakelijk behelsde, dat hi j , op grond 
van de door den Fiskaal bijgebragte, en van nieuws 
hier ontvouwde redenen , welke den lezer reeds ge-
noegzaam bekend zijn : » het schip Wilhelmina en 
» Maria en deszelfs lading. vrijsprak, appellerende 
» aan het Hooge Geregtshof van de Admiraliteit, aan 
» hetwelk het procès zou vertoond worden, en dat de 
» proces-kosten zou dragen ; terwijl hiervan kennis-
» geving zou geschieden aan Zijne Excellentie, den 
» Président, en de belanghebbenden ;" welke uitspraak 
echter nog nader moest bekrachtigd Worden door dèn 
Keizer; ofschoon mij tevens te kennen Werd gegeven, 
dat ik intusschen zou kunnen rekwestreren, om met 
het schip, onder het stellen van behoorlijken borg-
togt, middelerwijl mijne reize te vervolgen. 

Hoewel dit nu niet in aile opzigten aan mijne 
verwachting voldeed, besloot ik , mij hiermede voor-
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eerst te vergenoegen , als begrijpende, dat de alge-
meene belangen der expeditie thans veel dringender 
vereischten, zoodra mogelijk, en wel zonder verwijl, 
de reize te vervolgen om kaap Hoorn; en diende, 
diensvolgens , zoodanig rekwest dan nu ook in : 
waarop, van wege het Hof van Justitie, eene Com-
missie uit de Kamer van Koophandel en van de 
Douanen de waarde mijner lading begrootte, en de 
Admiraliteit mijn schip taxeerde. De Heeren ZIMMER-

MAN , FRAISIER en Comp., te Montevideo , bleven, 
ten gevolge van overeenkomsten met mij zelven, borg 
voor een en ander, en belastten zich tevens met de 
verdere waarneming mijner belangen ; terwijl ik nu 
ook nog eenen borg .moest stellen, tôt sekerheid, 
dat ik geene vijandelijke havens zou aandoen , en 
hierop ten laatste mijne uitklâring naar Valparaiso 
gereed kreeg. 

Naar al hetgene ik nu reëds verhandeld heb , om
irent den oorlog tusschen Brazilie en Buenos-Ayres, 
de omstandigheden , waarin ik mij te Montevideo, 
gedurende mijn verblijf aldaar, bevonden had:, en 
den borgtogt, van welken ik melding maakte, zal 
de lezer gemakkelijk genoeg kunnen -bevroedehy dat 
ik mijne reize naar Buenos Ayres, waarheen van 
Amsterdam mijne eerste uitklâring geweest was, nu 
niet verder had te vervolgen. Ik besloot dus, den 
weg naar mijne naast volgende bestemming thans 
in te slaan, en, om kaap Hoorn, de reize te on-
dernemen naar de haven van Valparaiso. — Doch., 
voordat ik van dezen mijnen togt verder melding 
maak, wil ik eerst het mij bekende, wegens de 
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rivier. la Plata, en derzelver boorden, welke ik nu 
stond te verlaten, hier doen volgen..<» 
: JUAN DIAS DE SOLIS was weder de eerste, die, in 
i 5 i 6 , ook aan de boorden dezer, rivier landde, 
en haar, naar zijnen naam, Rio Salis noemde; later 
echter. werd h i j , benevens al zijne onderhôorigen, 
door de inboorlingen vermoord. Zekere CABAT zeilde, 
in i526 , den stroom hooger op ; drong tôt in diens 
westelijksten arm, Rio Parana, en bouwde er een 
fort. Hij handelde met de Indianen van het land ; 
en de zilverdeeltjes, die hem, in groote hoeveel-
heid , door dezëlven werden aangebragt, deden.hem 
den naam van Rio Solis met dien -, van Rio de. la 
Plata (zïlver-rivier) verwisselen. Anderen ontleenen 
dezen naam van het glinsterende water, dat men bij 
nacht, en wel het meest met noordwestelijke win
den , dikwijls kan aantreffen; gelijk ik dit zelf bij 
het binnenzeilen ontmoet , en daarvan op pag. g. 
gesproken heb. In Europa verhaalt men, en zelfs 
plagt dit in de aardrijksbeschrijvingen voor kinderen 
;geleerd te worden, dat het, water hier rood zou zijn ; 
doch dit heb ik nimmer waargenomen. Wel. moet 
ik bekennen, dat hetzelve somtijds eenigzins donker 
•gekleurd i s , en zelfs, bij het aanloopen van de 
gronden., de kleur reeds aanneemt van het water 
-op het .Kaapsche -rif. 

De oevers van de rivier la Plata bieden op verre 
na die schitterende vertooningen niet aan, welke bij 
Rio de Janeiro , en men kan wel zeggen, langs de 
geheele kust van Brazilie, zich, min bf meer,, op-
doen. Aan den ingang der rivier hebben de boorden 
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bijna overal een zandig en onvruchtbaar aanzien; — 
de noordkust echter van derzelver monding, welke 
men, uit hoofde van hare wijdte , veëlëer eenen 
zeeboezem zou kunnen noemen , heeft tamelijk 
hoog en rotsachtig voorland, waarvan Punta Negro 
(zwarte hoek,) en nog we'l zoo duidelijk Punta de la 
Ballena (walvischhoek,) gemakkelijk genoeg zijn te 
verkennen. Achter dit land verheft zich de Sierra 
de las Animas (gebergte der zielen;) iets westelijker 
van hetzelve rijst de Sierra Belet, terwijl, bij het 
verdere opzeilen, de kennelijke kegelberg Montevideo 
zal in het oog vallen. Van daar loopt de kust om 
het noordwest, en is wèder lager en zandachtig ; 
terwijl dezelve zich bij de sterkte Colonia del Sacrà-
mento weder meer verheft. 

De boorden aan den linker- of zuider oever dezer 
monding zijn, over het geheel, zeer laag, en de 
oevers zoo vlak afloopende in zee, dat men met een 
schip den grond reeds kan raken, voOrdat men 
duidelijk het land ziet; hetgeen, gevoegd bij andere 
gewigtige bijzonderheden, welke op dezé rivier zijn 
op te merken, het behouden bevaren van deZen 
stroom afhankelijk maakt van zeer veel behoedzâam-
heid en zorge. Ook op den achtergrond vertoont 
deze lage kust nergens eenig gebergte; maar het 
land strekt zich aldaar, naar het zuiden, uit in on-
metelijke en onafzienbare vlakten^ grootendeels dorre 
en onvruchtbare woestijnen, en slechts hier en daar 
eene afwisseling doende ontmoeten met zandheuvelea 
en eenige bebouwde, of liever door de natuur met 
klaver en distelen bewassene, plekken , op welke 
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onhérekenbare kudden van wilde ossen, paarden en 
mùïïdierén zich ophouden, die men, langs den wal 
naar Buenos Ayres zeilende, en bij Punta dël Indio 
het land makende, allerwegen, met den verrekijker, 
waarneemt. De vlakte dezer' bijna waterpas gele-
gene landen noemt men de Pampas (vlakten;) en de 
wind, die van het zuidwesten waait over deze ruimte 
(welke, op dezelfde windstreek, tôt aan het Cordil-
leras - gebergte in het land van Araucan reikt, en 
op zes honderd mijlen kan geschat worden,) is de 
reeds vermelde Pompera. 

Hoezeer dan nu ook echter de rivier la Plata, 
gelijk uit het aangevoerde reeds genoeg blijkt, niet 
kan gezegd worden, door de natuur bijzonder be-
voorregt te wezen aan derzelver monding, moet 
men niettemin derzelver stroom naar de binnenlanden 
aanmerken als eene gelukkige leiding door verschiL 
lende luchtstreken, waarin zij deelt met aile zoo-
dariige rivieren, Welker monding en oorsprong zeer 
in betrekkelijke breedte van ligging op den aardbol 
ùiteenloopen, en welke in die evenredigheid dan ook 
onderscheidenë tuSschenin liggende landen van ver-
schillende luchtsgesteldheid besproeijen en derzelver, 
daarnaar gewijzigde, vruchtbaarheid doen ontvangen. 
De rivier la Plata kan, in dit opzigt, als eene det 
opmerkelijksten genoemd worden , als die , reeds 
eenige mijlen boven Buenos Ayres, op de 34° 10' 
zuiderbreedte zich verdeelt in twee hoofdarmen^ de 
westelijkste Rio Parana en de oostelijkste Rio Uru
guay genaamd, waarvan de eerste, op den zeven en 
twintigsten graad zuiderbreedte, weder eenen anderen 
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hoofdtak vormt, Rio Paraguay genaamd, welke bij 
Albuquerque, gelegen. op de grenzen der provin-
ciën Chiquilos en Mato grosso, of op 190 zuider-
breedte , zich in meer andere takken splitst, van 
welke vêle hunnen oorsprong uit het gebergte Pa-
resis . ontleenen , liggende op den dertienden graad 
derzelfde breedte ; zoo dat dus, met de daad, deze 
rivier eene achtereenvolgende verscheidenheid van, 
luchtstreek vereenigt , welke die van Europa, de 
keerkringen en de gezengde gewesten in zich op-
neemt. De Rio Uruguay of oostelijker arm heeft, 
in derzelver loop ^ op Verre na die uitgebreidheid 
niet, als. dé. Parana, maar strekt zich slechts van 
omstreeks 270 zuiderbreedte, alwaar deze stroom 
zijnen . hoofdoorsprong ontleent in de Braziliaansche 
provincie Rio Grande. Voorts worden de stroomen 
dezer wateren door een aântal eilanden en cascaden 
gebroken, van welke laatste die bij het kleine ri-
viertje Guayra, in het land van Paraguay, wel het 
meeste de aandacht verdient, als welker val, dien men 
op eenige uren afstands reeds kan hooren, boven de; 
vijftig voet wordt gerekend. —• Doch er i s , over 
deze merkwaardige rivier, in het algemeen, en over 
de landen, die dezelve doorloopt, reeds zoo veel 
geschreven, dat het overtollig zou zijn, hiervan meer 
te vermelden. 

Keeren wij dus terug naar den mond. 

In de Memoir descriptive and explanatory to ac-
company the new chart of the Ethiopie etc. By JOHN 

PURDT, p . i 8 5 , vindt men eene.volledige beschrij
ving van de rivier la Plata, door den Engelschen 



— 97 — 

zeekapitein PIETER HETWOOD , die, omtrent de win
den , stroomen, het vaarwater enz. van deze rivier zoo 
veel in bijzonderbeden opgeeft, dat men het als iets 
overbodigs zou kunUén aanzien, indien ik verder;in 
het breede daarover Uitweidde. Elke scheepsbevel-
hebber echter zal, bij de ondervinding van anderen, 
ooki weder' zijne eigene opmerkingen hebben; en, 
daar ik de mijne getoetst, en , grootendeels door-
weefd met al datgëne, Wat ik van andere zeelieden 
kwam te weten, heb aangeteekend, zal het misschien 
niet te onpas komen, ook hiervan in dit werk iets 
op te nemen. . h 

De rivier la Plata heeft opmerkenswaardige bijzon- Mon^ ™n 
, P/aia-rivier. 

derheden. Derzelver monding, gelijk gezegd i s , 
heeft eene aanziehlijke breedte. Kaap St. Marie, aan 
denrnoord-, en kaap -St. Antonio^, aan den zuidkant, 
worden genomen vobr de uiterste hoeken, en staan, 
NvO.jjrO.,. en Z. W. | W . , een en veertig en drie 
kwart mijlen van elkander. Het vaarwater van deze 
rivier, over haar geheel, is ©ndiep, en bezet met Derzelver 

droogten. 

onderscheidene banken, van Welke de Engelsche bank 
als de meest gevaarlijke voorkomt. Westelijker liggen 
de Archimedes-droogteh, en, hooger op de rivier, 
de Ortiz-, Chico- en Visschers-banken. 

De geringste Verandering van wind en weder heeft T , , 
" ° Invloed van 

invloed op: den loop ehr de kraeht der stroomen; en l e t weder °p 
"• L de etroomen. 

het is maar al te waar, dat , tôt op den huidigen 
dag, niemandî, door ondervindingen, zoo veel ken-
nis van deze rivier heeft kunnen verkrijgen, dat hij, 
van den loop of de kraeht des strooms, eenige bepa-
hng zou hebben-kunnen maken,; waarop men te allen 

I. 7 
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tijdé zou kunnen vértrouwen, als zijnde, met veran-
getijel?56 "derlijke winden, de getijen dermate ongeregeld, dat 

men, ia zes uren tijds, den stroom uit vier verscbil* 
Nood t •• ^en^e rigtingen kan hebben. Hét is dus ook van het 
gebmik vanniterste belang, op deze rivier den grondlog te ge-

hfuiken, ôm, zoo doende, den behouden koers en 
vaârt van het schip over den grond wel te weten» 
want de stroomen kunnen den besten stuurman 
ongeloofelijk misleiden. Een oude en ervaren loods 
Op deze rivier Verhaalde mij , dat hi j , eens met een 
schip van Montevideo naar Buenos Ayres zeiiende, 
bij het oversteken van den noord- naar den zuidwal 
reeds dermâte" misgist was , dat hi j , in plaats van, 
naar zijne gedachte, bij Punto del Indio te komen j 
bij Punto de Piedràs het land maakle. 

invioed der ' ®°k. de winden oefenen eene onbepaalde werking 
geti-e™. °P de °P a e z e '«Vier, vooral ten opzigte van de getijen, 

en er zijn vooïbeelden, dat het water, door Wes^ 
tëlijke stroomen, dermate was weggedreven , dat de 
rivier, tusschen Buenos Ayres en Colonia del Sacra-

H e e r s c h e n d e m e n t o > géhéel droog lag. De meest heersohende 
winden. Winden', welke men gedurende den zomer, te reke-

nen van Septémber tet Maart, zàl aantreffen, zija 
die van het noordoosten, terwijl men, van Maatt tôt 
September , hetwelk , bezuiden de linie, de winter-

,tijd gehoemd wordt , meestal de winden van het 
zuidwesten zàl hebben* Het maakt echter eenig ver
schil, dp -Wëlk eene hoogte van de rivier men zich 
bevindt^ dewijl dikwijls, op de boven^ivier, de wind 
eenige streken meer oostelijk of westëlijk , en ook 
bmgekeerd, zijn kan, dan, op hetzelfde oogenblik, 
aan de beneden-rivier of monding plaats heeft. 
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Met voile of nieuwe maan zal men gewoonlijk ver- invioed van 
andering van weder ontmoeten; en hieromtrent kandenWbaionie-
men het beste den barometer raadplegen, welke opter* 
deze rivier gélijken invloëd op den stand van het 
kwik zal uitoefenen, als men overal, op deze breedte 
om de zuid, ondervindt. De meestë daling van het
zelve , welke ik immer heb waargenomen, was op 

* mijne reize naar Oostlndie, met het schip Delphine , 
toen ik , op de lengte van straat Mozambique, het 
kwik, voor het doortasten van eenen geduchten 
orkaan, (waarbij de bliksem op het dek sloeg, twee 
man doodde, drie zwaar kwetste en al de overige 
schepelingen deszelfs elektrieke krâcht deed gëvoe-
len,) zoodanig in den barometer gezakt vond, dat ik 
het werktuig onklaar geloofde. Deszelfs stând was 
lœn 26a, 51, 7. 

Terwijl nu de winden buiten de rivier la Plata, Waarom let 
en vooral bij kaap St. Marie, meestentijds staan van ken bij kaap 
het N . O . , uitgenomen wanneer, des zomers, dé 
Z. O. stormen , en , des winters, de Z. W . stor-
men, gewoonlijk tegen den tijd van nieuwe en voile 
maan, regeren, beschouwt men het, voor naar deze 
rivier bestemde schepen, râadzaa'm, het land te 
maken bij St. Marie , gelegen op 54s 4o' zuider- Geografisene 

breedte, en 54P O' 3o" lengte vvest van Greénmch,^*t ^ 
en zich opdoende als een steile, maar lage hoek,"e* 
met eenige vàn daar in zee uitliggende klippen. 
Landwaarts in , en aan de binnen--- of westzijde van 
kaap St.Mark, krijgt de kust eenen kleinen inham^ 
met witte strandduinen. Circa één en eene halve 
mijl benoordën gezegde kaap, staat een huis, met 

7* 
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eene rij booroen , weder daar benoordën , hetwelk 
nog al tamelijk in het oog valt. — Bijna een kwart 
mijl bezuiden dat huis heeft men eenën afloopenden 
hoek, zeer kennelijk van de kust zelve te onder-. 
scheiden, die hier, over het geheel, zandig strand 
heeft. Men kan dan , reeds, op dertig Duitsche 
mijlen uit den wal, van vijf en zeventig tôt zeventig 
vadem grond looden, op donker olijfkleurig slijk. 

Diepte van ^Is m e n n u > °P gezegde breedte, W. t. Z. misw. 
ter' In

a™el kpmp., (of liever, regtwijzend, west,) blijft sturen , 

dra'1gro'ndVan za^ ^et w a t e r spoedig van zestig tôt vijf en twintig 
vadem afdiepen , en de grond meer zandachtig en 
voorts grover worden , naarmate men de kust nadert, 
die dan eindelijk, op vijf mijlen afstands van den 
wal, zand verkrijgt, gemengd met schelpen. Wan
neer men dertig of acht en twintig vadem water, 
op fijn zand en schelpen, heeft, kan men zich vijf-
tieu mijlen van land rekenen ; en, wanneer mën op 
twintig tôt vijftien vadem , met gemengde klei en 
zand aan het lood, vdbr den avond geen land gezien 
heeft, is het raadzaam, 'gedurende den nacht zijnen 
behouden; koers benoordën zijne peiling op de kaap 
te bewaren : want de stroom zet, met N. O. winden, 
meestal om de.zuid, en, omgekeerd, met. Z. W. win
den, om.de noord; bij welke laatste gelegenheid 
men dan ook weder hard werk heeft, om te behou-

stroombijhetjjeii w a{ m e n gevorderd is , vooral als de zoo-
doorlastender * " ' 

Pompera, genaanide Pompera doortast, gelijk ik zelf, bij het 

Storraen „;t binnenzeilen in Mei 1826, heb ondervonden. 
AmbeveiSg' Ook moet men achtgeven, van, met de Z.O. stor-
dwivege. men, die men, vooral des zomers, ernstig kan aan-

http://om.de
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treffen, niet benoordën kaap St. Marie, op den waî 
beiet te raken ; want dan moet men al een goed 
schip hebben y om het van dien lager af te zeilen. 
Schepen, die met zulke gelegenheid dermate storm-
achtig weder treffen, dat zij geen zeil meer kunnen 
voeren, zullen dan meestal het noodlottige hiervan 
ondervinden bij deklippen, Grande Castilhos genaamd:, 
gelijk mij voorbeelden daarvan bekend zijn ; waarom j ^ 0 1 ^ ^ . 
ik dan ook zou durven aanraden, wanneer men des a.an.doen der 

7 rivier te ge-

zomers de rivier la Plata wil aandoen, en men maar fcnûken, 
eenigzins de Z. O. verwachten kan, bij voorkeur in 
tijds op de breedte van het eiland Lobo te loopen, z05o-eiiand. 
gelegen op 35° i' 3o'' zuiderbreedte en 54° 45' 32" 
lengte, of Z. W . tien en eene halve mijl van kaap 
St. Marie. Men kan dan aan hét lood genoeg ont- Kenmerken, 
dekken, hoe verre men op de rivier staat ; want, op ^ J L , "hoë 
die breedte, krijgt men , alvorens Lobo te naderen, Y™ ""rivier 
eerst negentien vadem ; en , als men dan op zijnestaat' 
breedte vertrouWen kan, zal men ook het eiland 
zien. Komt dan de Z .O. met te veel geweld aan, 
en gelooft men , dat men , door het nederzetten van 
de zee, en den tevens al zuidelijker loopenden wind, 
geenen koers behoudeh kan op het vaarwater tusschen 
Floris en de Engelsche bank, dan kan men nog een Maldonado, 
goed heenkomen zoeken in de baai van Maldonado, ^^aooi~ 
achter het eiland Gorriti. — Ik zelf heb onder-
dervonden, welke zorg men, met slecht weder van 
het zuiden en Z. Z. O. , kan hebben, en dit was van 
2i tôt 23 Julij, dus in den wintertijd, toen wij de 
rivier uitwerkten naar Rio de Janeiro, en, den wind 
hebbende tusschen het O. Z. O. en Z. Z. O. , met 
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dikke lucht on stormweder, moesten zeilen, met wat 
maar eenigzins staan kon, om oost en zuid te halen; 
en, ware de wind , den drie en twintigsten des 
avonds, niet zuidelijkei' geloopen, waardoor wij het 
geluk hadden, des nachts boVen Lobo te kunnen uit 
leggen, dan voorzeker hadden wij dp eefa goed heen-
komen moeten bedacht zijn. — Opk van Rio de 
Janeiro terugkomende, hebben wij een etmaal in het 
vaarwater tusschen Punto Negro en het eiland Floris 
gelegen, dewijl wij bespeurden, dat wij, met dea 
zuidelijken wind, bij digtgereefde marszeilskoelte, te 
veel, door de zee en den stroom, aan lij gezet wer
den , om Floris en Punta Brava te kunnen te boven 

EenEngelscllze^en• — Een Britsch zee-officier héëft mij ver-
ienPHj^he'tuaaI<1 > d a t n*i W* e e n Engelsch linieschip, aân 
^ ^ J 8 » welks boord hij als,luitenant diende, des nachts, met 

eenen Z.Z. O. wind, de rivier eens was opgefceild, 
toen men, zonder het te verwachten, branding onder 
lij ontdekte, (waarschijnlijk het strand van Sta.Rosa; 
want, na over den anderen boeg te zijn gegaan, ont
dekte men, kort daarna, weder branding onder lij, 
naar gedachte de klippep aan den oosthoek van de 
baai van Sf. Rosaf) men; gin g weder over stag, en 
toen, over stuurboord bij den wind gelegen, kwàm 
het schip, even boven de Buceo- en Carritas-banken 
en klippen, weder, doch bewesten Floris langs, in 
het regte vaarwater. 

Kenzevanhet Zeelieden, die op de rivier la Plata bekend zijn ^ 
znidervaar- en dezelve meermaals bevaren hebben, kunnen, naar 

omstandigheid, het noorder- pf; zuidervaarwater kie-
zen ; maar aan vr.eenjdelingen is het eerste, dat 



is benoordën de Engelsche bank . aan te radeii, Aanwijzing 
° omirent het 

Men kan het eiland ZoJo zoo weL benoordën alsPas5eren van 

bezuiden passeren; maar moet hetzelve niet madfenbij 
komen , dan op een' halven kabel lengte. Buiten 
Lobo om is wel het verkieslijkst. 

Als men , op nagenoeg drie mijiep van kaapen omirent 
Su Marie:, zich in zeventien of achttien vadem water, tevaren der 

rivier. 

bevindt, dan i s , vooral bij nacbt, Z . Z . W . misw.k. 
de beste koers., 0m ver. gepoeg van Lobo te blij
ven ; want, met den wind van het oosten en noord. 
oosten, moet op het binnetozetten van den stroom. in 
de rivier Wel gerekend worden. Aldus Z. Z. W. 
sturénde, en niet om de zuid of west gezet wordende, 
zal de diepte vermeerderen yan twintig tôt twee en 
twintig, en misschien wel tôt vijf en twintig of zeven 
en twintig vadem,, en dp grond dan, als men de 
breedte van Lobo nadert, oyergaan, van zandachtig 
tôt enkel blaauw slijk : doch, als men, op diën 
koers sturénde, zoo veel west niet, maar meer zuid 
behpudt, krijgt men zoo veel water niet; de grondop debreedie 
blijft: dan zandachtig en wordt schelpig , terWijL#,7«*« banh 
men, reeds op de breedte van Lobo, negentien, den grond 
achttien en zeventien vadem zal loodën , en, als 
men eene mijl of iets meer; bezuideiî korat, zal het 
van zestien, tôt tien vadem afdiepen op barden grond,; 

als wanneer men verzekerd zijn kan, op de breedte 
van de; Mngelsçhe bank te staan. Hieruit is af te 
leiden , dat schepen, die de rivier la Plata aandoen, ,. 
en die stormen van het zuiden te wachten hebben, 
waarom het zaak wordt, zich bij ,tijds van den wal 
verwijderd: te houden, daarop vertrouwen kunnen, 
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dat men het naderen van de Engelsche bank tijdig 
genoeg zal kunnen ontdekken, indien men vlijtig op 
het looden acht geeft. Zij moeten dan , om wpder 
in het echte vaarwater te komen, eenen noord-
westelijken koers blijven sturen, totdat het lood, in 
plaats van dien harden grond , zachter, en wel 
dohkerblaauw tôt groenachtig slijk , aanwijst, welk 
men, tôt Montevideo, blijft aantreffen in het vaar
water tusschen den vuilen rug van de Engelsche 
bank en den noordwal der rivier. 

Indien men echter, volgens mijne eerste aanwij-
zing, Lobo kan naderen en te zien krijgen , moet 
men, buitenom passerende, dit eiland doorzeilen, 
totdat men het peilt in het noorden , en dan kan 
men den gewonen koërs van het vaarwater sturen, 
W . | Z. misw. k. (of regtw. W . | N . ; ) als wan
neer het water , van achttien vadem , trapswijze 

PuntoNegro. zal afdiepen tôt (regt zuiden van Punto Negro,) 
twaalf vadem, en deze vermindering blijven voort-
duren, totdat men , op circa twee en eene halve 

Het eiiana m*fi v a n û e t eikmd Floris, acht of zeven vadem 
Fions. z a i w e r p e n - Het eilandje Floris doet zich op als 

twee op zich zélve staande heuveltjes, en zal die 
gedaante behouden, totdat men hetzelve reeds nabij 
i s , als zijnde het tusschenin liggende lànd zoo laag, 
dat, met hoog tij, de zee daarover heeUspoelt. — 

aan^nbeken-Indien men, voor het vallen van den avond, van 
fend'e het pas- Floris nog zoo verre afstaat, dat men het gezigt 
Floris, bij daarop verliest, zou ik het onbekenden niet ligt aan-

raden, door te zeilen, hoe zeker men zijne peiling 
op dit eilandje ook bij dag heeft genomen, maar 



— 105 — 

liever bij voorkeur ten anker" te gaan ; ik heb, trou-
wens, reeds aangehaald , hoedanig de stroom hier 
kan misleiden. 

v Van Floris naar Punta Brava kan men W . ^ Z. Vao. Fiorii 
misw. k . , (of regtwijzeud W. $ noorden,) sturen ; video. 
het vaarwater zal dan eene meer gelijke diepte be-
houden, als van zeven, zes en, het minste, vijf en 
eene halve vadem. Men krijgt dan ook den Mont Video 
reeds in het oog, op welken , zoo wel als op Floris, 
uitmuntend peiling is te nemen, om in het echte 
vaarwater te blijven ; Punta Brava echter moet men ^ " " ^ ^ r 
niet te digt langsloopen, daar men in dit geval, als r-a8seren-
het tevens flaauw wordt, in eene maling van het 
getij vervalt, waarin het schip zich niet laat sturen, 
gelijk ik , uitgaande met den brik TV — , volgens 
bladz. 4"2, heb ondervonden ; en, moet men dan uit 
dien boofde ten anker gaan , en de Z. W . of Pom
pera tast met geweld door , dan heeft men het 
behoud van zijn schip alléén te danken aan de deugd 
van ankers en touwen. — Staande mijn verblijf te Onveiiige 
Montevideo, zag ik eenen Zweed, gelijk mede eenen àePampera. 
Amerikaan , van dien kant in ongelegenheid ; en , 
als ik den laatstgenoemden niet nog tijdig genoeg 
met een nieuw, zwaar touw van mijn schip bijge-
sprongen ware, waarvoor hij mij naderhand gaarne 
de waarde betaalde , zou hij ongetwijfeld op de 
klippen bij Punta Chica zijn gebleven, dewijl hij. 
van geenen kant eenige hulp , op dit oogenblik, . 

had te wachten. — Krijgt men nu de baai van Montevideo. 
Montevideo goed open, dan sture men met klein zeil 
naar binnen , en verkieze zijne ankerplaats op een 



— 106 — 

derde nader aan St. Philips , dan aan Montevideo-
berg, alwaar men drie tôt drie en eene halve vadem 
diepte zal aantreffen; meer water vindt men nergens 

Hoe mon daar-in deze haven. Men vertuit dan het schip met twee 
T e r m ' touwen en klare kluizen voor de Z.Z. W. j gewoon

lijk zet men het stuufboordsanker om de west, en 
het bakboords om de Z. O. : zoo men een geschikt 
ligt kabeltouw heeft, zal men goed doen met tevens 
een zwaar werp achteruit te houden, ten einde niet 
om de zuid te zwaaijen met den noordelijken wind ? 

als met welken het water dermate wegloopt, dat de 
meeste schepen aan den grond en geboeid blijven. 
Deze vertuijing heb ik echter niet kunnen behou-
den, uit hoofde van de menigvuldige Braziliaansche 
oorlogsVaartuigen, welke, gedurig in en uit de baai 
werkende, mijn schip , even als al de anderen, telkens 
door hunne onbedrevenheid en onkunde aan boord 
liepen, en schade maakten ; waarbij men dan nog 
hen , zoo wel als zich zelven, moest helpen, om 
weder klaar te geraken. 

Het was bij dergelijke gelegenheid, op> den acht-
sten October, dat wij des morgens, even voor zon-
nenopgang, uit de kooijen gewekt, allen naar het 
dek ijlden, doordat ons een Braziliaaansche oorlogs-
brik met zoo veel geweld voor den boeg kwam, dat 
ons geheele schip daarvan daverde. De boegspriet 
van mijneû bodem was in het tuig van deszelfs twee 
masten dermate verward geraakt, dat wij ten eerste 
aan het werk moesten , om de verder daarvan te 
verwachten schade, zoo veeL mogelijk, voor te ko
men , gelijk onze blinde ra en spaansehe ruiter reeds 
gebroken waren. 
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De kapitein van den brik was een Engelschman, 
en reeds, hoe vroeg nog in den niorgen, beschonken, 
of welligt, sedert den yorigen dag, noch niet nuch-
terën ; waardoor niet onnatuurlijk de wanorde bij 
hem ontstaan was , die dit aan boord zeilen ten 
gevolge had, hetwelk, over de reede,, zulk eene op-
schudding verwekte, dat er eenige sloepën van de 
andere Braziliaansche oorlogsvaartuigen kwamen aan-
geroeid, om hunnen makker uit de verlegenhéid te 
redden. Ik kan echter niet zeggen , dat hij daar-
mede geholpen was, maar wel, dat de verwarring 
vermeerderde, dbor het schreeuwen en kommanderen 
in het Engelsch. ert Portugeesch doorcengemengd, 
omirent welk eerste vooral uitmuntte de kapitein van 
eene ons nabijgelegene Braziliaansche korvet, die , 
in voile montering , bij mij aan boord stond te 
schreeuwen: » pay oui your chain (steek uit je ket
ting !)" niettegenstaande ik dezen tweeden dronkaard 
(gelijk hij mede mij voôrkwam) beduidde, datzulks 
weinig of niets kon baten, zoo lang de brik niet, 
naar het vereischtè der omstandigheid, vastlag, en 
dat , tôt dit einde, mijn stuurman reeds, met de groote 
boot, een zwaar werp- en kabeltouw uitbragt. On-
danks dezen mijnen uitlëg, van welken hij zich, 
met eigen oog, kon overtuigen, bleef deze Anglo-
Braziliaan Ons dermate met zijne onnoodige bom-
bari lastig yaîlen , dat een van mijne matrozen, 
CHRISTIAAN GUSTAAFSEN , een groote, breedschoftige 
kerel, die bij het scheepsvolk, van wege zijne reu-
zenkracht, békénd stond , dit niet langer scheen 
le kunnen dulden ; met zijne regterhand pakte hij 
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den winderigen kommandant in den rug, en hield hem , 
eer wij het vermoeden konden, over de verschansing 
buiten boord, hem toeduwende : » als jij je nu niet 
» slil houdt, laat ik je vallen." Onze kommandant 
was geen tweede CATO; want hij zweeg, en viel dus 
niet : niettemin stonden wij allen te kijken, als ware 
bij wezenlijk gevallen ; en, hoewel ik, in de eerste 
oogenblikken, mijnen lachlust wegens dit kluchtig 
tusschenbedrijf onder het heerschende rumoer, niet 
kon bedwingen, begreep ik evenwel, dat het er op 
aan zou komen , deze beleediging aan eenen ver-
toornden en ten toon gestelden kapitein van een 
oorlogschip weder goed te maken. Mijn stuurman 
was inmiddels reeds toegeschoten , om GUSTAAF tôt 
gematigder begrippen te brengen , en ik om den 
schiër verloren' kommandant, bij zijne behouden te-
rugkomst aan boord, te verwelkomen, met te zeggen : 
» kapitein ! daar waart ge bijna het kind van de 
» rekening geweest, door de kuren van een' halven 
» gek. Kom met mij, en laat ons een' kop koffij 
» gebruiken. Mijn stuurman zal ailes verder wel 
» klaren." De kommandant met dat al was gemak-
kelijker, dan wij ons hadden voorgesteld; want, toen 
ik hem deed opmerken, dat de raan half zinneloos 
was, en dus de beste, door zoodanig eene razende 
bui van denzelven, op gelijke manier buiten boord 
hadde kunnen dwalen, verliet hij vrij bedaàrd mijn 
schip , en roemde zelfs nog de ligchaamskracht eu 
beradenheid van mijnen trouwen GUSTAAFSEN ( » that 
monstrous fellow," drukte de Engelschman zich uit,) 
dië, gelijk bij de uitkomst nu bleek, mijne partij had 
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genomen, doordat de bevelende toon , tegen zijnen 
kapitein gevoerd, hem had beginnen te verdrieten. 
Deze man was overigens een bij zonder goedaardig en 
bekwaam matroos, die tevens zoo wel mijnen timmer-
man, als zeilmaker, diende als> noodhulp. Gedu
rende de geheele reis had hij reeds gemijmerd ; 
hetgeen zijne maats aan eene liefdesgeschiedenis 
toeschreven. — Te midden van al deze afleiding, 
klaarden wij, intusschen, met des te meer gemak, 
ons schip vrij van den brik, die ten anker kwam 
op ons zware werp . en kabeltouw , waarop zijn 
kabëltouw gehield zat, als een zoogenaamde spring. 
Hij slipte nu ons werp; kapte, zonder de minste 
noodzakelijkheid, dertig- vadem van zijn touw, dat 
hij gemakkélijk genoeg hadde kunnen afsteken : een 
staahje tevens van de geringe achting van geluk-
zoekers voor; de hun' aanyertrouwde goederen^ van 
eenen vreemden staat. Hij riep ons toe, dat wij nu 
een en ander konden opvisschen, en zeilde de baai 
uit. — Hierop ging ik naar den wal, en deed, bij 
den admiraal van het marine-département, aangifte, 
wegensr.de schade , die ik had geleden ; en ik moet 
erkennen, dat ailes naar mijn genoegen hersteld 
werd.. i 

Bij eene andere gelegenheid overzeilde een obrlogs-
schoener mijne groote boot, welke daardoor geheel 
ontrampeneerd was; dan ook deze deed de adniiraal 
optimmeren, zoo dat ik mij desaangaande niet heb 
te; beklagen. • 

Om' bu op het vorige, nopens het bevaren der 
rivier,, terug. te komen, als.waaromtrent ik betrek-
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kelijk den jnvloed van den noordelijkeu wind in de 
baai van Montevideo sprak, waardobr het water zoo 
Yeel was weggeloopen, dat de schepen, door den-
zelyen.naar buiten gezwaaid, aan den grond raakten, 
Wil ik ten overvlofide hier nog aanhaleû, dat, indien 
dan daarop de Z, O. met îkrâcht doorzet, en eene 
mas$a water met snelheid de baai doet binnenstroo-i 
men, de s&bjëpefc daardoor nu eeîisklaps zullen moe-
ten omzwaajjen, en niet zelden ook, lapgs dien weg, 
sehadie bekomen ; gelijk. ik zelf, door znodaniger plot*. 
selijke yieffandering van wind , lalmede heb onder-
vpnden,; ,pp den drie en twintigsten. Augustus 1826, 
toen mijn roer hralc, en een Amerikaansch' schip, 
âi!anzel&len nacht, dit.ongeval met mij deeldé. 
u Opk dient men, in het ajgemeen , in deze baai 
altijd een anker en «goëd touiw gereed te hebben, 
ten einde dezelven bij tijds te kunnen ipcesenteren : 
Want,, reeds met Septembèr , kan men ̂ ongemeen 
zware: dpnderbuijen , vergezeld van viiegende stor-
men , verwachten ; :'Waarvan wij, den acht en twin
tigsten dier maand van het jaar 1826, tben wij, met 
het,; schip Wilhelmina en Maria, in de baai van 
Mon}evjde,o lagen , eene'jonastandigheid aantroffeà , 
welke door de navolgende wedersgesteldheden werd 
voorafgegaan. .n.vi'.t.: :i;-uif; •.**••>% ">""!"•": an""' 

Des morgens was de wirid^N. Q. , met-iflaauwe 
koejte , maar donkere lucht ; ; later op den dag 
wakkerde de wind op , met weêrlicht .en donder, 
waarbij harde rukwinden kwamen uit het noorden en 
N.N. W . , met regenbnijen vergezeld. i >Tegen den 
avond .echter nam de, wind .af; de rukvhigen bedaai. 



— 111 — 

den band over hand; de lucht klaarde;op, doch de 
barometer bleef dàlende j tôt zSA, io1 , 8. —- Circâ ten 
negen ure des avonds begçm de lucht wedér^ te be-
trekken , en het werd , door eene dikke, zwarte 
bewolking, die zich, als een kleéd, over het geheele 
firmament, tôt aau den horizon , verspreidde, zoo 
duister, dat het was als zou het voortaan eeuwig 
nacht blijven. Tevens yolgde er eene doodelijke 
windslilte , terwijl bijna .onafgebroken weêrlicht in 
het zuidwesten zich vertoonde, en de dampkring eenè 
bijna ondragelijke drukking had ; welk ailes te zamen 
genomen aan deze ongewone Jialuurluim eene akelig-
heid bijzette, waardoor menigeen alligt hadde kun<> 
nen gestëmd worden , om zich bauge voorspellingen 
te vormen. Maar ten elf ure barstte het weder los 
uit het westen en W. t. Z . , alsof die , over het ge
heele halfeond gespreide , ondoordringhare sluijer 
gescheurd wierd ; en een vreesselijkg orkaàn woedde 
in minder, dan een oogenblik^ meJt zoo: vëel geweld 
de baai in het rond, dat de verHeelding zich niets 
meer schrikbarends^ zou kunpen woorstellen onitrent 
de voorboden, dié schilders ! en d&foters aajj îhçt laat-
Ste gerigt x»f den jongsten dag plegen te leenen. — 
En in de daad opéhhaarde zich. ook welras de rarop, 
W&lke, door dit weder, rondom ons werd aarigerigt; 
want van aile kanten zag men, door het ontbrandën 
van blikvuren eh van het geschut, d^t zich vêle 
Bchepen in nood hevonden ; terwijl de slagen van het 
kanon ter naâuwer nood, door het gebulder van den 
Wind, het oor konden treffen. Het was kwartier na 
tniddernaoht, toen deze orkaan bedaarde, en dat de 
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lucht begon te breken ; waardoor wij nu eerst konden 
ontdekken, dat, al de- schepen-, die voor en naast 
ons hadden gelegen, weggeslagen waren. Ook ons 
daagsanker was doorgegaan ,. maar, dewijl wij tijdig 
het plegtanker hadden doen vallen, kwam het schip, 
met het tuianker, voor drie dràgende touwen en ket-
tingen te liggen; waardoor wij: voor de ongelukken 
bewaard waren gebleven , die zoo vêle andere 
schepen hadden getroffen, en Waarvan wij ons, bij 
het aanbreken van den dag, konden overtuigen. — 
Wij telden in de baai toen vier schepen, die het 
onderste boven lagen , .— . acht, die, achter in de 
baai, op strand geslagen waren, .onder welken een 
brik , die voor ons had gelegen, en nu, fokkemast 
en boegspriet kwijt geraakt zijnde, met het, gedeel-
telijk verbrijzelde, achterschip op het strand zat. 
Wij telden nog! vijf schepen , die masten en boeg
spriet hadden vçrlbren , en allen min of meer aan 
den grond zaten— Eene .Braziliaansche korvet, die, 
eenige uren geleden, voor mijn schip had liggen te 
pronken, zag men nu,, met de kiel naar boven ge-
keerd, bij -St. Philips ; •> hoog op de klippen, alwaar 
dezelve moest gesloopt worden. Niet ver van daar 
lag, op het strand , een Amerikaansche driemast, 
the. Wetherhead genaamd; en dit schip , dat , van 
zijne ankers weggeslagen, ons strijkelings gepasseerd 
was, zou, bij het doortasten van het weder, mijnen 
bodem ongetwijfeld hebben medegëriomen, ware de 
wind, die, gedurende den orkaan, twee a drie stre-
ken hee'n en weder had gemaald, ons, voor het 
oogenblik, niet gunstig, geweest ; waaraan wij dan 
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ook voornamelijk het geluk te danken gehad hebben, 
dat wij de eenigsten van al de vaartuigen waren, die, 
zonder de geringste schade te ; ontvangen , waren 
blijven liggen. Ook nog een Braziliaansche schoener 
had.het, achter zijne ankers, uitgehouden, doch met 
verlies van fokkemast en boegspriet. 

Hoe tegenspoedig nu ook tôt hiertoe het begin van. 
onze reis geweest was, waarop ik mij zoo.velelucht-
kasteelen gebouwd had, gaf deze bijzondere bewa? 
ring, welke de Voorzienigheid ons scheen toegedacht, 
te hebben , aan zeelieden , die , over het algemeen 
en: niet onnatuurlijk ,, meer dan anderen genegen 
zijn , zich bijgeloovige voorspellingen te vormen , 
aanleiding , in dezelve een voorteeken te vinden op> 
eenen verder gelukkigen togt., 

Wij hielden dien dag nog doorgaanden stornv^van. 
het Z. W . , waarbij eene zoo hooge zee de baai ïn-
rolde, dat het schip er den boeg bijna onderstampte ; 
en , hadden wij niet op het diepste water, digt aan 
de monden, ten anker gelegen, zouden wij aan kiel 
of stevens ongetwijfeld nog schade hebben gekregen, 
bij het doorzetten van het schip op den grond; 
dewijl het weeke slijk, waarin hetzelve gedurig werk-
t e , als pap zoo dik in het water achter opkwam, 

Als men nu, van Montevideo, de rivier verder op, 
en naar Buenos Ayres wil, of, met dezelfde bpstem- van Monte-

• -, i i * video zijn 

ming uit zee komende, voor de baai, om eenen met aiien t« 
loods, bijdraait, rade ik elken onbekende aan , deze bekwaamheid. 
gasten in het bpg te houden. Eenigen hunner zijn 
niet onbekwaam voor hun vak; doch den meesten 
kan men zijn schip niet toevertrouwen : en het zal 

I. 8 
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hier altijd zaak zijn, zijn eigen oordeel en zijne 
Do stroom aandacht zorgvuldig te gebruiken, dewijl de stroom 

•kan ongeloo-

feiijk misiei-nu meestal dwars vaarwater loopti, waardoor men 
ongeloofelijk in de gissing kan misleid worden. — 

muieTdlnvan ̂ e t v r o e g e r bijgebragte voorbeeld van dien loods, 
do'r̂ ondeV ^*e *"i Punta de Piedras, in plaats van bij Punta 
Test!*? b°" ̂  Indio, te land kwam , heeft genoegzaam bewe-

zen, dat ook meer ervaren lieden geene bereke-
ningen op het getrj konden maken ; en de twee vol-
gende voorbeelden mogen mede desaangaande aan-
gehaald worden. 

De Engelsche Tijdens mijn verblijf te Montevideo raakte , den 
mooi'weder, dertienden November 1826, de Engelsche paket, met 
sche lank mooi weder, op de Engelsche bank , doordien , met 

het uitwerken, de kapitein, na over stuurboord 
te zijn gewend, nu den tijd nam, om beneden te 
gaan eten. Toen hij weder bovenkwam, om uit 
te kijken, en , aan den afstand van den noordwal, 
bemerkte , dat hij , door het overscheren van den 
stroom, bereids meer, daU hij giste, om de zuid 
was gevorderd, riep hij haastiglijk : » wenden i" doch 
dit konimando-woord was ter naauwer nood uitgespro-
ken , toen het schip reeds op de bank stiet, en , van 
het oogenblik af, door de deining en den slag der 
zee* dermate wërd geteisterd, dat men zich ijlings 
met de sloepen moest redden. De passagiers kwa-
men op eenen , in de nabijheid zich bevindenden, 
kleinen schoener, dië hen naar Santa Rosa bragt ; 
terwijl de kapitein, met de équipage, op twee En
gelsche survey ships aanrbeide, welke men juist in 
het gezigt kreeg, en die de rivier opzeilden. Deze 
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twee schepen kwamen, des avonds, bij de Engelsche 
bank ten anker, ten einde, des anderen daags, 
van het wrak nog te redden, wat geborgeft kon 
worden, daar ook de kommandant der survey ships 
de paket nu als verloren beschouwde. De nacht 
echter bleef, gelukkig, ongemeen kalm, en ook, 
des anderen daags, de zee zonder deining; waardoor 
men, na ijverige proefhemingen, de paket weder 
vlot kreeg, en naar Montevideo boegseerde, alwaar 
de schade aan het schip hersteld Werd, en ik zeîf 
den kapitein nog eenige sparren , tôt het vervaar-
digen van rondhouten, moest leveren. 

Het tweede voorbeeld van misleiding door den 
stroom ondervond ik zeke , den vijfden Januarij 1827, 
toen ik met mijn schip , langs kaap St. Antonio, 
de rivier uitzeilde, om mijne reize te vervolgen. 

Wij verlieten toen de baai van Montevideo met 
eenen noordelijken wind en eenen stroom om de 
west, zoo dat dus al de ter reede liggénde schepen 
om de west, of voor den vloed, gezwaaid waren. — 
Ik stuurde echter Z. t. W . misw. k. (of Z. Z. W . 
£ W . regtwijzend,) — dus, bij dien stroom, eenen 
koers, die mij verre buiten de Archimedes-ràxoogtea. 
moest brengen. Zoo lang ik de schepen kon onder-
kcnnen, bemerkte ik niet, dat wij een ander getij 
hadden, dan hetwelk er voor Montevideo liep ; maar, 
nadat ik dezelve eenigen tijd uit het oog had ver
loren , bespeurde ik aan mijne peiling, die ik , met 
een azimuth-kompas, op den Montevideo aandachtig 
bleef waarnemen , dat wij dezen berg westelijker, 
in plaats van noordelijker (of wel in plaats van be-

8 * 
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oosten het boorden,) kregen. Ik zag dus, dat de 
vloed, of het westergetij,, ons hier had verlaten, 
en dat wij, ondanks onzen westelijken koers, niet 
veel over zouden hebben, om boven de Arckimedes-
di-oogten te loopen ; hetwelk mij te meer oplettend 
deed looden. En in der daad hadden wij ook weldra 
vier, vier en eenen halven, en , na eenige Worpen, 
vijf vadem diepte,, qp harden grond; waardoor ik 
bespeurde, dat ik nog altijd nader aan een klein 
hankje bij de Archimedes-droogten gezet was, dan 
ik wel verkozen zou hebben : een bewijs, dat wij 
dus, van eenen westelijken stroom, in eenen ooste-
lijken waren gevallen ; waarom ik niet genoeg kan 
aanprijzen, den Montevideo in peiling te houden, 
.zoo lang men dien van het dek in het gezigt heeft. 
Indien, daarentegen , de Montevideo gezonken , of 
niet meer. zigtbaar is , moet men , evenwel, bij het 
uitzeilen van de rivier, aiiet te spoedig te veel beoos
ten het zuiden sturen : dewijl men anders ligtelijk, 
door eenen oostelijken stroom, nog op het plaatje 
van drie a vier vadem zou kunnen komen, hetwelk, 
over het midden genomen, tien mijlen Z . J O . van 
den Montevideo àfligt. Is men echter zeker, dat 
men ten zuiden van hetzelve staat, hetwelk men be-
merken kan door de vermeerdering van diepte van 
elf a twaalf vadem, dan kan men gerustelijk zijnen 
koers, om de Z. O. , naar zee stellen. 

Tot.hiertoe zijn mijne aanteekeningen, betrekkelijk 
de riyier la Plata, op eigen waarnemingen gegrond; 
en , dewijl het vervolg van dezelve slechts herinne-
ringen, tôt mijn bijzonder gebruik, zijn, van mede-
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deelingen, door onderscheidene zeelieden en lbodsen, 
gedurende mijn verblijf te Montevideo, bij mij ont
vangen , en die ik dus ook alleen als zoodanigen zou 
kunnen bijbrengen, breek ik hiermede af, met enkel 
nog aan te halen, dat schepen, welke de rivier 
la Plata bevaren, zich het best zullen bevinden bij 
het gebruik der oude Hollandsche ankers met breede 
handën, dewijl de grond in het vaarwater, over het 
algemeen, week is-
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Montevideo vormt ongetwijfeld eenen geduchten 
militairen post, zoo wel aan den land- als zeekant, 
op de , wegens den handel en de gemeenschap met 
al de staten vân Zuid-Amerika, zoo belangrijke rivier 
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la Pla1.a; waarom de Brazilianen, die zich nu een» 
maal in de sterkte St. Philips gènesteld hadden, het 
van gewigt oordeelden, dat de geheele. provhacie van 
Montevideo bij het keizerrijk wierde1 ingelijfd j — 
Buenos Ayres, daarentegen, begreep, dat deze, 
eertijds Spaansche bezitting mede behoorde aan des
zelfs, tegenwoordig van die kroon onafhankelijk, 
gemeenebest. Dien ten gevolge boodschapte het Uit-
voerend Bewind van Buenos Ayres, den tweeden 
Mei 1824, in deszelfs vierde zitting, aan het Wet-
gevend Ligchaàm van dien staat het navolgende : 
» Er zijn redenen, het te bejanimereh, dat het Hof 
» van Brazilie heeft geweigerd, het oor te leenen 
» aan de eerste vertopgen, welke om de teruggave 
» van de provincie Montevideo zijn ingezonden. — 
» Wij jhebben genoeg gedaan, om onze lijdzaamheid 
» te bewijzen; nu blijft het aan het algemçene be-
» stuur over, te handelen: want het is eene nationale 
» zaak, welke door de natie moet verdedigd worden. 

» Het gouvernement had zich gevleid , dat de 
» stem der rede de bekrachtiging zou uitgesproken 
» hebben der overeenkomst van den vierden Julij, 
» door kommissarissen van Z. K. M. geteekend, en 
» eenen duurzamen vrede zou hebben aangebragt; 
» maar de te Madrid, sedert de omverwerping der 
» constitutie, heerschende staatkunde, en de vijan-
» delijke houding, sedert dat tijdstip aangenomen, 
» geven ons aanleiding, te gelooven, dat het welligt 
» noodzakelijk zal worden, het werk onzer onafhan-
» kelijkheid, met de wapens in de hand, te voltooijen. 

» Nadat wij aan Z. K. M. een zeldzaam bewijs van 
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» grootmoedigheid gaven, zullen wij thans, toonen, 
» dat onze krachten zich het eerste ontwikkeldenîn 
» de middelen ter onzer verdediging.'' 

Den negenden daaraànvplgende boodschapte het 
Uitvoerènd Bewind van Buenos Ayres aan het Congres, 
dat e r , tusschen Brazilie en het oostelijkste gedeelte 
der foederatie la Plata y een oorlog was uitgébarsten , 
waardoor men gedrongen' werd, eene vermeerdering 
van krijgsmagt te verzoeken voor het distrikt van 
•Uruguay. 

De navolgènde, kleine geografische herinnering 
zal hier misschien niet te onpas komen. — De ri
vier Uruguay, gelijk reeds vroeger gezegd werd, 
is de Postelijkste arm van de Rio la Plata. Derzel
ver regteroever begrenst de provincie Banda Oriental, 
welke ten zuiden de provincie Cisplatina of Monte
video heeft, en ten oosten weder onmiddellijk grenst 
aah de provincie Rio Grande, toebehoorende aan het 
keizerrijk Brazilie. De linkeroever van de rivier 
Uruguay vormt de oostelijkste begrenzing van de 
provincie Entre Rios (tusschen rivieren,) die zich 
•ten westen tôt aan de, mede reeds vroeger vermelde, 
Parana uitstrekt. — Wij keeren terug tôt onze 
schetswijze aànhaling der politieké daadzaken, welke 
den lezer in het algemeen op de hoogte moeten 
brengen van de omstandigheden , waarin zich het 
land van -Cisplatina of de provincie Montevideo. 
voor hét oogenblik, zoo ten opzigte van Ruenos 
Ayres, als van Brazilie, bevond. 

In de zitting van den elfden Mei vaardigdè het 
Congres een dekreet uit, waarbij ' het gouvernement 
werd gemagtigd : 
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i0)' Om aile, tôt veiligheid van den staat, noodige 
voorzorgen te nemen; 

2°) Om, bij de regering der ondërseheidene pro-
vincien, zoo vêle krijgslieden aan te vragen, aïs men 
•zou oordeelen, noodig te hebben tôt de innerlijke 
dienst der onderhoorige provincien ; 

3°) Om mede aânvrâge te doen voor een gedeelte 
der landweer ; 

4°) Om aile rekruten, die béschouwd werden tôt 
de geregelde armée te behooren , naar de grenzen te 
zënden; terwijl eindelijk het Uitvoerend Bewind , 
door het Congres werd gemagtigd, om, bij de wet-
gevende vergaderfng van Buenos Ayres, al die gelden 
aan te vragen , welke benoodigd zouden zijn tôt 
onderhoud der krijgsmagt, tôt tijd-en wijle het Con
gres dé middelen zou kunnen aanwijzen, om daarin 
voor het vervblg te voorzien. 

In Julij 1825 kwam hierop eene divisie van het 
Braziliaansche smaldeel, gekommandeerd door den 
admiraal LOBO , op de buitenreede van Buenos Ayres 
ten anker. Onmiddellijk na zijne aankomst- zond 
de admiraal eene sloep met eenen officier naar den 
wal, welke, namens den keizer, bij het gouverne
ment van Buenos '• Ayres kwam vorderen , dadelijk 
aile aanspraak op de Banda Oriental te laten varen, 
en Dom PEDRO I als wettigen eigenaar dier provincie 
te erkennen. 

Het gouvernement van Buenos Ayres antwoordde 
hierop, dat de admiraal, als eene voorloopige schik-
king tôt elke soort van onderhandeling, zou begin-
nen , met dadelijk zijne gewapende krijgsmagt van 
de buitenreede te verwijderen. 
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Montevideo was , op dit oogenblik, door vijf horc-
derd man , onder den majoor ARIBA , ingesloten ; 
welk détachement van het léger der vrijheidsgezinden, 
uit de Banda Oriental, gekpmmandeerd werd door 
den generaal en chef ad intérim. Don JUAN ANTONIO 

LAVALLEJA, en bestpnd uit drie duizend man, allen 
welgewapendç en geoefende aoldaten. 

Den zes en twintigsten Augustùs x8a4 deden de 
gezamenlijke, te Florida vergaderde, vertegenWoor-
digers van de Banda Oriental eene verklaripg van 
onafhankelijkheid, waarbij zij zich onttrokken aan 
de magt des konings van Portugal en den keizer van 
Brazilie. zoo wel, als aan eenigen anderen Prins. of 
staat, en zich verbonden met de vereenigde provin
cien van de Rio la Plata. 

Den twee en twintigsten September ontving de ge
neraal LAVALLEJA berigt, dat de Brazilianen zich 
gereed maakten, om in twee kolonnes tegen. zijn 
léger op te trekken. 

Den vier en twintigsten September oyerviel FRU-
TUOSA RIBEIRA , met twee honderd vijftig man, eene 
menigte kavallerie-paarden, waarvan hij zich meester 
maakte, in den oogenblik, dat men hem voor het 
naderen eener kolonne Brazilianen, sterk zeven hon
derd man, kwam waarschuwen. RIBEIRA nam dade
lijk zijne stelling op een kwart mijl van Rio Negro, 
alwaar hij den vijand afwachtte. Zoodra deze zich 
vertoonde, werd bij aangevallen en totaal geslagen. 
De keizerlijken verlpren aan gesneuvelden honderd 
man, onder welke zestien officieren en een kpllonel; 
drie honderd Brazilianen raakten gevangen. 
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RIBEIRA moest zich met LAVALLEJA vereenigen, om 
de tweede kolonne Brazilianen af te wachten , die 
tegen hém' stond op te trekken. — Den negentien-
den October ontviag men hierop te Buenos Ayres, 
door den majoor VELASCO, de tijding, dat de Banda 
Oriental het Braziliaansche léger geheel had versla-
gen, terwijl het overschot op Rio Grande terugtrok. 
De patriotten en keizerlijken hadden elkander, den 
twaalfden , "in Oxquita de Sarandi ontmoet, alwaar 
het tôt een hardnekkig en bloedig gevecht was g'e-
komen, waarbij de geheele Braziliaansche kavallerie 
Werd ter neêr gesabeîd. Meer dan honderd officieren 
en acht honderd soldaten raakten gevangen; en het 
slagveld was, ruim twee mijlen in den omtrek, be-
zaaid met doode» en gekwetsten. — De generaal 
LICOR, die over de keizerhjken het bevel had gevoerd, 
viel, door deze nederlaag, bij Dom PEDRO wel eenig-
zins in ongenade, doch werd, wegens zijne vroegere 
wapenfeiten, begunstigd met het opperbevel over het 
geheele zuidelijke léger, en resideerde sedert te Mon
tevideo; om zijn minzaam karakter was hij algemeen 
geacht. In zijne jeugd te Leiden gestudeerd heb
bende, had deze man, sinds dien tijd, zoo veel gène-
genheid voor onze landgenooten opgevat, dat ik, om 
zoo te zeggen, de vrrjheid had, aile uren van den 
dag tôt hem te mogen naderen. De oude krijgsman 
verstond en sprak het Hollândsch nog vrij wel, en 
kwam, gelijk men verzekerde , in geene vrolijkef 
luim, dan wanneer hij zich al de genoegens en 
plaatsen in ons vaderland herinnerde, en met eenen 
Hollander daarover sprak. 
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i Ingevolge de te Sarandi door,, de patriotten ,be> 
haalde overwinning op dé Brazilianen , z o n d , d e n 
vier den November 18 2 5 , de secretaris van buiten
landsche zakën der républiek van Buenos Ayres , 
eene nota, betreffende de, Banda Oriental, aan den 
minister van buitenlandsche zaken bij het hof van 
Brazilie, van den volgenden inhoud : 

» De.hewbners van de Banda Oriental, die hun 
» grondgebied van de troepen zijner keizerlijke ma-
» jesteit bevrijd, en een geregeld bestuur onder zich 
» gevestigd hebben, verklaren plegtig, dat voortaan 
» geeherléi acten van eenige bëteekenis zijn , noch 
» Verder crkend zullen worden , hij welke men voor-
» noemde provincie als ingelijfd beschouwd aan het 
» keizerrijk van Brazilie - mitsgaders, dat derzelver 
» eenstemmige wensch is , zich met de andere pro-
» vincien van la Plata te vereenigen. „ Het générale 
» Congres der verbondene provincien erkent, in ge-
» gevolge van dien , naar aile billijkheid, dat de 
» Banda Oriental een regt vordert , aan dezelve 
» nimmer te betwisten, en kan, zonder zich te ont-
» eeren, een kloekmoedig en verbitterd volk, dat, 
» indien het de verdediging zijner vrijheid geldt, 
» bekwaam is , tôt het uiterste te komen, niet 
» overlaten aan zijn lot. Om die reden is e r , in 
» de zitting van den vijf en twintigsten October, 
» besloten, dat het Congres de provincie der Banda 
» Oriental onder de vereenigde provincien van Rio 
» de la Plata opneemt, zoo dat dus die provincie, 
» van regtswege, en volgens algemeen, verlangen, 
» daartoe thans behoort. Ingevolge deze verklaring 
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» is het Générale Gouvernement verpligt; tôt dé 
» veiligheid en verdediging van de Banda Oriental 
» de behulpzame hand te biéden, en zal daarom 
» ook aile middelen aangrijpen ter bespoediging der 
» ontrùiming van die twee punten,. welke alsnog 
» door de magt van Z. K.M. bezet zijn." -r- Deze 
nota eindigde met het slot : » Dat het alleen van 
» den wil des keizers zou afhangen, eenen vrede 
»> te sluiten, welke hoogst voordeelig kon zijn voor 
» de belangen der naburige staten, en zelfs voor het 
» geheele vaste land." 

Gedurende de eerste dagen van December veroor-
zaakte de tijding der vermelde overwinning, door 
de patriotten van de Banda Oriental op de Brazi
lianen behaald zijnde, te Rio de Janeiro eenen 
treurigen indruk, welke door eene verandering van 
het Ministerie gevolgd werd. Dom PEDRO gaf onmid-
dellijk last tôt het op de been brengen van eene 
-nieuwe armée ; en vaardigde , toen dat léger zou 
vertrekken, eene proclamatie uit, ter aanmoediging 
der manschap. — Te Rio de Janeiro was men 
niet zonder vrees, dat de andere Staten van Zuid-
Amerika zich, ten voordeele van de Banda Orientai, 
in beweging zouden stellen ; dewijl men reeds ver-
spreidde, dat BOLIVAR bedreigingen van dien aard 
aan den keizer gedaan had. 

In deze benarde omstandigheden vestigde zich het 
algemeen vertrouwen op de missie van Sir CHARLES 

STUART, welke van Groot- Brittannie naar Rio de 
Janeiro was gezonden, om den keizer de middelen 
tôt eene schikking voor te slaan ; en, in Engeland 
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bij zonder, had men zoo veel vertrouwen op den 
eoedeii uitslag daarvan, dat men mij te Cowes ver-

zekerde , de partijen, bij mijne aankomst pp de Rivier 

la Plata reeds bevredigd te zullen vinden. Dit was 

echter zoo niet ; Want Dom PEDRO had, niet zeer 

beleefd, de ongetwijfeld ongeveinsde en belangelooze 

voorslagen, door Sir CHARIES, namens het Hof van 

St. James, gedaan, van de hand gewezen, en in-

tegendeel, den tienden November 1825, aan de 

vereenigde staten van Rio de la Plata den oorlog 

verklaard, met onmiddellijken last, de navale magt 

te vermeerderen , en, onder het verleenen van vrij-

brieven toi het uitrusten van kapers ter zee. 

De generaal LAVALLEJA , destijds kapitein - generaal 

van de Banda Oriental, vaardigde daarop eene pro-

claniatie uit aan al de inwoners dier provincie , 

luidende als volgt ; 
» Toen ik aan de oevers van mijn geboorteland 

» ontscheepte, met het doel, hetzelve van het schaa-
» delijke dwangjuk_van BrazUie, waaronder wij ge-
» bukt gingeh, te bevrijden, rekende ik eeniglijk op 
» de geestdrift, welke u moest bezielen, tegen eenen 
)) trouweloozen overweldiger. — Den vier en twin-
» tigsten September en den twaalfden October was 
» ik overwionaar. De vrijheid onzer provincie werd 
» bezegeld door het hloed onzer dapperen, en de 
» schrik verspreid tôt op het grondgebied van den 

» vijand. Inwoners der provincie Oriental! de 

» oogenblik is gekomen. Uw pligt roept u , te wa-
» pen te snellen. Wij zijn gedrongen, den oorlog 

» te voeren; maar laat ons., uit dien hoofde te meer, 
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» zorgen, dat alleen de vijand het noodlottige daar-
» van ondervinde. De dwingeland ducht den weder-
» stand van mannen, die vrij zijn. — Houdt u 
» daarom verzekerd, dat zijne lafhartige slaven den 
» aanval van Sarandi zoo spoedig niet vergeten zul-
» len. — Ik zal het mij , zoo als altijd, tôt een 
» genoegen rekenen, aan het hoofd van het léger 
n u aan te, voeren, als uw opperste en als uw 
» wapenbroeden" 

Overeenkomstig deze proclamatie van den generaal 
LAVALLEJA, op welke eene algemeene oproeping aan 
het volk, om in massa tegen Brazilie op te trekken, 
volgde, verscheen er , van wege dé vereenigde pro
vincien van la Plata, eene openlijke vijandsverkla-
ring tegen Dom PEDRO, waarbij aile ondervondene 
beleedigingen en grieven werden opgesomd, en het 
nationaal Uitvoerend Bewind aan vrijbuiters veroor-
loofde, de eigendommen van den kfeizer van Brazilie 
e-f diens onderdanen, zoo veel mogelijk, ter zee en 
te land te benadeelen. 

Groot - Brittannie, altijd af keerig van beroerten , 
nam zich den twist, omtrent Montevideo, zoodanig 
ter harte, dat Lord PONSOMBY, met geen ander doel, 
naar Rio de Janeiro zoo wel, als naar de hoofdstad 
der vereenigde provincien van la Plata, vertrok, 
dan met eene missie van het Hof van St. James, 
tôt het bevredigen der beide partijen ; waartoe Groot-
Brittannîe, van zijnen kant, eene opoffering aanbood, 
namelijk, dat hetzelve, gedurende zes jaren, het fort 
St. Philips, en dus ook het distrikt van Cisplatina, 
door Engelsche troepen zou bezet houden, na ver-
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loop van welken tijd de inwoners van Montevideo en 
het distrikt zouden hebben te ' kiezen , of zij bij 
Brazilie :of- Buenos Ayres wilden ingelijfd worden. 
Het is té bejammeren, dat Dom PEDRO die gropt-
moedigei aanbieding van het Hof van Engeland niet 
beter wist te waarderen, maar ook Lorji PONSOMBT-

met onvriendelijke bejegeningen afscheepte. Gelijk 
men verhaalt ,• moet de keizer gezegd hebben; » Ik 
» heb de bemiddeling van Engeland " niet noodig, 
» en zijne voorslagen komen mij niet te pas.'' — 
Wij zagen , desniettegenstaaùde , Lord PONSOMBY , 
met de Engelsche paket , gestadig heen en weder 
reizen. Dan was de heilyoorspellendç zendeling te 
Montevideo , dan te Buenos Ayres, en dan van daar 
weder naar Rio de Janeiro : doch men scheen ner-
gens te willen begrijpen, dat Engeland, ditmaal, 
geheel andere bedoelingen met Montevideo had, dan 
Wëleer met Gibraltar ; ofschoon het niet moeijelijk te 
berekenen viel, dat, in het vooronderstelde geval, 
deszelfs navale magt niet slechts Montevideo zou in-
hebben, maar te gelijk op een groot gedeelte van 
Zuid-Amerika zou gebieden: welk laatste, in ge-
meenschap met St. Helena, met het tegenwoordig ver-
sterkte Ascension, (een eilandje in de Ethiopie, op 
7° 55^' noorderbreedte gelegen,) en met de kaap 
de Goede Hoop, hun eene uitmuntende linie zou 
hebben daargesteld, om, meesters zijnde over deze ge
heele zee, de vaart, zoo om kaap Hoorn, als om kaap 
de Goede Hoop, naar goedvinden te kunnen stremmen. 

Wij hebben ons te.Montevideo, toen er, ter oor-
zake der blpkkade, zoo vêle schepen aangehouden 
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werden, altijd wegens de lijdzaamheid der Engelsche 
oorlogschepen , konsuls enz. verwonderd, en wel 
voornamelijk bij het prijsverklaren hunner schepen 
door de Brazilianen, hetwelk zij , niet alleen zonder 
den schijn te geven van zich er over te bekommeren, 
aanzagen ; maar waarbij zij zelfs gèdoogden, dat er 
een Engelsch transportschip met Paltsers, gedurende 
eenige dagen, in de baai bij het Rat-eiland aange-
houden bleef liggen, waardoor zulk een nood, zoo 
wel door gebrek aan levensmiddelen, als door krank-
te , en dus ook sterfte, onder die ongelukkigen ont-
stond , dat elk menschelijk gevoel daarvan moest 
breken. Het was niet eer, dan na eenige herhaalde 
vertoogen der Britsche en van eenige andere koop-
lieden, dat de kommandant van het Engelsche oor-
logschip zich deswege bij het gouvernement ver-
voegde. Later echter begreep men, dat deze tijde-
delijke inschikkelijkheid, (die anders de dévote poli— 
tiek der Engelschen alligt zou kunnen doen misken-
nen,) misschien wel met de milde bevredigingsaanbie-
dingeu van Lord PONSOMBT in verband stond. Met 
dat a l , en ondanks deze, toonde zich ook de tegen-
partij van Dom PEDRO met de voorstellen van Groot-
Briltannie niet zeer in genomen ; en veel min was het 
duidelijk, dat, indien, na verloop van die zes jaren, 
de keus welligt op eenen derden staat viel, dit juist 
Engeland zijn zou. 

De vereenigde provincien, trouwens, van la Plata, 
als vroegere Spaansche onderdanen, hadden nog niet 
vergeten, dat zi j , in het jaar 1807, door de wel-
meenende Engelschen bezocht waren geworden ; en 

I. 9 
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nog lag hun in het geheugen, dat eenmaal de Brit-
Sche vlag op de wallen van Buenos Ayres had 
gewapperd. In voornoemd jaar immers maakten de 
Engelschen, onder den generaal BERESFORT en Sir 
HOME POPHAM, bij verrassing van Buenos Ayres zich 
meester ; doch werden in 1807, onder generaal wrr-' 
XOCK, geslagen en verjaagd. Zij waagden echter 
eenen hernieuwden aanval op Buenos Ayres. De 
Spanjaarden lieten hen landen, en tôt in de stad 
naderen. Toen viel ailes, met de meeste verwoed-
heid, op hen aan ; de platte daken (assolleras) waren 
bezaaid met inwoners van beiderlei kunnë, —<• man-
nen, vrouwen en kinderen, — voorzien van schiet-
geweer, en van a l , wat tôt moordtuig kon gebruik-t 
worden, waarmede zij hunnen verbitterden wraaklust 
koelden', en, onder de Engelschen, eene zoodanige 
slagting aanrigtten, dat allen, die zich bérgeri kon
den , hais over kop zich inscheepten en de rivier 
afzakten. —•' Men is in Europa nimmer te Weten 
gëkonien, hoe veel volks de Engelschen, bij dien 
aanval, verloren hebben; maar mij verhaaldë een oud 
Deensch, stuurman van een zwaar schip, die, gedu
rende dien oorlog, acht maanden op de rivier onder 
embargo had gelegen, dat de uitslag dezer ëxpeditie 
allemoodlottigst voor de Engelschen gewëest is, en 
dan ook ten gevolge had, dat zij kort daarop 
Montevideo geheel ontruimden. Niettemin was er , en 
vooral- onder de nog aanwezige Spaansche familien, 
eene groote pàï-tij ook tegen de vereeniging met die 
zoogenaamde Banda Oriental ; en ik heb menigmaal 
door onderscheidene te Montevideo hun verblijf heb-
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bende Spanjaarden hooren zeggen, dat het hun on-
veçsebillig was, aan wien zij onderhporig blëven, 
maar nimmer wenschten, getrokken te worden bij 
die yagebonden van patriotten. — Dat men te 
Montevideo, op den duur, schrik voor de toôpie-
looze republikeinen bleef yoeden, kan niemand ver-
wonderen , daar, volgens hetgene mij van hen en 
hunne bedrijven is verzekerd geworden, geen wreed-
aardiger, noch woester Volk, ten huidigen dage, ligt 
zal zijn te vinden. Dit kan ik echter zeggen, dat 
mij nimmer van hunnentwege iets kwaads is bejegend; 
ofschoon ik herhaalde malen onder. hen, en in de 
nabijheid van het Campilla de Migueletta, geweest 
ben , alwaar hun hoofdkwartier onder den generaal 
LAVALLEJA was gevestigd, die Montevideo belegerde 
van de laUdzijde. Deze belegeripg géschiedde echter niet 
op die wijze, gelijk gerègelde magten gewoon zijn, 
de sterkten in te sluiten ; maar woesle benden te 
paard zwierven gedurig rond , stroopten en ver-
moordden al , wat Braziliaansch was of aan de 
Brazilianen behoorde. Gedurig zagen wij, van het 
gebergte aan den noordwal der baai, zoodanige ben
den afzakken, en dan, langs het strand, over de 
rivier Colorado trekkeû. 

Het was op eenen zondag, dat ik , in gezelschap 
van een paar vrienden, mij met eene sloep naar 
den noordkant van de baai deed brengen, waar wij 
bij het beekje Migueletta aan wal stapten en onzen 
weg het land in namen. Nadat wij, op eene wan-
deling '• van ongeveer een paar uur, verscheidene 
fraaije landhoeven, waarvan sommigen verlaten sche-

9 * 
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Tien, waren voorbij gëgaan, kwamen wij bij eene 
Meson (herberg), die wij binnentraden, met ver-
tzoek aan de mesonera (herbergierster,) ons iets ge-
reed te maken tôt verkwikking. Wij zetten ons 
inmiddels onder eenen boom neder, en rookten rus-
tig onzen sigaar. Het duurde echter niet lang, toen 
wij eene bende patriotsche ruiters in vollen ren op 
het huis zagen aankomen ; en , ofschoon wij der-
gelijke gasten in deze omstreken moesten verwachtèn, 
waren wij nogtans in twijfel, wat de aanleiding tôt 
zoodanig overijlend bezoek hadde kunnen geven , 
maar begrepen, dat ons nu niets wijzer te doen stond , 
dan ons te gedragen zonder den minsten schijn van 
vrees of vérwondering. De zeven ruiters , onder 
welke een officier was, hiëlden voor het huis stil, 
en wij begroetten hen, zonder ons van onze zitbank 
te verroeren, met eenen hoofdkhik en het woord 
» Cavalleros !" dat zij eveneens béantwoordden. 
Terwijl zij van de paarden stegen, eischte de officier 
agua ardiente ( sterken drank ; ) niettemin konden 
wij wel bemerken, dat wij opgenomen waren, en 
dat e r , binnen 'shuis, over ons werd gesproken. De 
officier vraagde mij eindelijk, of wij van dé schepen 
kwàmen ; waarop ik hem antwoordde, dat ik kapi
tein van een Hollàndsch schip was, hetwelk, met 
amunitie en wapenen naar Buenos Ayres bestemd 
zijnde, door de Brazilianen was aangehouden. Onder 
dit mijn vérhaal was de gespannen aandacht van allen 
duidelijk te lezen; de officier stampte met den voet, 
onder den uitroep C... oJ lastima ! ( C . . . . o ! dat is 
jammer ! ) —., Mijne mededeeling had, naar het ons 
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voorkwam, een voor ons geruststellend ^uitwerksel f 
de officier bood mij eenen pàpieren sigaar aan y 
welken ik beleefdelijk aannam, terwijl- ik , weder-
keerig, hem eenige beste sigaren aanbood. Onze 
vrienden, na hunne flesschen geledigd te hebben, 
vertrokken in vollen galop. — Terwijl wij nu het ons 
voorgediende gebruikten, vraagden wij de mesonera, 
wat die heeren patriotten wel van ons dachten? Zij 
antwoordde, dat dezelve spoedig. door, de twee,. bij 
ons zijnde matrozen, ons voor zeelieden herkend, en 
gezegd hadden, niet le kunnen begrijpen , wat wij 
zoo digt bij hun kampement deden ; waarbij de 
goedè vrouw ons, regt trouwhartig, verweet, dat 
wij, door deze onvoprzigtigheid ', in groot gevaar 
hadden kunnen konien. — Wij toefden dan ook 
niet lang; betaalden rijkelijk ons genuttigd ontbijt, 
met het voornemen , ons niet weder zoo ver te 
begeven ; waartoe ook later geene gelegenheid meer 
was, doerdien de Brazilianen niet langer gedoogden 
dat de sloepen elders dan aan het hoofd van het fort 
en aan de waterplaats landden. 

Met dat al wisten de kpoplieden te Montevideo 
eene gedurige gemeenschap met Buenos Ajres en de 
binnensteden van de .Pfefa-provincien te onderhou-
den. De goederen werden alsdan, op karren, buiten 
de stad gevoerd, en kwamen aldus , over land, naar 
hunne bestemming ; zoo konden ook vreemdelingen 
de noodige passen bekomen van den generaal LAVAL-

LEJA, en dan, onder geleide van vertrouwde gidsen, 
aile binnen- en buitensteden des lands bezoeken. 
Daar echter de sterkte Colonia del Sacramento in het 
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bezit van Brazilie was, bleef er , aan den noordkant 
der rivier, geen andere weg naar Buenos Ayres , 
dan de landweg tôt San Francisco , van Waar men 
op Isidoro overvoer. Het gebeurde echter niet zel-
den, dat de Braziliaansche kruisers van Colonia del 
Sacramento de passagiers en-goederen, in hunnen 
overtogt, dan meester werden, en de eersten als 
gevangënen, de laâtstën als huit, te Montevideo 
opbràgten. In vredestijd vaart er dagelijks eene 
stoompaket van Buenos Ayres op Montevideo heen 
en weder. Thans lag dezelve, onder arrest, in 
de baài. 

Des zondags, als de poort van het fort St. Philips 
gëbpénd werd , dat nog al dikwijls geschiedde , 
stroomden de inwoners naar buiten, om de landlUcht 
te geniétën; en dé omliggende tabernas {kroegén) en 
mesonès (hèrbergen) werden dan opgepropt met wan
delaars , die, in gezelschappen verzameld, kwamen 
aàngestroomd , en zich met gezang, onder het geleide 
der guitaire, of met den dans zoodanig onbezorgd 
verlustigden, alsof er geéne vijanden in de nabuur-
schâp bestonden. En het is te vèrwonderen, dat zij 
dàn ook nimmer gestoord werden ; ja zelfs zou ik 
kunnen verzekeren, dat de patriotten , orider welke 
Vèlen hunne bekendën en naastbestaanden hadden, 
zich onder hen vertrPuwelijk vermengden : dewijl 
deze lusthuizen dan door zoo. vêle ruiters bezocht 
werden, die mij als vreemdelingen voorkwamen, en 
uit de omstfeken toevloeiden. 

Van den anderen kant beschouwd, waren deze 
zelfde patriotten ook niet diegenen , welke zich 
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voor hunne vijanden wilden schuil houden ; daar zij 
niet zelden tôt aan den voet van den Montevideo 
stroopten, en den noord* eu westkant der baai zoo
danig verontrustten, dat de Brazilianen daarvan geen 
meester waren. Men rbegroette hen wel met het grof 
gesebut van de citadel van St. Philips , van den 
Montevideo of van het Rat-edand, "doch dit schrikte 
hen niet af, hunne prooi te vervolgen ; en wij heb
ben gezien, dat zij de geslrande schepen der Brazilia
nen verbrandden, niettegenstaande- het vuur van dé 
batterijen wakker op hen speelde. 

Men moet erkennen, dat de bewoners der zooge-
naamde Banda Oriental, als die men eigenlijk onder 
de patriotten hier te verstaan he$ft, in het geheel 
verdienen genoemd te worden, zoo wegens derzelver 
moedige en onverschrokkene geaardheid, als Wegens 
dçrzelver vlug en gehard ligchaam. Oyer het alge-
meen zijn deze Zuid-Amerikanen sterk gespierd, breed 
van schouders en borst, veelal kloek van gestâlte-; 
hun oog is zwart en doordringend, hun haar zwart 
en lang afhangend op de schouders. Zij hebben 
iets fiers in hunne houding. Hun voedsel bestaat 
voornamelijk in vjeeseh; maar ik geloof niet, dat 

men de wijze, van hetzelve te bereiden, in eenige 
besehrjjying aangaamde de kookkunst zal opgenomen 
vinden, en wie bij hen te gast komt, moet zich 

niet veel van fijne schotels of pikamte sausen voor-
stellen: want, zoodra zij een beest gedood hebben, 
snijden zij er een stuk vleesch uit , steken het aan 
eenen stok, dien zij, bij wijze van een spit, op 
twee in den grond geslagen paaltjes leggen, en la-
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ten aldus het vleesch, boven het vuur, roosteren. 
Wanneer hun gebraad gereed is , steken zij het spit, 
met het vleesch daaraan, regt overeind in den grond. 
Zij zetten zich dan ter maaltijd, en ieder snijdt van 
hetzelve, met mes of zwaard, naar genoegen. Zij 
gebruiken tôt spit ook hunne wapenen, als sabels en 
laadstokken; en, hebben zij geene gelegenheid, hun
ne keuken aldus aan te rigten, dan eten zij het 
vleesch raauw : ja zelfs beweert men, dat zij, bij 
hunne togten over de vlakten, of in het krijgsveld, 
niet zelden, door den honger gedreven, het raauwe 
vleesch eten, uit een levend beest gesneden, hetwelk 
zij eerst met hunnen lazo. hebben gevangen, en dat 
zij dan, aldus jammerlijk verminkt, weder laten 
loopen. Hunne kleeding bestaat, behalve in pan
talon en lederen slopkousen, veelal in een hemd, 
waarover zij zekeren mantel, ponchon genaamd , 
(waarover ik nader zal spreken,) dragen, die hun 
tevens, des nachts, tôt dekking dient ; en het is 
hun dan onverschillig, waar zij zich ter rust neder 
leggen. 

Hunne woningen en hUn huisraad beantwoorden 
geheel aan hunne leefwijze en zeden ; en de vreem-
deling, die bij hen herbergzaamheid verlangt, moet 
zich ook hier, van gemakken des levens, niet veel 
voorstellen. Echter zal bij hem een min of meer 
verheven denkbeeld moeten rijzen, wegens de geringe 
behoeften dezer lieden, die nogtans voor hunne lut-
tele hâve en. armelijke haardsteden strijden, alsof 
zij schatten te verdedigen hadden. En welken rijk— 
dom moeten zij dan wel anders kennen, dan de 
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denkbeeldige waarde , • die zij aan den vaderlijken 
grond alleen hechten ? — waarom men dezen ge-
duchten vijanden van Brazilie den naam van echte 
patriotten zeker, in zoo verre, niet zal betwisten. 

Men kan zich bij deze lieden, in zekeren zin, iets 
van het aartsvaderlijke voorstellen ; want, zijn zij 
niet op hunne jagt of in den strijd, dan zitten zij 
vrolijk en vreedzaam onder elkander, zingen en dan-
sen, terwijl het geluid der .guitarre aan aile kanten 
rondklinkt. Ook vermaken zij zich in ligchaams-
oefeningen ; en het paardrijden vooral is bij hen het 
eerste en noodzakelijkste, dat aan de kinderen ge-
leerd wordt.' Van jongs af in hetzelve geoefend , 
is hun ligchaam, doordien zij altijd te paard zijn, 
daaraan dermate gewoon, en hunne bedrevenheid 
daarin zoo groot, alsof màn en paard een wezenlijk 
geboren centaurus waren. 

Hunne tweede oefening van jongs af is het draaijen 
en werpen met den las. De las, bij hen lazo ge
naamd, is een getrensde lederen rieni, ter lengte van 
vijf en twintig tôt dertig voet, die nagenoeg ander-
halven duim dikte in omtrek heeft, en gesneden 
wordt uit het beste eener ossen- of paardenhuid. 
Wanneer deze nog versch en het dier er naauwelijks 
van ontdaan is, wordt dezelve tôt riemen gesneden-, 
die men met vet sterk insmeert, waardoor de lazo 
zijne vereischte lenigheid behoudt, en ruim zoo sterk 
is als het beste touw van dubbele dikte. Aan het 
ééne einde van zoodanigen riem heeft men den strik, 
gevormd door eenen slierenden knoop of metalen 
ring. Het andere einde wordt vastgemaakt, ter reg-
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terzijde , bij den buikriem, aan den zadél van het 
paard, waarop de ruiter gezeten is , die den lazo 
werp.t, en dan guasso genoemd wordt. Deze g asso 
draagt den lazo altijd, opgeschoten hangende, aan 
de regterzijde van den zadel. Wanneer de guasso 
den lazo wil gebruiken , neemt hij den riem, met 
den geopenden strik , in de regterhand, terwijl hij 
den knoop trouw met den wijsvinger vasthoudt; en 
zwaait dan dien geopenden strik zoo lang, in eene 
horizontale rigting, bpven zijn hoofd in het rond, 
totdat hem het geschikte oogenblik om te werpen 
voorkomt, en het geschiedt dan zelden, dat de 
guasso zijnen worp mist. — Hun wedijver in dit 
bedrijf gaat' zoo verre., dat het tôt schande wordt 
gerekend, wanneer een guasso, door onhandig met 
paard of lazo te werken, met den strik niet getroffeU 
heeft ; en zij beschouwen onderling diegenen met 
verachting, welke de beoefening van den lazo niet 
geleerd hebben.—• Als ..kinderen vermaken zij zich 
met dergelijk strikken van honden, katten, hoen*-
ders of ander gedierte ; waarin zij dan ook zoo vlug 
en behendig worden, dat zij, in het veld, op pa-
trijzen. en andere vogels jagt maken, die zi j , met 
teenen stokken, waaraan stroppen zitten, bekruipen 
en aldus vangen. ; ' 

Aïs mannen maken zij te paard jagt op de wilde 
ossen en paarden. Dit geschiedt als volgt. Eenigen 
dezer. .iuiters jagen , onder het gestadig draaijen 
yan den las , het gedierte bij elkander, en het 
schijnt ^ dat deze beweging met den las bij hetzelve 
zoodanig een ontzag verwekt, dat i e t zich daardoor 
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gedwee laat drijven. Ik heb menigmaal gezien, 
welken angst de las bij honden te weeg bragt; en 
geèn wonder, daar, op de kusten van Chili en Peru, 
ook de houden aldus, dpor den hondenslager, ge-
vangen, en daarna gedpod worden. — Wanneer de 
guassos de paarden, of het hoornvee, op gezegde 
wijze te zamén gedreven hebben, vervolgen zij de-i 
zelve, ze gedurig bij elkander opgedrongen houden-
de en drij vende , waar zij zullen gedood, of, indien 
het paarden of muilezels. zijp., uitgezocht; worden 
tôt gebruik ; en dan mist het hun zelden, of zij 
werpen, met den eersten slag, den strop dat paard 
of muildier om den bals, of om de achterpooten, 
en dien os om de horens , op welken zij het 
gemunt hebben. — Ontsnapt hun echter één 
van den troep, dan iS de guasso wel bekwaam, 
den vlugteling te paard in te halen, en dien met 
den lazo te treffen, als waarbij het paard, waarop 
de ruiter gezeten is, dan j met het uitloopen van 
deri lasriem, zich •zijdelings in postuur zet, om den 
ruk van het gestrîkle dier te kunnen wederstaan ; 
dewijl, gelijk ik. reeds gezegd heb, de las - aan de 
regterzij de, onder den zadel vastzit. Het gebeurt niet 
zelden , dat het gestrïkte dier met zoo veel geweld 
blijft voortrennen, dat .het paard, hetwelk zich des-
niettegenstaande, in yoorschrevëne lëunende .stelling, 
tegen den lazo blijft houden, met zijne pooten eenige 
roeden langs den grond Wrordt voortgesleurd, en ook 
wel van de been raakt; maar zoo wel het paard, als 
de guasso , welke dit schijnen te voorzien , weten 
zich even spoedig weder in hunnen stand te her-> 
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tijdig genoeg hadden kunnen redden, niet mede, 
met den las i zelfs uit de sloep gehaald wierden, daar 

' de patriotten hen tôt op het strand vervolgden/ — 
Hoe gevaarlijk nu ook dit eijeren zoeken hierdoor 
Was, heb ik echter mijn volk daarvan, des zondags, 
nooit kunnen terughouden; maar nimmer is hetzelve 
ook eenig leed aangedaan : ten blijk, dat diezelfde 

patriotten, jegens de vreemdelingen, wél gezind 

waren. Ten bewijs, dat somtijds ook de andere 
sekse in het werpen van den las zeer bedreven is, 

werd mij, in Montevideo, verhaald, dat zich eene 
vrouw, te paard zijnde, eenmaal van de vervolging 
eens tijgers gered heeft, door het monster den' lazo 
om den iiek te werpen, en nu, met het paard voort-
rennende j door den gespannen gestrekten lasriem 
dermate te wurgen, dat het , voortgesleept en on̂ -

bekwaam gehouden om los te komen, nu, met be-
hulp van toeschietenden, gemakkelijk kon van kant 

gemaakt worden. 
Binne(n

 ?slands;en langs de boorden der Plata-rivier 
heeft men eene menigte van dit verscheurend ge
dierte; en mij is verzekerd geworden, dat, met laag 
water, herhaalde malen tijgers, buiten de muren van 
de batterijen om, eertijds, des nachts, in de stad 
Montevideo zijn gekomeU, tôt zelfs eens drie in 
getal. — Een passagier, dien ik van Montevideo 
naar Valparaiso aan boord had, Don VIDAL , heeft 
mij verhaald, dat hij eens, des avonds laat naar huis 
willendé, eénsklaps eerbiedig moest uit den weg gaan 
voor een dusdanig monster, hetwelk hij in de straat 
ontdekte. — Ook leeuwen. heeft men in die om-



— 143 — 

streken ; doch deze, gelijk mede de tijgers, zijn zoo 
groot niet als die in Afrïka. De struisvogels, welke 
men schaarswijze bij elkander ziet, zijn mede klein 
en niet zoo fraai gevederd als de Afrikaansche ; de 
vederen hebben daarom weinig waarde. 

Van Montevideo zelf kan niet veel bnzonders ver-
meld worden. De sterkte St. Philips, goed verdedigd 
wordende, en van genoegzame levensmiddelen voor-
zien zijnde, is, door hare ligging op de landtong 
of het schiereilahd, even min van de land- als 
zeezijde gemakkelijk te nemen. Aan den landkant 
ligt eene citadel, met hooge muren en diepe drooge 
grachten. De overleveringen vermelden , dat de En
gelschen , bij het nemen dezer sterkte in 1807, on-
geloofelijk veel volks verloren hebben.— Nergens in 
de stad vindt men bronnen of putten; maar men 
vergadert het regenwater van de platte daken, die, 
bij mooi weder, vooral des avonds voor en na zon-
nenondergang, door de huisgenooten en hun gezel-
schap worden bezocht en bewandeld, en van waar 
de naaste buren hunne gezellige verkeering het meeste 
onderhoudèn ; terwijl de wél uitgedoste jufferschap 
hier ook wel begluurd wordt, zoo wel met verre-
kijkers als lorgnetten. De vrouwen zijn, over het 
algemeen, schoon , en onderscheiden zich, vooral 
door hare sierlijke houding en bevalligen gang, bij-
zonder van de Portugeesche, welke, sedert de Bra
zilianen Montevideo in bezit hebben, zich alhier 
met der woon kwamen nederzetten. Omtrent dit 
algemeene voorregt der natuur bij de schoone sekse 
van dit land, kan men zich niet beter overtuigen, 
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dan door des morgens vroegtijdig de markt te be-
zoeken, alwaar men, bij goed weder, de vrouwen 
van iedere klasse , door derzelver slavinnen gevolgd, 
het noodige voor dien dag aan groenten, vleesch, 
gevogelte, visch enz. ziet inkoopen; waarna de mees-
ten zich ter kerk begeven, tôt, het bijwonen der 
mis; doch daarbij omsluijeren zij zich dan, met eenen 

zwarten man te l , ter waar de naar het onderscheid 
van stand. 

De leefwijze onder de Spaansche familien is zeer 
gezellig, zoo dat vreemdelingen, welke eenmaal bij 
de huisgenooten bekend zijn, vrijen toegang in 
hunnen kring hebben. Als dan des aVonds het huis-
gezin vergaderd is, komt men vrijmoedig binnen; er 
wordt gedanst en gezongen, onder het bespelen der 
guitarre. De vrouwen gebruiken dan eene soort van 
thee (mate genaamd,) van eene plant,-, welke zij 
gerba noemen. Vêle mamven zijn aan,dezelve even 
zeer verslaafd als de vrouwen. De passagiers, die ik 
van Montevideo naar Valparaiso scheep had, waren 
niet voldaan, wanneer zij niet twee of drie maal 
daags, en vooral des morgens vroëg, hunne mate 
konden zuigen. Ik zal in de gelegenheid komen, 
hiervan nog iets meer te zeggen. — Over het ahje-
meen heeft de gegoede klasse mînder behoefte, dan 
men, bij gelijken stand, in Europa zal vinden ; en 
de mindere, die niet van veel beteren slag is, dan 
de reeds beschreven patriotten , leeft ook hier even 
zoo eenvoudig. 

Montevideo was in staat van beleg gesteld, maar 

op eene zonderjinge wijze ; daar er dagclijks zoo" 
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vêle landlieden , of eigenlijk gezegd vermomde pa
triotten, binnenkwamen, als er slechts wilden. Het 
schijnt echter, dat het Braziliaansche gouvernement 
dit niet wilde tegengaan, dewijl deze lieden , die 
vleesch , groenten , aardappelen enz. ter markt ' brag-
teU, de inwoners, (die anders geenen toevoer van 
levensmiddelen hadden , dan van den zeekant,) te
vens hierdoor spijsden ; en , hoewel men geene der-
zelven gewapend liet binnenkomen , scheen men 
echter, voor het overige, weinig aandacht op de 
personen zelve te slaan : want mij werd een man 
aangewezen, die dagelijks in de stad kwam, en van 
wien bekend was, dat hij zeventien moorden gepleegd 
had ; wezenlijk een bewijs, dat de waakzaamheid 
der politie mede niet veel beteekende,. en tevens een 
staaltje van die wreedheid en wraakzucht, waaraan 
de volksaard zich te willig hier overgeeft, en waar-
Van soortgelijke voorbeelden dan ook niet. ongewoon 
zijn. __ Ook de chefs der belegeraren Schenen de 
bovenvermelde, voortdurende gemeenschap. tusschen 
de stad en den omtrek niet te kunnen stuiten, even-
min als de Brazilianen er met ernst hun werk van 
maakten, die te beletten : want van buiten het fort 
ontvingen wij bij herhaling berigt, dat men de stad 
naauw ingesloten zou houden , waarover men zich 
ten laatste zoo weinig bezwaard maakte, dat de le-
vensbehoeften ,v die in het eerste dan in. prijzen ste-
gen, niet duurder werden, en de boeren, na wei-^ 
nige dagen , weder even ongestoord hunnen weg 
gingen als voorheen. 

Van den zeekant voerde men den oorlog met de 

I. 10 
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vereenigde provincien van la Plata meer geregeïd. 
De admiraal PINTO lag, met de zware fregatlen, 
voor Montevideo gestationeerd. Eenige korvetten 
kruisten voor den mond der rivier. Eenige schoe-
ners, onder welke een driemast snelzeilende schoener 
zich deed onderscheiden, kruisten op de rivier zelve; 
en het was voornamelijk de laatstgenoemdej welke, 
dpor hare activiteit, de meeste prijzen maakte. De 
flotille lag, voor het grootste gedeelte, omstreeks 
Colonie del Sacramento ; bij dezelve waren dan veelal 

< npg ; eenige korvèïten en een fregat gevoegd, op welk 
laatste zich de kommandant bevond. Het was hier, 
dat de meeste gevechten met de navale magt van de 
vereenigde; provincien la Plata, onder den admiraal; 
BROWN, . vpprviekln; bij welken de. keizerlijke sche
pen doorgaans het onderspit delfden. Maar. BROWN 

was ook : altijd zelf bij de gelegenheidals er gèvoch-
ten werd.;. terwijl daàrentegen de admiraal PINTO 

steeds met zijn fregat voor Montevideo bleef liggen;, 
en aldaar ,< wanneer de zeemagt van Dom PEDRO met 
den vijand slaags:was, als ware het in de verte het 
kommando voerde. . Onder de hardnekkigste gevech
ten van dien 1 aard , die , tijdens ons verblijf te 
Montevideo: voorvielen, behoorde dat van den zeven-
deniJumj; doch, ofschoon er, bij deze gelegenheid, 
van beidelkanten met even veel moed en bitterheid.. 
gestreden. werd y behaalde echter weder BROWN de 
overwinning, doordat hij die schepen der Brazilianen 
vernielde,!'Wadirop hij het bij zonder gemunt had. 
Tôt dezé was te rekenen een brik, gekommandeerd 
dpor eenen Engelscbman , eenen in de daad ver-
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dienstelijken en moedigen, jongen zeeofficier. BROWN, 

dit schip genaderd zijnde, gevoelde zoo veel achting 
voor zijnen landsman, tegen wien hij zich nu stond 
te meten, dat hij dien eerst met hartelijkheid sa-
lueerde, waarbij hij den wensch uitte, van, bij 
den . strijd, eenen wâardigen Brit in dènzelven te 
zullen ontmoeten. De ander heantwoordde dit met 
even veel fierheid, als wezenlijk de uitdaging trotsch 
was.. De strijd was dàn ook allerbloedigst, en de 
uitslag hadde even zoo wel ten voordeele van den 
jongen officier kunnen zijn gevallen, ware hem de. 
regterarm niet weggenomen geworden door een 
kanonschot. Later heb ik den jongen man, die nog 
geene zes en twintig jaren telde, gelukkig hersteld 
gezien van eene amputatie, waarbij hem de arm 
van onder het schouderblad was uitgeligt. Hij werd, 
door Dom PEDRO , naar Rio de Janeiro ontboden, 
welke hem, behalve de belooning in eereteekenen, 
het bevel over een fregat gaf. 

Het had, bij dergelijke gevechten en schermutse-
lingen , iets zonderlings, de oorlogschepen der onder-
scheidene natien rustig als aanschouwers en beoor-
deelaars te zien blijven liggen , terwijl ieder niet 
onnatuurlijk de partij nam voor dîegenen zijner land-
genooten, welke nu, op de wederzijdsche vijandelijke 
vloten, als vreemdelingen dienden. — De Engelsche 
en Fransche oorlogschepen schenen, over het alge-
meen, eene zekere eerbiediging in het oog te houden, 
ten opzigte van de hôstiliteiten, welke er op de 
rivier plaats hadden; want deze schepen kwamen 
nimmer hooger op dezelve, dan voor en in de baai 

1 0 * 

X 
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van Montevideo, alwàar zij ten anker bleven : doch 
het bleek, dat de Amerikanen, te dezen opzigte, 
van een geheel ander stelsel uitgingeu, en zoodanige 
-bescheidenheid zoo fmin schenen te kennen, als dié 
ook , van den anderen kant, ten hunnen aanzien, 
met.voile kraeht werd gehandhaafd. Immers toen er 
eens een fregat van de vereenigde staten de rivier 
binnen, en Montevideo,>langs de gestationeerde vloot 
der Brazilianen , kwam voorbijzeilen, zondL de ad
miraal PINTO eene sloep, met eenen officier, aan 
boord van dit- schip,, met de boodschap,' dat de 
admiraal wenschte te weten, » waàrheen de kapitein 
» van het fregat der vereenigde staten zijnen weg 
» : nam ?'' '• De ander- antwoordde kortweg : » naar 
» Buenos Ayres.":. De officier verzocht den Ameri-
kaan , » zich , in dat geval, zoo lang te willen 
»,ophôuden, totdat hij>, officier, daarvan aan zijnen 
}) ;admiraal. hadde kénnis gegeven, en aan boord van 
» het fregat ware teruggekeerd," De kapitein van 
den Noord-Amerikaanschen bodem haalde daarop zijn 
horologie uit den zak, en antwoordde niets verder, 
dan : » / willjust detaim Afteen minutes (ik zal juist 
»; vijftien. minuten .wachten.';) Het kwartier ver-
streek; de officier was niet terug van zijnen admiraal, 
en, dè> Noord-Amerikaan zeilde door naar Buenos 
Ayres. . Na! Iverloopi van eenige dagen zag men hem 
met zijn schip van Buenos Ayres terugkomen, en de 
rivier weder afwerken. Elk, die te Montevideo kén
nis droeg van het gebeurde, was nu nieuwsgierig'en 
in gespannen verwachting, wegens hetgene hiervan 
zou.wbrdén, en de. assolteras stonden vol aanschou-
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wers , meest - vreemdelingen , en wel vooral aan het 
logement, gehouden' door zekeren Amerikaan , " Mri 
CANFIELDS , en alwaar gewoonlijk eene mënigte; offi
cieren der vreemde oorlogschepen, benevens kapitéins 
en supercargas der koopvaardijscbepen , zich opliield : 
maar wij zagen het fregat, onder vluggë manoeuvres 
en onder een niet minder schoon werken' met de 
zeilen , te midden der Braziliaansche oorlogschepen 
ten anker komen , en ailes bleef rustig als le voren; 
Later vernamen wij, dat dit schip, ten voile gereed, 
om een gevecht te beginnen, en al het géschut met 
dubbel scherp geladen, van Buenos Ayres was onder 
zeil gegaan ; een bewijs, dat de Amerikaan wel ge-
voelde, welk eene beleediging hij -geacht kon worden, 
den Braziliaanschen vloùtvoogd te hebben aangedaan. 
En , hoezeer men, bij dit geval, de grootheid en 
het zelfstandige in het gedrag van dezen Amerikaan-
schen krijgsman ter zee zal moeten bewdnderen', 
valt het niet tegen te spreken, dat hij aan eene natié^ 
welke hem niet hadde behoeven te vreezen; billijke 
voldoening ware schuldig gebleven. 

Opmerkelijk daarentegen stak hierbij af de bekroin-
pene vrijheid, welke de kommandanten der Fransche 
schepen zich schenen te veroorloven,, of tôt welke 
zij ook wel, van wege.hun gouvernement, waren 
bevolmagtigd : want een Fransch koopvaardijschip, 
dat van Marseille gezeild was, kwam mede de rivier 
binnen ; liep het Fransche ôorlogschip Marie Thérèse 
(een fregat van zestig stukken) achterom ; praaide 
hetzelve » of Buenos^Ayres nog geblokkeerd was?'' 
en zeilde , op bet antwoord » ja !" de baai van 
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Montevideo binflen, doch werd aldaar, (uit aanmer-
king van te Marseille met eene lading naar Buenos 
Ayres te zijn uiîgerust , nadat de blokkade in 
Frankrijk reeds bekend was,) door de Brazilianen 
genomen, zonder dat hiertegen eenig verzet plaats 
had. Verscheidene schepen dezer natie werden niet 
alleen allen aldus. prijs verklaardy en even als de 
Engelschen naar Rio de Janeiro gezoriden, om aldaar 
voof eene tweede regtbank te verschijnen ; maar 
dezelve werden dan ook door Braziliaansch volk ge-
lost, en de inhebbende goederen opgeslagen, hetwelk 
met geene andere natîen nog het geval was: en, 
tegen het een zoo min als het ander, ondervpnden 
dan de kapitéins, — zoo als velen hunner z'elven 
mij gezegd hebben j — het 'zij van, de zijde der 
oorlogschepen, of van den kant des Franschen con
suls de minste beschermin'g. Ook dit was bij de 
Noord-Amerikanen weder geheel anders, en aan het 
fiksche en cordate igedrag^van dien pp zich zelVen 
stàanden kapitein, in de omstandigheid, waarin deze 
zich door de boodschap vau den Braziliaanschen 
officier gebrâgt zag, ook volkomen gelijk de daar-
méde eenzelvige wijze, waarop de Ï^dord-Ameri-» 
kaansche zeemagt op de rivier la Plata zich gedroegy 
betrekkelijk hare verleende bescherming aan de koop« 
vaarders harer natie, en waarbij het scheen, dat, in 
het algemeen, het stelsel der regten eener bbkke-
rende nlogendheid, door haar geheel anders, dan door 
de Engelschen en Franschen, verklaard werd. Be-
paaldelijk schenen de Jïoord- Amerikanen hierbij te 
begrijpen : eensdeels, dat er geene schepen konden 
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genomen worden, die niet eerst afgewezen waren j 
anderdeels, dat men, niettegenstaande de blokkade in 
een land bekend was, evenwel zijne bestemming naar 
zoodanige geblokkeerde haven kon vervolgen, om, 
indien men, bij aankomst, de blokkade nog niet 
bevond opgeheven te zijn, alsdan eenige andere haven 
te kunnen aandoen; en eindelyk, dat de blokkerende 
zeemagt ook de vereischte kraeht moest kunnen aan-
voeren, om hare blokkade te handhavem Overeen-
komstig hiermede zagen wij dan ook verscheidene 
malen, dat Amerikaansche koopvaàrdijschepen, die 
door de Brazilianen aangehouden en genomen waren, 
met gewapende sloepen1 der Amerikaansche oorlog
schepen weder hernomen werden, waarbij men dan 
niet zelden de op zoodanige koopvaarders aangetrof-
fen Brazilianen vrij onzacht van boord jbeg. Vroëg 
men nu de Engelschen, » hoe het kwam, dat zij 
» zich niet, even als de Amerikanen, tegen de 
» willekeurige handelwij^e der Brazilianen verzetlen, 
» en ailes zoo onopgemerkt schënen toe te laten?" 
dan was altijd hun eigen zeggen : » Engeland heeft 
» immers, bij het blokkeren van havens, nooit an-
» ders gèhândéld ;" en de Franschen antwoordden: 

» wij hebben tôt nu toe géene ôrders, iets tegen te 
» gaan, en zijn deswege altijd de bevèlen van ons 
» gouvernement inwachtende." Eéne kârakteristieke 
bijzonderheid van het gedrag der Noord-Amerikanen 
moet ik hier toch nog bijvoégën. Te Rio de Janei
ro had men, (onder wëlke omstaiidighéden is mij niet 
bewust,) vijf Amerikaansche matrozen in'arrest ge
nomen en op een Braziliaânsch obrlogschip gewoi'pen. 
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Zpodra de Noord - Amerikaansche Chargé d'affaires 
aan het Hof van Brazilie hiervan onderrigt werd, be
gaf hij zich oogenblikkelijk in persoon naar het hôtel 
van den Minister van Buitenlandsche ' Zaken, en be-
geerde dien te spreken. Deze echter bevond zich op 
een bal. De Chargé d'affaires ging derwaarts, en 
verzocht den minister te zien. Toen zijne Exe. zich 
vertoonde , verlangde de zich beleedigd • gevoelende 
Amerikaan, dat dezelve op staanden voet last zou 
geven tôt oogenblikkelijk ontslag der vijf Noord-
Amerikaansche zeelieden., De minister verontschul-
digde zich met daartoe nu niet in de gelegenheid te 
zijn, maar beloofde, den volgenden morgen de zaak 
te zullen onderzoeken ; waarop echter de Chargé 
d'affaires met zoo veel gepasten ernst er op aan-
drong, dat zijn verzoek niet morgen, maar op het 
oogenblik, zou volbragt worden, dat de minister 
zich gedrongen voelde , daaraan te voldoen. — Ten 
slotte van dit ailes kan ik niet verzwijgen, dat het 
mij gebleken i s , voor den handel en de koopvaart 
van groot belang te zijn, overal den steun van oor
logschepen derzelfde natie te mogen verwachten; en, 
hoewel ik het geluk niet had, tijdens mijn verblijf 
te Montevideo den, Hoilandschen wimpel te zien 
Wapperen, was hetmij uit dien hoofde niettemin een 
onuitsprekelijk genoegen, dat ik, op de westkust van 
Zuid-Amerika, door brieven van mijnen correspon
dent, gedateer4 22 Mei 1827, het volgendp herigt 
ontving: ». .Wij verheugen ons, u te kunnen mel-
» den, dat zoo even een Hollandsch fregat. alhier 
» ten ranker is gekpmen." — Dit was Z. M. fregat 
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Amstel, onder bevel van den verdienstelijken kapitein 
ter zee TACO BAKKER. 

Om nu van den handel, zoo wel van Montevideo 
als Buenos Ayres, een beknopt en , zoo veel mij 
mogelijk, duidelijk overzigt te geven, heb ik ge-
dacht, den Lezer, welke daarin eenig belang mogt 
stellen , niet beter te kunnen voldoen, dan, als bij-
lage achter dit eerste deel mijner reize, te voegen 
de berig'ten, welke • ik, ter eerstvermelde plaatse , 
grooténdeels van de meest geachte kooplieden ont
vangen, en ook "bevestigd heb bevonden. En , om 
niet in herhalingen te vallen, zal ik voorts, bij voeg-
zame gelegenheid, te pas brengen eenige aanwijzingen 
en wenken ten opzigtë van een en ander, waartoe 
de handel in hët algemeen op Zuid-Amerika de 
stof oplevert. — Buenos Ayres echter vormt, zoo 
men weet, de hoofdmarkt van al de provincien van 
la Plata, en kan in sommige opzigten als de stapçl-
plaats over een groot gedeelte van Zuid - Amerika 
beschouwd worden. De waarde aan invoer beliep er 
in het jaar voor den oorlpg, volgens schatting aan 
het tolhuis , bij de twaalf millioenen piasters ; de 
uitvoer aan produkten bestohd, ten zelfden jare, 
in 578,228 buffelhuiden , 399,483 paardenhuiden, 
33,170 arrobes paardenhaar, 31,789 arrobes schapen-
wol, 218,6x7 dozijn Nutua-vellen, 756,047 buffel-
hoorns , 8000 kwintalen gedroogd ossenvleesch , 
i48,765 zilveren Spaansche piasters, 6730 oncen 
goud, behalve talk en eçne verscheidenheid van wilde 
dieren - vellen, struisvederen enz. De uitvoer van 
levende muildieren is er mede een artikel van belang. 
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In September van 182 4 lag ik, met de Delphine,, 
in Port St. Louis, op het eiland Mauritius, toen er , 
van Buenos Ayres, een Engelsch schip binnenkwam, 
met 275 muildieren aan boord, welke, door de bij-
zonder korte reis, allen gezond ontscheept werden;. 
en, ofschoon de suikermolens op gezegd eiland toen 
reeds meerendeels door stoomwerktuigen in beweging 
werden gebragl,' maakte men niettemin nog 200 pias
ters voor het stuk. 

Gelijk op blàdz. 92gezegd is, kwamen wij, in het 
begin van Januarij 1827, in zoo verre met ailes 
gereed, dat wij konden naar zee gaan. Nu was ik 
echter vooraf nog verpligt, het nieuwgëmaaktë roer 
in te hangen, waartoe in de baai geene mogelijk-
heid was, doordien er te weinig water' stond, om 
den kbp van hetzelve tôt onder het holle wulf 
van het sehip te dôen zakken. Ik moest echter 
eerst verlof vragen, om daartoe de rivier verder 
Pp te zeilen; en, toen wij nu werkelijk vertrekken 
zouden, werd er, van de hattérijen van St. Philips, 
nog, met het kanon, op mij geschoten, zekerlijk 
dewijl de consigne, welke de schildwachten, sedert 
zes maanden, gewoon waren elkander mede te dee-
len, van op mijn schip het oog te houden, hun, 
als ware het, deed begrijpën, dat er nimmer een 
einde aan die order zou komen. Ik stoorde mij 
nogtans niet' aan dit vermoëdelijke misverstand, en 
wij stevenden, het schip met dé zeilen sturénde, om 
de zuid, tôt op zes vadem, ^lwaar ik ten anker 
kwam. Den volgenden dag troffen wij gelukkig 
handzaam weder, Pm het roer in te hangen ; gin-
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gen hierop, daags daaraan, dnder zeil, en stuurden 
de baai van Montevideo weder binnen, om onze 
uitklâring voor de verdere reize gëreed te krijgen. 

Den vierden Januarij kwarhen al mijne scheéps-
papieren in orde; en ik zou dien dag reeds zijn ver-
trokken, indien de havenmeester WORTH mijne- Uit
klâring hadde willén verleenen. Maar deze Engelsche 
gelukzoeker scheen mede te willen toonen, dat ook 
hij iets had te zeggen; want hij roeide mijn schip 
eenige malen voorbij , keek naar hetzelve, maar 
kwam niet aan boord, hoewel wij, den geheelen 
dag, met de vlag aan top en het voôrmarszeil los, 
ten teeken, dat wij voor zee gereed waren, gelegen 
hadden. Mijne passagiers raasden van spijt, en ook 
ik gevoelde, wegens deze onbeschoftheid, mij niet 
zeer gemakkelijk gestëmd, te meer dewijl ik Mr. 
WORTH, gedurende mijn verblijf in de baai, zoo dik-
wijls, op zijn verzoek, adsistentié verleënd had ; en 
het speet mij nu, dat ik, op dat oogenblik, niet onder 
den Hollandschen wimpel stond. Des anderen daags, 
den vijfden Januarij, geliefde het hem echter bij mij 
aan boord te ' komen, en, dewijl wij anders altijd 
goede vrienden waren, was hij ditmaal, gêheél in 
tegenoverstelling, handëlbaar genoég, van mijn schip 
niet te visiteren; roemde, zoo als hij zich uitdrukté, 
the good condition for sea, van mijnen bodem; 
wenschte mij eene goede reis, en wij verlieten wer-
kèlijk eene haven, waar ik , zoo aïs de lezer ligt 
denken mag, niet veel achterliet, hetwelk mij de 
vërdere reizë met droefheid konde doen beginnen. 
In de daad waren al de schepelingën ook verheugd, 
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toen nu de Pfilhelmina If aria, — onder hare uitge-
spreide zeilen als in zwierigen tooi zwevende over den 
oceaan, — met hare ons gewone vlugheid eener ATA-
IANTE , den weg naar het zuiden weder vervolgde. 

Terwijl wij intusschen het schip laten voortsteve-
nen, wil ik den lezer eenigzins bekend maken met 
het gezelschap mijner. passagiers, die ik,. voor de 
reize naar Valparaiso, bij mij aan boord had. 

De hoofdpersoon was een Priester, .bijna zeventig 
jaren pud; een lang, vast man, van eenen leven-
digen aard, geboortig ' van Buenos Ayres, en van 
een ernstig, somber en doordringend uitzien. Zijne 
zware stem had, wanneer hij zong, iets ontzag-, 
ja eerbiedwekkends; en wezentlijk was het niet on-
aangenaam, hem zijne kerkelijke zangen en geeste-
telijke liederen te hooren neuriën, ofschoon dit bijna 
den geheelen dag duurde. Overigens was hij zeer 
gezellig, en zijne gesprekken, doorgaans gepaard 
gaande met eene vrolijke schërts, waren even on-
derhoudend als leerrijk, en deden den man van 
kennis en van een schrander oordeel ligt in hem 
herkennen. Hij had Zuid-Amerika herhaaldelijk 
doorreisd; en het mag gezegd worden, dat hij ten 
voile toonde bekend te wezen met de gesteldheid en 
de staatkundige verwikkelingen van deszelfs onder-
scheidene landen en staten. Het scheen mij dan ook 
toe, dat hij, over het geheel, meer in diplomatieke, 
dan in kerkelijke betrekking werkzaam was, geweest, 
en mogelijk nog was. Te Montevideo, waar ik hem, 
door mijnen correspondent, reeds had leeren ken-
nen, werd hij menigmaalals advocaat gef^adpleegd; 
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en ook mij mogt het gebeuren, zijn vriendschàppelijk 
oordeel, in mijne zaak, van tijd tôt tijd te ver-
nemen. Uit al zijne gesprekken bleek, dat hij een 
gezworen vijand van den beruchten generaal ST. MAR
TIN was; tevens straalde daarin door, dat hij, ge
durende de revolutiën van Zuid- Amerika, ' vêle 
hoofdrollen gespeeld had, als republikein. Thans 
begaf hij zich, met deze tegenWoordige gelegenheid, 
naar Sant Jago de Chili, en tôt de ongelukkige we-1 

duwe van een" der gefusileerde gebroeders CARERA, 

gevallen alsslagtoffers van hunnen vaderlandslievenden 
ijver, in zamenstrijd met de jaloersche dwingelandij 
en de schraapzucht van den reeds vermelden ST. MAR

TIN. — Ik kan met genoegen den buden heer her-
denken, die, door zijne geestige vrolijkheid, de 
reis ons aangenaam verkortte : maar ik wil wel be-
kennen, dat ik niet gaarne'van hem afhankelijk, en 
daarbij met een vijandig oog dobr hem zou hebben 
willen beschouwd zijn.— Ofschoon het ons voorkwam, 
dat hij, gedurende de reis, geene priesterlïjke pligten 
of kerkelijke verrigtingen waarnam, was het echter 
opmerkelijk, dat de overige passagiers zich gedurig 
in zijne i hut ophielden en bij hem scheneh te bidden 
of biechten, en, dat zij vooral bij slecht weder, ne-
vens zijne kooi geknield lagen. 

De tweede passagier was een Spanjaard, die bij 
de cavallerie als Sargento-mayor, of ridmeestef, in 
Spanje gédiend had. Eenige jaren te voren was 
hij in Chili geweest ; s had daar eene vrouw, met 
veel geld, getrouwd ; was alléén naar Spanje terug-
gekeerd, en had thans, als een vijand van het te-
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genwoordige bewind en aanhanger van de Cortes, 
dit zijn vaderland weder yerlaten, tevens om zijne 
CHILENA weder op te zoeken. Deze ridmeester, dien 
wij altijd Don PHILIPPE noemden, (naar zijnen voor-
naam,) was een zwaar, gezet man, van eenen vadzi-
gen aard, en gaf buitengewone bewijzen van de door-
gaande geaardheid zijner landgenooten, ten opzigte 
van morsig-, en onverschilligheid voor reinheid. — 

Het is mogelijk, dat onze Sargento-mayor een goed en 
dapper krijgsman geweest zij; maar zelden heb ik 
vreesachtiger mensch op zee gezien, en zijn angst 
gaf ons allen menigmaal stof tôt lagchen. Hij speelde 
fraai op de guitarre, en zong daarbij zeër goed$ 

waardoor hij den anderen passagiers den tijd kortte. 
Terwijl hij eens op eenen avond aan het zingen 

was, moest ik eensklaps naar het dek, wegens eene 

opkomende bui, welke met kraeht opzette, en het 
schip merkelijk deed overhangen, doch spoedig be-

daarde. Toen ik weder beneden kwam, vond ik al 
de passagiers nog schaterende van lagchen, dewijl 
Don PHILIPPE, in het voile van zijn gezang, door 
den schrik voor opkomend slecht weder als buiteri 

zich zelven gebragt, en , met guitarre en al , voor 

levenlops van de kajuitsbank was ter neder geslagen, 

onder eenen gil en den.uitroep: „ misericordia."' 

welke mij op het dek gedeeltelijk in het oor klonk. 

Onze Don PHILIPPE scheen niettemin een vurige 
aanhanger der republikeinen te zijn; deszelfs gèzang 

was meestal,libertad! libertad! 
Bij dit tweetal. vpegde ziqh een koopman, Senor 

VIDAI, met een beminnelijk, schoon vrouwtie bij 
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zich, eene Portena (of te Montevideo geborene.) 
Het gelukkig paar had , toen het bij mij scheep 
kwam, een kindje van nog geene acht weken. Deze 
VIDAI , een Peruaan van geboorte, had, bij de 
omwenteling van Chili en van zijn vaderland, de 
wapens gevoerd als getrouw burger, en als dapper, 
grootmoedig militair. Ik zal in de gelegenheid ko
men , eenige daadzaken van hem, als jong officier, 
te kunnen aanhalen, en te eer hieraan toegeven, 
dewijl het mij tôt een genoegen zal verstrekken, 
de verdiensten van dezen achtenswaardigen Amerikaan 
te kunnen vermelden. Door hem kwam ik in de 
gelegenheid, iets naders van den befaamden dictator 
FRANCI te vernemen, die, in den geest van LTCUR-

GUS over Sparta, den wetgever speelde en zijne be-
velen deed gehoorzamen in de ten westen van de 
Rio Parana gelegene Plata-Provincie Paraguay. 

VIDAL, die langen tijd in Paraguay geweest was, 
scheen den befaamden wetgever FRANCI van nabij te 
kennen. Verscheidene, bijna ongeloofelijke trekken, 
verhaalde dezelve van dezen - volksleider, die mij 
echter minder ongeloofbaar voorkwamen , bij het 
strookende van deszelfs opgave met hetgene ik een-
maal te Montevideo, betrekkelijk eenen Duitscher, 
gehpprd had, die, door FRANCI , uitgenoodigd was 
geworden naar Ascension te komen,, om Paraguay 
van watermolens te voorzien, en die te bouwen 
aan de rivier van dien naam, ter plaatse, waar de 
uft de Llanos de Mango komende Pileomayo zich 
ontlast., Dewijl het echter eenmaal bij FRANCI eene 
wet was, dat niemand zich immer weder buiten 



— 160 — 

Paraguay mogt verwijderen, evenmin als het vreem
delingen vrij stond dien bodem te betreden, had hem 
de Duitscher doen boodschappen, dat hij wel wilde 
komen, doch onder voovwaarde van verzfckeriug, 
dat h i j , met zijne werkzaamheden gereed zijnde, 
en bijaldien hij niet langer verkoos te blijven, 
weder kon vertrekken, waartoe FRANCI, ofschoon 
zulks eene inbreuk op zijne wetten maakte, even
wel had moeten besluiten. Nu begaf de molenmaker 
zich op reis; doch, met de daad geenen lust ge-
voelende tôt blijven, kwam hij dan ook eerlang, 
schoon met moeite zijne vrijheid herkrijgënde, te 
Buenos Ayres terng. 

Het is mogelijk, dat FRANCI zijne wetgeving en 
zijnen geheelen regeringsvorm min of meer geschoeid 
had naar hetgene de Jezuïten vroeger tôt stand 
bragten , van welken bekend is, dat zij, in het 
begin der zestiende eeuw, een stelsel van bewind, 
met toestemming van het hof van Spanje, hier 
hadden gevesfigd, zonderlinger in zijne soort, dan 
ailes van dien aard, wat de geschiedenis vertoont, 
doch waarvan te vêle historiële werken in het breede 
vermelden, dan dat wij meer, dan het volgénde zeer 
algemeene, daarvan, ter herinnering voor den lezer, 
hier zouden aanstippen.- In het, bewesten de rivier 
la Platà gelegene, distrikt Tucumar, hadden zij het, 
in tachtig jaren tijds, zoo verre gebragt, dat meer 
dan drie maal honderd veertig duizend Indiaansche 
famihén, bij het tegenwoordige Sanl Jago delEslero, 
en langs de Rio Duke, omstreeks den acht en twin
tigsten graad Z. breedte, eene maatschappij uitmaak-
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ten, die min of meer op eenen aartsvaderlijken voet 
leefde, en waarin elk niet slechts op eene vôlkomen 
eenparige wijze onderwezen en beschaafd werd} maar 
ook, onder eene gëlijke eenvormighéid van leefregel 
en inrigting al datgene gelukkig en rustig genoot, 
hetwelk de rijke. overvloed van het land zoo mil-
delijk schonk. Onder dé leiding van deze als vaders 
geachte Jezuiten, ten opzigte van welke eene even 
onbepaalde gehoorzaamheid plaats had, als men hen 
met vertrouwen beschouwdë, werd dit niet onge-
lukkige volk in benden geleid tôt den arbeid, de 
uitspanningen, de Godsdienstige zamenkomsten en de 
uitoefening van de eerdienst; terwijl aan hetzel
ve, even als aan de kinderen in de scholen van 
Europa, belooningen en bestraffingen werden toe-
gekend en opgelegd, naar gelang van ijver en gedragi 
Bij de vervolging der Jezuiten in Spanje, ten jare 
1767, werd ook dit hun werk vernietigd ; en de 
gouden eeuw voor deze Amerikanen, die zich ten 
opzigte hunner vaders, over het geheel, zeker niet 
hadden te beklagen , verdween gelijk een droom. 
Zij vervielen ook weldra weder tôt hunnen ouden, 
meer verwilderden staat, zoo dat velen hunner, en 
vooral de Indianen van de Pampas, tegenwoordig in 
talrijke menigte komen aanzetten, om het vee bij 
groote kudden te rooven ; waardoor men van Buenos 
Ayres verpligt i s , gestadig eene aanzienlijke krijgs
magt op de been te houden, ten einde deze stroop-
partijen af te weren. 

Nog waren bij mij scheep een jonge Spanjaard, van 
Montevideo, en een Portugees, die mijn schip, voor 

I. 11 
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het grootste gedeelte, hadden helpen bevrachten voor 
deze mijne «tusschenvaart naar Valparaiso. 

Ofschoon wij nu veel slecht weder en eene gestadig 
hooge, ongemakkelijke zee hadden, waardoor het 
schip geweldig werkte, moet ik bekennen, zelden 
gèduldiger en meer tevredene passagiers, dan in het 
zoo ëven bëschrevene gezelschap, te hebben gevon-
dén ; en dezelfde ondervinding mogt ik maken, zoo 
lang ik op en om de oost- en westkust van Zuid-
Amerika bleef varen, als waarbij ik nimmer zonder 
een aantâl passagiers was, die, door verhalen en meer 
of'min belangrijke inlichtingen, veel bijbragten, om 
mij eenige algemeene kennis, ten opzigte van deze 
kusten en landen, te doen opzamelen. 

Den vijfdeu JanUarij 1827 waren wij dan van 
van J^o»'e-Mônfef ï'(ffeo vertrokken , met onze eerste bestemming 
video naar ' 

Valparaiso, n a a r Valparaiso. Ik heb wel gezegd , dat mijn plan 
was, de reize naar de Slille Zuidzee te vervolgen om 
kaap Hoorn; maar, indien ik de gelegenheid gunstig 

BemeÏTo'hadde getroffen, zou ik. nu echter bij voorkeur door 
TeuLn %°~ straat Magellâd'n zijn gestevend. Ik had een goed 
<Beilen" schip, was rijkelijk van victualie voorzien, en mijne 

équipage bestond uit jong en gezond volk, zoo dat 
ik hopen mogt, bij deze onderneming gelukkiger 
t e zullen slagen, dan onze landgenoot WEERT, die1, 
in 1^98, gedurende negen maanden tegen stormen 
en andere rampen hier had te worstelen, totdat ver-
lies van manschap en gebrek aan levensmiddelen hem 

Bodenen, noopten, naar het vaderland terug te keeren. 
aTpTn JêJ1 Ik moest het echter opgeven, mijnen koerscdoor 
b°°Dïe°. voI"dezè zoo vermaarde en nog weinig bekende zeeëngte 

Verlretkea, 
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te nemen, daar wij, naauwelijks buiten de rivier 
la Plata zijnde, eenige dagen geducht slecht weder 
hadden van het westen en Z.Z. W. Hierdoor werden 
wij zoo veel om de oost gezet, en de westelijke 
stormen bleven mij zoo lang bij, dat ik niet, dan 
met groot tijdverlies, de kust hadde kunnen halen, 
en dus kortaf besloot, mijnen koers dan ook maar, 
met voile zeilen , om de zuid te rigten r naar de 
Falklands eilanden, en aldaar, indien het weder mij 
alsdân niet ongunstig was, Port Solidad of Berkley's 
Sound binnen te loopen, eensdeels dewijl het mij 
steedâ is voorgekomën, , dat deze eilanden , in later 
eeuw, niet door Nederlanders bezocht zijn gewor-
den , en anderdeels wegens-de bijzonderheid, welke 
in Montevideo algemeen bekend was, ten opzigte van 
zekeren Duitscher, dien ik aldaar gezien heb,, en die 
zich, reeds sedert eenigen tijd, als afgeseheiden van 
de wereld op deze eilanden had opgehouden, en 
thans met eene vrouw weder daarheen trok, tôt zijn 
vorig bedrijf, het. opzamelen van huiden, die hi j , 
door de jagt op wilde ossen, buit maakte. 

Het schijnt, dat WEERT ,. op bovenvermelde zijne 
terugreize naar het vaderland, de Falklands eilan
den, niet slechts gepasseerd i s , maar dat hij die, 
en wel bepaaldelijk de noordkust van het westelijkste 
derzelven (groote Maluïna genaamd,) werkelijk aan
gedaan , en daar Egmonds - haven ontdekt heeft. 
Deze veilige reede, die voor aile winden beschut 
ligt, door de omhggende eilanden, (van welke Keppel-
eiland zijnen -naam wel mede door WEERT ontving, 
hebben de Engelschen in bezit genomen in 1.764.— 

1 1 * 
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Den twee en twintigsten Mei 1820 niet het schip 
Delphine van Antwerpen naar Batavia zeilende, ont-
moette ik , op de hoogte van het eiland Trinidad, 
in den zuideroceaan, den Engelschen zuidzee-visscher 
Sir Andrew Hammond, kapitein HENRT HALLES , waar
door ik in de gelegenheid was, iets van deze eilanden 
te vernemen, hetweik ik hier nog wil aanhechten. 

"Hij kwam toen regelregt van Port Solidad, hetwelk 
hij' eerst >sedert eenige dagen had' verlaten, en ver-
haalde mij, dat de Fransche korvet Uranie, gekom-
mandeerd door den kapitein ter zee FRASINET, (die, 
op zijne reize rondom de wereld, genoemde haven 
had willen aandôen ,) aldaar, op eene, bij kaap 
fit. Vincent van den wal uitliggende , onder water 
staande klip , den vierden Februarij dienszelfden 
l}aars gestrarid was. Den zesden Februarij was dit 
schip Berkley's Sound binnengehaaïd, tegen den zuid-

!wal aangëbragt, en aldaar gezonken , terwijl de 
-équipage, na twee maanden verblijf op het eiland 
tkleirie Màluïna, door het Amerikaansch schip Mer
cury, kapitein j . GEL VIN, (die, wegens lekkaadje, 
aldaar was bînnengeloopen, ) naar Buenos Ayres 
werd ovérgevoerd. Kapitein FRASINET , welke een 
naauwkeurig plan van Port Solidad had vervaardigd, 
bepaalde de zuiderbreedte van deszelfs ingang op 

-5i° 4o ' , en deszelfs lengte bewesten Parijs op 6o° 
4o' 20'', of 58° 20' 20'7 bewesten Greenwich, de mis-
wijzing op 23° 3o' noordoostering. Kapitein HALLES 

berigtte mij, dat men, op de Falklands eilanden, 
^genoegzaam wilde hoenders kon schieten voor eene 
scheeps - équipage ; . dat er over vloed van visch en 
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drinkwater is te bekomen, doch- geen brandhout was. 
te verkrijgen. Sedert ettelïjke jaren waren er eenige' 
stuks hoornvee aangebragt, hetwelk zich buiten^ 
meen had vermenigvuldigd, doch tevens zoo wild was 
geworden , dat men hetzelve moeijelijk kon genàken. 

Het slecbte weder, dat wij, buiten de Plata-ûvievr 
zijnde, opliepen, bleef ons bij, en wij hadden ge
durig stormen van het westen. Niettemin zette ik 
mijnen koers naar de Falklands eilanden. Den zeven--
tienden Januarij hadden wij , bij ons middagbestek, 
den noordhoek van Port Solidad, of kaap St. Vin
cent, W. t. Z . , twaalf mijlen van ons; maar het 
weder was zoo dik en onhandzaam, met doorstaande' 
westelijke winden, dat ik begreep , van het aandoen 
dezer eilanden mede te moeten afzien, en dus mijnen-
koers, met ruime zeilen, bleef voortsturen. Naarmate Gelegenheid 
wij echter om de zuid kwamen, troffen wij al ge-™ ̂ J ™ ^ " 
stadiger stormachtig weder, vergezeld van sneeuw en-"e

atV '̂,?™ 
hagel; hetgeen ons, gedurende een en twintig dageh,Pen" 
onder dubbel- • en digtgereefde marszeilen, of ook 
wel onder stormzeilen bijgedraaid, bezig hield, eet 
wij genoegzame lengte om de west hadden. 

Den zeven en twintigsten Januarij passeerdéh wij 
den meridiaan van Stalenland, en den negen twin-; 

twintigsten dien van kaap Hoorn. 

Ik had, bij die gelegenheid , het gënoegpn, van: 

aan mijne Spaansche en Portugeesche passagiers té> 
bemerken,, hoe het hun niet onbekend was, dat onze 
onsterfélijke SCHOUTEN en LEMAIRE dien uithoek het 
eerst omzeilden en dien zijnen naam gaven, welke 
gemeenlijk wordt afgeleid van onze Noord-HoHand-> 
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sche stad Hoorn, als SCHOUTENS geboorteplaats. 
Straat Lemaire, kaap Goed Succès, Statenland, ISas-
souws-baai, Barneveïds- en Evouts - eilanden ont-
vingen toen tevens,; ongetwijfeld, hunne benamingen. 
De Engelschen hebben den naam van kaap Hoorn 
wel in dien van kaap Horn verânderd ; maar hoe 
vêle namen van dien aârd, welke den roem der 
oude Hollandsche zeevaarders al te helder deden 
schitteren j hebben zij niet aldus verwrongen of ge-
heellijk doen verdwijnen ! waarom wij dan ook van 
harte toejuichen, hetgene -, hedendaags, van meer 
dan ééne zijde gedaan wordt tôt herstel dier oude, 
regtvaardig verdiende namen; en te zondërbaarder 
moet het klinken, dat eenige geboren Hollanders den 
naam van kaap Hoorn almede nog altijd op zijn 
Engelsch blijven uitspreken. — Onze Nedërlandsche 
zeelieden, voor het overige, welke om kaap Hoorn 
varen, zullen wel niet anders, dan zich den roem-
rijken togt van SCHOVTEN en LEMAIRE hérinneren: 
maar, hetgene nog wel zoo zeer verdient opgemerkt 
te worden en in geheugenis te blijven, zijn dezer 
mannen ondernemende en cordate geest, en hun, in 
moeijelijke en gevaarlijke omstandigheden, onàfmàt-
baar geduld; welke tôt een voorbeeld van aanmoe-
diging kunnen strekken voor elkeU zeevaarder, die 
immer in het geval mogte komen, dat hem ééne van 
die zoo noodige vereischten kwame te begeven. 

Het is genoeg bekend, dat onze beide genoemde 
zeelieden dezen togt op eigene kosten ondernamen, 
en, bij die gelegenheid, ontdekten : een gedeèlte van 
den zoogenaamden gevaarlijken Archipel, of de So-
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éieteits- eilanden, voorts de Noorder-? Vrienden eilan
den , ( ook Archipel des Navigateurs genaamd, ) 
henevens eenige eilanden ten noorden van Nieuw 
Guinea. — Het is niet mindër bekend, dat zij, 
te Batavia gekomen, door den gouverneur gearres- , 
teerd werden , âls hebbende de privilegien geschon-
den, die toenmaals de Oostindische Compagnie zich 
voorbehield. — 

Wij waren nù wel den meridiaan van kaap Hoorn 
Door welke 

gepasseerd; maar het ging langzaam in het winnen van oorzaak wij 
, . i , op 60 gr. 5o 
lengte om de west, doordien de winden, met onstui-m. z.breedte 

kwamen. 

mig weder, meestal in die streek, en wel doorgaânsin 
het N. W . , bleven standhouden, zoo dat ik, op de 
lengte van 7 8° 3o' west van Greenwich, op 60? 5o( 

zuidcrbreedte kwam. Wanneer ik dan ook andermaal 
deze réize mogte onderneraen , en niet door straat Ma-
gellaan den zuideroceaan kon opzoeken , zou ik pogen, 
het eens onder den wal Opte werken, rond de zuid-
kust van Terra del Fuego. Ik verbeeld mij, dat, 
daar omstreeks, meer veranderlijke winden , mogen 
zijn te treffen , waardoor men beter zal kunnen 
koersen, en dus ook spoediger vordering in lengte 
maken. 

Op de zuidelijkste breedte, welke ik haalde, wees De Thermo-
, , 1 .- meter wees 

de thermometer van FAHRENHEIT met meer koude aan, geen onder-
dan op den acht en vijftigsten graad zuiderbreedte, warmte tus-

• -i i 1 f t • -i i * . schcn de 58 

als waar ikdeszells stand, in den morgenstond, mêt^r. en mijna 
lager, dan op 3i° , heb bevonden. breedte. 

Dat omstreeks kaap Hoorn de stroomen, bij wes-
( 1 Trekkingran 

tehjke stormen en winden, veelal om de oost trek- ^a suoom 

ken, is mij genoegzaam gebleken, door de mis-
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gissing, welke ik, reeds even bezuiden de Falklands 
eilanden , dagelijks bij,, tijdmeter, en, Wanneer de 
gelegenheid het aanbood , ook door waarnemingen 
van zon en maan of. vaste sterren ondervond. 

Mugusing, Den negentienden en. twintigsten:Januarij, toeh ik 
mtdienhoof- o p 5 g 0 2 > u i , l e r l ) r e e ( J t e e n 5 g £ 0 j e n g t e b e w e s t e n 

Œ ' * ' Greenwich, mij bevond, verbeterde ik een te oos
telijk bestek van i° x3' of tien en een kwart mijlen, 
dat mij; door den tijdmeter was gebleken, en door 
waargenomen afstand. van zon en maan werd bevestigd. 
Den vijfden Februarij,. op 60i" zuiderbreedte en 
75 J° lengte, verbeterde ik , op gelijke wijze, een 
te oostelijk bestek van 1° 4g' of dertien mijlen, en, 
op. de hoogte. van het eiland Madré de.Dios o£ 
kaap. Santiago, een dergelijk van i°, x6° of twaalf 

welke om ie
 mifien i waarna, toen wij verder om de noord kwa-

^derde.rer"men» ^ ^ §e§ i s t b e s t e k Weinig m e e r yan tijdmeter 
en bevondene lengte afweek. — Ik zal in de-ge
legenheid komen, aan te toonen, dat, meer om de 
noord, de stroomen weder eene strekking krijgen 
naar het westen. 

Ofschoon wij, bij het omwerken van kaap Hoorn, 
niets bijzonders ontmoetten, werden wij, niettemin, 
in den nacht van zes op zeven Februarij, bij gele
genheid van windstilte, op ééns zonderling verrast, 
door een geluid in de nabijheid van het schip, 
hetwelk zich achtervolgens, maar in verschillende 
rigtingen en op onderscheiden afstand van ons, van 
tijd tôt tijd herhaalde. Ik stond juist op het dek, 
in de verwachting, dat een gunstige wind zou op-. 
springen, toen, bij dit even onverwacht als ontzet-
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tend gebrul, ieder eensklaps, op zijne wijze, uit-

riep: » wat ! is da t?" Ik heb de oorzaak 
daarvan niet beter weten te verklaren , dan dat wij 
door eenig zeemonster bezocht : werden. 

Op de breedte van Isla de la Campana', waar de Gtmstigerg»-
y-17 .>. i . i i " 3 • legenheid van 

kust van Nieuw, Chili begint, ondervonden wij de j,ia de ia 

laatste stormen, welke de grimmighéid van het barre 
zuiden kenschetsten, en BU weder begon de ther> 
mometer, zoo wel als het gevoel, ons het nadereiid 
zachter klimaat aan te kondigen ; en wij liepen, in 
drie etmalen, van de 43° zuiderbreedte tôt omstreeks 
de breedte van de plaats onzer bestemming. — 
Den vierden en vijfden Maart echter hadden wij 
flaauwe koelte ; maar den zesden, met het aanbreken 

* van den dag, verlustigde zich' ons oog met het aan-
schouwen der statige Cordilleras. Wij zagen de kust Maken de 
van Chili, en den hoek van Topocalma, met diens/£'"(j aë 
uitliggende klippen, — vervolgens het hooge land rÔjTeaW1 

van Sn. Antonio, — eindelijk de kennelijke klip 
Pièdra Blanca, (witte klip,) aldus zeer eigenaardig 
genaamd, en op grooten afstand gemakkelijk te on-
derscheiden, door het omgelegene donkere land. 
Niet alleen , dat wij hier het gezellige mogten ge-
nieten van nog twee schepen , welke mede naar 
Valparaiso stevenden, maar ook de zee leverde eene 
afwisseling op, in betrekking tôt het eenzame, dat 
wij overal om de zuid hadden gevonden ; want eene 
menigte walvisschen speelde en dartelde met zoo 
veel geweld door het water, dat het mij toen niet 
verwonderde, hoe deze gedrogten zulke schade en 
bekende ongelukken aan schepen en vaartuigen kunnen 
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berokkenên, als waarvan zoo vêle voorbeelden be-
staan. — Later zal ik hiervan iets nieer mogen 
zeggen. 

Op den middag peilden wij den hoek van Coro-
milla N. ^ O. regtw. van ons ; en, ten half vier ure 
in den achtermiddag, ankerden' J wij , op vijftien 
vadem water, in de baai van Valparaisov, — voor 
de stad van dien naam, — nagenoeg tegenover den 
Resguardo. 



VIJFDE HOOFDSTUK. 

Beschrijving van winden, weder en stroomen, 

langs de oost- en westkust van Patagonie en om 

de zuidkusl van Terra del Fuego. De havens 

op het eiland Ghiloe. De baai van S". Carlos, 

laatste wijkplaats der Spanjaarden in Zuid-

Amerika. Lord COCHRANE. Wapenfeiten van 

Sennor VIDAI,. Valdivia. De Hollandsche admiraal 

BRUIN in 1653 met de zijnen vermoord. Het 

eilandje la Mocha. Conception en bezeiling 

der reede van Talcahuano. De klip Iglesia. 

Het aandoen van de baai van Valparaiso en be

schrijving der stad. Wind en weder bij ver* 

schillende jaargetijden. 

Alvorens nu van dit ons toelagchend land en deze 
haven eene beschrijving te geven, wil ik mijne voor 
mij. zelven gèhoudene aanteekeningen, betrekkelijk 
winden en stroomen langs de strekking der westkust 
van Zuid - Amerika, tusschen kaap Hoorn en den 
t^enden igraad zuiderbreedte, hier nog doen vooraf-
gaan, onder schetswijze bijvoeging van datgene, wat 
mij, gedurende de reize, van zoodanige langs deze 
vaart gelegene tusschenhavens bekend is geworden, 
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welke wel niet door mij zijn aangedaan, maar toefi> 
voor handel en zeevaart, meerder of Blinder opmer-
king schijnen te verdienen. 

winden tus- V a n k a a P Hoorn t o t 4°° zuiderbreedte waaijen de 
£ ™ n a d e w i n d e n > § e d u r - e n d e t i e n maanden van het jaar, met 
40 gr. Z.B. t r a c h t van het 'N. W. tôt het Z. W. 
Dériver va- De winden van het Z. W. loopen dikvrijls naar 

het Z. Z. Ô. ; maar die .van het N.W. zeklennaar 
het N, N. 0 . 

t e S T e t A l s d e l u c h t > b ii wihdstilteh, betrokken^raakt, 
t k ™ a h e t w e l k > i n d e z r e 'streken', gewoonlijk van^korten 
winden. duur is , dan zal het eerste zuchtje'meestal opWakke-

ren van het noorden en'N.N.Oi, hetwelk, zich dan 
hand over hand verhèffende, wefdrâ'regen aanbrengt 
en voorts eené nevelachtige lucht; welk laatste men 
echter. voornamelijk digt bij land zal aantreffen, en 
Wel zoo, dat- de voorwerpen op geene halve mijl te 

winds bij zien zijn. Wanneer.deze,koelte aanneemt, zal ook, 
aannemende . . . - i * i i nr I-WT 

koeite. naar gelang hiervan, de wind naar h e t N . W . en 
N. N. W. varierai , de regen. verrainderen, en de 
lucht gewoonlijk opklaren. 

De N.w. ^ e w m d > n u eenmaal aan het N. W. zijnde, schiet 
^ f a i g ^ d a n s p o e d i g naar het W . Z . W . , en wel doorgaans 
en' z. wf6"m e t e e n e vliegende bui, even zoo aïs men zulks 

bezuiden de kaap de Goede Hoop, en in den zooge-: 
naamden westpassaat » kan aantreffen. ; Het weder is 

Het weder r
 t i • < • i . . . 

buijigt dan buijig en meestal stormachtig, eh kan, m die 
gesteldheid, :zoo lang van het W. Z. W. aanhouden, 

waama het totdat het , meestentijds uit de Z. W.-streek,afwaait, 
rchôoBwaait.'en d e wind zùidelijker, ja zelfs wel,.door het zui

den, naar het Z.Z.O. loopt. Doch in dezeslreek 
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zal men den wind niet dikwijls, dan digt bij land, onderscheid 
en in het Z. W . van kaap Hoorn, ontmoeten, injfg,. 7̂a™d! 
welker buurt, gewoonlijk, de winden ook vaster 
streek behouden, dan wel ten oosten van gezegden 
ùithoek van Zuid-Amerika. 

Is de wind, met eene bui, van het N. W . naar Hetverdere 
het W. Z. W. gêloopen , terwijl de koelte hierop Jen̂ wind. "" 
afneemt, dan zal dezelve gewoonlijk weder, door 
het westen, naar het W. N. W. en tot het N. W. 
opkrimpen. 

Niet altijd variëren deN.W.winden, met een zoo-
genaamd uitschieten, naar h e t W . Z . W . ; maar veelal 
in den zomer, en enkele keeren in den wintçr, 
loopen dezelve naar het W-N. W. en westen, waarop 
regen volgt, en dan de wind weder N. W. wordt. 

Alleen uit de streken tusschen het W. Z. W . en 
Z. Z. O. kan men op eenige bestendigheid van den 
wind rekenen; maar uit al de andere streken blijft 
dezelve in- en uitloopende, en zonder vasten stand 
te houden. 

Zelden geschiedt he t , dat men, op deze kust, Zeidzame, 
° 7 ' r 7 maar kiacH-

den wind van het Z. O. tot het N. O. treft ; maar tige winden 
i i • i i i t v a n n e t z ,°' 

dan ook waait dezelve met kraeht, ofschoon dit vantotN.o. 
korten duur is. De voorboden van zoodanigen wind 
,zijn meestal de kalme vlagen na eene stijve koelte 
van het N. N. W . , welke dan ook wel eens, ver
gezeld van harden regen, westelijk geweest is. 

Nadat nu eenigen tijd de winden van het Z.O. tôt zij variè'nen 
het N. O. gewaaid hebben, komen dezelve gewoonlijk 
aan het N. N. O . , verliezen dan in kraeht, loopen 
gestadig aan naar het noorden, waarop de koelte 
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weder aanwakkert, en hierop de wind spoedig aan 

het N . W . staat. 
rnvioedder De menigte baaijen en eilanden, tusschen straat 

j^Z'Sun-Magellaan en het eiland .Chiloe, moeten natuurlijk van 
t^denf de invloed zijn op de winden, die hieromstreeks van uit 

den wal waaijen, zoo dat derzelver rigtïngen dan ook 

meestal door die zeeboezems en kanalen worden ge-

oostciijke wijzigd. DAMPIER vërmeldt, dat hij, in het gezigt 

nl̂ iÊR dge-vaQ de kust, met , oostelijke winden langs den wal 
troffen- zeilde. 

„ . Ik zou het echter niet aanraden, dat men, in de 
Waarop men ' ' 

echter met verwacbting van zoodanigen wind te zullen aan-
vertrouwen " i ~ 
moe*" treffen, het lând te zeer naderde ; want de N. W. 

en Z. W. zijn, op deze hoogte, gewoonlijk, en vooral 
in den winter, te krachtig, dan dat een dergelijke 
oostelijke of landwind zou kunnen doorzetten. 

In de zomermaanden (of van October tot Âpril) 
^ ^ « v ' s t a a n gemeenlijk de winden van het W . Z . W . , maar 
terujd. j n , j e overige maanden , of in den wintertijd, heér-

schen meestal de winden van het N. W. tot het 
W. Z. W . , «en zijn dan veelal verandeilijk. 

Het waait en stormt in deze streken bijna aanhou-
Aanbeveiing fo^ e Q n o g w e i û e t m e e s t e m <jen winter. De 
bi) net om- ' ° 

k7ake£i,or»d Z e e *S d a D n 0 0 § ' Z 0 ° d a t m e D J m J n e t ° m W e r ^ e D 

rond kaap Hoorn, zijn schip wel in goeden staat 
mag hebben. 

m Algeméén wil men , dat, op hoogere breedten, 
omtrent hoo- , j e wihden van het N. W* tôt Z. W. niet zoo stor-
gero breedte. 

men, en de zee hier meer gemakkelijk zijn zal, dan 

op de parallelen, riadér aan de zuidkust van Zuid-

Amerika ; en ik kan ook zeggen, dat ik , meer om 
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de zuid, en zelfs over de 6o° breedte, hahdzamer 
weder ontmoetter waarom het wel mogelijkis, dat 
het om die reden te raden mogt vallen, het zoo lang 
op 60 graden te houden, totdat men, met ruime 
zeilen, om de noord stevenen, en ver genoeg van 
de westkust zijne reis kan vervolgen; ten zij dat de 
wind zuidelijk of oostelijk wiërd : dan, natuurlijk, 
moet men koers sturen, maar vooreerst niet te noor-
delijk, om niet te na aan den wal te staan, tegen 
dat de westelijke winden weder doortasten. Ik heb 
reeds aangehaald, hoedanig de stroom om de oost 
trekt. Mogte ik zelf echter de reize om kaap Hoorn 
weder ondernemen, dan zou ik het toch eens nadér 
aan den wal, en wel in het gezigt van de kust, 
willen beproeven. 

Wanneer men nu eenmaal op de 4o° zuiderbreedte Hoa ..bi' z0" 
r "* inertijd op 40 

is gevorderd , kan men, bij zomèrtijd, in het gé-gr# Z-B\ri'no 

0 ' ' ' ' ' ° reize rerder te 

zigt van het land, (dat aan de Westkust van Zuid vervolgen. 
Amerika, door het And&y-gebergte, overal hoog is,) 
om de noord blijven voortsturen , en men zal dan 
gestadiger zuidelijkë winden aantreffen, dan verre Op 
zee, alwaar, tot zelfs nog benoordën de 3o* zuider
breedte , Veelal de zoogenàamde wëStpassaat stand 
houdt. 

De moeijelijkhedën, Welke men ondervîndt, met De tKmsceilB 

westwaarts rond . kaap Hoorn te werken , vindt men lr°*sJ; TeeIal 

L ' giuiatiger go-

weder vergoed, als men, omgekeerd, van de kust^g"heid 

vàrt Peru, of uit de Stille Zuidzee, om genoemde 
kààp naar den Ethiopischen Oceadn stevent. Zoo 
lang men in den Z.O. passaat i s , late men het, 
met voile zeilen , naar het zuiden , en tot in de 
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westelijke winden, loopen ; want het kan dan voor-
dèelig uitkomen , dat men verre van den wal zij 
om het met eenen vaststaanden zuidelijken wind 
boven kaap Hoorn te kunnen beleggen. 

o m ^ ï e ' t U i t a a n m e r k i n S > dat vêle schepen, bij het omwerken 
v.rkiesiijke van kaap Hoorn, in den winter, meer dan in den 
van den Win- ' «i»« ui ucn 
o r w e r k i ' v a n 2 0 . 1 1 1 6 ' ' ^ ^ ^ ™d™ " » * * begUnStigd, 

kaap Hoorn. zijn vêle zeelieden van gevoelen, dat men dus ook 

dien tijd van het jaar tot het omwerken van gemelde 

kaap moet verkiezen. Ook ik zou bij eene volgende 

reize, om spoediger in de Stille Zuidzee te komen, 

de voorkeur geven aan den meergevorderden winter-

De lange tijd: maar het blijft eene waarheid, dat de lange 
nachten ge- , . , ' o 

vaarUjk, we-nachten (vooral bij eenen gunstigen wind, die de 
gens het ij(. i , . , . . , ° ' 

gelegenheid aanbiedt, van, met snelle vaart, koers 
te kunnen sturen,) hoogst zorgelijk zijn, wanneer 
tevens het ijs, van het zuiden, naar het scheeps-
vaarwater gezet wordt; en het is niet te bepalen, 
hoe velen der schepen, welke bij kaap Hoorn ver-
mist zijn, het noodiottige daarvan hebben onder-
vonden. Onderscheidene voorbeelden van eenen 
ernstigen aard zijn mij desaangaande verhaald ge-
worden, — onder anderen van eene Spaansche kor
vet, die, reeds op de hoogte der Falklands eilanden, 
eensklaps, des nachts van den dertienden Julij, voor 
eenige aan elkander geslotene ijsbergen optornde. Ge-
lukkig, dat het heldere maanlicht op deze ijsrotsen 
hem tijdig genoeg waarschuwde, om het dreigende 
onheil van zijn schip te voorkomen. Deze ontzag-
gelijke ijsgevaarten slaken zoo hoog bovén de opper-
ylakte der zee uit, dat dezelve eenen terugdrijvenden 
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wind veroorzaakten , waardoor de zeilen van het 
schip eensklaps tegenlagen. Men zal uit dien hoofde, 
bijaldien men kaap Hoorn in den wintertijd omwerkt, 
wél doen met, (even als de zeelieden, die des win-
ters over de New Foundland's banken varen, en 
omgekeerd de zbodanigen, die den golfstroom op 
de kust van Florida willen verkennen (*),) den 
thermometer, indien die niet reeds onder het vries- Nnttîg ge-
punt staat, gestadig te raadplegen, ten einde, bij 5SS^SrtS 
eene spoedige daling van het kwik, — en ook door 
het plotselijke gevoel van vermeerderde koude ge-
waarschuwd, welke naderende ijsbergen of velden 
kunnen veroorzaken , — tijdig uit te kijken, en , 
naar omstandigheden, voorzigtig te handelen. 

De luchtgesteldheid om kaap Hoorn is altijd guur Lnchtgesieid-
en doorgaande koud; meestentijds hadden wij bijna JHL/T»? ™? 

een voet dikte snëeuw aan lij op het dek, en het is eerst 
op de hoogte van Madré de Dios, dat men zachtere Wordt Hj 
temperatuur ondervinden en dan allengs ook een meer DÎM zachter. 
aangenaam klimaat zal oploopen. Reeds bij het 

(*) Men -weet, dat uit de golf van Mexico, om het rif van 
Florida, een stroom noordwaarts, langs de oostkust van dat 
land, zich boogswijze naar het oosten in den Atlantischen 
oceaan verspreidt. Dewijl nu het water Van dien stroom 
grootendeels van uit de gezengde luchtstreek gedreven -wordt, 
met eene snelheid in loop van drie à twee en eene halve mijl 
per wacht, brcngt hetzelve een verschil van -warmte mede, 
in vergelijking met de zee, -waarin het zich uitstort ; en het 
is dus niet onnatuurlijk, dat men aan de temperatuur der 
laatste kan ontdekken, of men zich werkelijk in dien golfstroom 
bevindt, waarvcor de zeelieden dan veelal den thermometer 
te baat nemen. 

I. 12 
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eiland Chiloe bemerkt men eene wisseling van jaar-
getijden, waarbij de winter zelden zoo streng wordt, 
dat de gevallene sneeuw in de bewoonde streken 
blijft liggen. Echter is het weder dan zeer vochtig 
en stormachtig'', meestal van het N.N. O en N.N.W. 

Het weder Met zuidelijke winden blijft het droPg en de lucht 
bij Zuidelijke . 
winden. heldei*. 

De geheele westkust van Zuid-Amerika, van.het 
land Terra del Fuego af tot even benoordën de Ai" 
zuiderbreedte , vormt eene door het geheugen bijna 
niet te onthouden massa van eilandjes, schiereilân-i 
den , baaijen, kommen, straten enz., die dus niet 
onnatuurlijk wëder eene menigte havens daarstellen. 

De eersten echter dezer havens, waarin men weder 
kenmerken van beschaving zal vinden, en welke 
tevens voor handel en zeevaart weder meer in aan-
mërking komen , zijn die van het groote eiland 

•'• Chiloe, hetwelk er drie bezit, waarvan têgenwoordig 
.. : v ; dg voornaâmsfë is die van Sn. Carlos, gelegen aan 

dën wésthoek der noOrdkust van gezegd eiland. —'• 
In 1790 werd dezelve, op last van den koning van 
Spanje, door de Spaansche oorlogschepen Descubierta 
en Atrëvidà opgeriorrien, en een plan daarvan ge-
maak^, hetwelk sedert ajgemeen tot geleiding dient 
voor derwaarts bestemde schepen. Ingevolge hetzelye 
is het fort S'*. Carlos gelegen o p 4 i ° 5 i ' 5o" zuider
breedte, en 670 56f 5o",west van Cadix of 7.3° 53' i 5" 
west van Greenwich.' Bij nieuwe en voile maan is 
het er ten elf en een half uur hoog water; het getij, 
welk zes uur op- en nedprloopt, rijst, bij den 
spring, zestien en een half, e n , gewoonlijk, tot 
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dertien en een half voet; de. miswijzing was destijds 
ï8° noordoostering. Aan den oosthoek op de noord-
kust vindt men eene tweede haven, Chacao ge
naamd , welke weleer de voornaamste was, en , als 
zoodanige, ook de vestingwerken bevatte voor het 
garnizoen ter besckecming van het eiland. Behalve 
Chacoa, toenmaals aïs eene stad aangemerkt, is er 
eene derde en mimer e haven , Calbuco gehëeten, en 
op de kaart aangeteekend als baai de Castro. Dit 
eiland voerde weleer handel, als uitgaande artikëlen, 
in hout, hetwelk als ongemeen deugdzaara beschouwd 
Werd voor het timmeren van schepen, — voorts in 
wollen stoffen, aldaar vervaardîgd, als ponchons, 
beddedekens enz., benevens in hammen, die men er 
bijzonder smakelijk weet te zouten en te rooken, 
en welke langs de geheele kust van Zuid ^Amerika 
zeer gewild zijn, — eindelijk in eene soort van ge^ 
droogde sardijnvischjes, die men , over de geheele 
zuidzee , alléén in de golf van dit eiland, of ten 
oosten van hetzelve, aan treft. 

Toen Lord, COCHRANE, — welke de vloot van 
Chili, tijdens. den strijd van dezen staat voor zijne 
onafhankelijkheid van Spanje , als admiraal kom-
mandeerde, — na meerdere behaalde overwinnin-
gen , den dertienden Februarij 1820 , met den 
schoener Montezuma, waarop hij zijne vlag had, en 
met het schip de Dohres, naar het eiland Chiloe 
vertrok, om het, van onder het Spaansche juk , 
voor de vrijheidsgezinden te vermeesteren , bevond 
zich mijn passagier, de heer VIDAI , als luitenant bij 
de daartoe medegevoerde troepen, en had het bevel 

1 2 * 
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over een détachement van vier en twintig soldaten. 
Dewijl deszelfs wapenfeiten bij de omwenteling van 
zijn vaderland openlijk vermeld zijn geworden, kan 
ik niet nalatën, hierbij aan te halen, dat hij, bij 
deze onderneming,, welke echter als eenê mislukking 
voor Lord COCHRANE uitviel, manmoedig de hoogte 
beklom, waarop het kasteel Corona was gelegen; 
maar , door een goed gerigt schrootschot van de 
Spanjaarden, elf van zijne manschap getroffen wer
den , waardoor hij genoodzaakt was, te wijken. 
VIDAI bragt, van deze elf man, slechts drie gebles-
seerden met . zich terug. Ook MIIXER , later , bij 
het bevrijden van Peru, met zoo veel roerri bekend 
geworden, raakte, bij deze zelfde gelegenheid , ge-
kwetst^ door een schrootschot in de dij. De ge-
schiedenis vernieldt, dat de inboorlingen van Chiloe, 
dppr eenige priesters ondersteund en aangemoedigd, 
alsnog ijverig toegedaan bleven aan de zaak van 
Spanje, en dat Lord COCHRANE het dan ook, op dit 
oogenblik, nog geen' tijd oordeelde, zijne krach-
ten, tegen dien algemeenen wederstand, verder te 
beproeven, maar den aftogt der manschap beval, 
welke, met sloepen, in goede orde volbragt werd. 

Het eiland Chiloe zal , ten allen tijde, daardoor 
eenige i gedenkwaardigheid blijven behouden , dat 
hetzelve, nadat al de staten van Zuid-Amerika zich 
vrijgevochten en van zijne Katholijke Majesteit onaf-
hankelijk verklaard hadden, nog tot de laatste wijk-
plaats verstrekte voor de ongelukkige vervolgde Span
jaarden , d i e , door de nederlaag van Chacabuco, 
onder . den generaal SANCHES , genoodzaakt werden, 
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op Conception terug te trekken, hetwelk zij mede-
ontruimen moesten > om eindelijk, door het Ghileen-' 
sche eskader onder Lord COCHRANE ook uit Valdivia 
verjaagd , in de vestingwerken van de baai van 
Sn. Carlos den aanval diens vlootvoogds te verduren.' 
Zij hielden zich hier si aan de tôt in het laatst van 
het jaar 1825, toen, den zeven en twintigsten No-' 
vember, de Chileensche vloot, geconvoyeerd door 
de fregatten O' Higgins en Lantaro, van Valparaiso 
onder zeil ging, met drie duizend vijf honderd soir-
daten aan boord, welke het eiland Chiloe, ten voor-
deele van genoemde republiek, bemagtigden. De 
Spanjaarden gaven zich, bij capitulatie, aan de vrij-
heidsgezinden over; en aldus werd de laatste stan-
daard weggerukt, welke, in Zuid-Amerika, door de 
Spaansche kroon was gehandhaafd. 

De volgende haven, die, zoo wel voor handel als 
zeevaart, eenige opmerking verdient, is die van 
Valdivia, waarvan in 1788, door Don JOSE MORALEDA , 
een uitvoerig plan gemaakt en in het licht is gegeven, 
hetwelk, om deszelfs naauwkeurigheid , in allen deela 
mag aangeprezen worden voor schepen, die naar deze 
haven bestemd zijn. Het fort S". Carlos, ook hier 
voorkomende onder de sterkteu, is gelegen, volgens 
gezegd plan, op 39°5o ;7" zuiderbreedte, en 67°i7' 
lengte van Cadix (of 73° 34' 35" west van Green-
Ytich;) bij het binnenzeilen zal men, den hoek van 
Morro Gonzalo gepasseerd zijnde, hetzelve weldra 
aan stuurboord ontdekken. — Mijne verdere aanteeker 
ningen, betrekkelijk het aandoen van deze haven, 
houde ik, dewijl dezelve niet op eigen waarneminr 
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gen, maar alleen op mededeelingen van andere zee
lieden gegrond zijn, om die reden (even als vroeger 
die betreffende de baai «S». Carlos op het eiland 
Chiloe) liever achterwege, en geloof, dat de Lezer, 
in het algemeen, meer zal gediend zijn met de hier 
volgende plaatsbeschrijvende en historiële bijzonder-
heden, Valdivia betreffende, welker opneming nog 
ik te dezer plaatse niet ongepast achttc. 

Valdivia moet, zoo door de natuurlijke gedaante 
van hét land, als door de hier aangelegde fortifica-
tien, bijzonder sterk zijn, zoo dat het , indien het 
geschut op de batterijen met beleid bediend wordt, 
veel moeite, volk en schepen zou kosten, den ingang 
te dwihgen. De vruchtbaarheid, zoo wel als de 
gezondë luchtgesteldheid , wordt er bijzonder ge-
roemd. De omstreken zijn boschrijk, en Ieveren 
vooral eene fraaije soort deugdzaam timmerhout op , 
onder welke voornamelijk uitmunten de witte en 
roode céder. Vôorts heeft men er menigerlei heer-
lijke vruchten, grPenten, ook wijn. De baai en de 
rivieren zijn rijk aan eene groote verscheidenheid 
van smàkelijken visch. De inwoners bestaan meestal 
uit Spaànsche kreolen, en zijn bij uitstek gastvrij ; 
zij verheugen zich wanneer vreemde scheperi binnen. 
komen. Ofschoon Valdivia weinig bezocht wordt, 
kan een schip zich aldaar uitmuntend van brand-
hout, levensmiddelen en water voorzien. Ook is er 
goede gelegenheid, om een schip te timmeren; 
maar op goede wërklieden valt niet veel te rekenen. 

Omstreeks het midden der zeventiende eeuw schijnt 
Valdivia bezocht te zijn geworden door Hollanders, 
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van welke de inwoners voorgeven, dat dezelve, 
onder zekeren admiraal BRUIN , zich aan de rivier 
hebben willen vestigen ; gelijk men daarvan nog 
ov.erblijfsels aantoont, bestaande in vervallen bak-
ovens, welke nog altijd den naam dragen van hornos 
de los Olandeses (ovens der Hollanders). Verder 
vermeldt de overlevering, dat de Indianen van 
Araucan, welke te dier tijd gezworen hadden, hun-
nen grond van aile vreemdelingen te eenen maal 
zuiver te houden, deze onze landgenooten kwamen 
overvallen en hen allen vermoordden ; als ook, dat, 
vijf jaren vroeger , eenige schipbreukelingen van 
eenen Hollandschen bodem, die zich op het naburige 
eilandje la Mocha gered hadden, een gelijk treurig 
lot ondergingen, door dezelfde moordzuchtige woede. 

Het was weder Lord COCHRANE, door wien Spanje 
ook Valdivia verloor, en onder de banieren der 
vrijheidsgezinden zag brengéh. Den tweeden Februarij 
1820 verscheen deze admiraal, met zijn schip O'Hig-
gins, den brik Intrépide en den schoener Montezuma, 
voor de baai, —• scheepte, ten zuiden van Punta 
Gâtera,, al de tot de landing îbestémde troepen op 
de twee laatstgenoemde vaartuigen in, — begaf zich 
persoonlijk aan boord van den schoener, en kwam, 
tegen zonnenondergang, ten anker bij de kleine baai 
Aguada Ingles. Onder de het landingsvolk aan-
voerénde officieren bevond zich ook weder mijn 
passagier VIDAI, , die, met een détachement van zes 
en twintig soldaten, benevens eenen serjant, de 
batterijen van Sn. iCarlos, onder het ::geleiqe van 
eenen gids en begunstigd door de duisternis, welkè 
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den Spanjaarden de sterkte van den vijand, bij deze 
overrompeling, niet kon doen onderkennen, moedig 
besprong en de bezetting op de vlugt joeg. De ver-
warring was zoo groot, dat twee officieren van 
dezelve bij VIDAL kwamen vragen : » waarom men 
» op hen vuurde ? — Zij waren immers landslieden, 
» en behoorden niet tôt de opstandelingen —" maar 
» VIDAL antwoordde hun : » ik vraag u verschoo-
» ning : gij behoort thans tot de insurgenten, en 
» zijt mijne gevangenen." De Spaansche officieren, 
die nu begrepen, hoe de zaak gesteld was, gaven 
onmiddellijk hunne degens over. Op dat oogenblik 
echter kwam de kapitein der revolutionairen, ERE-
SEANO, met veertig matrozen, het fort mede binnen ; 
en deze onmensch schoot ijlings toe, en vermoordde 
koelbloedig de beide gevangene officieren. VIDAL, 

welke, als van ondergeschikten rang, deze schand-
daad niet had kunnen "belelten, en evenmin door 
allen tegenweer en bedreigingen iets vermogt uit te 
werken, verzekerde nogtans, dat hij , op een ander 
tijdstip, dit gruwelbedrijf niet ongewroken zou laten. 
Hij verliet daarop ERESEANO; vervolgde, met zijne 
dappere soldaten, den vliedenden vijand; nam ook 
nog het fort Amargos, bènevens de batterij Cho-
rocamayo, en trok, met zijne manschap, mede het 
eerste over den brug van het kasteel del Coral, en 
ook dit fort binnen. In den tijd van vijf uren 
waren de vrijheidsgezinden meeste r van al de bat-
terijen aan den westkant der baai. — Den derden 
daarop volgenden dag ankerde de admiraal met zijn 
schip O' Higgins, ondèr Spaansche vlag, aan der-
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zelver ingang , omstreeks het fort S». Carlos. De 
Spanjaarden verheugden zich reeds met het ontdekken 
van een koningsschip ; maar, toen zi j , na het hij— 
schen van een verkenningssein, geen antwoord ont-
vingen van den O'Higgins, ontdekten zij hunne 
dwaling, waardoor in het kasteel de Niébla, aan 
den oostkant gelegen , eene dusdanige , plotselijke 
verwarring ontstond, dat de soldaten in aller ijl de 
de vlugt namen. De O' Higgins bleef niet in ge-
breke, zich, zoo spoedig mogelijk, deze beweging 
van de Spanjaarden ten nutte te maken; maar zond, 
bijna gelijktijdig, zijne gewapende sloepen met de-
tachementen aan boord, welke dan ook, zonder veel 
tegenstand, dit kasteel in bezit namen. De overige 
batterijen, zoo als die van Manzera enz., vielen 
hierop spoedig achtervolgens in handen der republi-
keinen. In de baai vond men nog het schip Dolo-
res, dat reeds vroeger tot de vrijheidsgezinden be-
hoord en de Chileensche vlag gevoerd had, maar 
later, op de reede van Talcahuano, door een gedeelle 
der équipage hernomen geworden, en, als zoodanig, 
naar de haven van Araucan gezeild was; bij welke 
gelegenheid de in de geschiedenis dezer revolutie be-
ruchte BENAVIDES, in het bijzonder, weder blijk gaf 
van zijne woeste wreedheid, daar hij , dadelijk na 
aankomst van dit vaartuig, al de , zich aan boord 
bevindende, overmeesterde vrijheidsgezinden op het 
strand deed doodschieten. Een kind, bij dit afschu-
welijk bedrijf tegenwoordig, begon door afgrijzen te 
schreeuwen ; BENAVIDES keerde zich naar hetzelve, 
en sloeg het, met eenen stok, de hersens in. 
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de baai van Conception wil binnenloopen, zal men 
zich te ver-het best doen met zich bij het eiland St<*. Maria te 

kennenbijhet 

ciiand Si», verkennen, welks noordhoek gelegen is op 37° i ' 
Maria. 

zuiderbreedte en 73° 4 i ' westerlengte van Greenwich, 
doch welk men echter niet te na, maar wel op 
twee en eene halve a drie mijlen afstands, dient te 
passeren. De koers valt dan N. O. t. O. % O. misw. k. 
(of N. O. regtw.), waarbij men de twee bergen 

las Teta* de las Tetas de Biobio (de tepels van Biobio - rivier) te 
Biobio. ' . 

zien krijgt. Deze twee, ten noorden aan de mon
ding van genoemde rivier, op een schierëiland ge-
legene bergen zijn , door derzelver kennelijke, 
gelijksoortige gedaante, Pnmisbare baken in zee voor 
schepen, die de baai van Conception aandoen. 1 

Als men van Sla. Maria acht a negen mijlen op 
gezegden koers gezeild is, zal men reeds het eiland 

Het eihaa. Quiriquina zien naar buiten komen. Dit eiland, in 
Quiriquina , , i i. • i • „ i i 

den mond van de baai gelegen, en iets lager dan 
maakt twee de vaste wal, formeert twee vaarwaters naar de 
vaarwaters, 

reede voor de stad Talcahuano, van welken het 
het oostelijke oostelijkste is te verkiezen, als hebbende ruim vier-

maal de breedte van het wèstelijkste, hetwelk daar-
enboven uitliggende klippen heeft aan den westwal, 

Een rifaan en een ver uitstekend rif, aan den zuidwesthoek van 
denZ.W.hoek . , . , , « , . , , , , . , 

van dit eiland. gezegd eiland. Ook aan den oostkant van hetzelrde 
eiland strekt zich een rif, dat reeds begint aan den 
eersten hoek, bij het zandige strand, en, nog op 
eenen halven kabel om de oost, slechts drie en een 
kwart vadem (op het meest) water heeft; waarop dan 
spoedig eene diepte van dertien vadem volgt. lsla 

strekking van Quiriquina is, noord en zuid gestrekt, nagenoeg 
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drie Engelsche mijlen lang, en, oost en west, circa 
eene Engelsche mijl breed. Het heeft, om den zui-
delijken, zandigen hoek, Punta Arena genaamd, 

eene voor de noordelijke winden beschutte anker- ^ ^ p 1 ^ 
plaats, in negen tot zes vadem slijkgrond. Arena. 

Den noordelijksten hoek van het westland der baai 
genaderd zijnde, zal men de klip Romper Ollas TieWvRom-
ontwaren, welke aan een rif, W« N. W. gestrekt, 
drie kwart mijl van den wal ligt. Deze klip Joope 
men niet te na, en brenge,den noordelijksten hoek 
van het eiland Quiriquina, Punta Pajaros Ninos ge- Den hoek 
naamd, bezuiden het oosten, of wel O. £ Z. ; terwijl noT n̂let tê 
men dan, dien hoek op stuurboordsboeg houdende,11" °°^ea' 
naar de ooster-passage kan stevenen. Ter vermijding Wat verder 
van uitliggende klippen moét men, bij het oploevente betrachten* 
om de zuid, Punta Pajaros Ninos niet te na aan-
loopen ; te minder daar men, bij het omzeilen van 
dit eiland, den oostwal van hetzelve volstrekt niet 
-digter mag naderen, dan op eene goede halve mijl 
afstands, om vrij te blijven van het zoo even aangedui-
de rif. — Toen, den acht en twintigsten Januarij 1820, 
Lord COCHRANE van Conception vertrok, met zijne 
vroeger reeds vermelde expeditie ter bemagtiging van 
Valdivia, begaf deze admiraal, terwijl zijn smaldeel, 
bestaahde uit de O' Higgins enz., onder zeil was, 
zich ter rust, en liet de zorg over aan den wacht-
hebbenden officier. Het bevestigde zich; bij deze ge
legenheid , maar al te zeer, dat the noble Lord, die zoo 
veel belangeloozen ijver voor de republikeinsche staten 
aan den dag legde, in de daad reden gehad heeft, 
zich te ergereû over de slechte discipline en pligt-
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betrachting, welke zijne onderhoorigen, meestal uit 
een zamenraapsel van vreemdelingen bestaande, ten 
zijnen aanzien in het oog hielden : want de wachtheb» 
bende officier had de stoutheid, zijnen post te verlaten 
en zich mede ter ruste te begeven, het schip toe-
vertrouwende aan eenen kadet; waardoor hetzelve, 
op het meervermelde rif aan den oostkant van het 
eiland Quiriquina, aan den grond zeilde. Natuurlijk 
had de schok, welken de O' Higgins onderging, een 
oogenblikkelijk naar boven stuiven van al het scheeps* 
volk ten gevolge ; en het eerste bevond: zich daar-
onder de Lord zelve, die, half gekleed, naar het 
dek vloog, en , zonder lang beraad, oogenblikke
lijk doëlmatige orders gaf lot het uitbrengen van 
ankers en kabeltPuwen: waardoor men het schip 
dan ook weder vlot kreeg, echter zeer beschadigd, 
daar het water reed6 tot drie voet hoogte bij de 
pomp gerezen was, en de stukkenhout, welke kwamen 
boven drijven, bewezen , d a t de kiel veel geleden had. 
Aile man Wëtd dadelijk met ailes in het werk gesteld, 
om het aangroeijen van het water meester te blijven : 
maar de timmerman berigtte, een half uur daarna, 
aan den admiraal, dat het water bij de pomp niet 
vermindèrdé. » Vermeerdert het dan ?" vraagde Lord 
COCHRANE. » NeenJ" was het antwoord. » Goed,v 

zeide de sfoutmoedig besloten vlootvoogd: » stuur 
dan koers naar zee/? 

Verdere koers Heeft men nu eenmaal Punta Arena west van 
"jcrena?""*"zica, dan kan men meer om de west halen, totdat 

men den oostWal- van het eiland Quiriquina noorden 
heeft ; stuur dan, aandachtig op die peiling hou-
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dende, regt zuiden, waarbij men meestal elf vadem 
slijkgrond zal looden : en , Wanneer dan de stad 
Talcahuano in het W . t. Z. van u ligt, kan men regt «et bezeiien 

. - der reedo, 

op de reede aansturen, en ankeren m zeven ot zes 
vadem slijkgrond. Wegens de droogte, die zich op 
eenen kabel lengte uit den wal strekt, moeten groote 
schepen het niet op rainder diepte aanloopen. Des 
zomers lagen eertijds de schepen, aan den anderen 
kant der baai, voor de in het zuidoosten derzelve 
gelegen hebbende stad Pencq, (thans Oud-Conception 
genaamd,) die echter, in 1751, door aardbeving 
verwoest is, en slechts ruïnen zigtbaar laat. In dit 
jaa.rgetijde blijft de reede van Talcahuano gemeenlijk 
kalm ; maar in den winter staat er, met noordèlijke 
stormen, eene dusdanige hooge zee en deining in de 
baai, dat vaartuigen, gedurende eenige dagën, bij 
geene mogelijkheîd kunnen Ianden. Ook om deze met bestem-
baai «aan të doen, moet men, van de zuid komen de, Conception 
de kust naderen, wegeus de meerdëre kans, VaU zeilen. 
zuidelijke winden te zullen aantreffen ; terwijl men, 
op vijf en veertig a vijftig Duitsche mijlen' van den 
Wal, noordèlijke winden zou kunnen tegenhebben. 

De baai van Conception is bijzonder geschïkt voor 
schepen, die er zich van levensmiddelën en brandhout 
voorzien'willen. Men vindt er overvloed van run-
deren ,• wier vleesch, oplettend en naar behoorett 
gezPuten, zich even goed laat bewaren als het pe-
këlvleësch van Europa, alsmede schapen , pluimvëë 
enz. , waarom het, als men van deze haven om de 
noord, en bijzonder langs de kust van PerU, wil', 
raadzaam i s , zich van ailes dienaangaande rijkelijk te 
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provianderen , dewijl men het hier tegen spotprijs kan 
verkrijgen, en de levensmiddelen op de kusten van 
Peru ongehoord duur zijn. — FREZIER, een Fransch 
officier bij de génie, heeft van de baai van Con
ception, in 1713, een plan vervaardigd, hetwelk de 
Engelschen en Franschen nog altijd schijnen te 
volgen. 

Weinig wordt Conception bezocht door vreemde 
schepen van uit Europa, als welke aldaar, om zoo 
te zeggen, geene markt vinden voor de artikëlen, 
die men gewoonlijk aanbrengt. Alleen wordt deze 
haven aangedaan door kustvaarders van Peru en 
Chili , en door enkele schepen, naar Talcahuano 
bevracht, om van daar granen te halen, waarvan het 
land zoo overvloedig voorzien i s , dat, volgens ge-
tuigenis reeds van Don ANTONIO DE ULLOA , eene 
enkele in het wild opgeschoten struik, door hem 
gezien, zoo vêle halmen opschoot, dat men boven 
aan dezelve vier en dertig aren kon tellen, waarvan 
de voornaamsten drie, en de overige vier ten minste 
twee duim lang waren. 

Het eigenlijke tegenwoordige Conception i s , circa 
negen mijlen van de stad Talcahuano, zuidwaarts 
gelegen, aan de rivier Riobio, alwaar hetzelve in 
1763 gebouwd werd, na de verwoesting van het nog 
meer door de zee wel verzwolgene, dan door de 
aardbeving verdelgde Penco. De nieuw herbouwde 
stad heeft, door hare ligging aan genoemde rivier, 
eene gemakkelijke gemeenschâp en handel met de 
binnenlanden, of de Indianen van Araucan : maar de 
uit te voeren goederen moeten van daar al te maai 
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over Talcahuano , dewijl niet dan sloepen en plat-
boomers den mond der Biobio kunnen. bevaren. — 
Deze rivier, overigens, neemt haren oorsprong uit 
het Cordilleras-gebergte, in het land van Araucan, 
dat daar van de republiek van Chili wordt gescheiden 
door een fort, San Pedro genaamd, juist gelegen op 
eene hoogte, àlwaar de rivier het beste te bevaren, 
en nagenoeg eene halve mijl breed is. 

San Pedro werd meermaals door de Indianen van 
Araucan hernomen en > geslecht, en was , bij den 
Spaanschen oorlog, mede beurtelings aan de konings-
gezinden en patriotten. In 1818 ontruimden de 
Spanjaarden , onder den generaal SANCHES , Con
ception en Talcahuano, en trokken, over de Biobio 
en het Araucansche grondgebied , naar Valdivia, 
nadat zij de beide steden geplunderd en de kerken 
van de meest kostbare voorwerpen beroofd hadden. 
BENAVIDES echter bleef met eenige Spanjaarden in 
Araucan achter, alwaar deze de groptste gruwelen 
bedreven, om hunnen bloeddorst en wellust pp aile 
mogelijke wijze te boeten. 

Op Conception volgt geene andere haven, die hier raiparaùo. 
in aanmerking kan komen, dan die van Valparaiso; 
en deze is tevens de voornaamste van de tegcnwoor-
dige republiek van Chili. 

Men kan dan weder de kust houden ; terwijl de Koers lang» 
de kust. 

regtw. koers zijn zal N. t. O. S O. , met eene verheid 
Van zeven en vijftig en drie kwart mijlen. Maar 
omstreeks de 34° zuiderbreedte moet men den wal 
niet na aanloopen", en uitkijken naar de klippen opK1;ppeI1 nn 

den hoek van Topoealma ; zijnde een rif van viër T<y°calma' 

I. 13 
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-Engelsche mijlen uitgestrektheid, en in de Spaansche 
kaart als Bajos de T&poCakna aangeteekend. 

Jleeds voordat men echter zoo ver#e js, gekomen., 
zal het niet onbëlangrijk zijn, eenige. aandacht te 
verleenen aan eene zonderlinge graauw marnierachtige 

Klip igiesia. kl ip, bij de Spanjaarden ej.Jgtesmù(de kerk) ge
naamd, welke, afgegcheiden van het land), is .gelegen 
op 34° 5 i ' zuiderbreedte, en omstreeks eene groote 
één achtste mijl van de rivier Moulé* Dçzp klip, die 
zich nagenoeg vijf en zeventig h tachtig voet boven 
de oppervlakte der zee verheft, en, oost en west 
gestrekt, twee honderd dertig voet hmgte mag ber 
vatten , is door de natuur, tot op een derde van 
derzelver uitwepdigè grootte., uitgehold tpt eene 
veelzins merkwaardige spelonk, welke drie poprtea 
heeft van geëvenredigde hoogte en breedte ,;-.->— e'éne 
aan de westzijde, waar de zee, als architekte van 
deze watergrot, met statige bedaardheid binnenwan-
delt, en dan, door de twee andere,, tegenoverstaande 
poorten, met een schuiménd hekleedsel weder uit-
stort. Dit natuurgewelf in den Zuider,S0lem Oceaan 
dient tôt verblijf van een aantal robben, wier gehuil 
in de holte van hetzelve misbaarlijk weêrgajmt, en 
tegen den nàbijzijnden vasten wal terugkaàtst; ter
wijl de kruin van deze Iglesia ,als eeuwigdurend 
schijnt belegerd door eene menigte van witte see-
vogels, die, in eene .géstadigê beweging en onrust * 
zonder ophouden heen en weder trekken, en, dpor 
hun krassend en schel geschreeuw, het aas aan de 

, , ; ; , robben vinnig betwisteri, De verschillendegelujdes, 
die de wind , bij zijnen afwisselenden val tegen de 
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steile kust en dopr dp hplen van d,ezçn zeetempel, 
yeroprzaakt, leveren , vereenigd met de gelijkmatige 
hrandingslagen van den onyermpeideu pceaan en de 
jnuzijk yan robben en .yogels, al dp partijen lot het 
yplie ,orchest van een zeeconcert,. — Op den ge-
gisten afstajnd van eenen grand meer ten noorden, 
vindt men, onder den wal , eene gehjksoortige 
rots, bekend bij: de inwoners .ondejr den naam yan 
Iglesia de Rosario. 

Na den hoek ,yan Topocalma neen>$ nu het land 
pêne meer oostelijke bogt, met de Aftçs d,e San An- Alton de San 
tfinio aan dezelve, zijnde hoog, donker voorland, ntoru°* 
met geele zandyjakken pf slranden aan deszelfs voet, 
en daardoor gemakkelijk te veikenncn. Meer echter 
zal in het pog vallep de dàarpp vplgendp, en mede 
reeds vermelde Pièdra Blanca, (zeer verre uit .zee 
Je zien;) waarna het land ajlengs lager 'aflciopt, tôt 
aan eenen duidelijk zigtbaren, verheven' heuyel, 
Morro del Obispo genaamd , welken men niet beter, „Morro dei 

' . . , ' . • i " \ ' . . 7 Obispo, 

dan onder de ;gedaante van eene tprenkjLok , z;ch 
kan vpprstellpn, en die dan ppk, naar mijn gevoe-
len, een der heste geleimerken ppjeyert, toi het 
aand-oen der haven. van Valparaiso, 

; De in ,zee aflpopfindp noordzijde van dezen heu-
yel vormt Kden hoek van Coromdla ; na jwelkeu het 
Jand andermaal eene klejne oostelijke bogt heeft", 
met eene bergklpof, Quebrada de Ulloa, en in welk« 
bogt een eilandje of eene klip l igt , FareUo del 
Çbispç, Daarop volgt een noordelijker hoek, met 
uithggende .khppeo, Punta de Çuraoma;• geheetén;; Punta g, 
waarpp het land nogmaaU eene diepte ver krijgt,Curmma ' 

1 3 * 
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Ensenada de la Lagunilla, en welke men ook de 
valsche baai zou kunnen noemen: terwijl eindelijk, 
in het N. O. \ O . , en , nagenoeg ééne en eene halve 
Duitsche mijl van Punta de Curaoma, Punta de 

Vai^taiio0J^alparcdso z^ca z a l opdoen, wëlke, met het tegen-
overiiggend oostelijk land (het gebergte las siete 
Hermanas) de baai van dien naam formeert. 

N. O . , op eenen halven kabel lengte van den 
hoek van Valparaiso, ligt eene klip, in de Spaansche 

K&setByo. kaarten als el Bajo aangeteekend. Met flaauwe 
koelte of kans op stilte moet men deze klip niet te 
na nemen ; want, door de deining aan den mond 
der baai, kan een.schip op dezelve vervallen, waar
bij het presenteren van een anker weinig zou baten, 
dewijl he t , na aan den Bajo, dermate diep is, dat 
men er bezwaarlijk ankèrgrond zal vihdëm 

Den hoek van Valparaiso genaderd zijnde, krijgt 
men weldra de baai open, en ziet dan het eerste de 
oorlogschepen, geankerd op de buitenreede ; gelijk 
wij dan ook het Engelsche linieschip the PVellesley 
ontwaarden, dat van Bombay > door straat van 
Diemen en om Nieuw Zeeland, naar deze haven was 
gekomen, en aldus de reis om de wereld maakte. 
Terwijl de baai zich al meer en meer voor het oog 
opent, zal zich dan ook weldra de zoogënaamdé 
Almendral (amandeltuin) vertbonen; waarop de stad 
Valparaiso verschijnt, met de daarvoor gelegene 
koopvaardijschepen. 

Het binnen- g-- ^ t binnenzeilen der baai in de zomermaanden, 
eenen der -* , ' 
b a 4 i » als wanneer de winden van het Z . W . en Z. Z. W . 

staan, moet men zoo na mogelijk den weslwal hou-
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d'en j maar achtgeven op de klippen, gelegen om
streeks Castillo Viejo (oud kasteel,) zijnde eene 
sterkte of batterij, benoordën de stad: want, als 
men, in dezen tijd van het jaar, den hoek van 
Valparaiso of el Bajo op te verren afstand pas* 
seert, kan het gemakkelijk gebeuren , dat men vooi 
den avond, als wanneer het gewoonlijk stil wordt, 
nog geenen ankèrgrond heeft, en dus- weder naar 
buiten wordt gedreven ;. waardoor niet zelden sche--
pen dagen aanée'n gelaveerd hebben, om weder 
boven's winds op te werken, en de reede te halen. 
En zulks zal dan nog zelden aan slecht bezeilde 
schepen gelukken : waarom het zoodanigen, bij het 
te laag komen, nog eer valt te raden, het , gedu
rende den dag, met kraeht van zeil voor de baai 
over en weder te houden , totdat des avonds de 
Z. W. begint te verflaauwen, als wanneer men zor-
gen moet, ankèrgrond te verkrijgen onder den oost-
wal, om des morgens, met den landwind of zoo-
genaamden concon, de reede te kunnen hezeilen. —• 
De gewone rijzing en val van het water in de baai 
teekent van zes tot zeven voet, en zij kan over 
hare geheele uitgestrektheid bevaren worden , met 
achtgeving echter, dat men, bij het binnenlaveren, 
den oostwai niet te na aanloope , maar, bijzonder 
omstreeks het zuidelijkste gedeelte van het gebergte 
las siete Hermanas (de zeven gezusters,) op twee en 
eenen halven kabel lengte (of drie achtste mijl) aft 
stands van het strand blijve, dewijl aldaar, bij een 
uitloopend water, waarover zich een roodachtige 
weg kruist, klippen liggen, bij welke niet meer dah 
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twee en ëenen halvèh vadem water staat. Ook den 
westwal moet men weder nièt té na néhïen, omirent 
Castiïlo Blanco (wit kasteel,) alwaàr het land mede 
met klippen bezoomd is, los Angelos (de Engelen) 
genaamd* —- En verdere âatiwijzirigen , tot het 
bevaren dezer haven, zijn er, naar mijne meening, 
niet noodig. 

Het vertnijen Oorldgschepén vertufjen op de buitenreede , met 
der schepen . . . . . . .« 

op de buiten- heele of vrjf kwarts touwen, m drie en twintig, vnt 
en twintig tot zëvën en twintig vadem slijkgrond; 
Het yèrtuijën met kettingen zou ik, wegens de diepte 
van hét Water, hier niët aanraden ; en het is niet 
allèëh , gedurende dën wintertijd, met noordèlijke 
stormen en hooge zee , dat men zijn schip goed 
vastleggen moét, maar ook gedurende den zomer, 
of in de zoogenaâmde. goefle mousson, is dit van 
belang, dewijl alsdan, van twaalf tot vier uren des 
namiddags, de Z.W. en ZiZ.W. winden dermate 
met ètormvlahen vari het gebergte kunnen vallën, 
dat daardoor jnenig schip, doch wel voornamelijk van 
diegenen, welke de naaste bij de stad of op de 
binnenreédé liggen, driftig raakt, en, zoo als ik 
meermaal gezien heb, tot zélfs buiten de baai dreef. 
Schepen, welke op de buitenreede, en dus verder vâïî 
het gebergte zijn geiegeri, zullen de Voile kraeht van 
deze valwinden niet zdd —<• en Zélfs eVenredig maar 
weinig — ondervinden ; en ik heb dikwijls ôpgemerkt, 
dat de eerstgenoemde sbhepen ih eene volkométie 
windstilte lagen , terwijl; wij , die onder dëU wal 
waren geankewï , ' gedurig door vliëgéhdë Stdrm-
vlatjen over̂ àHen werden. — Koopyaârders en ligte 
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•oorfpgschepen liggen veekl voor de stad, nabij de 
kndingsplaats, zijnde tusschen den resguardo en 
ëen op het drooge liggend wrak van een schip. 
Veel verder naar buiten, dan dit wrak zich ver-
toont, moet men tiljnt ankèrplaats niet verkiezëU, 
dewijl men, in dit geval, eenen vuifert grond en 
uitliggende klippen zal ontmoeten, die zich strekken 
tot onder den wal bij CasÛllb Viéjoi 

Wegens de harde Vàlwïflden van het gebergte y00«orge 

liggen de schepen hier ftllën met den bpëg naâr ^ 1 ™ ^ ^ -
Valparniso ,. hebbende een zwaar anker vooruit of^er

v*° he 

om de west, met het touw of den ketling uit bâk-
boordskluis, en een zwaar anker achteruit of om de 
oost, met het touw of den ketting uit stuurboords-
kluis ; welk laatste touw of ketting zoodanig aan het en Ae noor_ 
stuurhoords-achtérscbip moet bijgevangen Worden,^ |k e wia" 
dat men, indien oaverwachts de noôtdewind mogt 
doortasten, de sjorring in èen oogenblik slippen of 
kappen kan : Waardoor het schip dan , met klare 
kluizen, voor twee uit elkander staande touwëtt of 
kettïngen zal om de zuid zwââijen. Gedurende dé Waarom men 
zomèrmaanden is he t , onder den wal, floPdig, in achter """"n 
voorschrevene orde achter en voor veituid te blijven'; ng°- ^'^^ 
want de koopVaarders, die hietf vrij gedrOrige!n> moeten 
liggen, zwaaijen anders, des avonds en dés Uàchts', 
met de omloopende, flaauwe koelten, welke de hàlal 
invallen, elkander dan ligtelijk aan boord. Indtéft 
men voerzieri is vanankeirs en touwen, wa&fdp ràen'Het is voo 

vèrtrouwen kan, is het , van eenen anderen Hnt',-^^^. 
zaak, digtbij den wàl tetertuijéfl, âls wâardoô* tneU £en

ea
waI te 

minder veofflo îeperi hébbên zaU Dp eerste iteig had 
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mén wil, dien naam verkregen van het verrukkend 
vertoon, hetwelk het land den Spanjaarden aanbood, 
die dezé baai het eerst bezochten. Het laat aich 
begrijpen , dat. de liefelijke schakering der groene, 
vruchtbâre' valleijen , vëreenigd met het gebergte en 
de daaraan gelêgene Weilanden , eene aangename 
begocheling te weeg bragt bij menschen, die, na 
eene lange, Mtoeijelijke reis op den onvriendelijken 
zuideroceaan, zich moesten terheugen in het gezigt 
dezer 'bekoorlijke lâudstreken van het voormalïge 
vice-koflingrijk Chili, zoo dat zij toen, in hunne 
verbeelding, zich eene vallei van het Paradijs (Valle 
del Païaisd) hier vbérstelden. Het is echter tevens 
wâafsohijnlijk, dat dit zinbedrog hopfdzàkelijk slechts 
tot den éërstëfl indruk zich bepaalde : want, of
schoon hét moet èrkend WPrden, dat altgd het land 
om de baai van Valparaiso een sierlijk schouw-
tootleél zal oplevereri yoor zeelieden, die, na lang 
zwalken op de bareii, zich hier in allen deele den-
ken te verkwikken, is het niet te ontkennen, dat 
dezé haven op Zuid-Amerika's westkust niet in 
éénen rang kân gesteld worden met andere, meer 
bëkendë schoone havens van onzen aardbol; en, 
Wanneer men eenmaal Rio de Janeiro gezien heeft, 
zal het rëeds niet moeijelijk vallon, dit te erkennen. 
Het is dus, naar sommigett, wel mogelijk, dat de 
hief het eerst âân Wal gekpmetie Spanjaarden, toen 
zij nu dé omstrekëtt van het land nadéï beschouwd 
hadden, zich in hunne reeds gevôrmde verwachtiag 
zeer te leur gesteld vonden, zoo dat zij uitfiepen: 
» Valdê Pdnêè& / ( ijdel Paradijs F ) 
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Met dat al kan men zeggen, dat, wanneer de 
landstreken van Valdivia en Concepcion door schoon-
heid en vruchtbaarheid beroemd zijn, ook de sierlijke 
en gèlukkige grond- en luchtsgesteldheid van Val
paraiso niet geheel mogen voorbijgegaan worden, 
alwaar, mede, dé natuur, m deze opzigten^ ailes 
schijnt véreenigd te hebben, tot welvaart van den 
bewoner. Men ondervindt er , bijna het geheele jââf 
door, eene zachte temperatuur^ Des zomers WPrdt 
de hitte gematigd door de reeds vermëlde Z. W« 
winden ; het weder is dan gemeenlijk zeer hëlder, 
terwijl het zelden régent, ofschoon men j . i n den 
morgenstond ; dikwijls mist of eenen vochtigen damp 
over de geheele baai heeft. De harde winden $ 
welke, gedurende dit jaargetijde, van twâalf tot vier 
ure over dag waâijen , zijn, met het ondergaan van 
de zon, geheel bedaàrd, en het blijft dan stil tot 
den morgenstond, als Wanneer gewoonlijk een land-
windje uit het N. OJ zal opspringen, el concon ge
naamd, wegens deszelfs komst uit de rigting van 
Punta de Concon; welke hoek mede als de uiterste 
beperking der geheele baai van Valparaiso beschouwd 
wordt. In den winter- of regenfijd, van Mëi tot 
September, is het weder dikwijls guttr, nattig en 
mistig, met noordèlijke, harde winden, die dàn niet 
zelden tot Stormen aanwakkerenj maar men onder
vindt hier nimmer vorst. Zware regetis, welkè eene 
gëwëldige storting: van Water medebreflgen j of de 
zoogenaamde wolkbreuken, zijn, in dit laatstgënoem-
de jaargetijde ; niet vreerad, en kunnen, door de 
massa waters, welke dan van het gebergte afstroomt, 
groote rampen te weeg brengen. 



die zich vermengen niet de uitboezemingen van 
Janmaa^ vreugde , geUdc. en verschillende gemoeds*-
aandoeningep. , 

Niet .minier zijn , yan ,de zijde dier hppgten, d$ 
gegevene bewijzen van .wederkeerige be„tr<ekking: pp 
dp yrolijke en gelukkige yarensgasten. Dagelijks wapr 

peren er de vlaggçu der pndersçheideçie natien, tea 
teeken vap Y°o^urende yriende îjke uitnoodiging ; 
en, wanneer een sphip.de baajinzeilt, wprdj/d.eszelfs 
yjag,, ,als çen welkpmstgroet, allerwegen yan dezen, 
zpo te zeggen 9 Qlympus voor het zeeyplk uit-
gestoken. 
< Het is voornamelijk in dit gedeelte ,$er stad, dat, 

in den regentijçl, de zoogenaamde wolkbreuken, door 
den val yan het water langs de, stgile, f14oofswijze 
glooijipg van het gebergte, ,grpote verwrpestipgen 
k^pnen aanrigten.; en j, toen ik .ten, (Ttwieede,n inaal 
ê Valparaiso terugkwam , zagen wij npg duidejijk 

de sppren, van de. verniejew^e kraeht, welke de, 
laatste geducbte wafarfamp, toqn in de, .maand, Julij 
vporgeya^fen, ;had uitgepefend. Het was wezenlijk 
tr^ffend, npg de , zoo wel in ; rpts^ als .andere 
grpndfin, ;gespoelde kpÛten, ,beneveps,,de rpinen der 
hujpjçn te; zien, welke ? gedçeltejjjk^met b.ewoners en. 
al, dppr ,,den stortenden p i vap, .het, water waren 
weggesleept geworden, en waarbij verscheidene men-
sçhe# hetleven haddçn.ve^oren., 

0 Aan d,en. kant van den Resguardo, bij het kasteel 
§atn Jojsé, yindt men eene uitwatering , zijnde het 
rivierije„.dat,in sommige kaarten staat aangeteekend^ 
Ook deze stroom echter is eigenhjk niet meer dan, eene 

http://sphip.de


— 207 — 

bergklopf pf Quebrada, wejke mede in den winter 
eenen aanzjenlijken val van water kan beyatten, 
doch des zpmers mpestaj droog ligt. Langs de ,ajF]-
daling dezpr Quebrada is een plein , waarop het 
theater staat: regts van hetzelve leidt eene brugnaar 
pêne kade met redelijk goed gebouwde huizep. - r 
Bewesten gezegde Quebrada kontt rpen aan het bu
reau der douanen ; waarpp de weg tussçfyen het 
steile gebergte en den oever van de haai zeer snial 
en uit de rotsen gehouwep is. In den hierdopr 
gevormden muuïberg zijn pp sommige plaatsen ger 
welven gehakt, die van gemctpelde voorgevels voor-
zien zijn , en aldus tot niftgazijpen- en woningen 
verstrekken. Aan den waterkant van dezen weg 
heeft men de hoek en la Cruz de Reyes en San 
•Juan de Dios : waarna men aan de lage stad komt, 
alwaar ; van gouvernementswege , een huis gezet 
werd voor de ongelukkige weezen der vroeger reeds 
vermelde gebroeders CARERA. Omstreeks dit gebouw 
ligt èen ,groot plein; waarna twee lange straten, 
zich strekkènde tusschen de afhelling yan het om-r 
liggcndc gebergte en een zandstrand yan nage#oeg 
eene Engelsche mijl lang , den .zopgenaamden Al-
mendral vprmen, (welk terrejn ,men stelf, vroeger 
mede tôt den zeeboepem behoord te hebben,.doch, 
door eene.. aardbey.ing, aldus te zijn gerezen,) $n 
welke eindigt bij de zandvlakte aan dpn, voet van 
het geberjgje las siete ffermqnqs, die, jn djçn wiUr 
tertijd, pverstroomt - raakt, en dan moeijelijk is te 
bevaren. Ik heb er , in de maand Octpber, zpp 
veel watçr; gevonden, dat men gpedschjks, njjet.âan 
te paard, zijne wandeling kon vervolgen. 
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door welke de meeste huizen instortten, of voor het 
minste schade leden, werd ook de kathedrale kerk 
in den Almendral., als ware he t , van den grond 
afgedraaid en in eenen puinhoop veranderdi. Van 
derzelver uitgeoefende vernielenskracht kan men zich 
eenigzins een denkbeeld vormen bij het be?»gtigen 
van de nog voorhandene ruïnen, die, op sommige 
plaatsen, als met kunstmatigen toeleg van hare fon-
damenten schijnen verzet te zijn. 

Tijdens mijn oponthoud te Valparaiso ondervonden 
wij , in de maand Maart, eenen ligten schok van 
aardbeving», die nogtans sterk genoeg was, om al 
de inwoners van nieuws te doen verschrikken, en 
eenigen zelfs reeds weder naar buiten te doen vlug-
ten. Ik stond juist op het balkon voor het huis 
van mijnen vriend, den heer GUSXAVE BUSCH; en het 
was mij, voor eenige oogenblikken, alsof ik , met 
balkon eu al losgerukt, naar beneden zou storten. 
Mijn vriend, die, in dp belendende kamer, aan eene 
tafel za£ te scfarijve», sprong op , en riep mij toe : 
^ haasten wij ons naar beneden !" De beving, die 
tot driemaal herhaald werd, duur de telkens slechts 
eenige seconden. — Va» dezen jongen Duitschec 
sprekemde, kan ik niet afzijn met een enkel woord 
te gedeiaken diens • treurig uiteinde : op zijne reize 
te land over de Cordïlleras naar Buenos Ayres werd 
hij-,. dopr de zoogenaamde bergroovers, overvallen, 
vermeord en uitgepluaderd. Op dezelven zal ik 
naderhand met een enkel woord teragkomen. 
i De stad Valparaiso ~ om nog een oogenblik bij 
haar stiï te staan — heeft eene groote, fraaije markt, 
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dagelijks rijkelijk vôorzien van vêle seorten groen* 
t en , boomvruchten, gevogelte enz. Ik zou niet 
weten, waar ter wereld het ooft dat van Valparaiso 
konde overtreffen, of zelfs , zou ik haâst zeggen j 
evenaren. Inzonderheid zijn beroemd de water- en 
andere meloenen, eene soort van appelen, bekend 
onder den naam Menzanas de Quillota, de oranjes en 
druiven ; en ook meest al de Europesche vruchten 
zijn in Chili, in voile kraeht en geur, voorhanden. 
Vêle soorten van groenten zijn niet minder te prij
zen , gelijk ook de uitstekend goede aardappelen, 
de bruine boontjes (frigoles genaamd,) en eene soort 
van erwten (garbanzos geheeten;) welke bijzonder 
geschikt zijn voor scheepsyictualie. Van de beide 
laatste artikëlen heb ik , voor de équipage en ka-
juitstafel, opgedaan, en zoo wel de garbanzos, als 
de frigoles, waren, na verloop van een jaar, nog 
zoo smakelijk, dat al mijne passagiers, even gaarne 
als het scheepsvolk, die gebruikten tot hunnen maal-
tijd. — Over het geheel kan men Zeggen, dat de 
natuur hare gaven met eene milde hand over Chili 
verspreid heeft; en dat de vruchtbare grond y door 
het luchtsgestel begunstigd, eene weelde in granen, 
vruchten, planten en kruiden oplevert, die deze 
gewesten tot de rijk bevoorregten op onze aarde 
met regt zeker • doet rangschikken. — De markt 
biedt ook eenen overvloed aan van allerfaande ge
vogelte, als ganzen, kalkoenen, eendvogels en ka-
poenen, die buitengemeen grôot en vet zijn, gelijk 
mede eene soort van groote hoenders, waarvan de 
banen , als een tak van handel, verzonden worden 

14* 
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kruin der regtstaudige îotshoogte, naar beneden te 
doen zakken, dewijl, uit hoofde der bijgeïegene 
klippen, waarop de zee te veel branding heeft, 
geen vaartuig genoegzaara kan naderen tot lossing. 
Dit fort had echter niet meer dan acht of hoogstens 
tien vuurmonden, welke konden bediend worden. 

Valparaiso heeft eenen schouwburg, die, om het 
behagelijke gezelschap der schoone sekse, dat, zon
der onderscheid van stand , zich daar verzamelt, nog 
al drok bezocht 'wordt : van het talent der spelers, 
gelijk mede van de pracht der décora tien , moet men 
nogtans niet veel verwachten. Ik heb er den Zond-
vhed zien geven ; waarbij zich de directie, zoo wel 
als, al de tooneelspélers, scheen uitgéput te hebben, 
tôt het ten toon spr-eïden van al het afgrijssèlijke, 
hetwelk water, vuur, lucht en aarde, atfzonderlijk 
en met verpenigde • krachten werkendë, voor zintui-
gén en verbeelding kunnen aanvoeren. De decoratie' 
stelde voor graauwe , steile rotsen, die, naakt en 
zfrnder het geririgste groene blaadje, boom- of slruik-
gewaS, waarmëde zij begroeid waren, te vertoonen, 
het gemak van den schilder tevens met het ruwe 
en onvriëndelijke der natuur schenen te vereënen-. 
Ele zee was groen, terwijl haar schuini zifch onder-
schpidde door de wïtte plekken, geschilderd bp een 
katpenen pf ander kleed, dat over den vloer van 
het geheele tooneel gespreid was, en van achter de 
schermen door mannen werd' vastgehouden, die, met 
eenen deerniswekkenden arbeid , dit gefabriceerde 
waterveld in eene gestadige bewegiog moësten hou
den, tôt henjejstijgende golven en vervaarlijke dfep-
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tenv De tuent 2fag er uit als zwart flùWëel met 
scharlaken roode wolken, beglansd door eenen vuutf-
gtoed van bijeengevoegde flambouwen, welke waàr-
schijnlijk de stralen der door dit barbaarsche zwerk 
heenborende zon moesten afbeelden. Gelukkig , dat 
de regen niet aanhoudend, maar slechts als hij 
vkgen, en uit verschillende hoeken van het toe*-
fieel, achter de schermen Vâtt daan kwam; wànt 
diegenen , welke, met bezems of wijkwàsten, hét 
hemelsche water over de ongelukkige aardhewonërk 
plengden , schenen eveomin de aanschouwers te spa-
ren, als de speleps. De bliksem, nagebootst door 
on'tvlamd kruid , verdoofde tëlkens<, voor eenige 
oogenblikken, door deszelfs opvolgéndë dàmpen, het 
wonderbaarlijk ontzettende van dit vertobn; terwijl het 
gëhuil der winden, dat toij VoorkWam, çjeblazën té 
worden uit koehoorns, het Por niet min door de àf-
gri)Ssélijkheâen van eenen vPOrtestëlîen <orkaatt streëk 
de. De dondef Speelde mede eene hoofdrol; maar 
ik Weet niet, welk een zamenstel men daartoe gè"* 
bruikte : want het gekrttak, hëtWeïk hét rollën der 
zware slagen scheen te weêrhouden, gaf aan den 
krijg der voormalige vier hoofdstoffen eene dusdanige 
kraeht, dat men zich bezwaarlijk kon voorstellen, 
dit ailes hier enkel tot vermaak te zien geschieden. — 
Met dat al konden de aansthouwers, en vooral wel 
de vreemdelingen, zich niet onthouden van lagchen , 
en het geschater vermeerderde niet weinig bij het 
gezigt van de uitwerkselen der hier vertoonde al-
verwoestende ramp op de bezielde schepping. Het 
laken of de zee was rijkelijk voorzien van gaten, 
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knaap zich vasthield, terwijl hij dus met gerustheid 
voortrende. Wanneer hij zijn ros tot staan wilde 
brengen, draaide hij den strop dusdanig digt, dat 
hetzelve, beroofd van zijne ademhaling, moest op-
houden. Deze , foltering werd zoo lang en dikwijls 
herhaald, totdat men het noodig achtïe, het paard 
met de sporen te bestijgen ; waarna eindelijk de 
fcoom werd aangedaah, maar «lechts bestaande in 
eenen Zàchten en eenvoudigen* breidel : en het is dan 
ook wel hieraan toe té schrijvën, dat al de Chi-
leensche paarden zoo zacht in den bék blijven, daar 
men zp. nimmer anders, dan met den lederen strop 
om den;, hais, tot gedweeheid pleegt te brengen. — 
Verscheidene malen zag ik harddraverijen, die enkel 
door kleine jongens, om de wed, volbragt werden; 
en nimmer waren dan de paarden getoomd, maar 
hadden altijd alleen hunnen strop om den hais, en 
een ^enkel kked op den rug, waarcp de knaap Was 
gezeten. 

Een belangrijke handel in paarden en muilezels 
wordt, over Valparaiso, gedreven naar de kust van 
Peru en de westkust van Columbia. De Beruanen 
betalen veel geld VoPr een goed gedrésseerd paard, 
en achten het eene bijzonder sierlijke eigensohap, 
Wanneer het dier de voorpooten hoog opligt, en die 
naar huiten uitslaat. — Als men van Chili naar 
Peru zijne reize moet vervolgen, en genoegzaiBé 
Scheepsruimte over heeft voor dieren. en voeder, zal 
het veelal zaak zijn, gOede paarden te laden. Ook 
ik koéht mij,; te Valpdmêo, een zoodanig, çtooton-
deefe tôt mijn eigen gehruik, op de hier ^oî daar 
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door mij te doene binnenlandsche reizen. Te Arica 
was ik echter verpligt, hetzelve te verkoopèn, en 
maakt e , behalve het vrije gëbruik gedurende mijn 
verblijf aldaar, zelfs nog eene kleine winst. — Een 
groote uitvoer van paarden heeft ook plaats naar 
Nieuw-Holland. Bij mijn opontboud te Valparaiso 
bevond zich daar een schip, dat er twee honderd 
aan boord nam voor Port Jackson. Dit waren al tft 
maal wilde paarden, die, in massa bij elkander ge-
jaagd, uit de wildernis naar het strand bij de stad 
werden gedreven door de zoogenaamde arrièros, 
welke, op gedresseerde paarden gezeten, met den 
lazo den strop om den nek wierpen van het door 
den kooper gekozene paard, dat men dan op een 
met hekwerk omzet vlot bragt; wanneer dit vlot, 
zoo doende, genoegzaam was geladen, haalde men 
het naar boord, alwaar de paarden, met eenen 
breeden, zeildoeken singel onder dén buik, werden 
overgeheschen. Bewonderenswaardig in de daad Was 
de zaehtzinnige behëndigbeid, waarmede de ariièros 
dit een en andër wisten te verrigten, ten opzigte van 
dieren, die door angst en vrèes ontembaar schenen. 

Men heeft, in dit gedeëhe van Chili, karren, 
veelzins gelijkende op de bij ons hekende Hessen~ 
karren, en, meereudeels, getrokken door ossen , 
ook rijtuigen, en thans eenen postwagen voor ret-
zigers, die twee maal 'sweeks heen en weder gaat 
tusschen Valparaiso en Santiago. Deze ondernenring 
werd het eerst begonnen door eenen «Amerikaan, 
behoorende tot de Israelitische Godsdienst, welke 
zich echter, als zoodanig, voor het ©ogenblik, in 
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het vrbegere handelstelsel, als omtrent Chili in het 
gemeen, hier nog eene plaats té doen vinden. 

Sedert de ontdekking van Amerika tôt m het jaar 
1810 was de vaart op deze geheele westkust der 
nieuwe wereld uitsluitend in de handen der Span
jaarden. Van uit Europa zonden zij de goederen 
regtslreeks naar Lima, van waar dezelve dan naar 
de andere havens vervoerd werden. Buiten de 
Spaansche lakens, bestonden de aangevoerde fabri-
katen veelal uit Hollandsche of Vlaamschè linnens, 
Neurenberger waren, Boheemsch glas, ettelijke El-
berfeldsche, Crefelder en Zwitsersche manufacturën, 
welke, uitgezOnderd eerstgenoemde lakens, meest 
door Hollandsche schepen naar Spanje gëbragt wer
den , en daardoor zulk eenen belangrijken en bloei-
jenden tak van handel, gelijk mede zulk eene 
groote vaart op laatstgezegd rijk, bij ons plagten le 
onderhouden. Valparaiso inzondefheid ontving dan 
nog van Lima suîker, tabàk en zoUt, waarvoor het 
naar Peru uitvoerde granen, gedroogde vruchten, 
charqui (gedroogd vleesch) en andere voortbreng-
selen van Chili. De bevolking niettemin van laatst-
gezegde zeehoofdplaats bestond toen slechts uit vijf 
duizend zîelen, en vier of vijf Spanjaarden hadden 
den handel geheel in. Na de overwinning, door de 
Chileners bij Chacabûco behaald, liet het zich aan-
zien, als stond deze bevolking, in het eerste oogen
blik , gëhéel te verlôoperi, en twee derde derzelve 
verliet zijne huizen, of werd met geweld gedwoH-
gen, zich naar Péru ïn te schepen; doch sedert de 
revolutie is dezelve weder aanmerkelijk toegenomen, 



— 223 — 

zoo dat Valparaiso, in 1826, reeds boven de vijf-
tiew duizend inwoners telde, van welke echter 
ongeveer drie duizend vreemdelingen waren. Sinds 
1817 had men er over de twee honderd huizen gezet; 
er bestonden aldaar, toen ik er was, dertig huizen 
van negotie, behalve een aantal kleine winkeliers. 

De Roomsch Katholijke Godsdienst blijft in de 
republiek van Chili nog altijd de heerschënde en 
meest geziene. Ongehinderd kunnen de Protestanten 
hunne eerdienst, wel is waar, uitoefenen ; doch de 
mvloed der priesters en monniken op het volk, en 
vooral op de geringere klasse, maakt het voor elk, 
die niet tot de Katholijke kerk behoort, géra den, 
zich behoedzaam te gedragen; en het zou, bi*Vi., 
hoogst onvoorzigtig zijn, indien men, bij eene pro
cessif verdwaalJ rakende, met gedekten hoofde wilde 
blijven; zelfs zal men verstandig — misschien ook 
betamelijk — handelen met zoo lang, in dezelfde 
ceremoniëele houding, mede te wandelen, totdat 
men zich, zonder groote opmerking te verwekken, 
kunne verwijderen; Eens was i k , willende den 
kortsten weg van het huis mijns correspondents naar 
den Atmendral nemen, in zoodanigen plegtstatigen 
omgang vervaHen ; maar ik was wel degelijk verpligt, 
den trein, tôt aan het einde van den uitgehakten 
Weg langs het strand, alwaar de processie regtsaf 
naar de kerk San Juan de Dios omsloeg, te; ver* 
gezellen : want, toen ik het wagen wilde door te 
dringen, hield mij een monnik terug, die. mij. vrij 
onvrièndelijk vraagde: » waarom ik mij, zoo haastte?" 

De verlichting pefent in Chili nog- zeer weinig in-
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wèl om dergélijke oneenigbeden voor het vervolg te 
stuiten, of er eene gewettigd geachte volàoening 
van te nemen, zonden gewapende ŝloepen met zee-
soldaten en matrozen, tot kastijding der Chilèners, 
naar den wal; welke laatste in den beginne voor de 
overmagt moeSten zwichten , doch met zoodanigen 
këër, dat weldra het volk ', als in eene verwoede 
massa zamengestroomd , met allerhande soort van 
moordtuig gewapend op de overwinnaars kwam aan-
vallen., en ééne dusdanigë slagting onder hen aan-
rigtté, dat ter naauwer aood eenigen hunner, met 
de sloepen, naar boord, op de vlugt, konden ont-
snappen. **-• Ofschoon de Engelschen dus hier, zoo 
wel als menigmaal op andere plaatsen, de gevolgeft 
van hunnen grovén, brutalen hoogmoed en der over-
hellïnj* van hun volk tôt dronkenschap kregen te 
Ondervinden > had er niettemin, gedurende ons ver
blijf te Vidparaiso, een ander geval van eenen min 
of meer gelijksoortigen aard plaats, hetwelk tot eenen 
missohien nog râmpzaliger nasleep hadde kunnen 
leiden. Eeti Etôgelsche Master s mate, in den scbouw-
buig zijnde, vestigde zijn oog op eene dame, die, 
zoo als me» ér bijvoêgt, reeds beamtwoord had aan 
dfâ ©piettendheden Van eenen Chilener. De Engélspb-
màti, doot îjsverzttGht gedreven , kwam, daardoor, 
bij het uîtgààn van den schouwburg, tot woordeû-
Wissëling met zijfièh medeminnaar , hetwelk ten ge-
volg had, dat de Màstér's ntatè eene pistool uit de 
borst trok, en dén Chilener, nog te midden Vaû het 
publiek in de komedië, doodschoot. De page Brit 
maakte zich hij tijds uit âé voeten, ontSfiapte ook de 
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vervolging der po^çie, en kwapi, met de sloep, 
behouden aan boord van het fregat the Poris,, al waar 
hij scheep behoorde. — Dit geval, dat natuurlijk 
spoedig door de geheele stad verspreid was, kwam 
ook weldra ter ooren van den Engelschen consul, 
wonende, gelijk ik gezegd heb, pp de hoogte van 
Rosario. De kommandant van the Doris was daar 
toen juist ter roaaltijd, en de?p, het geval hoorende 
voordragen , als ware de Masterys mate het eerste, 
door zijnen rival, bedreigd geworden met eenen 
ponjaard, geraakte, door de gisting van den wijn 
afler dinner. dermate in ijver, dat h i j , die toen, 
als senior officier, het bevel voerdp ovpr de beide in 
de baai gelegene oorlogschepen, last gaf, oogenblik
kelijk al de mariniers, gewapend, van boord aan 
den wal te zenden ; welke order wçrkelijk binnen 
nyeinige oogenblikken volvoerd werd, maar opk zulk 
eene dreigende opschudding onder de inwoners te 
weeg bragt, dat de verschrikkeUjkste gevolgen daar-
uit hadden kunnen ontstaan, indien niet de gouver
neur , een bezadïgd, verstandig man , den Engel
schen kommandant het onbezpnuen.e en gewaagde 
zijner onderneming met aile hedaar.«lheid onder het 
oog gebragt en daardoor den verderen voortgang 
nog gelukkig in tijds gestuit had. Paçsoonlijk begaf 
zich dezelve naar het strand , en beloofde , onder 
ernstige beden en hezweringen, van het gewapende 
scheepsvolk ten spœdigste te doen inschepen en af-
trekken, dat hij de zaak ten strengste zou onder
zoeken, en, naar gelang van den uitslag, aile bilhjke 
voldoening versehaffen. De verstandige rede van 
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door Lord COCHRANE bpgënoméh , en , onder bij-
gevoegde teekening, àan het gouvernement van Chili 
door hem voorgedragen , als bijzonder géSchikt tot het 
âànleggéh van een maritime établissement; De An-
glo-chileénsche vlôotvPbgd, dië hët daarbij gelegëne 
dohieih Quintero reéds in éigehdom had ààhgekocbt, 
ten eindé zich daar in Chili te vestigen , ohtving 
daarop wederkeerig vàn Het gouvernement eéne aan-
schrijvîhg, zich wéî tè wachteh van er niet verder 
ààh verbetefingëri te doëh arbéidëti, vërmits men, 
van de zijde dés bestuurs, de dbmeinèn van Herra-
aurà eh Quintero, iri aariniëtkïiîg genomen de be-
vondene goede gelegenheid derzélyeh, dah ook als 
eéne bezittirig van deh stàat bléëf besbHoùWén, en 
er zoodanig établissement, ffigevôlge van dieu, ver— 
meehdé 6p te rigtèn ; doch ik geldof niet, dat 
hiérâàh tôt nU iéts gedaan is. Bekehd is het 
intusschen, dat de zeemagt van dit gfemeehebést ^ 
ô*ôor hët zéndéh teener htilpVlôbt ààn Buenos Ayres té-
geh die van Brazilie Op de rivier là Plata, '• bijna der-
zeivér geheele kraeht verspeelde. In Jlihij df Julij 1826 
zeilde hët smâldéeï bni kaap Hoorn -, en bèliëp, door 
zware stormen, zoo veél schhdé,"dat van het rtëeste 
niet Veel teregt kwam, eh hët overige, gëdeêi'telîjk 
reddëioos, binnënliep in dé navens àah de kust vad 
Patagonie. Ik weët niet, of è'r ^érdër wel ooit iets 
van het fregat O' Hlggins, dat zibh daarbij bëvond, 
gehobrd zij geworden. 

"En zoodanig was dan ôôk het einde dier in de 
daad met iauwërën bëkroonde vloot, waaraan Zuidr-
Amerika zijne algéhéélë bevrijding voor een goed 
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gedèelte mede had te danken. OorSprohkelijk was de
zelve uitgerustna de beruchte bataille van Çhacabuco, 
en toen SAN MARTIN, nâdat nu Chili den zetel zijner 
enafhankelijfeheid met den eerâtën Januarij i8i8beslist 
had gëvestigd, het oog Wéder sloeg op Peru. Hët 
smaldeel bestond toen uit het fregat O' Higgins van 
vier en véertig, het schip San Martin van vier en 
zestig, dé Lautaro van vier en veertîg en de Indèpén-
dencia van zes en twintig stukken, waatbij nog ge-
voegd waren de geWàpende schepen Galvarino, 
Araucano, Victoria en Xèresàna', benëvéns nog twee 
koopvaarders, uitgèrust tot branders, en zou hoofd-
zakelijk dienen tôt bestrijdïhg der Spaansche scheeps-
magt in de Stille Zuidzéè, gelegen voor Callao en nog 
versterking wachtende uit Europe. Het Chileensche 
eskader, onder Lord COCHRANE, véftrok, den twaalfdén 
September 1819, uit de baai van Valparaiso; zëïlde 
het eerste naar Coquimbo,. om er ëenigën ihvloed te 
gewinnen, en van daar verder naar Callao. Mën 
vond echter de Spaansche schepen onttakeld en als 
blokschepen, allen gereed, om, ondersteund dôôr 
de fortën, eenen aanval af te slaan. De moedige 
vlootvbogd, erkénnëhdë , dat hij zïjhe magt hier 
vruchteloos zou verspelën, kwam daardoor, vah 
«trijdlust gedreven, tôt het zbndërlïnge voorstel aan 
den onderkoning van Pezuela, dat deze, van zijnëh 
kant, «ch*p voor sèhjji zou afzëhdeh, ten einde het 
tegen gelijke magt en éhàrter van de vrijheîdsvlopt 
op té nemën ; WaàrPp echter natuurlijk , vah de 
Spaansche zqde, niets anders geântWôord kon WPr-
den, dan dat zoo iets ongehobrd zijn zou. Nu begon 
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bij de schoonste en voordeeligste beloften gevbegdî 
Wefden voor het zeeyolk ; zoo dat de Lord zich,. 
door een en ander , liet bevredigen. Hij heesch 
àijne admiraâfevïag van de O' Higgins, en den twin
tigsten Augustus des jaars 1820 zeilde de- ejtpeditîé-
de baai u i t , f met derzelver eerste'bestemming-, we
d e r , > naar €àttao% Jammer, dat s-Ait MARXIN: niet 
even • zoo zeer een BOXIVAK: vtfas , als dé bëvdhebbe*-
der vloot een Lord COCHRANE : waftt 'deze*, va» zij
nen kant*;4 bewees al spoedig, door het nemën vaife 
het Spaansche fregat Esmeralda -- va» onder de-
for ten van Callao ? en het passer en der Bbqù&ott aïs 
anderzins, datr de SpanjââTden- ëencn geduchten vij
and ' in hem hadden ; terwijl daarentegen SAN MARTIN 

veelal slechts door begoochelingënu&rjnen roem ves-
tigdej''en voor zich de lauweren oogstte, dfe veeleer 
door anderen behaald waren, — onder welken wij 
niet met stllzWijgen kunnen voorbijgaan den dapperen 
generaal majoor l i s HERAS, wiëns hoedanigheden 
als mënsch, gevoegd bij zijnen moed als krijgsman, 
hem nog altijd i :tot den trots maakten van zijnen 
lafldaard. — Nàdat Lord COCHRANE Payla en Guaya-
quil voor de vrijheidsgezinden had helpen veroveren,, 
en' nog eenigen tijd, langs de kust van Mexico en 
Cohtmbid, ôp 'd'e Spaansche oorlogschepen gekrUist 
had , keerde dezelve, met zij ne Chileënschë vloot,. 
toaar Valparaiso terUg, wiliehs, zijne dagen , op 
e$â landgoed .Quintero, in rust te slijtén. Het is 
echter genoêg bekend, dat hij / kbrt daarop, doot 
keizer Bom rEDRO fiaar Rio de Janeifô werd gé/fOé1-
pen , aie opp^rkevèlftébfeer van diens vloot, hetwelk 
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dé Lord, nimmer verzadigd van roem , aannam. 
DaU hët schijnt, dat hij, in deze zijné nieuwe be-
trekking, veel ontmoette, hetwelk hem tegen de 
borst wâs , zoo dat hij > gelijk men verhaalt, met 
het onder zijn koinmando stàande Braziliaansche 
fregat, naar Engeland zeilde i, te Portsmouth aan 
wal staptë, en zijné demissie als admiraal inzond, 
met'hët frëgât, dat weder naâr Rio de Janeiro* 
tétfùgkeerdéi 

De iegebwobrdige republiek van Chili strekt zich 
uit Van ' Pantagonie tôt aan den zuiderkeerkring , 
alWaaf defcélve onmiddellijk grenst aan Peru. De 
geheele oostzijde van dit voormalige vîce-rkoningrijk 
df genêraal^kapiteinSchap wbrdt, door de Pntoegan-
këlîjkë Andes, als door eenen muur, afgèsloten van 
dé provincien van la Plata, en beperkt zich dus 
ëigëhlijk slecbts tot de smalle strook lands tusschen 
den stiilêU zuïderôCfeaan en het genoemde gebergte, 
met insluitîng nogtans der reeds Ver-melde, menig-
vUldigë , meestal klippige , doch ook begroeide 
eilanden, welker bevolking, op zich zëlve genomen, 
Volgens sPhMigêft npg wel is tê stailen op aeventig 
duizëhd. De lengte van het grbndgëbied der repti-> 
bliëk top het Vaste land WPrdt geschat épdrié'honderd 
fîjf en Zeventig, ert de brèedté op «even en dertig; <en 
eéne halve DukSchë mijlen* De kustzijde Oïimiddellijk 
aan zëe is, oyer het geheel, hoog en steil, en loopt, 
Op sommige plààlséh, als met de Ariâes Zânien. Dp 
mijnen van dit land !zijn zeër vrUchtbaar in gottd en 
zilvèr, dbch wordëh, vbof het grbtotste gëdèelte, op 
de boven de sneeuwlijn gëlegëhfe hbpglën dêr #èfgeû 
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nekkigen tegenstand der Promaucianen, totdat ein
delijk VALDIVIA , door het inboezemen van vertrou-
wen , hen wist ten onder te brengen : (doch deze 
volkstam, sedert altijd spartelende gebleven tegen de 
onderdrukking door Spanje, is thans, zoo als men 
beweert , tôt op den laatsten man versmoltep.) 
De inboorlingen van Chili, welke voor hunne onaf-
hankelijkheid streden, konden echter ten laatste, uit 
hoofde van de versterking , die de Spanjaarden al 
voortgaande van uit Peru ontvingen, niet beletten, 
dat deze eenige forten tot zelfs op het grondgebied 
der Araucanen aanlegden ; hoewel ook dit dappere volk 
eindelijk zoo lang getergd werd, totdat hetzelve mede 
in massa opstond, en toen den Spanjaarden eènen 
slag leverde, bij welken, zoo als men wil, VAI-
DIVIA alleen pntkwam; waarop de oorlog tusschen 
de Spanjaarden en dit gedeelte van Chili zoo 
lang met afwisselend voor- en nadeel gevoerd werd, 
totdat de eersten zich gedrongen voelden , met de 
Araueahers een verdrag van yrede te sluiten, hetwelk 
hepaalde, dat eens voor al de Biobio de grens-
schéidîng dezer- en generzijds zijn zou; en waarvan 
nog ten : huidigen dage het reeds vermelde fort San 
Pedro wordt gevonden. — Sedert heeft de ver-
menging der EUropeanen met de inboorlingen van 
Chili het menschenras daargesteld, hetwelk men als 
de tegenwoordige eigenlijke Chileensche îbevplking 
zou kunnen aanmerken, en wëlke, in den laatsten 
©mwentelingsoorlog, overvloedige proeven heeft ge-
geven, van , over haar geheel, in ©nverschrokken-
heid en moed de oersprbnkëlijke bewoners n©g steeds 
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te evenaren. Dezelve levert de geduchtste ruiters 
van deze geheele westkust, en heeft, hoewel zij niet 
veel meer dan ongeoefende soldaten te velde had 
te brengen, in haren bloedigen strijd tegen Spanje, 
welke gerekend wordt, vooral met het jaar 1810 te 
zijn begonnen, op eene allezins roemruchtige wijze 
het toonbeeld hernieuwd van hetgene alleen per-
soonlijke dapperheid en volharding vermogen. 

De Chilener i s , over het geheel, gehard en sterk. 
De kustbewoners baden zich in zee, hetwelk z i j , 
zoo wel in den regen- of winter-, als in den zomer-
tijd , voortzetten ; en van de mannen heb ik e r , 
gedurende den geheelen dag en bij het ongunstigste 
Weder, aan het strand in het water zien arbeiden , 
zoo dat hen de branding van tijd tot tijd geheel 
overspoelde. Ook aan het torschen van zware iasten 
zijn zij , even als de Turken, van jongs op gewoon. 
De vrouwen zijn doorgaans schoon van gestalte zoo 
wel als gelaatstrekken, en hebben mede een gezond 
en sterk uitzien ; waarvan men zich het beste kan 
©vertuigen bij het bezoeken der markt. Zij zijn 
echter eenigzins tusschen het bruine en gelé van 
kleur. De eigenlijke Spaansche kreolen zijn, daar-
entegen, veel blanker van tint, en steken in dit 
opzigt , met het gros der bevolking, tamelijk af ; 
en de Chilenas van den beschaafdsten stand, die 
ook veelal het voorregt eener zeer zorgvuldige 
opvoeding genieten, kunnen, in lieftaligheid en be-
vallige manieren , wel gelijk gesteld worden met 
onze beminnelijke schoonen in Europo. Over het 
algemeen zijn dezelve zeer blank, hebben eene Mo-
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zende:kleur, veeltijds blaauwe oogen en blond haar. 
De Engelsche handel op Valparaiso. va tegenwoor-

dig, door den overvoer van goederen, welke er met 
schepen van aile natien ter markt gebragt worden 
bijzonder wisselvallig. De esianco , ofhet voor-
behoud van het gouvernement, ten opzigte van den 
alleenhandel van hetzelve in het slijtën van al, wat 
sterke drank is, en van den tabak, maakt, dat deze 
artikëlen zelden alhier met voordeel zijn af te zetten. 
De w.ijnen waren bijna niet te verkoopen ; messen. 
blijven altijd gevraagd, ook vêle zijden stoffën, nu-
weelen, fluweelen band en zijden lint, laken, linnen, 
manufacturen, floretpapier, ijzerwaren, (onder welke 
mijnwerkers - gereedschap soins goede rekening kan 
maken,) kwikzilver enz. 

Daarentegen heeft; Chili eenen overvloed van voort-
brengselen, welke in de havens op de oost- zoo wel 
als westkust, zijn getrokken. Zelfs naar Rio de 
Janeiro gaat het koren, waarvoor dan veelal Van uit 
Paraguay teruggezonden wordt zeker gedroogd bjad, 
gerba genaamd , hetwelk in balen van koehuiden 
gepakt, en, zoo wel in Chili als • Buenos Ayres, 
tot eenen verfrissçhenden drank en gezellig tijdverdrijf ; 
gëbruikt wordt, gelijk bij, ons des avonds de thee. 
Bij den gegpeden stand wordt deze Zuid-Amerikaan
sche thee. toegediend in gouden of zilveren koppen, 
van eene bijna bolronde gedaante, en voorzien van 
eenen steel van hetzelfde metaal ; waarvoor echter de 
geringere stand, het veelal met eene soort van kala-
bassen voorlief.neemt, aan welke, alsware het, een 
horentje , gegrPeid js. s Ongeveer een theelepel van 
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deze gerba doet men, met een stukje broodsuiker, 
dat men eenigzins op het vuur heeft laten roosten, 
in het kopje , voegt eenige droppelen citroensap, 
stukjes kaneel of ook eenen kruidnagel er bij , en 
vult het daarop met kokend water ; welke drank 
alsdan mate genoemd wordt. De kop met mate gaat 
nu op eene schaal, welke niet zelden kunstig uit-; 
gedreven is, van hand tot hand rond, met een zil-
veren pijpje er in ter lengte van circa zes duim , 
aan welk zich een rond bolletje bevindt met gaatjes ; 
en ieder zuigt naar genoegen uit ditzelfde pijpje, 
hetwelk in den kop blijft rusten. Het gebeurde eens, 
dat ik , in een gezelschap, dit zoogenaamde ver-
kwikkingsmiddel liet voorbijgaan ; maar de dames 
gaven , toen de kop met mate ten tweeden maal 
rondging, mij geene vrijheid, dien, zonder daarvan 
genuttigd te hebben, aan eenen ander te overreiken. 
Het involgen dezer wet van welvoegelijkheid, waarop 
men sterk schijnt te hechten , kostte mij nogtans, 
voor eenige dagen, eenen gezwpllen' mond , door-
dien de opgezogene mate, die zoo heet mogelijk 
werd aangeboden, mij dermate het gehemelte ver-
brandde , dat ik met moeite den lof van dit edelç 
toebereidsel van HEBE aan het gezelschap kon ver-
kondigen. 

Op de geheele kust van; Brazilie en naar Buenos 
Ayres kan voorts van Chili uitgevoerd worden,; 
het koorn, de frigoles, (boonen , ) garbanzos (er.w-? 
ten , ) Spaansche peper, lenlejas (linzen,) gedroogde 
vruchten, waarpnder,; vooral behooren cleperziken, 
amândelen en okkernoten. Deze artikelçni gaan ook, 

I. 16 
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naar de kusten van Peru, en Columbia; waarbij we
der vooral ook nog komt de uitvoer van paarden, 
muildieren ' en ander grooter en kleiner vee. Naar 
Europa zijn de huiden en koehoorns' artikëlen van 
belang, Wegens den overvloed van dit ailes gebeurt 
het zelden, dat schepen, die van den zuider Atlan-
tischen oceaan komen, of die de westkust van Zuid-
Amerika langsvaren, Valparaiso voorbijzeilen, zonder 
zich van levensmiddelen te voorzien. Ook de wal-
vischvaUgers der Stilte Zuidzee > hebben eenen tijd 
van het jaar, dat zij hier binnenloopen. En het/ 
was, toen wij de baai het eerste binnenzeiïden, 
een sierlijk gezigt, welk het pronken der vlaggen ons 
aanbood- van Engelsche, Fransche en Amerikaansche 
oorlogschepen, gelijk mede van een fraai Mexikaansch 
linieschip, (dat, bij de omwenteling, van de Spaan
sche kroon aan gezegde republiek was vervallen 
geraakt,) en van péttige Peruaansche en Chileensche 
oorlogsvaartuigen , zoo wel als van de koopvaarders 
uit bijna al de streken van den aardbol. 

Overigens zal ik, even aïs ten aanzien yan Rio de 
Janeiro en de Plata-rivier, zoo ook ten opzigte 
van Valparaiso en ChiM in het gemeen, het verder 
nôodige omtrent den handel^ zoo verre mij doenlijk 
is, trachten toe te lichten , in de achter dit deel 
géplaatste bijlàgè. Ik heb hiei1 dan nog eenighjk daar
bij te vôegeh, dat, weinige dagen na ons ten ànkèr 
kôihen tei4 reede van Valparaiso, reeds eenige koop-
Kedetf van Santiago en ânderé plaatsen afkwamen, 
ter bèzigtiging dëf monsters van mijne gèladene goe-
dëren, en dat ik kan zeggen, het gelok te hebben 

ai 
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gehad, van, in korte onderhandelingen en zeer ge-
makkelijk, onderscheidene artikëlen van mijne lading 
naar wensch aan hen af té zetten, waartoe inzon-
derheid behoorden het mes- en schaarwerk enz. en 
vêle der boven reeds opgenoemde waren. Ik was 
echter niet in de gelegenheid , mijne zaken even 
spoedig ook finaal hier te sluiten, maar moest, met 
al de andere supercarga's, mij getroosten te verkoo-
pen op drie maanden tijds; waarom ik mij voor
stelde , dien termijn niet af te wachten, maar ander
maal in deze baai terug té komen, en middelerwijl 
de reize verder te vervolgen. < 

Den vijf eh twintigsten. Maart 1827 waren wij ge-
reed, zee te kiezen. In. den. morgenstond kwamen de 
passagiers aan boord, bestaande in eenen franschen 
Supercarga van Bourdeaux, Don COL, een' koopman, 
en Don jrosÉ MARIA GOMES , een' chirurgijn, die, 
bij de revôlutie van Zuid-Amerika, gëtuige was ge
weest —r zeker — van de grootste onmenschelijk-
heden, welke deze ©mwentëling bezoedeld hebben, 
en van welke dan ook in> het volgende hoofdstuk nog 
een enkel. woord mede zal voorkomen. Bij het 
door zetten van den . làndwind zeildeh, wij de baài 
u i t , , met onze eerste bpstemming naar de haven 
van Arica. ' 

!" 

16* 



ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Aanleiding tot herinnering van omwentelings-

gebeurtenissen. Geschiedkundige aanhaling der-

zelven. Beschrijving van winden en stroomen 

langs het verdere gedeelte van Zuid - Amerika's 

•westkust. De havens en kust, die wij voorbij-

•zeilden. Aankomst le Arica. 

Het tàfereël deï omwenteling van Zuid-Amerika 
in het geheel, en van Chili in het bijzonder, als 
van waar de groote beweging het eerste uitging, 
was, tijdens ons bezoék van deze oorden, nog der
mate-als aan de orde van den dag, en leverde nog 
altijd zoo veel stof van onderhoud en beoordeeling 
Ppy vooral ook bij de passagiers aan boord, dat 
het ons niet moeijelijk werd, de merkwaardigste 
daadzaken dier revolutien, ook langs dien weg, te 
vernemen , of dienaahgaande nadere bevestiging en 
ophelderingen te ontvangen. Bijzonder was dit het 
geval met de zoodanigen, die de zaken van meer 
nabij beschoùwd of daarin zelfs min of meer gedeeld 
hadden, waaronder dan nu ook weder de chirurgijn 
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GOMES was te rekenen, van wien ik , aan het slot 
des vorigen hoofdstuks, gewaagde : waarom het veeL-
lîgt niet ongevallig zijn zal , eenige trekken en 
schetsen , betreffende de hoofdpersonen, die daarbij 
op het tapijt kwamen, — onder welke echter de 
meergenoemde broeders CARERA nog steeds mede bo-
venaan stondén — h i e r , als ter veraangenaming.der 
vaart, eene plaats te- zien vinden. Natuurlijk zal 
men verwachten en vorderen, dat dezelve niet, dan 
na eene min. of meer zorgvuldigp vergelijking,. door 
mij zijn bijeengebragt. 

De middelste der drie broeders, Don JUAN IOSÉ 

CARERA , Chilener van geboorte, doch die als lui-
tenant kolonel in Spanje diende , was naar Cliili 
gekomen, om de onafhankelijkheid van dit zijn va-
derland, hetwelk toen de vrijheidsvaan reeds had 
©pgestoken , te helpen bevechten. Zijne vrienden, 
die in hem den dapperen en waardigen krijgsman 
kenden, oordeelden hem , terstond bij zijne aan
komst, juist diegene te zijn, welken men behoefde; 
en wislen dan ook te bewerken, dat h i j , door de 
toenmalige reeds bestaande Junta, tot opperpresident 
bij het Congres uitgeroepen, en hem de organisatie 
werd ,opgedragen over de geheele krijgsmagt. Als 
zoodanig vormde hij een léger van de verschillende 
wapenrusting, gaf zich zelven den rang van kolonel 
der nationale garde, maakte zijnen oudsten broeder 
kolonel der grenadiers, en zijnen jongsten kolonel 
der artillerie* In dien tijd schaarde ook Conception 
zich aan de zijde der vrijheidsgezinden ; doch de 
aanmatiging dezerzijds , als willende die van Con>-
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cepcion, dât de zetel van het gouvernement in hunne 
stad zijn zou, baarde reëds aan CARERA niet geringe 
moeite, en hij had veél Wijsheid noodig, dît, zon-
der het bntstaan van eenen burgeroorlog, vereffend 
te krijgen. Gelukkig wist hij de troepen algemeen 
voor zich te winnen, en kwanïen dus ook de burgers 
weldra van hunne vôrdering terug. Er volgde eene 
algemeene verzoening, en CARERA aanvaardde het 
bpperbëvel over de geheele, vereende armée. — 
Sedert kwam het tusschen'de Spanjaarden en repu-
blikeinen tot herhaalde geveehten en schermutseljn-
gen ; en de laatsten, ofschoon op verre na niet zoo 
uitgerust rioch bedreven in de krijgskunst, behaalden 
mérïige, min of meer'glansrijke overwinnihg. 

Een der eersten echter, die zich met CARERA ver-
bohd, en die, door staatzucht gedreven., dehzelven 
den voet trachtte te ligtén, was Don BERNARDO 

o'tilGGINS, mede bij de Spanjaarden in dienst, doch, 
tôt de vrijheidsgezinden overgekomen, door CARERA 

àangesteld als luitenant kolonel bij de linie en Weldra 
tôt brigade generaal bevorderd. — CARERA en zijne 
twee broeders gerâaktén, in 1815, in de handen 
der Spanjaarden. O' HIGGINS maakte van deze gelçgen-
heid gebruik, om het opperbevel over het léger' zich 
aan te matigen; Het gelukte den drie broeders, te 
ohtsnàppeh. Zij kwamen te Santiago aan, en wer
den , door hunne officieren en soldaten, dadelijk 
weder in hunne hôedanigheid erkend : maar 0' HIG

GINS, die het eeUmaal gegrepen roer niet weder wilde 
laten varen,hàd reeds order gegevën, de ontkomenen 
te vatten, en in de gevafigenis te werpen; hetgene 
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eok gebeurde , met ùitzondering van Don JDAN, 

die zijnen vervolgers wist te ontwijken, en , door 
zijnen aanhang geholpen, ook het geluk had, zijne 
broeders weder te bevrijden. O'HIGGINS, die toen 
met zijn léger tegen de Spanjaarden stond, verliet, 
op het eerste gerucht hiervan, den vijand, en snelde 
oogenblikkelijk naar de hoofdstad Santiago, alwaar 
hij echter de CARERAS , ook door de burgerij der 
stad , in hun regt reeds wederom herstéld vond. 
De broeders nu stelden voor, hunne magt, onder 
vergeting van het verledene, met die van o' HIGGINS 

te vereenigen, en , Zoo doende , den algemeenen 
vijand te bestrijden ; doch o' HIGGINS weigerde zulks 
niet alleen , maar deed het zelfs tot eenen burgër-
strijd komen, waarbij CARERA het veld behield, en 
die van zijnen medestander op de vlugt joeg. Deze 
echter .werden door de aanhangers van CARERA, on
der het aanbieden van de vriendschapshand, terug-
geroepen ; en , de generaal zelfs was grootmoedig ge-
noeg, van O'HIGGINS niet alleen vergiffenis te schen-
ken , maar hem in zijn vorig gezag ook weder te 
hërstellen. : 

De Spanjaarden waren intusschen niet in gebreke 
gebleven , zich den tijd der oneenigheid tusschen de 
twee genoemde veldheeren weder ten nutte te ma
ken , en wel vooral door het rassche aanwerven en 
oefenen van nieuwe krijgsbenden ; met welke dan 
ook de generaal OSORIO, op den eersten October i 8 i 4 , 
de stad Rancagua berende en onder de Spaansche 
krbon terugbragt. CARERA, met de zijnen, verde-
digde zich, gedurende acht en veertig uren, met 
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onverflaauwden moed; baande zich eindelijk, met den 
degen in de vuist , eenen weg door de konings-

'gezinden, en vlugtte over de Cordilleras, van waar 
bij naar Noord - Amerika scheep ging, om aan de 

.Vereenigde Staten hujptroëpen te vragen. Eenigen 
•echter van de zijnen bleven te Mendoza, San Luis 

enz., achter, waaronder O'HIGGINS, RODRIGOZ en et-
telijke andere, min of meer bekende, officieren, 
welke gelukkig genoeg waren , een nieuw léger za-
men te brengen, waarvan het bevel in handen ge-
;raakte van den beruchten en mede reeds meerge» 
noemden SAN MARTIN. Deze trok met hetzelve over 
de Cordilleras ; leverde den gedenkwaardigen slag van 
Chacabuco, en bragt daarin den Spanjaarden eene 

nederlaag toe, tegen welke hun vorige, korte voor-
spoed niet opwoog. 

Ook deze nogtans herzamelden zich weder; ont-
vin gen van Peru nieuwe versterking, bestaande in-
zonderheid uit het fraaije régiment van Burgos, het
welk eerst onlangs van Spanje was aangekomen, en 
trokken met dezelve, onder bevel van OSORÏO, regt-
streeks aan op de hoofdstad. De patriotten, welke 
tegen dit léger al hunne krachten bijeengebragt had
den , verdedigden zich hardnekkig ; doch werden 
terùggeslagen, en daarna ook nog des nachts, bij 
Concharayada, overvallen. Hadde toen de Spaansehe 
generaal zijnen marsch naar Santiago voortgezet, 
dan ware dit andermaal onfeilbaar in de handen der 
koningstroepen gevallen : maar hij bleef te Talca , 
en liet den patriotten tijd, zich te herstellen; waarbij 
deze zoo veel vereende zamenwerking deden blijken, 
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dat zij weldra met zeven duizend man, in de vlakte 
van Maypu, aan OSORIO de spits boden. De strijd 
was hier allerbloedigst; De Spanjaarden, onder 
OSORIO , vochten , met hunne geregelde en nieuwe 
troepen, voor den koning; maar de patriotten, 
onder SAN MARTIN en IAS HERAS , met eenen ver-
woeden ijver, voor de zaak hunner vrijheid : en, 
ofschoon minder in krachten, behaalden de laatsten 
de zege, doch wel vooral door de wakkerheid en 
den beradenen moed van den luitenant kolonel 
o' BRIAND , die, ontwarende, dat het régiment van 
Burgos een carré stond te formeren, den generaal 
SAN MARTIN hieromtrent opmerkzaam maakte , met 
aandrahg, zijne cavallerie onverwijld daarop in te 
zenden. SAN MARTIN wendde zich hierop tot O'BRIAND 

met order, van deze evolutie zelf te bewerkstelligen, 
die nu , zonder een oogenblik te verliezen, met de 
patriotsche ruiterij in de vijandelijke gelederen viel, 
en daarin zulk een bloedbad aanrigtte, dat de Spaft-
jaarden hierdoor in verwarring geraakten, en , ach-
tereenvolgende , ijllings de vingt namen : waardoor 
deze dag, zjjnde de vijfde April des jaars 1817, het 
zegel drukte op de bevrijding en geheele onafhan-
kelijkheid van Chili. 

Het is mij altijd voorgekomen, dat SAN MARTIN, 

over het algemeen, veel meer door intrigue, dan 
wel door hem vereerende wapenfeiten, tot de hoogte 
zij gekomen, welke hij in Amerika beklom. Alge
meen werd dan ook erkend, dat hij het president-
schap over deze nieuw gevormde republiek niet wilde 
aannemen, maar den generaal O'HIGGINS daartoe voor-
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droeg, uit dien hoofde, dati hij van toen aàn het 
©og reeds op Peru had gevestigd; en het werd even 
hrëraan ç toëgeschreven, dat hij aile andere uitsteken-
de en regtschapene mannen van zijnen tijd vreesde,. 
jiiet alleen, maar hierin ook de sleutel gezocht 
tôt de gruwelen, .-waartoe.hij is vervallen, en onder 
welke die , aan de broeders;GARERA en den kolonel' 
RODRIGOZ. bedreven, vooral' mede berucht zij». Hij 
toch deed de eerstgemelden te Buenos Ayres arres-
teren. Don, JOAN JOSÉ ontkwam het naar Monter-
video : màar Don MIGUEL en Don LUIS werden, bij 
eene gelijke poging tot ontsnapping , te Mendoza 
weder aangehouden, eu in bechtenis geworpen.- Een 
schandelijke raad, waarin SAN MARTINS secretaris, 
Don BERNARDO MONTEAGUA, voorzitter was', maakte 
derzelver procès op., en sprak het doodvonnis over 
de ongelukkigen uit. De beide broeders gingen, 
gëarmd.,. van de gevangenis naar de strafplaats, waar 
zij sterven moesten, zetten zich aldaar op eene bank 
neder, omhelsden elkander, en kommandeerden zel
ven het noodlottige » vuur l" hetwelk hen om de 
éénîge reden deed sneven, dat hunne vaderlands-
Iiefde, waardoor zij de algemeene achting hadden 
verworven , de ijverzucht van SAN MARTIN vergalde. 

Zoo dikwerf dan ook bijzonder mijne vroegere 
passagiers , met welke ik den Lezer in der tijd be
kend maakte, en vooral wel Don TOLLO (zijnde de 
naam van denï ouden priester) en Sennor VIDAL den 
naam; van , SAN MARTIN noemden, werd de veront-» 
waardiginig, zoo in hun gelaat als in hunne woorden 
nog allerduidelijkst uitgedrukt. En hoe kan het 
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ook wel mogelijk zijn, dat eenigen deszelfs gedrag 
hebben willen regtvaardigeiïjy als men hierbij nog 
slechts aanhaalt, dat hij den vader van de beide 
CARERAS eene rekening zond van de proceskosten 
en voltrokkene doodsstraf aan diens zonen , onder 
bijgevoegde bedreiging van zich, bij gebreke van 
oogënblikkélijke betaling, gelijkerwijze te zien ge-
straft met inhechtenisneming ? De achtingwaardige 
grijsaàrd voldeed aan den wreeden eisch ; maar 
bezweek, binnen weinige dagen, door de Smart zijner 
droefhéid. : 

Doch nu stond den dwingeland nog de kolonel 
Don MANUEL RODRIGOZ in den weg, en wel mede, 
doordat deze, zoo bij den slag van Chacabuco, als 
bij dien van Maypu, zich de schitterendste lauweren 
had verworvèn; beide door zijn gedrag als krijgsman 
en zijne' edele handelwijze âls mensch. SAN MARTIN 

•kon geenen mededinger dulden. RODRIGPZ werd ge-
vat, en gebragt naar Quillota. Eenige dagen daarna 
zond «AN MARTIN drie van i zijne handlangers, om 
RODRIGOZ te vervoeren naar de hoofdstad. Gedurende 
den nacht sleepte men hem langs den weg, en ver-
gunde den afgematten krijgsman niet eens eenen 
dronk waters, tot lessching van zijnen brandenden 
dorst, — veel minder den inkeer in een huis, om 
aldaar tôt het aanbreken van dèn dag te rusten, 
hetwelk zij voorbijgingen. ,Eindelijk sleurde men 
hem aan eene afgëlegene plaats, alwaar hij vermoord 
werd en bëgraven. — De latere gruwelen, welke te 
San Luis, mede door de huurlingen van SAN MARTIN 

gepleegd werden, bragtën deze schanddaad aan het 
licht. 
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Het was dââr, dat zekere DUPUY , luîtenant goir-
verneur der stad , den onmenschelijksten moord 
pleegde , die welligt immer in de geschiedenis van 
zoodanigen, welke, bij omwehtelingen, de magt en 
het bewind; in handen kregen, voorkwana. Dit mon
ster, welk zich als eën gezworen vijand der konings.-
gezinden opdeed , maakte zich , van den anderen 
kant, met hen weder even gemeenzaam, zoo zelfs, 
dat hij, zijne waardigheid als gouverneur vergetende, 
met de Spaansche gevangenen om gewin kaart 
speelde. Zijn geld verliezende, greep hij, bij eene 
zoodanige gelegenheid, naar dat van eenen der krijgs-
gevangene officieren, die zich daarop te weer stelde-; 
waardoor he t , ter Wederzijde, tot beleedigingen 
kwam , welke eindelijk zoodanige opschudding ver-
wekten, dat de wacht-, buiten het vertrek, in be-
weging geraakte. De Spaansche officieren, welke 
ras de gevolgen dezer oneenigheid begonnen te 
duchten, verzochten DUPUr vergiffenis, die hij hun 
toestond, mits dat zij hem zouden laten vertrekken, 
om de rust ook daar buiten le herstellen. Doch de 
booswicht stoof welras ', met eenige soldaten en ge-
wapende burgers, welke, op zijn geschreeuw, alsof 
de koningsgezinden hem hadden willen vermoorden, 
toeschoten, weder nàar binnen ; en het ijsselijkste 
wraaklooneel volgde. De Spaansche generaal ORDONNES 

en eenige andere officieren, van hoogeren en minderen 
rang, werden gewurgd, — de kolonel MORGADO door 
DUPUY met eigen hand. De kolonel PRIMO benam zich 
zelven, in dezen drang , met een pistoolschot, het 
leven. De moord verspreidde zich al verder en ver» 
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der, ook door de stad. Geen Spanjaard, dien men 
in dit oogenblik op straat ontmoette, was zijn leven 
meer zeker, en verscheidene werden er zelfs ook 
nog omgëbragt in hunne huizen. Geheel San Luis 
was in beWeging, terwijl het getal der, in dezen 
deerlijken nacht omgekomene krijgsge van gène officie
ren, op niet minder dan vijftig gesteld wordt, en 
slechts een tweetal derzelven aan de woede ontkwam. 
De nieuwsbladen dër stad trachtten wel het voor-
gevallene te bemantelen , door het allezins ten zijnen 
voordeele gestelde officiëele rapport van DUPUY, het
welk dezelve behelsden, (en waarin mijn tegenwoor-
dige passagier GOMES, als wondheeler, en daardoor 
getuige, dan nu ook met name voorkwam:) maar 
de verrader ontkwam eene regtvaardige wrake toch 
niet geheel en al. Buenos Ayres trok zich de zaak 
aan. DUPUY werd ter verantwoording geroepen; 
doch wist zich te verontschuldigen, door eenen last 
te berde te brengen van SAN MARTIN , zoo wel 
in bêtrekking tot dit zijn bedrijf, als tot het ter 
dood brengen van de CARERAS. Evenwel sprak het 
Bewind van Buenos Ayres het vonnis van verbanning 
over hem uit ; doch later volgde hij zijnen mëester 
SAN MARTIN, op diens togt naar Peru. 

Dewijl echter het leveren eener eigenlijke en zamen-
hangende geschiedenis van Zuid-Amerika!s omwen-
telingen niet alleen buiten mijn bestek, maar tevens 
buiten mijn vermogen, is gelegen , keer ik dan nu 
ook hiermede tot de orde van mijn reisverhaal te-
rug, en geef, uit dien hoofde, eerst weder eenige 
voortgezette beschrijving van winden,-stroomen enz'. 
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langs de geheele verdere strekking dezer Westkust, 
opdat een en ander tot opheldering bij mijne uavi-
gatie zou kunnen dienen. 

Gelijk men ook hier, in het algemeen , slechts 
twee saizoenen onderscheidt , den zoraer, durende 
van October tot April, en den winter, die dan weder 
tot October zijnen tijd heeft, waaijen de winden, 
gedurende het eerstgemelde dezer getijden, met eene 

amende den frissche koelte, en de lucht is dan '• heldcr ; raakt 
Corner. 

echter, wanneer de wind uit den wal komt, of.als 
het den ganschen dag stil geweest is , betrokken : 
terwijl evenwel de geringsle, uit zee opkomende, 
koelte de bewolking weder wegdrijft. In den winter-

Wlnden ge- ° ° ' ; 
durende den tijd, daarentegen, ondervindt men gewoonlijk niet, 
winter. 

dan flaauwe koelten, en ontmoet men dikwijls stil-
ten , die, op de hoogte van Arica , twee a drie 
dagen kunnen aanhouden ; maar naarmate men noor-
delijk of zuidelijk van deze.. plaats, af komt, zijn 
dezelve minder langdurig. 

In het laatste jaargetijde (den winter) is de lucht, 
ge.teidi.eid. gedurende den nacht en in; déni,morgenstond, sîeeds 

betrokken; wordt echter, wanneer de zeewind eenig-
zins aanwakkert,: helder: maar betrekt ook weder, 
zoodra deze koelte ,gaat leggen.- ,• -• 

WBamemîng , Als men Arica , gedurende, den wintertijd, na-
lija^e"d° dfiEt> z a l m e n veeltijds-de kim, dik bezet zien met 

eene donkere bank van vrij zwartp wblken, die soms 

tot eene zekere hoogte kan stijgen : dit is een tee-r 

ken , dat de zeewind flaauw zijn zal ; maar, met 
het doortasten van dénzelven ,. klaart. zich dan cok 
de horizon op . , i. ?i.' » ' ./ 

http://ge.teidi.eid
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Besténdia staat er , in den winter, eene zware Zware d«-
nÎDg. 

deining van het Z .W. en Z . Z . W . ; en de gemeen-
schap met den wal is dan zeer moeijelijk, te meer 
doordien ook de regte en over het geheel steile 
kusten aan sloepen slechts weinige veilige leg-
plaatsen àanbieden tegen de branding. Gedurende 
den zomer is deze deining veel mindër, en de ge-
meenschap, daardoor, dan gemakkelijker. Nogtans 
trof ik het , voor Arica liggende, ook in de maand 
November desaangaande niet gunstig, en de gemeen-
schap was toen, uit dezelfde oorzaak, zeer bézwa-
rend; terwijl wij in April , daarentegen,' de. goe-p. 
deren, met aile gemak, uit de sloepen aàn de kade 
konden lossen. Gezegde deining bepaalt zich voorts 
ook meer tot de nabijheid der kust; en, op drie 
h vier. Duitsche mijlen afstànds uit den wal, onder-
vindt men die slechts weinig. 

Op de westkust van Pèru régent het nimmer ; maar Nimmer re-' 
somtijds valt er , gedurende een gedeelte van dentust van 
nacht en in den m©rgenstond, eene soort van mist 
of dauw, die misschien meer vocht aanbrengt, dan Danw. 
een matigé regen. De hoogten van het Andes- ©f . 
^7or^/cmj-gëbergte kunnen hiervan, naar mijn ge- «M* *»«•»-
voelen, de verklaring aanbiedén ; waaromtrent het^ / ' '., 
mij waarschijnlijk voorkonit, dat de massa, waters, 
die, bewesten het vaste land van Zuid-Amerika, door 
de wolken in het perk van den oostpàssaat wordt 
aangevoerd, wel, voor het grootste gedeelle, aan .„. , r ^ 
den overkant van gezëgde hoogteit, of laat mij liever " 
zeggen: aan de oostzijde der Cordilleras oî'Andes: ' 
dan nedervalt, doch dat deze met regen bezwan-i 

n «1 
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gerde wolken, de toppen der Cordilleras bereikende, 
dan toch ook, voor een gedeelte, op dezelve blij
ven hangen, en , door de hooge, fijne lucht, zich 
nu in sneeuw ontbinden ; terwijl het dan de wind is, 
die deze sneeuw naar beneden doet stuiven, welke, 
van de eene luchtlaag tot de andere, zich ontlaadt, 
en den vermelden vochldamp veroorzaâkt. 

stand der De rivieren of uitwateringen van dit gedeelte der 
rivieren. 

westkust wassen in den zomer , en zwellen, in 
Februarij en Maart, dikwerf buiten hare boorden ; 
in den winter echter loopen dezelve ook weder af, 
en liggen in Augustus en September bijna droog. 

Temperatuur. ^ 0 0 we^ *n den z o m e r a"s winter is de hitte ge-
matigd, en, gedurende mijn verblijf, steeg, op de 
kust van Peru, de thermometer van FAHRENHEIT 
nooit, bij dag, boven de een en zeventig graden ; 
welke waarneming, zoo op zee, als aan of nabij den 
wal, zich ook altijd bevestigde. De nachten echter 
zijn gewoonlijk koel. 

Fiaauwewin- Langs de geheele uitgestrektheid dezer kust, be-
tust, grepen tusschen morro Mexillones, gelegen op 23° 3' 

zuiderbreedte, en Lima of Callao, zijn de winden, 
en van hetover n e t geheel, flaauw, en waaijen bijna altijd uit 
zuiden, maar ^ m^ m a a r variëren 0ok naar de strekking van 
ook varie- ' ° 

rende. de kust, met welke dezelve gewoonlijk, te rekenen 

van de zeezijde, eenen hoek maken van twee en 

twintig graden. Daar, waar de kust zich Z. O. en 

Wînaen van N. W . strekt, waaijen de winden, uit het Z. Z. O. ; 
l e t Z ' z , ° ' ' w a a r derzelver strekking noord en wiid i s , staan zij 

en ook het van het Z. Z. W., met wakkerder en meer regelmatige 

koelte. 'Te Arica zoo wel, als om de. zuid van deze 
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plaats , waar de kust op laatstgezegde wijze zich Dag- en 
strekt, wakkert de koelte gewoonlijk in den namid- Arica. 
dag aan, en zal dan zelden wegblijven. Gedurende 
den nacht en in den morgenstond heeft .men bijna 
altijd stilte ; soms, doch zelden, treft men echter 
ook wel eens eenen landwind. 

De zeewind komt gewoonlijk niet opzetten voor in Eîgenschap 
den achtermiddag ; naar gelang dezelve uitblijft, zal^^u"1 

deze wind flaauwer zijn, meer open uit zee komen, 
en weder vroeger gaan leggen. : Omgekeerd : hoe 
vroeger de koelte zich opdoet, des te sterker zal zij 
wezen, en te langer ook aanhouden, met eene nei-
ging naar de strekking van de kust, die dikwerf tôt 
zelfs langs de kust zijn zal. Enkele keeren zal deze \ 
koelte min of meer uit den'wal komen, doch zeker-
lijk nooit eenen grooteren hoek met de kust maken, 
dan van twee kompasstreken. 

Men heeft opgemerkt , dat , op kleinen afstand Krachtïger 
achter de uitstekende hoeken van het land , waar Tan uiute-
men meerder luwte zou verwachten, integendeeldeten; 
koelte krachtiger is , dan in die omstrekën, waar de 
kust meer regt loopt, en dat,, met het verder uit-
steken dier hoeken, de koelte tevens toeneemt , 
behoudende echter altijd dezelfde strekking met de DeszeU» nei* 
algemeene rigting der kust. 6ms ' 

Achter de hoeken van Ho, Cornejo en Ray wak-Tijdvanaan_ 
kert.de koelte van het Z Z . O . des namiddags aan (*)..«**«*»«• 

(*) Ilo, biet dorp is gelegen op 17° 36' zuiderbreedte, en 
71° 24' 31'' lengte bewesten Greenwich, — klip aan den noek 
van Ilay, op 17°2'55" zuiderbreedte, en 72° 11'23" lengte,— 
Ilos, aan den hoek van Cornejo, op 16° 51*45" zuiderbreedte, 
en 72° 22' 46" lengte bewesten Greenwkh. 

I. 17 

http://kert.de
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maar bovenwinds of te loefwaart van deze hoeken , 
... ., gelijk mede meer Pp zee, is dezelve niet sterker, 

dan op de andere gedeelten der kust. Hetzelfde 
ondervindt men drie kwart a eene mijl beneden-
waarts of aan lij van gezegde hoeken. 

winden in>ie In de baai van Lima, die van het zuiden tot het 
-haai van Cal
lao. westen, door den laag uitstekenden hoek van Callao 

en het hoog oprijzende eiland San Lorenzo gesloten 
ligt, zijn de koelten frisch en dé stllten niet zoo 
menigvuldig, als aan de meer zuidelijk gelegene 
ankerplaatsen. Na zonnenondergang verflaauwen 
deze winden, en het wPrdt dan, tegen den morgen
stond, gemeenlijk stil, zoo dat men hier, des nachts, 
«elden genoegzame koelte zal treffen, om met het 
schip naar binnen te werken. 

De z. eno. <. Z. tôt O. Z. O» winden, met meer regelmatigheid 
Z. O. winden . . . - , . . . . . . . 

op zee. waaijende , dan die , waarvan zoo even gesproken is , 
ontmoet men verderop in zee, doch op zëkeren af
stand van de kust zijn zij weder meer aan afwisseling 

koelte op de onderhevig. Somtijds vïndt men op de parallel van 
^Arïcl, va"Arica die doôrstaandéi koelte niet vroeger, dan op 

twee en twintig à; dertig Duitsche mijlen van den 
wal: maar naarmate men om de noord komt, onder
vindt» men dezelve reeds op kleineren afstand van de 

ïdem op, die , . 

van Lima. kust. Op de parallel van Lima treft men gezegde 

,_.. ... ddorstaande koelte bereids op zeven à negen mijlen; 
Krachtiger r ° ' 

winden dp-terwijl die afstand, bezuiden Arica, al meer afneemt, 
kleiner af- v 3 * ' ' 

«tandvandenen geringer wordt, hoe meer men zich van dçze 
wa.1 , DCziii—• 

den Arica. haven om de zuid ver^vijdeft, met dit onder.scheid, 

Oudersciieid. da t , hop meer men het perk der veranderlijke win

den , of hët einde van d'en oostpâssaàt nàdert, dé 
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koeîten , waarvan gesproken wordt, niet zoo regel-
matig zullen wezen, als benioorden Arica. 

De wind neemt aan , in evenredigheidi dat men'., 
1 i l Verdere bij-

uit den wal komt, en men bëspeurt dan> ook. wél—«mdercwaar-
7 , L , nemingen be-

haast het meërdere aânhpuden vaff dén' zeewind t̂rekkeiijk den 
gelijk mede dén verminderden invloed van dé strek
king der kust, naar gelang van de parallel, waar mën 
zich bevindt, op deszelfs rigting* Gelijteïijk iè dé 
koelte nu sterker bij nacht , dan bij dag, totdat 
men eindelijk komt op dieu afstand, waar zij op 
haar hoogst is. 

Déze afstand is waarschijttïijk verschillëhd, ten 
naasten bij in dezelfde evehredighedén met den bând 
der verahderlijké winden, Welke JàSgs de .kust trekt ; 
Want, terwijl deze afstand Op de parallel van Arica 
het groôtst is, neemt dezelve tevens af met dé ver-
minderde breedte van den band de*' Veranderlijke 
winden, naarmate men Zich, benPôrden of bezuiden, 
van die haven Verwijdert. Niettemin schijnt het, h ^ v l o e ^ a ° 
dat de keten van het h'Poge gebergte", hétWelk langé |*bersle te 

deze geheele kust zich Verheft, de hëérschendë win
den opvangt, en deszelfs invlôed nog op veel grootër 
verheid van den wal oefent: want hél is èerst op 
eene groote honderd Duitsche mijlen ; dat men de 
winden regt vast en dpOrstaandé zal aantreffen; dbch 
binnen dit gestëlde perk zijn de aldaar waaijende 
zuide- en; Q. Z. O; winden- éven veranderlijk in stfeék 
als ongés: tadig in koelte. " 

DAMPIER , deze ovérigens zoo naauwkeurige waar- Do . ^ 
nemer, sprekende, in zijne verharidelihg omtrent de V0

E
lsen8 "**" 

wmden, die dp de Pppeïvlakte des aardbols regerén ; 

1 7 * 
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over die langs de kust van Peru, heeft verzuimd te 
onderscheiden tusschen het engere perk, waar de 
land- en zeewinden flaauw en in hunne rigting af-
hankelijk van de strekking der kust zijn, en het veel 
uitgestrektere, waar zij sterk variè'ren tusschen het 
O. Z. 0 . , en met zekere kraeht aanwakkeren. Hij 
schijnt beide vermengd te hebben, wanneer hij zegt: 
» de Z.Z. W. tot Z.Z.O. winden, welke op de kust 
» van Peru waaijen, zijn kràchtig en verspreiden 
» zich verder, dan eenige andere der zeer veran-
>> derlijke winden , die in de luwte van het land zich 
» doen gevoelen." En hij voegt ër bij : » de heer-
» schende winden van het O. Z. O. waaijen niet, 
» dan honderd veertig a honderd vijftig lieues van 
» den wal.?' Wanneer men, in plaats van de Z.Z.W. 
tot Z, Z .O. winden, hier stelde die van het zuiden 
tot het oosten, Z. O. enz. , zou al het gezegde 
striktelijk kunnen toegepast worden op het vrij breede 

'\ lôir~À.igrensperk , buiten da t , alwaar de land- en zee-
i winden plaats hebben, en welks uiterste begrenzing 
veel nader aan de kust ligt» Overigens is het niet 
te verwonderen, dat aan dezen, door zijne scherp-
zinnigheid en zijn juist oordeel zoo oproerkelijken 
navigateur, eenige bijzonderheden ontgaan zijn in 
eene zeer korte proeve, waarin hij zich voorstelde, 
te bandeUm over de winden, getijen, stroomen enz. 
in al de zeëstreken tusseben de keerkringen. 

Eigcne on- De uitkomsten van eigen ondervinding hebben niet 
lorvindingen. . , 

anders gestrekt, dan tot stavlng van net voorgedra-
gene, ten opzigte. van de flaauwere koelten. in de 
nabijheid van den wal, en yan de trapswijze aan-
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wakkering derzelven, naarmate men zich van de 
kust verwijdert. 

Naar aanleiding van het verhandeldé, zou men, Gevoigtrek-
r , . • , , A i king uit het 

ter hespoediging van de reis, over het algemeen j vertandeide. 
het varen digt làngs dé kust kunnen afradén; en ik 
heb verscheidene kapitéins van schepen hooren zeg
gen , dat zij hierbij zeïdën meer dan- ëlf à- twaalf, 
ja zelfs niet meer dan kleine vier mijlen in het 
etmaal âfgelegd hadden ; terwijl zij , op twee en 
twintig à drie en twintig mijlen afstands uit den wal', 
met eene gemàkkelijke zee een bestek maakten vân 
zeven en dertig tot acht en dertig mijl'en in eenen 
gelijken tijd. Ten bewijze nogtans, dat men, ook 
langs den wal, gunstige gelegenheden, door genoeg- Ondervondea 

gnnstige ge— 
zame koelten , kan aantreffen,1 dient, dât ik deiegenheden, 

, ... . .. . . •. \. \ . . na onder den-

eerste (zijnde mijne tegenwoordige) reize van Val- wai, 
paraiso naar Arica deed tusscheh den vijf en twin-. „ 
' ,in Maart en 

tigsten Maart en den derden April, dus in negeU^"1» 
dagen tijds, in welken ik éene verhéid afzeildé van 
twee honderd en elf mijlen, zijnde per dàg iets meer 
dan 23,4 mijlen ; ; waarbij , Wel is waar, de eerste 
bestekken in het etmaal waren, van 162; i53 en 76 
knoopen bij "den log , en de volgende 48 en 4a, 
knoopèn : maar1 dé- latere, dûs noordelijker en nadër 
aan Arica i wàren 9 6 , 76 , g3^, 9© knoopen , en 
meestentijds was ik toen evenwel slechts tien, en dik
wijls niet vèrdër ^ dan vijf en eené;'halve' riiijl, uit 
dert wal. Mijne tweede reize van Valparaiso naar 
Arica was vah vier en" twintig Octôbër tôt twee. _ , 

0 - m October en 

November , dus weder in negëh dà'gen tijds ; hetNoTembei-

eerste etmaal was van 71 knoopen, de volgende Van 
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125, 69- en 5i knoopen. Den negen en twintigsten 
October, op 25° zuiderbreedte, hàd ik een bejtek 
van 169 knoopen,: en was toen slechts zeven en een 
kwart mijlen uit den wal van Punta N. de la B*» 
de N* Sra. Den dertigsten October, op 22" 18* 
zuiderbreedte, was mijn bestek van i4o knoopen, 
zijnde toen 10,' in breedte henoprden de baveu van 
Cobija, en gif eu een kwart mijlen van het land; 
de volgende dagen waren van 80, 74 en 46 knoo--
pen, ailes bij den lpg, Wanneer ik dus andermaal 
de havens langs deze kust mogte aandoen , zou ik 
niet aarzelen, weder op dit geluk te hopen, en nieS 
verder, dan op tien a twaalf Diutsche mijlen,,mij uit 

s^M<-,nhu den wal houden. <n * 

Aanvrijzins 'Yoqr scheepsbevelhebbers, dip niet met de land-
kênden.en,bie"kenningen der kust bekend, zijn, en, bij yoorbeeld, 

Puerto de Coqidmbo, P" del, Huasco , Copiapot, Co-
,/;' bija enz. moeten aandoen, is het zelfs raadzaam, 

den wal niet te verre te. yerlaten, en bovendien wel, 
naauwkeurig op hunne breedte te passen ; als gebeu-
rende het menigeen', dat hij deze moeijelijk te ver
kennen plaatsen, en die daarenboven slechts weinig 
bewoond zijn, ongemerkt voorbijzeilt, en daarna dan 
weder om de zuid moet op werken ,v tôt niet onaan-
raerkelijke verlenging der reis. Ik zag dit van eenen 
Franschen brik, s die dus Copiapo en Payta voorbij-
voer, en van een Pruissisch schip, ten aanzien yan 
Ilay ; beide waren verpligt, de genoemde havens pm: 

de zuid weder te zocken. — Ik ben echter, pm-
".',"-!iU' gekeerd;,( ook in het geval geweest, dat ik, met 

betrekking tot den wind, het zekere voor het on-
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zekere wilde nemen,. bij eene gelegenheid, waarop 
ik in het tweede deel dezer reize nader zal terug-
komen, dat ik vijf honderd menschen scheep had, 
die ik van Arica naar Panama' moest brengen. 
Ik verkpos toen dadelijk, meer op zee te loopen; 
en , naarmate ik uit den wal kwam, trof ik krach-
ligcr koelte aan. 

Algemeen neemt men aan, dat , tusschen Lima en Heerschende 
Guayaquil, de flaauwere land- en zeewinden, zich Je

ul
t„"t

la°^ 
overal op vrij gelijken afstand uit den wal , als le ^araouit 
Lima zelve, doen gevoelen, dat is op zeven k negen 
mijlen ; doch dat men, buiten dit grensperk,. fris-
sche, maar veranderlijke, koelte zal aantreffen, die , 
gelijk ©p al de overige gedeelten dezer kust, tôt op 
eenen grooten afstand in zee zich uitstoekken.. 

Men heeft mij verzekerd, dat men soms, in den Noorde- tôt 
winter, den wind noord tot west heeft, maar dat die ̂ "âTwînteF.' 
dan gemeenlijk flaauw en van korten duur is; er

maand<ai-
zijn echter voorbeelden , dat dezelve dan tôt op 
eenen vrij verren afstand van den wal staat. Ver> 
scheidene schepen, stevenende, in de wintermaan* 
den, van Valparaiso naar Lima, zijn, naar men 
voorgeeft , door noordèlijke tot N, W . kpëlten, • 
zoo wel. als door stitten, opgehouden geworden, die 
daarbij: toch zestig mijlen uit den wal waren, van 
de kust van Perui ' r, 

DAMFIER wil, dat deze kusten van westewinden!SteUjJ]ga.eu^ 
zijn ontheveni: maar de ondervinding* vêler zeelieden/aaDSaande 

' ° v a n DAMMER. 

en de getuigenis der bewoners van Peru* spreken dit 
tegen. Een Fransch zeeofficier verhaalde mij, dat 
het fregat Clorindg,, in Julij 1822, op 170 zuider-bettogendeeii 
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breedte, dus. ten naasten bij op de breedte van Puerto 
de Ilay, en dertig lieues uit den wal, gedurende 
twee dagen flaaùwe koelte van het noorden tot het 
W . N. W . had ondervonden. In het laatst van 
Mei 1823, in de baai van Callao gelegen, had dat 
fregat, gedurende drie achtereenvolgende dagen, 
den wind van het W . N. W . , met bramzeilskoelte. 
In 1821 zeilde Lord COCHRANE, met het schip San 
Martin en den schoener Aransasu, den twee en 
twintigsten April van Pisco, en kwam den vijfden 
Mei voor Arica: voor dezen ophaaltogt, welke beide 
schepen , door westelijke en noordèlijke winden be-
gunstigd, derhalve in dertien etmalen volbragten, 
kan men, met de gewone zuidelijke en Z. Z. O. win
den, anders drie weken tot dertig dagen rekeneu. 

stroomen om De zuide- tôt O. Z. O. winden veroorzaken in 
' " zee stroomen , d ie , op eenige mijlen afstands van 

Derzelver den wal, om de N. W . zetten ; derzelver meeste 
snelheid heeft men bevonden op drie en drie kwart 
mijlen in het etmaal, en de gemiddelde op twee en 
een kwart a twee en eene halve mijlen. Er heerscht, 
tusschen de grenzen dezer stroomen en het land, 

Tesenatroom. een tegènstroom, welke om de Z. O. zet, en de 
strekking van de kust volgt. De breedte van deze 

Ongeiiiko stroomtrekking is zeer onderscheiden , en somtijds 
tùtgebreia- na(iert derzelver uiterste begrenzing tôt op één à twee 

kabel lengte van den oever. Op andere tijden ver-

wijdert zij zich van denzelven ettelijke minuten-mijlen. 

Hoe meer de koelte aanwakkert, des te meer zal 

ook deze tegènstroom toenemen in breedte over het 

stroomen. water en in snelheid. lu den winter, als de winden 
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noord en west zijn, zullen de stroomen om de Z. O. 
zetten ; maar het is eerst onder den wal, dat men 
derzelver kraeht zal gevoelen. 

Als eenen vasten regel van waârschuwing kan ik Aanbeveiing 
bij het opwer-

hierbij nog aanhalen, dat , wanneer men van Guaya-^n langs do 
quil naar Payta, of van beide deze plaatsen naax Peru. 
Lima, met zijn schip wil opwerken , het, in dit ge
val, is aan te bevelen, zoo na mogelijk onder den 
wal te blijven , en de kust volstrekt niet uit het 
gezigt te verliezen, ook omdat, hoe verder men op 
zee komt, hoe ruiraer en met vermeerderde koelte OpieHering 
men den wind over stuurboord zal hebben; terwijl, gaan*̂ * 
wanneer men dan weder in den wal of over bakboord 
gewend ligt, men te lager van de laatste : peiling , 
waarop men de kust verlaten heeft, komt; te meer 
daar men, gelijk zoo even gezegd is , op zekeren 
afstand in zee eënen stroom zal ontmoeten, die om 
de N. W» zet, en wiens snelheid ik heb gekenmerkt. 
Die stroom valt dan nagenoeg regthoekig op het 
loefschip. Bovendien kan men het treffen, dat, des 
nachts , een landwind, al duurde die ook maar 
eenige uten, de reis zeer zal bekorten, dien men 
verder op zee zal missen. Ik kan mij echter niet 
beroemen, gedurende mijnen ophaaltogt van Guaya-
quil door zoodanigen landwind te zijn begunstigd 
geweest; en het schijnt, dat evenmin tusschen Guayam 
quil en Lima, als op de hoogte van en bezuiden 
Callao, daarop, en zelfs' maar op eenen flaauwen, 
veel valt te rekenen. i 

Ik heb ook gezegd, dat er , tusschen de begren-
zing van den even weder aangehaalden stroom op . 
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Waar de trekking om fe noord, invloed zal oefenen, en men? 
noordèlijke 

vÏÏâ DweL ^ ' *"i ^ e t °P^ 0 0 P e n der westewinden , gestadig 

meer zal -ondervinden. Op 3ô° zuiderbreedte en 98° 

lengte is de kraeht van den stroom om de noord 

naauwelijks merkbaar; doch op 920 lengte, en dus 

acht en zeventig mijlen nader bij de kust, zal men 

reeds eenigen, hoewel zeer geringen, invloed daar-

Waar men van bespeuren. Gedurende mijnen ophaaltogt van 
denzelvenwe- . . . „ ., . , „ 

der het meest de rivier van Guayaquil naar de baai van Payta, 

den. en van daa r , langs de kust van Peru, naar Callao, 

ondervond i k , door de bevondene breedte , — gelijk 

mede door waarnemingen van zon , maan en ster-

r en , door peilingen op de kust en den tijdmeter, — 

wel degelijk eenen stroom om de noord en om de 

west , welks strekking ik van het N. W . tot N . N . W . 

bepaalde, met eene gemiddelde snelheid van twee en 

eene halve mijlen, per etmaal. — Men herinnere zich , 

dat i k , bladz. 1 6 8 , gezegd h a d , van deze westelijke 

stroomen nader te zullen handelen ; en waarmede ik 

deze soort van zeevaartkundige opmerkingen , in be-

trekking tot het verdere van dit gedeelte der reize , 

dàn nu ook afsluit. 

Wij verlieten de baai van Valparaiso. met eene 

Winden,on-frissche koelte van het Z. Z. W . De wind bleef 

i^g» aXst. meestal van het zuiden ten oosten tot Z . Z . O . ; en

kele keeren echter hadden wij dien van het zuiden 

ten westen, en Z . Z . W . , ook W . N . W . , N . W . , 
O. N . O . en zelfs noorden , zoo dat Wij toen reeds 
ondérvondën, dat men, in dit trajet, werkelijk va-
riabele winden--kan ontmoeten, ofschoon deze van 
korten duur waren, [en de gewone Z . O . passait 
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loch meestentijds de overhand bleef behouden. Ge
durende deze geheele reize bleven wij, over het 
algemeen, digt langs de kust zeilen ; waardoor wij 
ons bijna onafgebrokeh konden verlusligen met hët 
aanschouwen der nieuwe vertopningen, welke het 
land, bij afwisseling, voor het oog opleverde. 

Den zes en twintigsten Maart, zijnde de volgende 
dag na ons vertrek, bragt- ons het middagbestek 
reeds ^benoordën Punta de Lengua de Baca of Vaca, PuTlta ^ 
(ossentongs-hoek , ) gelegen op 36° 16' zuiderbreedte jW** * 
en 71° 45' lengte bewesten Greenwich, en welks 
hooge land door ons gezien werd. In deii achter-
middag zagen wij de bergen Pan de Azucar (suiker
brood) en Cerro de Cobre (koperberg,) tusschen 
welke zich de baai van Coquimbo opent. Volgens CoquimU. 
JREZIER zou deze haven eene goede winterreede heb
ben voor schepen, die, gedurende de maanden, dat 
de npprdelijke stormen langs de kust van Chili rege-
ren, dezelve aandoen. Zijn zeggen echter, dat men 
hier voor aile winden bevëiligd zou liggen, durf ik 
niet met zoo veel zekerheid aannemen, daar de wind 
maar weinig, bewesten het noorden behoeft te staan, 
om er eenen bot.lager in de geheele baai te.maken, 

;Waarvan de ankerplâats niet geheel kan afgesloten we-
zen, vooral ook voor de;deining en den slag der zee. 
Zeker nogtans is het, dàt deze haven meer veilig-
heid zal aanbieden, dan de baai van Valparaiso. 

Om nu de reede van Coquimbo te bezeilen , zal. 
' Het bmnen-

men , uit aanmerking der , gedurende het geheelezeaen naar ie 

reede van Cb-

jaar, uitgenomen twee adr ie maanden van den win- suimSo. 

tertijd, hier meestal staande zuidewinden, zich, van 
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de zuid komende, verkennen bij Lengua de Baca, 
en van daar dan N. O. t. O . , of oPstêlijkër sturen , 
naarmate men uit den wal staat. Men zal dan 
gezigt krijgen van dé baai van Tongey, welke ge-
makkelijk is te verkennen, als hebbende, eenigzins 
benoordén, eenèn zeer in hét oog loopendeh bèrg, 
die, op eenen uithoek, in zee ligt; "Waarop men dan 
bij tijds den wal moet naderen,- en wël niet lager, 
dan bij Punta de Lobo, waarbij de drie Lôbos-
éilanden zijn 'gelegen , omstreeks eenen berg, die 
zich iets meer landwaàrtsin zal opdoen, en CerrO 
de la Gloria genaamd is. Men moet nu de twee 
klippen op Punta de la Tortuga (schildpads - hoek, 
en welke tevens de zuidhoek der baai is , ) aan 
stuurboord vooruit hebben. De buitenste dier twëè 
klippen, N. W. t. N. een kwart mijl van Punta de lit 
Tortuga, is het kleine eilandje Pajaro nino (kleine 
vogel ; ) bezuiden hetzelve ligt het andere eilandje, 
met 'meerder klippen, tusschen welké en het vaste 
land eene passage is, waarin zestien a zeventien va-: 
dem water staat: deze doortogt is echter zdd naauw, 
dât het gevaarlijk is voor een schip, dien te passe-
ren , ofschoon dit meermaals werd ondernomen, 
waarbij nog tans eindelijk een Fransch schip, van 
slïltë ©vervallen, groote schade beliëp, door het 
drijven tegen de rotsen; De monding der baai van 
Coquimbo is bovehdien nagenoeg twee mijlen breed, 
en kan van wal tot wal veilîg bëvarén worden, zon
der dat daarbij iets valt te vermijden, Wat niët 
zigtbaar is. Op grônd nu , dat de winden hier 
meestal staah van het zuiuéh tôt Z. W . , is het zaak, 
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den loefwal zoo nabij mogelijk te nemen j en, als 
men, van Punta de Lobo v©ortzeilendè, de baai van 
la Héfradura gepasseerd i s , zàl men dus Pdjaro 
nino aan stuurboord houden, en, gestadig aan oPs-
telïjker, naar binnen oploévën, haar de ankërplàats, 
welke, op eenen halven kabel lengte van den wal, 
aan het oostland van den hoek van Tortuga in zes k 
tien vadem zwarten zàndgrond wordt gevonden, niet 
ver van eene klip, die nagenoeg twaalf voet lâng 
is , zes voet boven water uitsteekt, en de gedaante van 
eenen schildpad heeft, waarvan haar naam Tortuga 
ontleend is. Digt bij deze klip heeft men , met laag 
wàter, twaalf yoet diepte, en dezelve wordt gezegd 
zeer geschikt te zijn, om er schepen op te kiëlen, 
en daartoe meermaals gediëhd te hebben. 

Bij het uit- zoo wel als inzeilen houde men, 
Vooral bij flaauwe koelte of kans op stilte, de ei-
làndjes Pdjaro nino op bekwamen afstand ; want, 
als men , wegens hét opzettëU van de deining naar 
deze klippen, verpligt i s , tot behoud van het schip 
fe ankeren, zal men daaienboven nog gevaàr loo
pen , dat de tbuwen, door den vuilén klipgrond, 
afgeveild Worden, of dat de kettings daaraan blijven 
haken, en dan somtijds met geene kraeht weder 
zijn los5 te winden.. — Drie kwart mijl van dé 
ankérplaats Vindt men eenen stroom, in de kaart 
aan'geteekend als Rio de àgua dulce (zoétwaters-
rivier:) mij werd echter verzekerd , dat deszelfs' 
watér brak van smaak en met te gebruiken is. Ook 
hét braUdhout moet hier zeèr schàars zijn. 

De baai, overigens, vart1 Coquimbo draagt harëp 
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naam van de vruchtbare vallei Cuqidmbu, waarin 
ook de stad la Serena is gelegen. Digt langs der
zelver zuidzijde vliet eene uitwatering , acequilla 
genaamd, zijnde een arm van de Rio de Coquimbo, 
welke zich, ten noorden, op nagenoeg eene mijl 
afstands van de stad in de baai ontlast. La Serena 
moet zeer regelmatig gebouwd zijn ; de straten loo
pen er meerendeels noord en zuid, en oost en west, 
vormende dus, ; in derzelver kruising, altemaal vier-
kante blokken huizen, die echter meest allen van 
leem en met daken van stroo zijn, doch ook door-
gaans tuinen hebben, en allerwegen dermate zich 
belommerd vertoonen met vijge-, oranje-, palm- en 
olijfboomen, dat men bezwaarlijk kan gelooven, zich 
in eene stad te bevindén. Voorts heeft men hier 
weder eene menigte kerken en kloosters, behoorende 
tot de verschillende orden. Deze stad werd, in 
i544, door PEDRO DE VALDIVIA gesticht, en ontving 
haren naam van diens , geboorteplaats Serena, in 
Spanje. 

Coquimbo leverde weleer gpud en zilver, benevens 
eenen overvloed van tinstaven en koper ; het laatste 
wordt alsnog in massa uit de mijnen aangebragt. 
Te Valparaiso van dit metaal gekocht hebbende, 
moet men het gemeenlijk te Coquimbo gaavL ontvan
gen. Het wordt dan uit de mijnen aan het strand 
gebragt ; en men wil, dat het aan gelegenheid , van 
met de tolbeambten eenen ruimen smokkelhandel te 
drijyen, daarbij dan veelal niet ontbreekt. De prijs 
van dit kpper was, tijdens mijn verblijf in Chili, 
veertien piasters per kwintaal. 
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Het is niet gemakkelijk, met een schip deze baai 
uit te geraken, ten zij het uitzeilen door eenen ***Coquim6o. 
goeden landwind wordt begunstigd, welke echter 
gemeenlijk van middernacht tot den dag waait. 
Voorts moet men zich vooral niet aan gevaar bloot-
stellen, van, even buiten dezelve, in stilte te ver-
vallen ; dewijl de stroom, die , daaromstreeks, om 
de noord trekt, een schip kan zetten tusschen de 
Islas Pajaros (*) en Isla de Choros, (het zuidelijk-
ste gelegen op 290 35' 3o" zuiderbreedte, en na
genoeg twee en eene halve mijl van de vaste kust.) 
Deze eilanden zijn, allen te zamen, zeven k acht in 
getal ; het zuidelijkste ligt, N. N. W. \ W . , nagenoeg 
zes mijlen van Punta de la Tortuga, en, met eën 
weinig koelte , zal men zijnen bodem zeker wel van 
dezelve klaar kunnen houden , daar e r , tusschen 
deze onbewoonde rotsen en de kust, een doortogt 
is , welke echter, bij stilte, als gevaarlijk beschouwd 
wordt, wegens de trekking van het getij op deze 
eilanden : waardoor reeds menigëen in ongelegen-
heid kwam. Het is daarom af te raden, de baai uit 
te zeilen , zonderdat men op het doorstaan van den 
landwind kan vertrouwen, of zonderdat de kraeht 
des Z. Z. W. winds verzekering geeft, van vooreerst, 
met voile zeilen, W. N. W. te kunnen uitleggen, 
ten einde op zee te geraken. 

(*) De Lezer moet zich niet verwonderen, dat aan de 
eilandjes of klippen bij de kust zoo menigmaal de namen 
gegeven zijn van ~Bajaro' (vogel-) en Lobo- (robben-) eilanden j 
daar dezelve, over het algemeen, bijna altijd door deze dieren 
bezocht zijn. 

I» , 18 
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S?.^,landP Voor den1 avond van den zes en twintigsten kre-
fta/arps en o 

'Choror, g e n wfj n 0 g gezigt vah' deze Pajaros- en Chbrds^ 
eilanden, dië wij, a"ah stuurboord, op twee mijlen 
àfstàhds lieten liggen. Het lànd ^vari de kust blijft 
dan, over het àlgëmëen, hôog en stëll, rtiet hier en 
daar in zee ùitspringendé hoeken, welké, bij het 
dobrzeilen," zich, a*ah stuurboord Vobriiit vah hët 
schip, bpvblgelijk, en vàh' afstand tot afstand, de 
ëën als vah achter dfen àndei' hàar buiten komende 
zullen dbëh ontWaren, bëuftëling dwars vàh ons 
kwamen, eh dàn ook wédër, nàar hunhé wijking 
àchterUit, de ëën achter deh ander als naar binnen 
Schoven ; efeh dbbr de natuùr gevormd kunstver-
schiet, hetwelk, in zijne sobrt, eëhige gèlijkéiiis 
BpIeVerlt met hetgene men, van dien aard, door too-
nêelschérrûen in feenéh schouwburg zou vertPoneh : 
en , hoe Weinig Verscheidenheid deze naaktë rots-
hobgtëh op zich zelve aanboden, vormden echter 
al dië landhoékén té zahiert eehé àfwi's'seling van 
përspectîëven, Waàrin ook wëdër evenzeer het bé-
ïahgwëkkëndé , àïs hét schilderàchtigë door de ver-
sch'illén'dé spelihgén van licht en donker, wëlke de 
zbh en drïjvendë wolken over dé b'éschenenè éh 
bës'cnàduwaë ' gëdéélten der kust ohderscheidëPlijk 
vérspreidén, aan net oog van den opmerkzamèn 
beschouwer zich opdririgt. Met helder wedër ziét 
men dan tegelijk, landwaartsin, bel Cordilleras-
g,ebergte, dat , statig en met verheven' trots, als 
afgSesdheidew!' en oèafhanktelijk van de aarde deszelfs 
%Tuihen bbveh dé WPlieri verheft , 'ëh, eéuwig met 
eenen onbesmetten sneeuwmantel bedekt, ongevoelig 
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«chijnt voor de albezielende kraçht der zqn, -^ dhï 
reeds haren liefelijken dageraad, in bekoorlijke pyer-
gangen van donker purper tot licht glpejjend. çppd, 
op het witte bekleedsel doet prijkeo , als over de 
bewoonbare aarde de valp sluijer yan den nacht 
zich nog uitbreidt, en straks, bij de voile bitte Jiarer 
middagstralen, de sneeuw met glinsterende helderr 
heid tooit; totdat zij eindelijk, wanneer al het 
geschapene der gezellige gewesten den yexhengendm 
glans van het daglicht reeds moet missen, bet mar 
jestueuze avondrood aan deze ongevoelige, dppr pigts 
te verwarmen bergboogten pog yerleent, welke, als 
ware het , voor altijd de rijkdorompn sphijnen te 
verachten, die de natuur, zoo lipfderijk en weldar 
dig, over de vlakte dezer aarde versprpidt : gelijk, 
wederkeerig, aile levende scbepsele» te eenen roaaj 
afgeschrikt blijven van deze pnvriendelijke en pnr 
gastvrije oorden te naderen, behalye de onroeder 
doogende Condor - vogel, wien hier alleen berherg-
zaamheid gegund. schijnt, om zijne verslondene prooi 
er ongestoord te kunnen verteren, He*t voprland, 
dat , door diens hoogte, ©p twintig a twep en 
twintig mijlen afstands in zee te zien is, maakt, 
met het verhevene in het zoo even gekenmerkte 
achterland, eene in de daad belangwekkepde ver-
tooning voor den rpiziger, die, nipt qngevpelig vppr 
het sehoone der natuur, dit merkwaardige werelddeel 
het eerste bezoekt. 

Wij -passeerden dien nacht Punta de Chorus , Punta <?« 
waarbij gelegen is Ma de Canaveral, en eenigzins 
noordelijker, bij eene kennelijke witte rots, Quebrada 

18* 
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honde (diepe kloof.) Deze kloof diende tot verken-
ning, bij het gaan naar de rijke kopermijnen, welke, 
daaromstreeks, eertijds gevonden werden. 

Puerto de ^ P °'en middag van den zeven en twintigsten 
**"' stonden wij nagenoeg dwars van Puerto. en Cerro 

del Huasco, haven van Copiapo , een stadje, (om
irent tien k twaalf mijlen van de kust,) bestaande uit 
eenige slecht gebouwde huizen of hutten, die groo-
tendeels door visschers en muildierdrijvers bewoond 
zijn. Huasco, zoo wel als Copiapo, was eertijds 
en is alsnog vermaard door het uitmuntende goud , 
daaromstreeks gevonden, en hetwelk, ter onder-
scheiding , onder den naam van Oro de Capote 
bekend stond. Ook vindt men hier, even als te 
Coquimbo, weder kopermijnen; en deze haven wordt 
-zelden door andere, groote schepen bezocht, dan 
alleen door zoodanigen, die van dit metaal komen 
halen. De ankerplaats is dan, in achttien k twintig 
vadem, digt onder den wal. Er moet goed drink-
water te bekomen zijn, waarvan zich de walvisch-
vangers der Stille Zuidzee veel komen voorzien. 
De baai is van het noorden geheel open, zoo dat 
men daar, in den wintertijd, niet zeer veilig noch 
beschut ligt. Ik ontmoette op deze kust een' Fransch 
kapitein, die mij verhaalde, deze haven eerst te zijn 
vobrbijgezeild, dat , dunkt mij, wel te voorkomen 
i s , als men, van Punta de Choros, oostelijker stuurt 
naar Punta Alcalde, bij Cerro de Huasco. 

En hier vooral verkrijgt het land eerst regt zoo
danig een meer onherbergzaam en onvriendelijk aan-
zien , dat men daaraan de. omstreken der Désertas 
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de Atacama kan herkennen, —< deze uitgestrekte Désertas <jt 

,. , • i"i i Atacama, 

woestijnen, die , gelegen, op eene aanzienhjke«aoogte 
boven de oppervlakte der zee, tusschen den stillen 
oceaan en den voet van het Andes - gebergte., de 
verbeelding , door zich in deze barre, eenzame en 
onafzienbare vlakten verdwaald, en verlaten te wa-
nen, niet onnatuurlijk van eene geheime huivering 
en schrik kunnen doen bevangen. Het is niettemin 
waar , dat deze dorre en voor het oog yan aile 
groeijend leven beroofde gewesten ook weder stof 
opleveren tôt beschouwing, omtrent den zamënhang 
en het evenwigt, daardoor, in de groote huishouding 
der natuur, weiligt aangebragt door den Schepper, 
tegenover de zoo rijké en uitgestrekte schakel der 
vruchtbare, belommerde en gezellige landstreken van 
onzen aardbol ;: waarbij het zeker opmerking ver— 
dient, dat , hoezeer deze woestijnen in allen deele 
onvermogend schijnen, om het geringste zaadkor-
reltje ,. waaruit menschen of dieren eenig voedsel ' 
kunnen trekken, tot ontluiking te brengen , de+-
zelve, daarentegen, weder eene evenredig vermeer-
derde geschiktheid schijnbaar openbaren voor de 
onbelemmerde werking der groeikracht in- betrekking 
tôt de edele metalen, als van welke de schoot der 
aarde- zich hier zoodanig toont te zijn bezwangerd, 
dat men, op sommige plaatsen , slechts tot zekere 
diepte : in het zand behpeft te graven, om stukken 
zilvers, daar te lande papas genaamd, te vinden, 
aan welken nog het zand hangt, waarin zij gegroeid 
zijn, en waarover i k , bij bekwame gelegenheid, 
nader zal spreken. 
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fc ••" Den Volgeùden dag , den acht en twintigsten, 
waren Wij genoegzaam dwars van de kieek el Toto-
ïà%; welke inftâm ;niet betër is aan te duiden, dan 
met 'de ôpgâve-, dat die bijna'Kridden Vweegs ligt 
ïusséhPn èênen uîttaoek, Cerro Prietù (zWarte kaap) 
genaamd, en êenën lagen hoek, die de zuidélijkste 
is vàn de zoutbaai. Voor het vâlleh vàn den avond 
hadden wij nog gészigt van hét VPOrgebéirgfe Morro 

Copiapo. de Copiapo ; Pagerteeg gelegen, ovte'r hét midden , 
op 270 7' zuiderbreedte. Dè*ze berg, door eene lage 
Strook aan het vaste land verbonden, doet zich, 
in de verte, Pp als een eiland; hetwelk de verken-
ning vrij in het oog lobpeûd maàkt. Wamweer mën 
mëer in dën Wal STiiurt, 'zal ;mën, bezuiden Morrb 
de Copiapo, èeh klèin ©ilaridjë ©ntwaren-, van ge-
•ndègzaam eën kwart mijl bréëd , tusschen hetwelk 
en den wàl 'ankërgppnd w©rdt gevonden in de kreek 
bij de UitWàtering Vkh Rio de Copiapo, arwaar men 
voor de .podrdëWifldèn heBéhut ligt, <diê  op deze 
breedte, nog in Junij enz. khnneh vérwacht worden 1, 
"a'fgëwissëld dobr stiltën, bij welkë dan mieestal de 
;sïrodm om de zïiid trekt. Om dën Poordhoek van 
hët land vàn Morro de Copiapo 'hëëft 'men Puerto 
In'gles (erigëlschè havën ,) hëbbëttdë dien 'haaai ver-
kregën;, doordàt, ih de zevëntiënde ©ëuw, — toen 
de kusten van Cohmbîa, Peru en Chili door zëë->-
schuimërs 'werflën !getéistérd, — een éngelséhe zee-̂  
rbover de eerste wa"s, die, met zijn Scalp , 'dêze 
havéh bézbcht. Men behoéft gëëne aanWijziag tot 
>hèt bezeilen dezer rèede,Velke ônmiddellijk om'defc 
hoek van Morro de Copiapo wordt gevonden, <ëtt, 
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drie en^twintig-:,tot. zes e# jwjiniig...y,ade|û water heeft, 
met zand- en schelpgrpnd.;,, I}e yplgende,, krjeek 
bevat .eenen vui,len ankèrgrond ,*met diep water ; 
maar de nçprdelijk daaraan grenzende, en Puerto de 
la Caldera (ketelhaven) gena,aujidj Jpyert beferen ari-
kergrond pp, in t^ep vadem water, ,en tevens eene 
Jçplk, Wjaaruit het dwkwater gphaajd , wordt, dat 
eçhler, dewijl tôt .op,eenen kprien afstand yan het 
strand dp zouldeelen der zee dpprdringen, niet js 
aan le prijzen, •• De stad Copiapo, welke, in 1819, 
door eene aardheyhig (gehèejl verwoest werd, was., 
beoosten, lapdwaartsi.n^, gelegen, ep, langs den 
kprtsten weg , r.over het gebergte , zestien legu.a$ 
yan het strand vervnjderdj terwijl de gebruikelijkc 
ropte, langs de rivier , op twintig léguas wap te 
.stellen» Aan ,de haven Caldera {yjnjlt t rpfiP thans 
geene andere, ,danpy1isschershuize,n, welker bpwo-
ners,, als bijbedrijf, meestal guajip, eene sport yan 
vogeldrek, vergaderen , die tot landbe,mpsting ge-
bruikt en veelvuldig wordt verzonden naar Arica en 
elders, ep waarop ik riader zal terugkomen. Punta 

tde Despobla,do (hpek van ontvolking), zpu pipn 
kunnen aanrperken als de .npprder-hegrepzing vqn de 
fbogt van Copiapo,; en eigenaaxdig, voorzeker, is de 
naam, aan dezen hoek ,gege.yeny .daar ,het van hier 
i s , dat de désertas de Atacama , — welke ̂  in har.e 
uitgestçektbeîd, [alleep door de bewpners yan Peru 
en Chili kunnçn bpreisd worden J 3"s,4Àe yaP 'jongs af 
tegen de daaraan verbondepe vçrnloeijenissen en ont-
beripgen gehard. zijn, — gerelçend worden te begin-
nen., Het is dan ,nu ook hieromtrçnt, pf wel reeds 
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aan den Morro de Copiapo zelve, dat het land van 
Chili geacht werd te eindigen, en te grenzen aan dat 
van Peru. De kust vervolgt meerëndeels als vroe
ger , en blijft tevens hoog, en schoon van uitliggcnde 
klippen , reven of banken. 

Den negen en twintigsten, Maart stonden wij dwars 

Baja de van Bajo de N." S™, welker noordèlijke hoek, tot 
op eenen vrij aanmerkelijken afstand j in zee uitsteekt. 
Den twintigsten waren wij dwars van de Aguada de 

Puntiiia. la Puntilla. Den een en dertigsten hadden wij weder 
een fraai gezigt op het hooge rotsachtige lànd aan 

Morro Jorge de kust Morro Jorse en. Morro Morreno, (vah welk 
em, ° v , 

laatste wij, met het middagbestek, dwars afstonden,) 
als ook van Morro de Mexillones, waarachter eene 
diepe baai ligt, welke, digt onder den wal, tien 
à achttien, doch iets verder tot zestig vadem water 
heeft, met slechten ankèrgrond; gelijk ik dan ook 
niet weet, dat deze baai door groote schepen be
zocht wordt. 

Des, morgens van den eerstën April waren wij op 
Cobija. de hoogte van de reede van Cobija, zijnde de haven 

van de voormalige, binnen 's lands gelegene stad 
Atacama , weleer hoofdstad der provincie van dien 
naam, welke vêle goudmijneh bevatte, en vooral 
mede vermaard plagt te zijn, wegens derzelver sma-
ragdmijnen, waarvan de sporen, zoo als men be-
weert, thans geheel in vergetelheid zijn geraakt. — 
Dit gedeelte der kust behoort thans tot de republiek 
van Bolivia; en, ofschoon Cobija slechts een vis-
schersdorp is , heeft men getracht, de verzending der 
goederen naar Potosi en la Paz, in hoog Peru, 
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regtstreeks van hier te rëgelen, liever dan den weg 
daarvoor, over Arica, door het land van 'Peru te 
nemen, als waar dezelve de transito - regten onder-
gaan moesten. Deze route was echter dermate moei-
jelijk en langdurig, dat de karavanen de goedërën 
niet allen konden ovërbrengen, bijzonder ook door 
de veelvuldige sterfte onder de muildieren , die an-
derzins zoo geschikt en onvermoeid zijn, beide in 
de zich hier uitstrekkende woestijn en op het over 
te trekken gebergte. 

Het middagbestek bragt ons dien dag een weinig Quebrada de 
benoordën de Quebrada de Mamila (moederborst), <ww/ 

belangrijk door hare zonderlinge woestbeid, in even 
zoo vêle àls door elkander gewbrpene en opgestapelde 
rots- en zandwildernissen hier ten toon gespreid. 
Wij waren toen, met het schip ', hoogstens eene 
kleine Duitsche mijl van den wal, zoo dat wij gele
genheid hadden, al het àfschrikkëndë van nabij te 
beschouwen, waarvan ailes het voorkomen had, en 
hetwelk'hier de eeuwige stëmpel" der natuur scheen. 
De kust was, vergelijkend, middelmatig hoog , en 
vërto'onde zich in steile rbtswandeh, die, bij de 
Quebrada, eene vaneengescheidene kloof vormden, 
welke, zoo als wij konden bemerken, verre land-
waartsin' zich'vervolgde; terwijl wederzijds , boven 
de bntbëgankelijke zijmuren van deze kloof, zich, 
in àllerhande rigtingen, zandvlakken verbreidden, 
waarop dan weder kegel- en cylindervorrriige hooge 
rotsen zich verheften, welke, naar het achterland, 
tegen bijzonder geregeld gevormde prismatische, tafel-
en koepelaçhtige gebergten leunden, die zich ver-
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derop weder in onregebpatige,. veelspprtige zand* 
duinen verlprep. Ailes, in het kort,, steblp pen 
yolledig tafereel yopr dp^nnpn en yerheelding, \en 
opzigte vap.de woeste, wpelepde pmwen^Upgep, d^e 
deze barre wpestijp nog daarepbovpn,, hjj pndpraard-
sphp berperten, ondergaan kan, gelijk mede van de 
uitwerkselen van diep ; en jk onderpam he£.,.. vap 
djt scbilderachtig akelige, uit hetgene de natuur yan 
dien ,aafrd voor het oog aapbiedt,, ftot mijne eigen 
herinnering eene afteekening te maken , yopr zpp 
veel de yportgang van het schip mjj zulks C,Q|eb:et. 

Den volgendeu dag , den tweeden Ap rJlj was ppze 
piiddagbreedte 2p° 3©' zuid. Pus stopden wij ,ey,£P 

Mo™ de henoorden den Morro de Dy^rmid^. ..Wij zeildep ,nog 
altijd ,digt langs de knst,, die #u weder ,een even 
har^, maar, ip andpre ppaigten, tey,ens ,trojtsçh aan-
zien had, door de. hpoge TOtspmren, welke hier hqt 
!and;.t,egep.,de ,zee bpschutten. Hier scheen dp ua-
tuurkracht weder pen geheel yerschillend uitwerksel 
te hpbbep willen daarstelilen : wapt 4p kruin van dit 
VOorlapd was, over het geheel , , boypnwaa,r,ts njet 
gehakkelde rotspitsen bezoomd en gekropnd; ter
wijl dp .buitenwapd , als ©m het ^envprmige ^ a p 
deszelfs naaktbeid te bepemep,, met eepe jsooij; ivap 
lof- jen paneelwerk versjerd was , afgewisseld door 
diepe groeven ,ep piassas van uitspringpndp (klipr 
stepnen. Ook dit gezigt voegde ik bij mijne lanijU-
keppingen van deze kus,t: het is{he,t gedeelte dprzejve 
omstreeks Morro Tarapaca, welks afloopende .hoek 

Punta de in ,zee door mijne .passagiers KPunta de Bfddqç 
(schimphoek) gpnaamd w^rd. — Gedurepdp deze 

http://vap.de
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mijne kustvaart kwam het mû' vopr, dat, in JPURDT'S 

kaart van a8'22, dit gedeelte, over het algeraeen, 
te ©ostelijk, ©f immers niet westelijk genoeg, geplaatst 
i s ; dewijl wij gedurig nader by den wal waren, dap 
wjj, naar mijne waarjreiningen , staan moesten. ;— 
Den derden April, des morgens, bevopd ik, bij den 
tijdmeter en door peiling op.,de kust, den noordhoek 
der Quebrada de Camarones op 7©° 23' 19" lengte, Quebrada de 
terwijl de ©verzejlder van PURDY dien pçogstens ep 
!7̂ »° i5 ' aanteekept. In den achtprmiddag bevppd ik, 
op dezelfde wijze, den zuidhpek van de QuebradaQuebradaOa 
de Victor, pp 700 27' 49" , daar pcRDï $ e n , zoo 
het anjj voorkomt, geplaatst heeft op 700 20',. Ein
delijk npg heb ik den vjlagge&tûk yan ^Aricaop 700 

•35/ 4" bevonden, welken the memoir of the Ethiopie 
van -ptJRDr9 moa4, op 700! rC ' ao" , due 8f 44" ops-
telijker, plaats t. 

Wanneer men, van het westen uit zee komende, 
vdrica wil aandoen., -/al men, omstreeks gezegde 
Quebrada de Victor, (.welker zuidhoek ik hevond te 
liggen pp ,i8° 43 ' 5o" zuidenbreedte, ) de kust trach-
•ten ,te naderen. — Het lapd. vertoont zich, daarr 

50m6treeks;, hoog -en .tafelachtig, of,, anders gezegd., 
«met van elkander gehroken platte kruipep. Nppr-
idehjker wo^dt de, kust .hultaehtig en lager, en duikt,, 
'bij Punta de •Colabe., zelfs geheel in zep. Al meer Punta de 
Jioprdeslijk .ziet.men «weder .het voodand., gpzopkep 

flnde in de ,gedaaptp eener keg of wigge, bpven 
en ifcusschep welke pn .Punta Ae .Colabe ,hptnachtpr-
land zich verhe/t in zapdaqhtig jgebergte. ;Eyen ten 
noorden van gezegde-^keg 3̂ 1 dan dp Monte Gordo MonteCordo. 
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(dikke berg) zich opdoen,ten naasten bij in den vornt 
van het ronde van een ei ; en deze berg;, al meer 

en meer, door diens witte kruin en wanden, zich 
kenbaar ondérseheiden. — Is men nu, op evenge-

zegde breedte of omstreeks Quebrada de Victor - den 
wal zoo veel genaderd, dat men dezen Monte Gordo 
(zijnde tevens de berg van Arica, ) wél verkend heeft, 
dan kan men een weinig afhouden, en het eilandje 

EUandCBono. Guano ofAlacran, aan den voet van den Monte Gordb 
De reede van gelegen, in het gezigt loopen. Aan lij van dit eiland 

"""' is de reede van Arica. 
Van de zùid komende , zal men, tot dwars van 

Quebrada de Victor, gevorderd, het achterland van 
Arica al meer en meer, bij Punta de Colabe, zien 
naar buiten komen, en , noordelijker, tegen dat land 
nu ook eindelijk duidelijk den Monte Gordo kunnen 
ondérseheiden, die ook hier weder de gedaante blijft 
vertoonen van het ronde van een ei, doch thans met 
een héuveltje achter denzelven, da t , bezuiden den 
Monte Gordo, voor het oog zigtbaar is. Tusschen 
gezegderi berg en de kust zal, bij het doorzeilen, 
het vobrland al meer en meer uit zee Verrijzen, en 
zich ten laatste aan el Gordo voégen, wanneer men 
dan weldra het kleine eilandje Alacran of Guano te 
zien krijgt, dat men echter niet na passeren, en wel 
degelijk aan stuurboord moet lagen liggen, als zijnde 
tusschen hetzelve en den vasten wal geene beVaar— 
bare passage, welke ik niettemin, op'sommige kaar-
ten , als zoodanige vond gekenmerkt. Omirent de 
verkenning van dit een en ander valt niet gemak-
kelijk te dwalen : want het voorland benoordën 
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Monte Gordo is zandachtig en laag, terwijl zich het
zelve, naar den kant der Cordilleras, meer en meer 
verheft, waardoor men den Monte Gordo, met diens 
witte kruin en . koepelachtige gedaante , onmisbaar 
voor het oog tegen hetzelve ziet aanliggen. 

Hoewel de dag van den derden April reeds in zoo 
verre verstreken was, dat wij de zon bereids onder 

" d e kim hadden zien dalen, voor wij nog gezigt van 
gemeld eiland kregen, maakten wij niettemin , met 
het schip, in die oogenblikken zulke snelle vordering, 
dat ik , eer de duisternis ons overviel, nog even 
eene peiling van het eiland Alacran kreeg, waarop 
ik besloot, de reede te bezeilen. Wij trofièn echter 
door het opzetten dier zwarte wolken, waarvan 
ik reeds vroeger heb gesproken, bijzonder duister 
weder, zoo dat ik volstrekt geen gezigt meer van 
iets had , toen wij de lichten van de stad Arica 
ontwaarden, hetwelk, naar mijnen gegisten afstand, 
met mijne laatste peiling naauwkeUrig overeenkwam; 
en , na reeds opgeloefd en ten anker te zijn gekomen, 
kwam ik niet verre van eenen Franschen oorlogsbrik 
te liggen , van welke ik , gelijktijdig, eene sloep 
met eenen officier bij mij aan boord kreeg, om te 
vragen: » wie wij waren?" en die ons, als vroegere 
kennis van Montevideo, thans verwelkomde. 



A C H T S T E HOOFDSTUK. 

Berigt omirent eene waarschijnlijke blokkade op 

schepen. De handel op Zuid-Ainerika's westkust. 

Reize naar Tacna. Beschrijving- van den Con

dor - vogel. Tacna. Deszelfs voortbrengseleh. 

Vogelen. De Llama. De Paco. De Carnero de 

la sierra. De Guanaco. De Vigogne. Derzelver 

voedsel. De Indianen. Gebruih van de Çoca. 

Landreize met eenen Franschen scheepskapitein. 

Beschrijving der uitrusting tôt eene landreize. 

Rlarigheden tôt het vertrek van Arica. 

Niet lang nadat wij ten anker lagen, ontving ik 
mede bezoek van twee jDuitsche heeren, die zich 
de super- en ondercarga noemden » van een op de 
reede liggend koninklijk Pruissisch kompagnieschip 
van Stettin." De supercarga had de beleefdheid, mij 
eene beschrijving te geven van de gesteldheid der 
zaken in deze haven, onder het tegenwoordige gou
vernement van Peru ; en raadde mij aan, dadelijk, 
— terwijl het nacht was, en er alsnog geene inkla-
ringssloepen van den wal aan boord geweest waren, 
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âàdfdièn mëîi iû dé dûisterhis het schip niet ge-
zîëii hàd, —>• ânkër tê ligtén, en Wëdëf zée te 
kiëzên; bijbrëPgendè âls reden, dat ik embargo op 
ihijh schip had té wachteP, ter Pverbfëngiflg Van 
Columbiaansche troepen naar Panama, ik zag ech
ter dëzë zaak zoo 2Wàârmoedig niet in, als de bëîdë 
heeren dëzëlvë ààn mij VOordfbegeû en afschildef-
dén ; eri ik wëel zélf niet, wat mij, integendeél, 
hiëfomtrent zoo luchtig dëed denken, dat ik besloOt, 
ëëhs tê onderVindéP , in hoe verre en wëlkë sobrt 
vàn dwahg ër dobr dezen niëuWêh Staat,' bij zoO-
dânigen nobdgrëep , zou Worden gebezigd. Des 
àhdefeh daags Wéfd. het schip, als naar gewoonté, 
ihgéklààrdj wij kfegëh ^ paar de verordening, eéPè 
douanen - wàcht àaU boord, en ik begaf mij daarop 
àah den wal , nàar het huis Vàn mijnen corres
pondent. 

Dëzë, dé hëér REJO, bevond zich toen te Tacna, 
'zèstîëh léguas ver in dé woestijn gelegen, naar den 
kànt van het Cordilleras-gebéxgïe. — De kooplieden 
bp dit gedeelte der kust van Peru hebben meest 
allen aldaar hunne kahtôren zoo wel als WonmgePj 
en te Arica derzelver huizen voor hunne havëP-agen-
tën. Deze agentën regeleri de in- en uitklâring der 
schepen , en het ont1- en inschepen der goederen. 
Zoodra een koopvaarder ten ànkér is gëkbmcn, die 
lading aan bobrd heéft, welke moet verkocht wor
den, gaàt daarvan, zoo spoedig mogelijk, berigt naat 
Tacna, van waar de inhbud van het manifê'srweder 
wordt opgézondën en verspreid haar de stedën 
"La Paz, Potosi, Arequipa enz. Sommigen , en wel 
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veelal de Fransche schepen, hadden, ter vermelding 
van de artikëlen in lading, gedrukte lijsten bij -zich, 
waarop tevens de hoeveelheid van den voorraad der 
onderscbeidene goederen genoteerd was, en welke 
zij dan ook wijd en zijd deden rondzenden. Ook ik 
had mij voorzien van eene zoodanige, alphabetische 
lijst in drie talen mijner geladene artikëlen, met eene 
rubriek daarnevens voor de hoeveelheden, en het 
folio op mijn factuurboek : deze nu stelde ik altijd 
aan mijne correspondenten ter hand, tot het doen 
hunner opgaven aan de koopers. Is er nu vraag naar 
de aangebodene goederen , dan komen meestal de 
kooplieden der genoemde en verdere steden, van 
over de Cordilleras, naar boord, tot het bezigtigen 
der monsters, die men ten allen tijde in goede orde 
moet gereed hebben, en het met zich zelven eens 
zijn, omtrent de te vragen prijzen ; waarbij het 
tevens is aan te bevelen, deze lieden , waarmede 
zeer goed valt te handelen, dan allezins heusch, 
gastvrij en voorkomend te ontvangen, en welken 
wenk men , in het algemeen , ten aanzien van de 
geheele kust van Zuid-Amerika wel mag in het oog 
houden. Betreft het goederen , aan hooge regten 
onderhevig, dan zal het zaak zijn, den koop in dier 
yoege te sluiten, dat de kooper die van boord doe 
halen ; en , hoezeer men dezen raad ook zou kun
nen, gispen, voor zoo verre die met de betaling 
der. regten aan eenen vreemden staat in aanraking 
komt, zal men echter daar over heen moeten den-
ken, wanneer men anders met voordeel den handel 
op deze kust wil vervolgen pn voortzetten: want, 
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indien men de inkomende regten' in Peru van dertig, 
tachtig tot negentig per cent voor zijn deel neemt, 
zal men eenen prijs moeten vragen, die te eenen maal 
aile koopers afschrikt, of zich het realiseren zijner 
zaken met een ondragelijk verlies hebben te getroos-
ten ; daar, in het omgekeerde geval, de kooper het 
dan, aangaande de kwijting dier regten, zoodanig, 
met de douanen of op andere wijze, weet te klaren, 
dat de carga zich desaangaande niet verder heeft te 
bemoeijen ; lerwijl de min staatkundige verordeningen 
dezer republieken, in betrekking tot de billijke in-
komsten, welke dezelve anders, door een doelma-
tiger belasting-stelsel, zich van den vreemdeling kon
den verzekeren , niet onnatuurlijk aanleiding geven, 
tot de , aan den kant des koopers, duistere, en, van 
wege den verkooper, voorzigtige wijze van handelen, 
welke ik zoo even vermeldde. Uit dien hoofde ech
ter is het dan nu ook geene zaak, zich te wagen 
doçr de verkochte goederen met zijne eigene vaar
tuigen of jvolk te landen , maar dient , behoed-
zaamheidshalve, dit ailes ten laste te brengen van 
den kooper. 

Hiermede alleen is men echter nog niet aan het 
einde van aile wisselvalligheid. De kooplieden zijn, 
over het algemeen , prompt, en welgezind tot be-
taling, maar het ontbreekt hun veeltijds aan con-
tanten ,v doch zelden aan stof- of staafgoud en zilver-
baren. De uitvoer dezer beide metalen is echier, 
op zware straffe, verboden, en dit levert eene moei-
jelijkheid op, niet zoo ligt te overkomen. De Engel
sche , Fransche en Amerikaansche oorlogschepen, 

I. 19 
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die , gedurende mijn verblijf op de kust, aldaar 
gestationeerd waren, en van haven tot haven op- en 
nedervoeren , namen gemeenlijk de gelden, welke 
de supercargas van hunne kooplieden in betaling 
ontvingen, aan boord, en zoo ook het ongemunte 
goud en de zilverbaren. Door welké voorregten die 
oorlogschepen deze tot uitvoer verbodene metalen aan 
boord kregen, durf ik niet beslissen ; maar weet stel-
l ig , dat deze schepen, veelal, met eene aanzienlijke 
waarde aan dit metaal — en voor onderscheidene 
belanghebbers — naar derzelver vaderland vertrok-
ken. De Amerikanen hadden eenen oorlogschoener 
voor Callao, (haven van Lima,) die veelal mede-
zeilde , wanneer een hunner koopvaarders naar zee 
vertrok ; en mij is meermalen , door Amerikaansche 
zeeofficieren , verhaald geworden , dat dan die 
schoener, op zekeren afstand van het eiland San 
Lorenzo , het goud en zilver aan het uitgezeildp 
schip overscheepte, en daarop weder naar de reede 
terugkwam. Het uitzeilen eh spoedig daarna weder 
binnenkomen van dezen schoener heb ik dan ook 
meermaals gezien. — Kan men zijne betaling, voor 
verkochte goederen of van vrachtpenningen, in con-
tanten ontvangen , dan moet men op de zilveren 
specië vijf, en op de gouden dubloenen twee en een 
half per cent, aan uitgaande regten laten vallen. Of 
deze regten op zilver- en goudgeld ook- uitbetaald 
worden aan de douanen, in het, geval, dat de oor» 
logschépen zulke gelden aan boord nemen, moet ik 
mede, wat den doorgaanden regel betreft, eenigzins 
in het midden laten. — Toen ik , te Valparaiso,, 
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den heer D*** , chef van een aanzienlijk kantoor, 
eens lot eenen kapitein van eenen Franschen oor-
logsbrik hoorde zeggen, dat eerstgenoemde te Arica 
eenige duizende Spaansche matten had te ontvangen, 
en het hem aangenaam zijn zou, indien de kapitein 
deze gelden konde overbrengen, verwonderde het 
mij, dien brik ook werkelijk naar Arica te zien 
zeilen, in weêrwil, dat aldaar koopvaarders, geadres-
seerd aan hetzelfde huis van de heeren D1***, R*** 
en Çpmp., gereed lagen, die, binnen weinige da
gen, naar Valparaiso stbnden te vertrekken. 

Hoe weinig belangrijk deze mpdedeelingen den 
Lezer ook mogen schijnen , kwam het mij echter 
niet ongepast voor, daarvan iets aan te halen , 
vooral ook tot inlichting van de zoodanigen, die, 
met een schip in handelsbetrekkingen, op de havens 
van deze kusten, gelijk mijn geval was, af en aan 
zullen varen ; en dit mag men yrijelijk van mij aan-
nemen, dat men, zonder kennis en een waar denk-
beeld omtrent de routine , waarnaar men zich , in 
allen geval, beredeneerd heeft te rigten, geene zaken 
van beduidenis op deze kusten uitvoerpn , noph 
daarbij, gelijk men wel eens zegt, zijdp zal spinnen. 
Het is mede een vereischte , waarop, voor men in 
Europa de goederen scheep peemt, wél valt te letten, 
dat al de waren in dier voege gepakt of geëmballeerd 
worden, dat het bruto gewigt niet boven de vijf en 
zeventig pond ga, en daarbij de inhoud zoo compact 
worde zamengevoegd , dat muildieren het een zoo 
wel als het ander, met het meeste gemak en zonder 
gevaar van heschadiging, ter wederzijde van den 
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daartoe geschikten zadel kunnen dragen, niet alleen, 
maar er ook den weg ten einde toe mede afleggen : 
daar men anderzins zich genoodzaakt zal zien, de 
emballage ter plaatse zelve te doen veranderen ; 
waaraan arbeid, kosten en dikwijls nog veel bezwaar 
kunnen zijn verbonden. — Uit een en ander zal 
men intusschen gemakkelijk begrijpen, dat ik in be-
denking moet nemen , den weg en geest, waarin 
men op deze kusten hebbe te handelen, te willen 
voorschrijven ; maar duidelijk is het, dat de bevel-
bebber van het schip en de carga der lading met 
elkander vriendschappelijk eensgezind zullen dienen 
te werken, en beiden kennis van zaken met eenen 
even kloeken als cordaten geest in zich moeten 
vereenigen. Uit dien hoofde is bet dan ook, in den 
regel , wel het best, dat één persoon beide de 
betrekkingen tevens bekleedt , dat wil zeggen , de 
kapitein de reis tegelijk ook aanvaarde als carga, 
of immers de carga evenzeer aangaande schip en 
lading kunne beslissen. — En hiermede heb ik, naar 
mijne gedachten , op dit punt genoeg gezegd, tôt 
noodige inlichting. — 

Dienzelfden dag ontscheepte ik mijn paard, en 
vertrok daarmede, des anderen daags , onder het 
geleide van eenen bediende als gids , naar' Tacna. 
Even buiten de stad loopt het spoor der muildieren 
door de vallei van Zapa, en over eene beek, of 
zoetwaterstroom, dien men kan doorwaden, en die 
als de rivier van Arica staat aangeteekend. Van daar 
passeert men langs de landhoeven in den omtrek van 
Arwa, die eenige zeer wel slagende tuinvruchten op-
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leveren , als kool, wortelen , rapen en kalebassen, 
van welke laatste, bijzonder, men eene smakelijke 
spijs weet te bereiden ; — de heiningen dezer hoeven 
bestaan grootendeels uit aloëplanten. Iets verder ten 
noorden verspreidt zich eenig heestergewas en kreu-
pelhout, waarin de vbgelen der landstreek, benevens 
een aantal kruipende en gevleugelde insekten, in ver-
blijdend gezang en gegons — als waren zij verheugd 
in de schoone natuur dezer gelukkige oorden — zich 
doen hooren, en den reiziger, die voor het eerst 
deze streken bezoekt, niet onnatuurlijk met eenen 
beklemden zucht zijnen blik op het verschiet, en, 
aan zijne regterhand, naar het posten doen vestigen; 
alwaar hij niets ontwaart, dan woestijn, welkè geene 
andere afwisseling van voorwerpen voor het oog op-
levert, dan de hier en daar verspréide zandheuvelen, 
die even weinig het geringste tôt lafenis of verkwik-
king voor mensch of dier aanbiedeh, als het spoor 
van den weg, op welken de gids vooruittreedt. 

Spoedig verloren wij dan ook ailes, wat nog eenig 
aan zien van vruchtbaarheid of van geschiktheid tot 
levensonderhoud had, uit het gezigt ; en onze weg 
bragt ons naar de twee Quebradas of diepe kloven, 
wier begin en einde, door derzelver kronkeling van 
de bovenlanden naar den zeekant, niet waren te 
ontdekken. Deze Quebradas zijn scheuringeh in den 
grond, waarschijnlijk ontstaan door geweldige aard-
bevingen, welke den bodem aldus deden vanëen— 
harsten. De steilten, —de afgescheurde steengfonden, 
die, als lagen van verschillende bergstoffçn, op el
kander gestouwd liggen, —: de spleten in de zijdëling-
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sche rotswanden , en de donkeré, opengebarstene 
holen hier en daar, geven in de daad overvloediglijk 
stof tot nadenken , omtrent de afgrijsselijke kraeht, 
door de natuur, bij dergelijke verwoestende omwen-
telingen en beroeringen op onzèn aardbol, geoefend. 
Wij daalden langs een pad, begaan'baar gemaakt naar 
de gelegenheid van het terrein, tot in de diepte der 
kloof, alwaar wij, met de paarden tot aan den buik 
in het water, eene kom moèsten doorwaden ; dan 
liep de weg om de west, naar het overzijdsche pad, 
dat wij andermaal beklommen, tôt het herwinnen der 
vlakte. De tweede Quebrada was minder moeijelijk 
te passeren : — wij trokken ook nog door eene derde, 
die echter niet zoo diep noch breed, en, als ware 
he t , weder gesloten scheen-, door de ingëstorte steile 
kanten en het zand, met Welk de wind, misschien 
reéds sedert onheugelijke tijden , van lieverlede de 
opengeblévene holten gevuld had. — Eindelijk daal
den wij weder, van dé vlakte, in de vallei van 
Arica, alwaar de, aan de pas verlatene barre streken 
ongéwohe, reiziger zich Verkwikt in het gezigt over 
het groen der velden, al zijn die dan ook met een 
dor gras slechts bedekt, hetwelk nogtans met graagte 
door het rundvee gebruikt wordt tot voedsel. In deze 
vallei kan men ondérseheiden esporen achlervolgen, 
van welke er eén, dat wij verkozen, noordo'ostelijk 
brengt naàr Rio de Salado of rivier der verlustiging, 
in welke streék men zich wezenlijk ook eerst regt 
weder kan verblijden in de weldadige vruchtbaarheid 
des gronds. Het kristalhélder water snelt hier, over 
de zuivere beddingën van keisteentjes, en voorts door 
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.welig kreupelhout en langs schilderachtige- groene 
velden, naar zee ; maar dit gelukkige plekje is niet 
grooler, dan even toereikt, om een enkel Indiaansch 
gezin, hetwelk hier zijne woning heeft opgeslagen, 
de voedsterende mildheid en genoegens der natuur 
te kunnen aanbieden. Wij drenkten onze paarden, 
verkwikten ons met eene teug van het frissche water, 
— van welk wij niet verzuimden, onze flesschen te 
vullen, — en doorwaadden hierop drie takken der 
rivier, naar een pad, dat ons weder naar boven 
geleidde, op de vlakte, die thans in het rond wer-
kelijk niets meer, dan eene onafzienbare woestijn, 
aan het oog vertoonde. Weleer was hier een gé-
hucht van gelukkig en in vrede levende Indiànen, 
die, —. waarschijnlijk, ten einde, tôt een spaarzaam 
onderhoud, de zoo even bëschrevene landstreek te 
kunnen bebouwen , —- hunne woïiïngen, anders aan 
den ingang der woestenij , in derzelver nabijheid 
hadden gevestigd. Verscheidene mijlen ver vervolg-
den wij nu , het gewone spoorder karavanen, en 
zagen eindelijk niets meer om ons, dan de eenzel-
vige, door niets afgewisselde, ledige ruimte, die fcich 
strekte van het N. W . , door het noorden, naar het 
N. O. , — van daar tot het Z. O. tegen het hemel-
hooge Cordilleras - gebergte rustte , welks sneeuw-
toppen de woestheid van deze onherbergzame oorden 
nog schënen te vermeerderen, — tôt waar, van de 
©Bgevoelig reeds bereikte hoogte, alleen in het Z. W . 
de oceaan zich van verre nog opdeed, dien men, 
door den aanmerkelijken afstand, weldra niet meer 
van hét azuur des heraels koo ondferkeûpen, en , 
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ten laatste, als in eenen blaauwen damp zag opgaan. 
Aan onze regterhand lieten wij eenen zandheuvel of 
berg liggen, bij welken het spoor oostelijk draaide 
en vervolgens onmerkbaar afdaalde ; waarna men 
even zoo onmerkbaar weder opstijgt, als wanneer 
men gezigt krijgt van de zandvallei van Tacna, 
stuitende, in het N. W . , tegen het gebergte Morro 
de Juan de Dios ; en hier is het , dat de zee zich 
dadelijk als een blaauwe damp voordoet. Wij ste-
gen, voor een oogenblik, van onze paarden, en 
gebruikten het middagmaal, bestaande in een stuk 
patervleesch, scheepsbeschuit, en eene goede teug 
wijns , benevens het heerlijke water uit de rivier 
Salada. Na ons hiermede verkwikt en versterkt te 
hebben, vervorderdpn wij onzen weg, ontmoetende 
nu en dan Arrièros, die, met beladene muildieren, 
van Tacna naar Zapa of Arica. reisden. Met deernis 
ziet men niet zelden de hier en daar verspréide ge-
raamten van laatstgenoem.de dieren en van ezels, die, 
door den ouderdom of door gebreken, niet meer in 
staat waren, den geheelen weg, met hunnen last, 
te voleindigen. Gewoonlijk worden dan deze be-
zwijkende dieren ontladen , terwijl men den over-
tollig bijhebbenden muilen den last oplegt, en de 
Arrièros den bijna stervenden achterblijver nu slechts 
overlaten aan diens lot in de wpestijn. Het gebeurt 
dan menigmaal, dat deze ongelukkige zwervers, als 
zij in de nabijheid eener bewoonde plaats zijn, hun, 
uiterste best doen, die, ofschoon door niemand ge-
holpen, alsnog te bereiken ; gelijk wij eenen der-
gelijken muilezel achtérop- en voorbijreden , die 
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trouw het sp'oor naar Tacna bleef volgen : doch 
meestentijds zijn deze schepselen, door den harden 
arbeid, gedurig en nog tot op het laatste oogenblik 
van hen gevergd, dan te zeer afgemat en beroofd 
van allen moed, om, zonder drijver, het einde van 
den opgetreden weg te kunnen halen, en dan is der
zelver ellendig sterflot onfeilbaar besloten. De ge-
vreesde, grbote Condor-vogel, die, van eene hoogte 
in de lucht, waar hij zich ter grootte eener zwaluw 
vertoont, of ook als bewoner der sneeuwtoppen van 
het Cordilleras - gebergte , zijne aanteranden prooi, 
met zijn onbegrijpelijk scherpziend oog, reeds be-
gluurt , (anderen meenen, dat hij door den reuk 
wordt gedreven,) daalt dan op den grond der woestijn 
neder, — valt het ongelukkige, verlatene dier, ter
wijl het zich nog wandelende en op de pooten 
staande kan houden, met de verslindende, snijdende 
nebbe op den rug aan, en weet hetzelve aldus neder 
te werpen; hierop worden de oogen uitgescheurd en 
verslonden, — de buik, in een oogenblik, opengere-
ten, — het hart enz. uitgerukt, — waarbij dan deze 
verslindende koning van het gevogelte zich dermate 

vraatzuchtig vergast, dat hij zich naauwelijks meer, 
tôt de vlugt, van den grond kan verhefien, en dik
wijls , door overmaat van gulzigheid, zoo vol gevre-
ten is, dat hij ter naauwer nood meer kan loopen : 
het geschiedt dan niet zelden, dat de Indianen dezé 
vogels met stokken doodslaan. Op dezen onzen eer-
sten togt naàr Tacna reden wij digt langs een kreng 
van een dood muildier, waarbij drie Condor- vogels ; 
twee mannetjes en een wijf je , zich reeds dusdanig te 
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goed gedaan hadden, dat zi j , zonder zich van der
zelver plaats te vervoeren, rustig ons zagen voorbij-
trekken ; op den afstand van een pistoolschot hadden 
wij deze dieren, uiterst gemakkelijk, met eenen ko-
gel kunnen dooden. De vraatzucht dezer vogels gaat 
aile denkbeeld te boven; en, wanneer hunne prooi 
niet te groot noch te zwaar is, grijpen zij die met 
den bek, vliegen daarmede naar het hooge gebergte, 
en verteren die daar meer als op hun gemak. Deze 
dieren hebben geene klaauwen, gelijk aan die der 
arenden en verdere roofvogels, maar de pooten een-
voudig voorzien van vier sterke vingers, even als die 
van eenen kalkoen; eene wijze beschikking, zoo het 
schijnt, van den Schepper, daar anders dit monster-
achtig verslindend gevogelte te meer voor menschen, 
kinderen en al het gedierte te duchten zijn zou. 
Niettemin voert de Condor het jonge vee^ met des
zelfs nebbe en klaauwen, naar boven ; waarom men 
zich verpligt ziet, de grootste zorg te dragen voor 
schapen, geiten enz. Ook de kalveren worden op 
dezelfde wijze dikwerf door denzelven weggevoerd, 
indien zij van het volwassene hoornvee zijn afge-
zonderd. 

Bij den Condor- v©gel onderscheîdt men drie soor-
ten. De eerste of grootste, Morro Morro genaamd, 
is , even als de beide andere soorten, over het ge
heele ligchaam met gitzwarte , glinsterende vederen 
bedekt, en heeft eenen donkergrijzen, gevederden, 
langen kraag, ter breedte van vier duim, om den 
hais, die tot op den rug neêrvalt, en aldaar met 
eenige , eveneens gekleurde vederen van de slag-
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pennen der vleugelen als ineenvloeit. Wanneer de 
Condor zich nederzet, en zijne wieken geslôten heeft, 
is het , daardoor, alsof hij met eenen grijzen mantel 
versierd ware ; het mannetje echter pronkt merkbaar 
boven het.wijfje, door deszelfs breederen kraag en 
mantel, als ook door eenen prachtigen, zwaren, 
dubbelen, purperblaauwen kam en kuif, waarmede, 
als ten teeken zijner oppermagt, de kop hem gekroond 
is: gelijk de rang van den eersten onder al het ge-
v©gelte hem niet valt te betWislen. De bals, even 
als die der kalkoenen, is kaal, — hebbende een 
gemengeld donker- en glinsterend-blaauw, gerimpeld 
en gebobbeld vel, bezet met korte, zwarte haartjes. 
De bek van den Condor is gelijkvormig aan dien van 
den adelaar, doch veel dikker en sterkër, bij eene 
lengte, op elf duim Nederlandsch te schatten ; aan 
den kop zwart zijnde, heeft dezelve eene witte voor-
nebbe. De Condor dwaalt bij verkiezing op het 
hooge gebergte, en houdt, als de monarch der vo-
gelen, des nachts daar zijne residentie, terwijl hij , 
als van zijnen troon , berg en dàl , met zijn scherp-
ziend oog, van hier bespiédt , om zijne prooi, als 
met de snelte eens bliksemstraals, dan te overva'llen. 
Zijne vleugelen, wier slagpennen men op negen en 
tachtig duim Nederlandsch stelt, spreidën zich , bij 
den Condor Morro Morro, vijftien voet in breedte van 
elkander, en vërheffen hem boven de sneeuwtoppen 
der Cordilleras, ja doén hem door de wolken heen-
dringen, tot over de negentien duizend Voet boven 
de oppervlakte der •zëe ; en, doordien hët inherlijke 
van zijnen ligchaamsbouw zoodanig is zamengesteld, 
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dat het dier , zoo als men beweert, eene lëdige-
ruimte, door het zamentrekken der binnendeelen , 
daarin kan verwékken , zweeft hij dan hierbij 
op zijne vleugelen met zob veel gemak en met 
zulk eene. vaart , dat h i j , enkel aldus drij vende, 
— even als de groote Albatros over den zuider-
oceaan, — het gebied der bevrozene luchtstreek 
boven de bergtoppen, met dat der gezengde in de 
valleijën , met eenë verbazende snelheid verwisselt. 
Gelijkerwijze nestelt deze vogel op hooge, ontoe-
gankelijke rotsen, en legt twee witte eijeren. — De 
tweede soort is van de eerste alleenlijk ondérseheiden 
doordat mantel en kraag bruin zijn, terwijl de kop 
niet met eene kuif, maar met eenen kam of kap, 
bezet is ; derzelver vlugt verspreidt zich van elf tot 
dertien voet. — De derde soort, hebbende eéne vlugt 
van negen tot elf vpet, i s , door derzelver snéeuw-
witten mantel en kraag, de schoonste; — de kop 
heeft eenen zwierigen kam, prijkende met blaauwe 
en purperroode kleuren, en waarbij eene achterover 
vallende kuif pronkt ; de naakte hais vertoont, in 
dieps blaaUwe, gerimpelde versiersels, ook purpere 
afzetsels : dezen vogel ziet men het meest op de 
pampas, die meer in de nabijheid der kust liggen. —-
Men beweert , gelijk ik reeds gezegd heb, van den 
Condor, dat hij naar de magtelooze en vermoeide 
schepselen gelokt wordt door den reuk. — Een jong 
Engelschman ondernam het, den weg door de woes-
tijn, zonder gids, te vervolgen; maar raakte, door 
onkunde, té eenen maal verdwaald, : zoo dat men 
hèm reeds verloreh rekende, toen hi j , na twee da-
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gen dolens, eindelijk een spoor ontdekte, op welk 
hij in de ontmoeting eener karavane zijn behoud 
vond. Gelukkig, dat hij , voor zijn vertrek, eenige 
levensmiddelen had medegenomen; boewel de jonge-
ling reeds zoo ver was heengeweest, dat hij zich niet 
meer op zijn paard of muildier had kunnen houden. 
Hij verhaalde, dat, toen hij en zijnros moede wer
den, zijn angst voor de Condor-vogeh hem nog het 
meest had aangeprikkeH , ailes tot zijn zelfbehoud 
te beproeven ; daar deze vogels gestadig rond hem 
vlogen, en hij die verschrikkelijke vijanden op zij
nen weg, dikwijls, met den zweep van zich had 
moeten afslaan. Bemoedigend was het voor hem ge
weest, toen de avond dit gévogelte weder naar diens 
nachtverblijven dreef; en des anderen daags, reeds 
vroegtijdig, was het , dat hij gezegde karavane 
aantrof. 

Tegen het vallen van dën avond zagen wij, van 
eene hoogte, dp stad Tacna in de verte voor ons 
liggen, in eene vlakte, welke alsnog tot de woestijn 
behoorde. Men kon ook nog niets anders, dan het 
scherpafgezette w"it der bijeengebouwde huizen on
dérseheiden , en er was nog niets zigtbaar, hetwelk 
den omtrek als bebouwd land hadde kunnen ken-
merken. De ligging van Tacna heeft, daardoor, 
iets treffends voor den naderenden vreemdeling, die 
zich naauwelijks kan verbeelden, dat het witte vlek-
j e , gelijk de stad zich, bij den eersten opslag, in 
de groote zandvallei van Tacna opdoet, door men-
schen bewoond is, die aldaar het noodigë, tôt hun 
levensonderhoud, kunnen vinden; en wezenlijk kan 
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ik piij nog niet voorstellen, dat de geringe vrucht-
baarheid der vallei het toereikende, ter voorziening 
in de behoeften der inwoners, aan voedsel ople-
vert. — Wij daalden dus nu , als met vernieuwde 
krachten, langs eene spoedig af hellende glooijing 
naar de diepte; namen voorts den weg noordooste-
lijk, en eindelijk om de oost, toen ons reeds de 
duisterpis begon te pvervallen. Mijn Peon (gids) 
vplgdp niettemin , zonder de geripgste weifeling , 
het sppor; en ik liet mijn paard den vrolijk opdreu-
nenden Amerikaan volgen. Eindelijk, circa ten tien 
ure des avonds , waarschuwde mij dezelve, dat wij 
de stad naderden, gelijk het ook met lang duurde, 
pf het geblaf van hondep, en eindelijk ook het 
gcluid van menschenstemmen, verkondigden ons de 
pabijheid van woningen.. Wij reden langs eenige 
verspréide huizen, even alsof het aan den ingang van 
een dorp ware; moestpn laatstelijk nog door eene 
beek waden, en staptep daarop, regtsaf keerende, 
Weldra met onze paarden de poort binnen der wo-
nipg van den heer REJO; — ik, zoo vermoeid, als 
een zeernan immer zijn kan, wiens hedrijf het niet 
medebrengt, Van des morgens vroeg tot des avonds 
laat tp paard te zitten, en aldus , zonder te pleis-
teren, een bestek af te leggep van twaalf Duitsche 
mijlen. 

Van Tacna valt piet veel bijzpnders te vermelden. 
Het is grooter, dan Ariça. De huizen liggen, voor 
het meerderdeel, verspréid, en de meer bij elkan
der staande vormen, in het geheel, drie voorname 
straten, welke men als dp eigenlijke, zamenhan-
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gende stad zou kunnen aanzien : dezelve hebben 
meest allen slechts ééne verdieping , waarschijnlijk 
weder lot meerder behoud, bij ook hier niet zelden 
ondervondene aardbevingen. Rio de Juan de Dios, 
of de rivier van Tacna , mede behoorende tot de 
stad, is eigenlijk een breed, droog rivierbed, waar*. 
in eene waadbare beek vliet, welke echter, met 
het van het gebergte afstroomend water, dermatp 
kan zwellen , dat de bedding , in haar geheel , 
eenen watervloed daardoor ontvangt, welks dieptp 
van vier tot zeven voet, en welks breedte eenen 
halven kabel lengte , kan bedragen. Deze bedding is 
ter wederzijde bewoond; doch het grootste gedeelte 
der stad ligt aan den npordkant, terwijl, achter 
dat gedeelte, naar de zuidzijde meerendeels hofsteden 
liggen, die vlijtig en met zuinig overleg bebouwd 
worden. De voornaamste voortbrengselen van den 
grond bestaan in uitmuntende tuinvruchten en groep-r 
ten, als kool, wortelen, sellerij, rapen enz,, waar
bij inzonderheid op de aardappelen valt te roemen, 
gelijk mede in eene soort van groote klok - spaansche 
peper, agi genaapid, die schier bij aile spijsbereii-
ding gebruikt wordt ; yoorts de yucas, eene soort 
van groote pompoenpn, die, — mits, pvereind, aan 
den steel gehangen, in de opene lucht, — zeer 
goed, op lange zeereizen, zijn tp bewaren, gelijk 
ik er aldus aan dep spiegel van het schip heb ge-r 
had, die, na twee maantjen, nog niets, voor het 
gebruik, waren verminderd : het wil daarbij wel, dat 
de steel zich van de yrucht loslaat, wesbalvp men 
altijd één k twee slagen van het bindsel onderom 
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de vrucht nemen, en die daardoor moet opvangeh. 
Van het vleeschige gedeelte der yucas maakt men 
tàarten , koeken of pap , ook pastijen, zoo dat een 
goede kok daarvan onderscheidene schotels weet te 
bereiden. Wijders heeft men de camotes, zoete 
aardappelen, ook james genaamd, en mede eene 
heerlijke vrucht voor schepelingen, op lange reizen ; 
dezelve worden gekookt, gebakken, ook wel in heete 
asch gepoft. Deze aardvrucht, welke men in Oost-
indie obi noemt, wast in Zuid-Amerika tot eene 
ongeloofelijke grootte ; ik heb er van aan boord ge-
had , die twaalf tot veertien pond wogen : en latere 
passagiers, welke ik van Guayaquil naar Payta bragt, 
verzekerden, dat men camotes had gegraven, die , 
uitgehold zijnde, binnenwaarts in de schil genoeg-
zame ruimte bevatten, om een volwassen mensch 
zich daarin te doen verbergen. — Uitmuntend en 
groot van stuk vallen hier mede de olijven; doch 
de gèliefkoosde, en tevens, voor het algemeene ge-
bruik, nuttigste spijs, waarvan ik mij de hoeveelheid 
van soorten niet meer kan herinneren, zijn depla-
tanas. In Oostindie noemt men deze vrucht de 
pisang, en in Westindie de bananen; ofschoon ik , 
op de westkust van Columbia, eene soort aan boord 
gehad heb, welke ik vroeger niet kende, en die, 
door de passagiers toebereid zijnde, het gebrek aan 
brood volkomen kon vergoeden. — Aan den zuid
kant der stad, of aan die zijde, waar de landhoeven 
zijn, vindt men tevens derzelver, in hare soort, 
fraaije wandelingen , welke , niet onaardig, laby-
rjnthswijze zijn aangelegd , met eenige takjes van 
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snelvlietende beekjes doorstrengeld. Het kreupelhout, 
zoo wel als het hooger opgaand geboomte , weêr-
galmt van het gezang der vogelen, vooral van den 
colibri (picaflor), dien men in menigte, even als de 
honigbijen, boven de bloemen en planten ziet vlie-
gen ; zoo dat men dit vogeltje, met eenen hoed of 
een vlindernetje , gemakkelijk kan vangen. Men telt 
van hetzelve vijf of meer sooften. 

Peru, over het algemeen, heeft eene groote ver^ 
scheidenheid aan roofvogels, als : adelaars, yalken , 
kleine kiekendieven, of wouwen , waarvan ik er 
eenen geschoten heb, die volkomen de vederen en 
gedaante van eenen valk had, maar niet grooter, 
dan een spreeuw, was. — Van de valken bedient 
men zich, in Zuid-Amerika, mede op de jagt, en 
beweert, dat die ook afgerigt worden tot het vangen 
van hertebeesten als anderzins. Hiertoe dresseert men 
hen op de volgende wijze: de huid van dediersoort, 
op welke men den valk wil leeren afgaan, Wordt, 
zoo na mogelijk, in de rennende gedaante van het 
lëvendé dier, op het veld opgezet en dus ten toon 
gpsteld ; waarbij men in acht neemt, dat de uit-
geholde oogen getrouwelijk gevuld zijn met het 
yoedsel der valken'. Wanneer nu deze vogel ge-
woon i s , dit zijn voedsel hier ter plaatse te komen 
halen , laat men, van tijd tot tijd, eenen knaap, 
die zich met eenen dergélijken huid, als die van het 
opgezette dier, bedekt heeft, loopen door het veld 
of geboomte; waarmede den valk geleerd wordt, het 
gewaande dier na te vliegen, ten einde wedér uit 
diens oogen deszelfs spijs te halen. De valk wordt 

I. 20 
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eindelijk zoo gewoon, zijn aas in de oogen van een 
hertebeest, vigogne, of ander dergelijk dier, te vin-
den, dat deze vogel , op de jagt losgelaten , het 
viervoetig wild op den kop vliegt , en , door het 
bij ten in dé oogen, zoodanig blind maakt, dat men 
hetzelve gemakkelijk onder het geweerschot krijgen, 
-of de Guaso het, met zijnen lazo, kan bereiken. 

In de vruchtbare valleijen vindt men weder andere. 
soorten van vogels, en mede zeer menigvuldig, als : 
merels , lijsters, en eenigen , behoorende tot het 
geslacht der vinken : doch die , wier gezang het 
meeste tot veraangenaming strekt, zijn de zoo-
genaamde cilguero, eene soort van vlasvink, de tilu 
puying, die veel van den kardinaal heeft, voorls 
eene soort van merel, en de boschduif, ook cou
cou-^-Ue geheeten ; welke laatste men zoo tam kan 
gewennen als de duiven in Europa. Omstreeks 
Arica, over de reede en vooral aan den zeekant 
langs den berg el Gordo, zwerven geheele menigten 
ioégenaamde pajaros gallinasos, welke ik niet beter, 
dan bij havikken, weej te vergelijkën. Deze vogels 
hebben, voor het aan zien , wel iets van kalkoenen, 
maar zijn grooter, en hebben eenen bijna kalen hais 
en eene adeiaarsnebbe. Zij verslinden de ingewanden 
van visch, gevogelte of ander gedierte, welke men 
wegwerpt, ook krengen; weshalve men dezelve, als 
zeer nuttig, op prijs stelt, en dus ook nimmer zal 
storen, veel minder dooden. Even buiten de stad 
Arica komende , vindt men , bij het riviertje der 
vallei van Zapa , zoo wel als aan het zeestrand, 
meer of min talrijke zwermen van dit gevogelte, 
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azende op hetgene weggeworpen en door het water 
wordt afgevoerd. — Velerhande wild levert het 
land insgelijks op, dat echter goeddeels door de 
veelvuldige soorten van kleine havikken, valken enz. 
wordt verslonden. Op de rivieren vindt men wilde 
eenden, en, aan de mondingen derzelven, ook meeu-
wen en pellikanen. — Zoo lang wij met het schip 
ter reede van Arica lagen, gingen wij elken morgen, 
met het aanbreken van den dag, naar den wal op 
de snippenjagt, en schoten dan eenige voortreffelijke 
houtsnippen, die zich ophielden in de begroeide uit-
wateringen der Quebradas. 

Tacna heeft wezenlijk eenige schoone en wel-
varende landhoeven : maar het vruchtbare gedeelte 
der vallei is van zulken geringen omvang in uitge-
breidheid, dat men gemakkelijk binnen een paar da
gen de geheele omstreek kan doorwandelen, die zich 
aan de woestijn heeft ontwoekërd. Het was hier, 
dat ik de eerste kudde van twee honderd à twee 
honderd vijftig stuks Llamas te zien kreeg. — De llama 
is een fràai, goedig dier, en , voor de Indianen van 
Zuid-Amerika, even zoo nuttig, ja men mag zeggen 
onontbëerlijk, als de kameel voor den Arabier. 
Deszelfs uitwendige geslalte heeft veel overeenkomst 
met die van het hertebeest ; maar de hais, welke 
geaçht kan worden, het grootste sieraad van de 
llama te wezen, is veel langer; de kleine kop gelijkt 
naar dien van den kameel, en de llama draagt den-
zelven, bij het gaan, even zoo ook achterover, met 
dien goedigen en geduldigen blik, aan den kameel 
mede eigen. Ook de voetzolen der; llamas zijn, 
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als die der kameelen, gespleten, uitgebreid en plat, 
en bevorderen daardoor het gemakkelijke langdurige 
gaan door het zware zand in de woestijnen. — 
Het is in de daad een belangwekkend en tevens 
waarlijk prachtig schouwspel, deze dieren in menigte 
bij elkander, en, beladen met hunnen last, door 
den geleidenden Indiaan gedreven te zien ; waarbij 
zij dan hunnen kop en langen hais even zoo statig 
verhefFefi en ronddraaijen als de zwanen. De voorste 
der karavane pronkt dan doorgaans met eene panas 
van lange vederen op den kop, terwijl hais en romp 
met andere sieraden hem uitgedost en met bellen 
zijn behangen ; onder den kop heeft hij gewoon
lijk nog eene schel, doch, om des te moediger te 
kunnen voortgaan, geenen last op het lijf, zoo dat 
hij dus , door het gelui van zijn klokkenspel en 
zijnen ongedwongen' gang, de anderen des te vro-
lijker doët vôlgen. — Ook de muildieren drijft men 
gelijkerwijze, onder behulp van eenen vborganger, 
die niet geladeP, maar niet eene klok aan den hais 
Voorzien is, door de woestijn. — De meeste llamas 
zijn lichtbruin of bruingrijs van kleur, waarbij velen 
dan ook eenen witten hais hebben, en daarmede de 
schoonste ^hpuding vereenigen : men ziet echter, bij 
eene kuddô, ook eene menigte zwartbonte, bruine, 
gevlèkte, Witte en zwarte llamas. De huid van dit 
dier is bedekt met éenegrove, zware wol, Welke 
door de Indianen gebruikt wordt tot het vervaardigen 
van kleeding' en andere lijfdekking. — De llamas, 
die ik , bij herhaalde' gëlegënhedèn, op de te voren 
beschrevene wijze te Tacna zag aankoniën, warén 
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doorgaans gedreven van den overkant de? Cordilleras1, 
en beladen met twee blokken tin, die ter weder zij de 
hingen, ieder ter zwaarte van vijf en twintig pond 
Nederlandsch. De tammen dreef men het eerst , 
door eene poort, op eene plaats, die met hooge 
rauren omzet was; waarna de schuwe of wilde llamas 
dan gehoorzaam volgden. Wanneer eenigeU van 
deze dieren , angstig geworden door het vreëmde 
gezigt op huizen enz. , ontsnapten , wisten de In-
dianen spoedig eenige tammen naar buiten te drijven, 
bij welke weldra de eersten zich weder voegden, 
en aldus, tevens met de makken, de poort weder 
binnenkwamen, alwaar allen werden ontladen. — Dit 
nuttig en voor den Indiaan onmisbaar dier kan zich 
aan den mensch hechten, even als een hond; het is 
zeer geduldig tot het ontvangen van den last, die 
iets meer dan yijftig pond Nederlandsch in gewigt 
mag bedragen, en. welke de llamas zich, even als 
de kamëelen, geknield laten Ppladen, om dien dan 
maanden lang te torschen, naar de plaats der be-
stemmiug; hoezeer zij, te veel bezwaard wordende, 
weder even als de kamëelen zullen weigeren zich op 
te rigten. Dit zag ik eens in de stad Laguna, op het 
eiland Teneriffe, en waarbij de kameel, als tot waar-
schuwing ,-. reeds begon te schreeuwen ; men spoorde 
het onwillige dier dan ook niet verder aan, maar 
verligtte zijnen last. — Zoodra de op weg zijnde llamas 
vermoeid raken, gaan zij allen te zamen rusten, en 
het is dan niet mogelijk, zegt men, hen die rust-
plaats te doen verlaten. De Indianen hebben eenen 
bijzonderen slag, en alleen hët geduld, dezelve te 
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leiden ; gelijk men beweert, dat niemand , buiten 
deze inboorlingen, de behandeling desaangaahde zich 
kan eigen maken. Deze zachtmoedige dieren worden 
dan ook nimmer met geweld geregeerd, veel minder 
geslagen, noch door den miter gespPord. De llama, 
zoo het schijnt, heeft geen ander middel ter zijner 
verdediging tegen zijnen vijand of beleediger, noch 
©m zich te wreken, dan van zich af te spuwen of 
te proesten ; of dit vocht, dat zij uitwerpen, eenige 
schadelijke eigenschap heeft, is mij onbekend, hoe-
wel beweert wordt, dat hetzelve soms eenen sca-
bieuzen uitslag veroorzaakt. — De blokken t in, 
Welke de llamas te Tacna aanbragten, waren hun 
verre beoosten de Cordilleras opgelegd; en mij werd 
meermaals verzekerd, dat de Indianen, met hunne 
aldus geladene kudden, van de verste afstanden uit 
de binnenlanden komen, zoo zelfs, dat zij dikwerf 
met dezelve tot acht maanden lang onder weg zijn. 
Jn Arequipa zag ik eene kleinere soort van, deze die
ren, Paco genaamd, welke echter op verre na dat 
sierlijke niet heeft, noch ook dat fiere in zijne hou-
ding, als de llama: maar deszelfs wol is zachter, en 
bijzonder geschikt voor het weven van fijne stoffen; 
terwijl men er ook boeden van vervaardigt. De hais 
van den paco is veel korter, zoo dat dit dier wel 
iets van een schaap heeft; voorts staat hij op lager en 
zwaarder pooten, die hem sterker, dan den llama, 
maar niet zoo gemakkelijk in gang maken: tevens, 
over het algemeen, niet zoo zachtaardig en geduldig 
zijnde, als de llama, leidt men hem, met of zonder 
last gedreven, bij een dun touwtje, hetwelk dpor een 



— 311 — 

gaatje in een der ooren gaat. — Ook zag ik te-
Arequipa eene groptere soort van lastdieren, weder 
meer tot het geslacht der kamëelen, dan tot dat der 
hertebeestèn , behoorende, hoewel de Spanjaarden 
dezelve Carneros de la sierra- (berg'-scfaapen)* noemen. 
Deze dieren, die weder de zachtzinnigheid vàn den 
kameel en llama in zich vereenigen, en zich ook 
weder te weer stellen met het uitproesten van een 
slijmvocht, zijn echter niet zoo groot noeh sterk aïs 
de ëersten, maar dragen zwaarderen last, dan de 
llama , en kunnen daarmede-, insgelijks, langdurig 
zijn beladen. De kop van den earnero is klein, en-
heeft over het voorhoofd. hangende manen , welke, 
met den langen , dunnen hais en hooge, fijne poo-
ten , een sierlijk aanzien aan dit dier geven, welks 
voetzolen ook weder, als die der kameelén, gesple-
ten en plat zijn. De opperhuid, overigens, van den 
earnero is bedekt met een lang, wollig hair, en men 
zegt, dat hi j , even als de varkens, onder denzelveu 
eene laag vet heeft, die dit dier zoo inzonderheid 
bestand maakt tegen de felle koude op de sneeuw-
bergen der Cordilleras. De earnero;, llama en paco 
herkàauwen, en hebben,. als de ossen en schapen , 
vier magen. Voorts hebben deze dieren, en vooral 
de earnero, met den kameel de eigenschap gemeen, 
Van langdurig zonder het nuttigen van eenig voedsel 
te kunnen blijven, en het water in de maag te be-
waren, geschikt tot gebruik voor den reiziger, die 
daaraan gebrek heeft; waartoe dan het dier geslagt 
wordt. — De Guanacq is weder kleiner, dan de 
paco, en tevens fijner, maar niet geschikt meer toï 
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lastdragen. Op mijne landreize naar Arequipa, van 
welke ik nader zal spreken, zag ik verscheidene 
guanacos in het wild loopen. 

Eindelijk heeft men hier eene vijfde soort van deze 
dieren, de vigogne of bigogne, hebbende een sieraad 
te meer door deszelfs fijne wol, waarvan uitmuntende 
stof wordt geweven. Dit zachte, en men mag zeg
gen , teedere dier, ter grootte van eene gewone 
Europesche geit, kan men zeer mak gewennen ; ge
lijk ik verscheidene schepen op de kust van Zuid-
Amerika gezien heb , waar men hetzelve tot zijn 
genoegen aan boord had. Het is echter te gevoelig 
ter verduring van de verwisseling der onderscheidene 
zeeklimaten tot Europa ; ofschoon dit dier niettemin 
zoo wel in Peru als in Chili wordt gevonden, en, 
met den llama, paco, earnero en guanaco, even zoo 
goed de valleijen bezoekt, als de sneeuwtoppen der 
Cordilleras beklimt. — Van al deze vijf soorten zoekt 
de guanaco de warmste streken nog wel het meeste. 
Het voedsel, door deze dieren bij voorkeur genut-
tigd, is een lang , dor gras, of liever eene soort 
van fijne bies, Ichu genaamd, wassende tot op 
het hoogste gebergte , maar in de warme valleijen 
niet gevonden. Men verzekert , dat de beste en 
voedzaamste' ichu op de hoogten , veertien duizend 
voet boven de oppervlakte der zee gelegen , voor-
komt. Het vleesch dezer- dieren wordt gegeten ; 
doch dat van den guanaco is het smakelijkste van 
allen. 

Even sober als de llama, paco en earnero, zijn 
ook de goedaardige, geduldige Indianen, die, bij. 
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het drijven van dëzelven , zïch meestal vergenoegen 
met het kaauwen van zeker blad , coca genaamd ; 
waardoor zij aan de behoeften van honger en dorst 
in genoegzame mate voldoen, om het , zonder hin-
der, vier dagen buiten hét gebruik van eenig ander 
voedsel te kunnen uithouden. De coca moet, boven-
dien, voor den Indiaan eene kraeht bezitten, waar
van het uitwerksel is , dat hi j , door het kaauwen 
van dezelve, niet alleen geene vermoeidheid gevoelt, 
maar zelfs, gelijk men beweert, zonder nadeel voor 
de gezondheid acht dagen buiten slapen zijn kan. 

De coca is een lichtgroen blad, hetwelk veel op 
dat van den oranjeboom gelijkt, en wast aan een 
klein boompje, waarvan het twee maal 'sjaars ge-
plukt, en dan in de schaduw gedroogd wordt ; hierop 
bindt men de bladen in pakjes, die men in mandjes 
bewaart. Wanneer de Indianen zich op weg begeven 
voorzien zij zich van eenigen dier pakjes, en voeren 
die, benevens een kalabasje met limoensap, of met 
asch van den Peruaanschen mastiekboom, molle ge
naamd, in eenen lederen zak op den rug met zich.— 
De coca heeft op zich zelve geenen smaak ; maar 
eerst wanneer men eenige droppelen limoensap daar-
mede vereenigt, krijgt het blad een aangenaam zoet. 
De Indianen leggen het coca -blad in den mond, 
en , wanneer hetzelve met speeksel doorweekt i s , 
brengen zij , met een stokje, dat zij in den mond 
steken, eenige droppels limoensap of mo//e-asch er 
o p , zorg dragende, dat zij daarbij niet raken aan 
tanden of lippen ; zij kaauwen nu het blad, totdat 
het den smaak heeft verloren, waarop zij het , door 
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bijvoeging van sap of asch, weder ververschen, of,, 
door andere bladen, doen vervangen. — Ook hierin 
moet men weder de wijsheid en voorziening des 
Scheppers bewonderen , die deze lieden, met dit 
blad, te gemoet is gekomen , zoo dat zi j , in de 
uitgestrektste woestijnen, waar niets tot lafenis voor 
bouger of dorst is te vinden, hunnen weg, zonder 
bezorgdbeid, met Opzigt tot deze dringendste levens-
behoeften, kunnen vervolgen. En , ofschoon zich 
de Indiaan , bij zijn gebruik der coca, gedurende 
eenen vrij geruimen tijd van spijze kan onthouden, 
blijft daarbij niettemin zijne graagte tot den maaltijd 
volkomen dezelfde, en kan h i j , bijna ten allen tijr 
de , overpiatig gulzig eten. 

Wanneer deze lieden met hunne karavanen op 
Weg zijn, zoeken zij, waar zich ook bevindende, 
en al is het zelfs op het hooge gebergte , alwaar 
de grond met sneeuw bedekt i s , zich, tegen zon-
nenondergang , hun nachtverblijf. Men zal, hoop 
ik , niet verwachten, dat zij dan naar een logement, 
hôtel garni of ander geschikt onderkomen uitkijken j 
maar eenvoudig naar eene kloof in de barre rotsen, 
of naar eene overhangende klip , om er zich ter 
ruste onder neder te leggen , is het , dat zij om-
zien. In hunne ponchon gewikkeld, slapen zij dan 
gerust, en ontwaken, met het aanbreken van den 
dageraad , even zoo verkwikt, als zij, die, na ruim 
genot van spijs, en drank , op eene geraakkelijke 
legerstede zich uitstrekten. 

De karavanen van llamas , pacos , carneros, en 
vooral muildieren, geven m en aan Tacna een zoo 
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drok vertier, dat deze stad, door den grooten ver-
voer van koopwaren naar en van de steden binnen 
'slands en Arica, — voor welke laatste plaats men 
ineest van de muildieren gebruik maakt, — eene 
welvaart geniet, die meer en meer toeneemt , en 
eertijds, onder de Spaansche kroon, niet zoo werd 
onderyonden. De kapitalen der inboorlingen bestaan 
dan ook hoofdzakelijk in lastdieren : doch de com-
missionairen voor de kooplieden der steden aan den 
anderen kant der Cordilleras of in alto Peru, zijn 
meestal vreemdelingen , die zich hier van tijd tot 
tijd vestigen. De bevolking neemt, daardoor, aan-
merkelijk toe ; en Tacna, dat eertijds, voor het 
grootste gedeelte, slechts door tambos (muildier-
verhuurders) bewoond werd , telt thans eenige 
gegoede, beschaafde familien , die de door haar 
betrokkene huizen vergroot en verfraaid hebben , 
en daar , schier geheel op Euiopeschen voet in^-
gerigt , naar wensch aan de behoeften des levens 
voldaan zien. 

Nadat ik mijne zaken te Tacna, voor zoo veel 
de tegenwoordige reize betrof, verrigt had, vertrok 
ik weder naar Arica, om, aan boord, de koop^-
lieden af te wachteP, tot het bezigtigen en den in-
koop mijner artikëlen. Toen ik hiermede in zoo 
verre gereed was, dat de goederen konden afge-
scheept worden, moest ik andermaal naar Tacna, 
om ailes verder te regelen. Het viel toen, dat juist 
de Fransche brik VA — ter reede was gekomen, 
met welks kapitein ik,' te Valparaiso, vriendschap-
pelijke kennis gemaakt had ; en, dewijl ook deze als 
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carga denzelfden weg moest , besloten wij , géza-
menlijk te reizen, en in den avond, onder ge-
leide van den çkasquero (postbode,) te vertrekken. 
De Fransche kapitein bragt hierop twee paarden aan 
den. wal, die hij te Valparaiso gekocht had; wij 
bestegen ieder ons paard, en vertrokken, des avonds 
ten zes ure, van Arica. — Wij waren echter nog niet 
lang op weg, toen ik duidelijk bespeurde, dat mijn 
medgezel geen beste ruiter was , en daarbij een 
jong, vurig paard had, hetwelk wel door een goed 
pikeUr mogt worden bereden. Er verliep dan ook 
niet veel tijds , of mijn vriend lag in het zand, 
terwijl zijn ros doorging; gelukkig echter, dat onze 
geleider zijnen las had, en, binnen weinige oogen-
blikken, zijne bekwaamheid in het behandelen daar
van aan den dag legde : terwijl hij het paard nog 
narende , draaide hij denzelven reeds boven zijn 
hoofd, en slaagde weldra er in , dien het ontsnapte 
dier om den nek te werpen; waarop zich hetzelve, 
geduldig, gevangen gaf. — Ik raadde toen -mijnen 
reisgezel, dat hij zijn dartel, koppig beest aan den 
gids zou overgeven en diens muildier berijden ; daar 
ik vreesde, dat wij , bij een tweede ongeval van 
dien aard, meerder moeijelijkheid zouden kunnen 
ondervinden, dewijl de zon reeds lang onder was, 
en het zich liet aan zien, dat hét zeer duister stond 
,te worden : doch gekwetst eergevoel belette den 
Franschman, hiernaar te luisteren. Hij beweerde : te 
Valparaiso had hij dit paard, trots den besten rui
te r , kunnen regeren, en niets dergelijks daarmede 
immer ondervonden: waarbij. veelligt nog kwam,, dat 
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onze gelëider mijnen raad bndérsteunde; hetwelk, 
bij den kapitein, het vermoeden deed ontstaan, dat 
de man , eens dit bijzopder fraàije dier onder zich 
hebbende, misschien wel met hetzelve zou de spat 
zetten. — Wij reden dus voort, ' terwijl mijn reis-
genoot zich meer en meer vermoeide en ergerde; 
waarbij het aan vérwenschingen en vloeken , van 
zijne zijde , dan ook niet ontbrak ; i en , gelijk wij 
verwacht hadden , werd hij andermaal uit den zadel 
geworpen, in de nabijheid dier eerste Quebrada, 
van welke ik , bp de vorige reis, heb gesproken. 
Nu > was het reeds duisterci-nacht, en het paard , in 
een oogenblik, uit ons gezigt, zoo dat onze geleids-
man zoo wel als ik)ons-bezbrgd' maakten, dat he^ 
dier,»rin de duisternis en geheel onbekend in deze 
streken, zich, vart-eene steilte, in den afgrond stor-
ten, en àldus té pletteren zou vallen. Wat stohd ons 
te doen ? — Zouden wij den Franschen kapitein,. die 
zich bovendién.niét gemakkelijk gevoelde, overlaten 
aan diens lot, en het paard ppzbeken?— Hoe hadden 
wij. hem dan teruggevonden ?>— : Gelukkig^was hët 
letsel, dat hij had bekomen , niet van.belang ; en, 
daar ik een groot en zwaar_ paard had,. deed ik , 
derhalve, den rampspoédigen ruiter achter mij op-
zitten, en reden wij: dus, met onzen! gids, laugs de 
Quebrada, in de hoop','<den ontsnelden vlugteling te 

:zullen vindën, die zich in de daad, als door instinct 
gedreven , weldra , door hinneken jegens zijne tp 
gemoet koméndë makkers, kenbaar maakte: en onze 
geléider had andermaal het geluk, het pàard, door 
deszelfs behendig gebruik.van den lazo, meester te 
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temin was aile bezwaar hiermede niet weggeno-
men, daar de man niet onnatuurlijk thans weder te 
meer begon te klagen over vermoeidheid ; gelijk 
hi j , in het geheel, voor dergelijke togten, ook wel 
weinig was berekend. Inmiddels reden wij eenen 
geruimen .tijd aldus voort , toen wij begonnen te 
bespeuren , dat onze chasquero ons , nu regts , 
dan links , van: onze rigting deed afwijken. „ Wij 
hadden werkelijk het spoor verloren , en moesten 
thans, straks naar deze, dan naar gène zijde, over 
en weder dwalen, om in hetzelve terug te komen; 
de gids gaf mij daarbij, van tijd tôt tijd, zijn paard 
over, ten, eindô — in. eenen omtrek, dat wij elkan
der , bij de duisternis, nog, door roepen konden 
bereiken , r — met zijne handen over den grond te 
voelen : en nu eerst was raijp. Franschman vplkomen 
bevredigd< en volstrekt niet meer in angst, dat zijn 
gezadeld paard hem, met valies en a l , zou ontvoerd 
worden. — Onze geleider bediende zich, bij deze 
gelegenheid , van eene brandepde pàpieren sigaar, 
dien hij in den mond : hield, kruipende dan op den 
buik over den grond, om zich, bij het licht van 
den sigaar, te verkennep. — Wij redpn hierop al 
herwaarts en derwaarts, en ik, had waarlijk thans 
medelijden met onzen goeden geleidsman, die, door 
den duisteren nacht en het van hem bestegen> geheel 
vreemde paard, het spoor had verlaten ; terwijl zijn 
muildier, waaraan hij. en hetwelk hem, misschien 
slapende, gewppn was, voor het grootste gedeelte 
tot zijnen'wegwijzer, in de nachtelijke donkerheid, 
verstrekte. 
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Daar ik ditmaal deze landrçize reeds voor de 
derde keer maakte, was het mij , bij ons dolen, 
bereids vreemd voorgekomen, dat wij eene hoogte of 
eenen berg links lieten liggen, dien wij, naar mijne 
herinnering van den laatsten togt, zoo mij voor— 
kwam regts moesten hebben ; en ik maakte onzen 
gids daarop thans opmerkzaam. In de daad begon dit 
al meer in het oog te loopen, toen wij nu ook eene 
diepte naderden, die in het geheel niet in onzen weg 
was te verwachten , en voor welke onze paarden 
staan bleven. Wij draaiden dus de paarden, zoo dat 
wij den berg aan de regterhand kregen ; reden de 
hoogte, haar altijd in die rigting houdende, half om, 
en hadden het genoegen, onzen gids ook weldra 
verheugd te hooren uitroepen, dat wij weder in het 
spoor waren. Thans vervolgden wij gemoedigd on
zen weg; waarbij onze Franschman zich zeer lijdelijk 
hield, en des morgens, toen de dag aanbrak, even 
als wij weder opvrolijkle, nadat wij ons, te paard 
gezeten, ook, met eenige beschuit, koud hoender-
vleesch en eene goede teug wijns, ontnuchterd en 
eenigzins verkwikt hadden : maar het was niet voor 
ten half tien ure, dat wij te Tacna aankwamen; 
terwijl wij den chasquero, na de stad, van de hoogte, 
te hebben gezien, zijns weegs hadden laten voor-
uitrijden , die, gelukkig, ook nog in tijds met de 
brieven aankwam. 

Mijne terugreis naar Arica was in ailes het tegen-
overgestelde van de beschrevene heenreis, en ditmaal 
regt vrolijk. Wij volbragten dezelve in het gezel
schap van den heer REJO en twee Peruaansche 

I. 21 
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hoofdofficieren, benevens nog drie bedienden, zoo 
dat wij in ailes zpven personen sterk waren, allen 
gezeten pp moedige, frisschp muildieren, gezadeid 

en uitgerust naar de gebruiken van het land (al uso 
del pais,) waarbij men zich , voor mip of meer 

langdurige reizen, steeds het beste zal bevinden. — 
De meeste vreemdelingen, verkiezen daarom ook de 
inlandsche;* zadels, waarin men diep komt te zitten , 
en over welke men nog een rood- of blaauwharig 
kleed heeft, pellon. genaamd, dat , met eenen bree-
den gordel onder den buik van het paard, aan den 
zadel wordt vaslgegespî. De pelhn wordt,. van wol, 
geweven, en heeft, ter eene zijde , lange draden, 
gelijk de paardedekken in Rolland,, doch veel fijner 
en langer. Het langdurige reizen zonder pellon , 
besphouwt men , in gindsche gewes.ten, als hoogst 
nadeelig voor de gezondheid, en beweert, dat, met 
Zioodapig kleed op den zadel, het ljgchaam mïnder 
zal verhittep:.,,— Bijaldieo men zich van eenen Eu-
rppesçhpn zadfel. wil bedienep, drage men zorg, dat 
dip van eenen staartriem voorzien z i j , en tevens, 
©m de borst, tusschen dp voorpootep van het paard 
vastzittp, dewijl men anderzins, met het opklimmen 
of afdalen der sicilien (cuestas;,} alligt, met, zadel en 
a l , van paard of muildier afglijdt; hetgene mij , 
pjyetiohfit. ppklimnîen, is overgekomen op eenen nit» 
geholden weg, die langs de steile helling van eenen 
berg Hep, en waar wij éenen. afgrqsselijken afgrond 
aan de regterhandc haddeit, in welken ik ongetwijfeld 
»*- daar het:pad. niet breeder was, dan voor de ppo* 
ten van het rasrildier:^ -*- zou zijn ter neder gestort, 
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bijaldien ik niet nog in tijds links afgesprongen ware, 
en mij aan eene rots hadde kunnen vasthduderi. 

De Duitsche supercarga, behoorende, tôt hét Pruis-
sische schip, van welk ik reeds gesproken heb, was, 
eenige dagen vroeger, — toen hij mede,, bij het 
opklimmen, van zijn muildier stortte, — minder voor-
spoedig, en bezeefde zich daarbij zbodaikig, dat hij 
met moeite naar Arequipa gebragt werd, alWaar hij 
eenigen tijd gelegen heeft, eer hij hersteld Was. 
Tot zijn geluk had zijn val geene plaats op eene 
bogt of draai van den weg, als wâar hi j , zonderdat 
iemand hem hadde kunnen redden, in dén afgrond 
zou zijn te' pletteren gevalleh. 

De siijgbeugels van de inlandsche zadels bestaan 
uit eene soort van houten klompen , (veelal met zil-
veren beslag aan de punten en boveneinden,) waaï 
men de voeten insteekt, die, daardoor, aangenaam 
koel blijven ; ook zal men, genoodzaakt zijnde, zijn 
muildier aan te spbren, met deze stijgbeugels minder 
vermoeid raken. Men gebruikt mede lange, sporen, 
en ondervindt daarbij, op verre togten, die ondra-
gelijke pijn niet in de kuiten,. die, bij de korte 
sporen, door het gedurig drukken der kuit tegen 
den buik van het ros wordt veroorzààkt. De ge-
bezigde toom is eenvoudig, maar , voor het gemak 
op lange reizen, weder doelmatig ; terwijl het leid— 
sel, even boven de hand, van eenen gestrengelden, 
lederen riem , ter lengte van ruim eenen vadem, 
voorzien i s , waarvan, even als bij de' cavallerie, de 
regterhand zieh bedient tot karwats, die men, zoo 
doende, nimmer kan verliezen: ook draait men daar-

2 1 * 
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mede, even als de guasos met den lazo, waardoor 
men het bereden wordende dier aanmoedigt. Ein
delijk heeft men van voren, ter wederzijde van 
den zadel, nog een paar lederen of linnen zakken 
iulforgas) hangen, tot berging van provisie als an-
derzins. 

Ik heb dit ailes zoo uitvoerig beschreven, omdat 
men niet, dan bij ondervinding, kan beseffen, hoe 
veel te meer men, voor zulke lange togten , op zijn 
gemakis, indien men zich ten voile naar 'slands wijze 
heeft uitgerust. Daartoe moet men ook op het reis-
gewaad letten, bestaande in eene ponchon, een paar 
polaynas en eenen sombrero de Guayaquil. — De 
ponchon, een vierkânt klëed van wollen of flanellen 
stof,' is grover of fijner, en van verscbillende waar-
de , tot zelfs van honderd k honderd vijftig piasters 
het stuk. De gemeensten sehijnen van zwarte wol 
geweven; terwijl anderen bijzonder fijn, en, in 
eene rijke verscheidenheid , met helle kleuren, als 
rood, geel en lichtgroen, of ook met figuren van 
gedierlen , vogelen , bloemen enz. doorwerkt zijn. 
Van dit kleedingstuk zijn de Indianen de uitvin-
ders eh de vervaardigers. — De wijze, waarop 
zij , bij dit laatste , te werk gaan, is deze: men 
begint met de wol te reinigen , te kam men en 
te wassen , waarna dezelve gesponnen en zoo
danig gekleUrd wordt, als men het begeert. Wan
neer de vereischte verwen daarbij ontbrekén, wordt 
een stuk ander fijn laken, manchester of flanel 
genomen, hetwelk men uitrafelt en op niéuw spint, 
doch oneindig; fijner van draad, dan het aan het 
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stuk geweest is ; terwijl men aldus het begeerdë kleed 
gereed maakt. 

Juist in het midden wordt hetzelve, over langs, 
opengeweven, somtijds met eenen sierlijken rand ,. 
of ook met een lint of eenen band, omboord, zoo 
dat deze opening geene andere gedaante, dan van 
eene regte scheur heeft, welke zoo groot zijn moet, 
dat het hoofd van eenen mensch of een kind, voor. 
welken de ponchon gemaakt i s , er door kan, als 
wanneer dezelve, achter en voor, even lang komt 
te hangen, — bij sommigen, vooral de vrouwen, 
tot over de knieën, maar, bij de mannen, meestal 
tot over het midden ; op de zijden hangt dezelve 
tot aan of tot over de handen. 

De vrouwen dragon deze ponchon over hare gewone 
kleeding, — de mannen over hun hemd, vest of 
rok. Men zal zich geen denkbeeld kunnen maken 
van het alleraangenaamst verkoelende dezer dekking, 
bij het reizen over dag en in de brandende zon, — 
wanneer het ruime en losse derzelve eene bewe-
ging , bij iederen stap, daaraan geeft, welke het 
ligchaam , als door eenen waaijer, verfrischt: terwijl 
de ponchon, des nachts dàarentegen,. evenzeer ver-
warmt en als dekkleed gebruikt wordt. 

De polaynas zijn zwarte, wijde slopkousen, welke 
men, boven de knie en onder de kuit, digtgespt, 
doch overigens weder loslaat, en die mede even 
dienstig voor de hitte op den dag, als bij de 
koelte van den nacht zijn. — Den sombrero (hoed) 
de Guayaquil beschouwt men als een allernutligst 
hoofddeksel. De bol van denzelven is. zoodanig,inge-
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rigt, dat men dien, hij het blakeren der zon, ter 
hoogte van zes en twintig duim Nederlandsch, kan 
doen oprijzen, en des nachts, voor de.kpude, tot 
op het hoofd daarentegen invouwen ; daarbij is de 
rand vijftien duim Nederlandsch bréed, en laat zich, 
in allerhande overhangende gedaanten., zoodanig 
buigen, dat het gezigt, •— hetwelk niet zelden, 
door de terugkaatsende hitte, die , bij dag, de 
zonnestralen aan het zand in de woestijne geven, 
deerlijk gebrand wordt, — hierdoor, zoo veel mo-
gelijk, gedekt is. Bijzonder echter zal men lijden 
aan de oogen en lippen ; waarom zi j , dië aan deze 
landreizen niet gewoon zijn, wijsâelijk, bovendien, 
zich eenen doek tot over den mond toe gebonden 
zullen houden. De vrouwen zijn dan ook, uit dien 
hoofde, met witte doeken als geheel en al ingeslui-
jerd, en alleen hare oogen, daardoor, zigtbaar. 

Gebeurt het, dat men zijn gezigt of zijne handen, 
door dergelijke oorzaak , gebrand heeft, onthoude 
men zich, in de eerste vier en twintig uren, van 
dezelve te wasschen met water ; daar de pijn, door 
den vermeerderden brand , dan ondragelijk wordt, 
die anders, binnen weinige uren , zonder eenig te 
baat genomen middel zal verminderen. 

Wij waren des morgens, met den dageraad, af-
gereden, en kwamen in den achteirmiddag te Arica. 
Bij deze gelegenheid merkte ik op, dat niemand van 
het gezelschap, gedurende onzen togt, in het minste 
iets nutligde ; en leerde daardoor tevens, dat ont-
beringen bij ons nog geenszihs ontberingen waren bij 
deze bewoners van Amerika, en dat zoo wel paarden 
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als nienschen kunnen gewend worden, tbt het àflëg-
gen vàn eenen weg van twaalf Hollandsche zëe-
mijlen , zonder telkens de bèhoefte të gevoëien, van 
zich, bij iedere nieuwe pleistërplâàts, Weder té ver-
verschen. Niettemin waren allen even opgërhimd als 
ik , toen wij, na onze aankbmst, bij den heer REJO, 

die ons genoodigd had, den eersten schotel zagen 
opdagen. Volgens de oude Spaansche gewoonte 
kwam er telkens slechts éénen schotel op tafel, welke 
gedurig door eenen anderen, rangswijze geschikt om 
den appetijt en den smaak op te wekken en gaande 
te houden, werd afgewisseld ; en ik mag zeggen, 
dat ik reeds een hoog nommer dier welkome geregten 
telde, toen men de overigen met onverschilligheid 
zag binnendragen, ja ik weet wel, dat N°. 4o was 
verschenen, eer de gasten aan de digestie-middelen 
begonnen te denken : waarna ieder zich vrolijk naar 
zijn léger begaf, om aldaar de siesta tot des anderen 
daags morgens te genieten. 

Toen mijne zaken in zoo verre voleindigd waren, 
dat ik , voor den finalen afloop derzelven, eenigen 
tijd daaraan moest vergunnen, maakte ik, even aïs 
ik bereids te Valparaiso gedaan had, mij weder 
gereed tot een voorloopig vertrek naar andere ha
vens, ten einde ook daar, met het aan boord behou-
dene der lading, den handel te beproeven. Het is 
mede hierin , dat men een geschikt bestier moet in 
acht nemen, en wel weten, wat men op iedere plaats 
het beste kan afzetten ; weshalve het nimmer eene 
voordeelige speculatie zal geven , goederen , op 
vracht , aan één huis op eene bepaalde plaats te 
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consigneren. Wil men voorts daarbij zijne zaken 
zoodanig doen , dat men met de binnenlandsche 
kooplieden bevriend blijft, en hen, tot het kunnen 
doen van een voordeelig bod, in de hand werkt, 
dan moet men zich de risico getroosten, van hen 
voor twee of drie maanden crediet te geven. 
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Dewijl ik des avonds van den zeslienden April 
met ailes gereed was, zee te kiezen, heschen wij , 
des anderen daags morgens, vroegtijdig de vlag, om 
uitgeklaard te worden. Tegen den middag kwam de 
douanensloep aan boord, welke het schip , in be-
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hoorlijke orde, uitklaarde. Wij ligtten toen anker, en 
waren juist bezig, zeil te maken, wanneer de haven-
meester, Don GALVEZ, aan boord kwam, en mij gelastte, 
oogenblikkelijk weder ten anker te gaan ; waarbij hij 
mij aanzeide, dat het gouvernement embargo op mijn 
schip gelegd had, tot het overbrengen van troepen 
naar Câïïtio oî Panama. Tôt ontshappen was ik , 
uit aanmerking der vêle onafgedanë zàken^ welke ik 
achterliet , ntet génegen ; daarbij lag er een snel-
zeilepde Peruaairsche schoener géreed, om mij te 
dwingen, en ook was ik niet huiverig, eens eene 
proeve te nemen, in hoe verre dit embargo mij 
tôt nadeel zijn konde. Inmiddels betuigde ,jk Don 
GALVEZ mijne hooge verwondering over eene zoo 
willekeurige daad van zijn gouvernement ; voegde 
daarbij, dat ik zijne orders in eere hield, en ook 
niet voornemens was, mij daartegen te verzetten, 
mits hij de goedheid wilde hebben, zich in de kajuit 
te begeven, en dan dië orders, — » op hoog bevel," 
zoo als deze officier zich uitdrtiktè, — eigénh'andig, 
in gêschfifte, te herhalen, — verklarende mij alsdan 
gewillig, Weder teh ankër te gaan , terwijl, tot zoo 
lang, het schip met den kop in den wal bijgedraaid 
zou blijven liggen. De hayenmeestfer Voldeed aan 
mijn verlangen; en wij kwamen, daarop, ter reede 
weder ten anker. 

Met dien schriftelijken last van den havenmeester 
vertrok ik , nog denzelfden avond, naar Tacna, 
ten einde mijnen correspondent^ den heer REJO , van 
het embargo op mijn schip te verwittigen, en, op-
zigtiglïjk hetzelve, het noodigé prétest bij eenen 
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notaris te doen opmaken , hetwelk wij aan den 
Intendant der provincie, Don CARDENAS , indiendpn. 
Den twintigsten April was ik weder te Arica terug , 
en Werd aldaar, den volgenden dag, bij voornoem-
den Intendant ontbpdeP, aan het huis der douanen, 
alwaar ik ook nog vend den Administrador, den 
Resguardo, el Tesorerô en ël Tasador van de doua
nen , benevens den havenmeester. De Intendant gaf 
mij te verstaan, dat het met dp orders van Don 
GALVEZ zijne rigtigheid had, en dat wezenlijk, door 
het PeruaaPsche gouvernement , beslag ©p -mijn 
schip was gelegd , tot het transporteren van vier 
honderd a vijf honderd man troepen naar Callao 
of naar Panama; maar dat men de vracht daarvQor 
wilde betalen, en ik , dien ten gevolge, was uit-
genoodigd , mijnen eisch te doen. Ik antwoordde 
hierop, dat het den Segrior Inlendenle, uit het door 
Z. H. G. van mij ontvangene protest., -— welk ik , 
tot mijne dekking, verpligt was geweest, in den ge-
bruikelijken vorm te doen opmaken , — kénbaar 
moest zijn geworden, in hoe verre ik het gouver
nement , tôt het leggen van embargo op neutrale 
schepen, gerégtigd beschouwde, en welke nadeelen 
en schade, voor mijne expeditie met het schip, zoo
danige daad van het bewind, ten koste der geïnteres-
Seerden, stond na zich te slepën ; dat ik echter dit 
mijn protest voor het oogenblik wel buiten werking 
wilde stellen, en tegen het overbrengen der troepen 
naar Callao of Panama ©ok niet opzag, bijaldien 
het gouvernement van Peru mij , voor elken man, 
betaalde tien piasters vracht, twee en twintig piasters 



N 

- - 332 — 

per dag leggeld in elke haven, te rekenen scderf 
den dag van embargo tot op dien na de ontscheping 
der militairen, en bovendieh vergoeding der door 
mij berekeçde schade op en aan lading , schip , 
vracht, kosteu wegens het leggen van embargo , 
stremming mijner reize naar Quilqua en oponthoud 
naar verdere havens; dat , daarenboven, het gou
vernement voorzien zou in a l , wat levensmiddelen 
aanging , berekend voor eenen togt, van veertien 
dagen naar Callao, of voor yijfweken naar Panama, 
en onder bijvoeging van al het benoodigde , zoo tot 
het koken als tot het pitdeelen der spijzen, bepaal-
delijk het brandhout en comaliegoed ; dat men verder 
zou verpligt zijn, eene kombuis op te rigten, dewijl 
mijne scheeps-kombuis alleen voor mijne équipage 
geschikt was ; dat men mij , eindelijk, ook den; 
noodigen ballast, welken ik op twaalf ton bereken— 
de , diende te zenden, dewijl mijn schip , met den 
bovenlast van vijf honderd man , zonderdien niet 
zou kunnen varen : waarvoor ik , daarentegen , 
mijne watervaten zou leveren, die ik toevallig te 
over aan boord had, als hebbende te Montevideo, 
voor weinig geld, eenige ledige wijnpijpen gekocht, 
om daarmede mijn schip, in het vervolg, te kunnen 
ballasten, dewijl, op sommige plaatsen aan de west
kust van Zuid-Amerika, de ballast zeer moeijelijk te 
yerkrijgen , en men dikwijls genoodzaakt is , dien 
tegen twaalf piasters per ton te betalen. Hierop 
werd, in mijn bijzijn, over deze zaak, voor het 
oogenblik, niet meer gesproken, maar mij gezegd, 
dat men mij nader zou doen bescheiden. — Den vol-
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genden dag werd ik dan ook andermaal voor dezen 
gelfden raad geroepen ; en toen legde men mij 
twee concept-contracten ter teekening voor, welke, 
•onderscheidenlijk, de voorwaarden vermeldden , waar
op ik de troepen, het zij dan naar Callao, of naar 
Panama, zou overbrengen. Na lezing van deze 
stukken, gaf ik, bij het wederoverhandigen, te ken-' 
nen', dat dezelve ten voile aan mijne bedoeling zou
den beantwoorden , indien daarin ook behoorlijk 
ware gewag gemaakt, van de op gisteren door mij 
aangestipte schadeloosstelling ; en die ik wenschte ge-
bragt te zien op twintig per cent over- de waarde der 
•lading enz. door mij, tea laagste gerekend, geschat 
op drie en twintig duizend twee honderd zeven en 
twintig piasters. Tot mijne verwondering echter 
nam de Intendant deze mijne aanmerking zoo euvel 
op , dat hij , in drift opstuivende, <bij al , wat heilig 
was, verzekerde, in zoodanig eene voorwaarde nim
mer te zullen komen, en dat ik, des ondanks, met 
het transport zou vertrekken. Wat kon ik hierop 
anders laten volgen, dan dat hij ailes mogt aan-
wenden, waartoe hij zich als gemagtigd aanzag ; 
doch dat ik, van mijnen kant, zonder de vaststelling 
dier voorwaarde, — waarop ik, met klem van re-
denen, bleef aandringen , — nimmer mijnen bodem, 
vrijwillig, tot de bedoëlde expeditie zou afstaan ? 
Deze mijne verklaring gaf nu wel aanleidingr, dat 
het tot woordenwisselingen kwam : doch, na verloop 
van drie uren, waren wij, van weêrskanten , nog 
niets gevorderd ; weshalye ik de vrijheid gebruikte, 
den Segnor Intendente te doen opmerken, dat, daar 
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wij, beideraijds, niet konden toegeven, gelijk mijn 
pligt, voor mijn deel, zulks stelliglijk verbood, het 
dan ook onnoodig ware, daarover langer te rede-
twisten, en ik, uit dien hoofde, verzocht, mij "te 
mogen verwijderen , ter behandeling mijner zaken 
aan boord. 

Des anderen daags morgens., ten acht ure, — zijn
de de drie en twintigste April, — krëeg ik twee 
timmerlieden, van den wal , aan boord, met last 
van den havenmeester tot het timmeren van eene 
kombuis op mijn schip, ten behoeve der door 
mij overtebrengen troepen. Het waren twee Engel
schen-, welke ik echter met de boodschap aan Don 
GALVEZ terugzond, dat hij zich waarschijnlijk ver-
giste ; dewijl mij Wegens het inschepen van troepen 
niet* bepaalds bewust was, en ik dus geene kom-
buizen behoefde. — Kort daarop kwam de kom
mandant van de reede , kapitein s * * * , die op. den 
Peruaanschen obrlogschoener Arequipina het bevel 
voerde, bij mij aan boord vragen, of ik de timmer
lieden goedwillig wilde laten arbeiden, dan of ik 
het schip aan het gouvernement weigerde ? waarop 
ik antwoordde, dat ik hetzelve, zoo lang het gou
vernement mij de gevraagd© vracht-, leggelden en 
schadevergoeding niet Wilde toekennen, tot het over-
brengen van militaïren bleef weigeren, en dus, zoo 
lang, evenmin goedwillig het opslaan van kombuizen 
zou gedoogen. De kommandant gaf daarop te ver-
staan, dat hij mij, tôt het een zoo wel als ander, 
door geweld zou weten te dwingen. Mijne slotrede 
was hierop., dat zulks ,hem niet gemakkelijk zou 
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vailen, en dat aile poging daartoe tot niets zou lei— 
den ; want dat mijn volk, evenmin als mijn stuur
man , buiten mijne order eenige scheepsverrigtingen 
zou aanvatten , om het schip voor de expeditie ge-
reed te maken, of te doen varen , en dat dus het
zelve met de milîtairen zou blijven liggen ; terwijl ik , 
wegens het voltrekken van zoodanige bedreiging, mij, 
voor het oogenblik, ook nog niet bevreesd maakte. 
Kort daarop kwam Don GALVEZ mij vragen, of hi j , 
morgen, de ledige watervaten kon ontvangen, om 
die te yullen, en of ik de victuaHe wilde over-
nemen ? Mijn antwoord was, dat ik vans al der-
gelijke aanvragen verder wenschle verschoond te 
blijven , dewijl ik eenmaal gezegd had en besloten, 
in niets te zullen. toestemmen, voordat de contrac-
ten, in betrekking. tot het overbrengen der militai-
ren , naar wederzijdsch genoegen geteekend zouden 
zijn ; en dat tot zoo lang aile bepaalde toebereidselen 
even overtollig waren , als door mij niet zouden ge-
doogd worden. 

Des morgens van den vier en twintigsten verscheen 
niettemin de boot van den havenmeester aan boord 
om de watervaten , en daagden ook weder dezelfde 
timmerlieden op, tot het maken der kombuis i doch 
zoo wel de eerste, als de laatsten, werden volstandig 
door mij afgewezen. Ten tien ure naderde ons eene 
sloep, met eenen officier eh zes gewapeade soldaten, 
kemende van den oorlogschoener, en brengende dp 
timmerlieden, benevens hout en al het benoodigde 
tot het daarstellen eener kombuis, bij mij aan boord. 
De luitenant berigtte mij, naniens zijnen komman-
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dant, dat hij de werkzaamheden der timinerlieden 
kwam beschermen ; zette , dienovereenkomstig , pos-
ten uit, en gedoogde niet, dat iemand van mijn volk 
achter dén grooten mast kwam, of van boord ging. 
Ik achtte het noodig, van dit gebeurde eene ver— 
klaring op te maken, welke ik , door mijne stuur-
lieden, bootsman en eenigen van de équipage deed 
teekenen, en vertrok , daarmede, naar den oorlog-
schoener Arequipina. Kapitein s***, op zich zelven 
een brave , rondborstige Engelschman , betuigde mij, 
dat hij wezenlijk met dit geval verlegen was; gaf mij 
daarbij te kennen, dat de Intendant wel niet zoo 
huiverig zijn zou , mij eene vermeerderde somme 
voor vracht te betalen , maar dat hij mijne rekening 
van schadevergoeding niet aan het gouvernement 
durfdë voorleggen. Hierop antwoordde ik , dat , 
wanneer dit de kwestie ware, mijn eisch gemakkelijk 
genoeg in eene ronde som zou zijn uit te drukken; 
in welk geval ik dan, ( buiten de twee en twintig 
piasters voor de legdagen, als eene vordering , die 
men, op grond van algemeene usance, nimmer on-
billijk kon vinden , )' vraagde , voor de reize naar 
Callao, eens af zeven duizend piasters, en, voor die 
naar Panama, twaalf duizend; hetwelk, naar mijne 
berekening, op een gelijk bedrag nederkwam, als 
bij de vordering van twintig per cent op mijne ge-
taxeerde schade. Kapitein s*** nam op zich, Don 
CARDENAS hiervan te onderrigten , en tevens al het 
zijne te zullen aanwenden, om deze zaak tot een 
einde te brengen; waarbij hij mij niet onduidelijk te 
verstaan gaf, — gelijk ik daarvan reéds niet geheel 
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onkundig was, — dat men zich moest haasten, ailes 
in gereedheid te hebben, dewijl de militairen eerst-
daags te Arica te wachten waren, en men dan liefst 
deze gasten alteffiàal onverwijld wilde inschepen en 
wegzenden. — Nog voor den avond werd ik dus 
ook weder bij den Intendant geroepen ; en werkelijk 
kwamen er thans, tusschen het gouvernement van 
Peru en mi j , twee contracten in triplo tot stand. 
Volgens het eerste verbond ik mij, tegen betaling van 
zeven duizend piasters, benevens twee en twintig 
piasters voor iederen legdag tot na de oPtscheping 
der soldaten , vijf honderd man naar Callao, — en, 
volgens het tweede , dezelve, voor twaalf duizend 
piasters en twee en twintig piasters leggelden, naar 
Panama te brengen. Bij aankomst van de troepen 
te Arica zou men beslissen, naar Welke van beide 
genoemde havens derzelver bestemming zijn moest, 
en dat contract vernietigd worden, hetwelk hierdbor 
kwame te vervallen. Een Peruaansche brik, mede 
voor Arica liggende, zou , gelijkerwijze, vier hon
derd man innemen ; en het vereende transport, te 
zamen dus uitmakende negen honderd man,.door de 
twee schepen over te brengen, geconvoyeerd Worden 
door den Peruaanschen oorlogschoener Arequipina , 
onder kommando van kapitein s * * *. (Deze troepen 
bestonden eigenlijk uit Columbiaansche officieren en 
soldaten , welke , als leenbenden, in Bolivia , of 
hoog Peru, gediend hadden, en die nu naar eerstge-
dachte republiek zouden térugkeeren. Dewijl echter 
daarbij de weg niet anders kon genomen worden, dan 
door Peru, en men hier, in den doprtogt, of im-

I. 22 
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mers in een eepigzips yerlepgd pponthoud dezer ben-
den, niet wëipig bezwaàr stelde, had men, van de 
zijde van Peru* . o,p zich genomep, in de vrije over-
vaart derzelven naar Columbia, ©f paar Callao, te 
.zullen voorziep, bijaldien,: dp troepen, van hunnen 
kant, in, goede ordp naar .de; plaats, hunner insche-
ping wilden dQQrtrekken. Meer kan jk, opzigtelijk 
deze onderlinge schikking, bptrenppde de beide ge-
noemde staten van Peru en Bolivia, hier, voor het 
oogenblik, niet mededeelep.). ; 

: Dewijl ik dan pu eindelijk;t©t mijn genoegen met-
het» gouvernement gecontracteerd had, begonnen wij, 
den vblgenden dag, met allen. ijver aan de toe-
bereidselén', om, dp soldaten te kunnen ontvangen. 
De timmefliedep kwampn met planken, ijzeren pla-
ten, staven enz.r, om eepe kombuis, tp maken, welke, 
dwarsschpëps , met delopeping naar vpren pp het 
halfdek ; geplaatst werd , tegen het achterluik ; terwijl 
ik-y achter; dit gevaarte ,; eéne.lange , houten tafel 
met twëe banken deed opsjaan voor de offieierep, 
die,. onmagebjk allen te zamqn in de kajuit kon'-
dbn. spijzpn ;;©ok werden mij twee ipetselaars gezon-
den , dië. de kombuis, met steepen bevlperden , en 
tevens de noodige kookgatep, inetseiden. De hayen-
meester >zorgde .Voor kleine inlandsche vaartuigen, 
guaneros (guano baalders) genaamd, die de watervaten 
af haalderi, en , gevuld, weder ; aan boord bragten; 
wij ontvingen eerie ..mppigte viçtualie , als rijst, 
garbanzos , frigoles:,. SUJker , çharaui, beschuit, 
agi, rum, azijn, brandhout, ook koksgereedsehap, 
zes groote. koperen suitkjerkptpls, lot het koken der 
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spijzen voor de soldaten, benevens proper tafel-
servies en tafelgoed voor de officieren: eindelijk 
werd ons twaalf a veertien ton ballast gezonden, dien 
men waarlijk met veel moeite: en kosten aan boord 
voerdp. 

De stcenen werden allen, aan den; wal, aangevoerd 
in mandjes , op ezels geladen , en dan gebragt op 
zoogenaamdc balzas of walzas, eene soort van vlot, 
dat hier eenige nadere beschrijving wel waard is. 
Men vindt de balsa, van verschillenden vorm pn 
zamenstelling, op.onderscheidene gedeeltpn dezer kust 
algpmeen in gebruik : hiçr bestond dezelve uit twee, 
.van robbevel vervaardigde, naast elkander gevoegde 
balpp, die ieder afzonderlijk de gedaante hadden 
van twee, met de: punten eipdwaarts, op elkander 
geslotene koehoorns. Deze balen werden zoo stijf 
mogelijk opgeblazen, en dan, met lederen riemen, 
onbewegelijk aan elkander vprbonden, derwijze, dat 
dit geheele zamenslel— om er eene vergelijking aan 
te geven — dp gedaante verkrijgt van eene duhhele 
kànp. Voorts^ neemt men een vierkant houten 
raam, —..ter lengte en breedte, naar gissing, van 
twee à anderhalv© Ned. el, — waarip men een 
stuk koehuid als tôt penen zak rijgt, die eene 
zitplaats verschaft voor éénen k twee personen ; en 
welke toestel nu op het midden der robbezakken 
gesjord wordt : waarniede dp constructie der balsa 
voltooid is, en men die te water brengt. Ook weet 
men dezelve te vervaardigen van matten, gevlochten 
van zeker bies', totera genaamd en in de moerassep 
groeijéndë, hetwelk tot ondprscheidene einden ge-r 

2 2 * 



— 340 — 

bruikt wordt, als: tôt zittingen, behàrigsels in dehut-
ten, ligging enz. : — en woning; huisraad en vaartuig 
van den Indiaan hebberi^ 'allés te zameh genomen, 
zoo veel zwaarte, dat hij zijnen geheelen rijkdbm, te 
gader met vrouw en kinderen, opneemt, en, - zonder 
hinder aan den last, naar elders verhuist. —-Mental 
vàn zelve zich voorstellèn, dat de balsa, naar het hier-
boven beschrevene zamenstei, op het water drijft, niet 
anders dan eene gevuldè blaàs; en hét heeft wézenlijk 
iets bëlangwekkends,' te zien, hoe behendig de bèwo-
ners dezer kusten, met dergelijkevlôttende ligchamen, 
den zWaarsten zeeslag tegen het strand weten te trot-
seren : dat zich ook gemakkelijk laat begrijpen, dôor-
dien zij, met hunne balsa, slechts regt op de bran
ding houden. Met• Welk eene vaart dezelve ook te
gen de klippen wordt geslàgen , is echter de stoot, 
— dobrdieh de voor- en achterwaarts uitstekende 
horenpunten het vaartuig, even als eene met lucht 
gevulde blaas, doen terugwijken, — voor den daarin 
aanwerigén persoon van geene beteekenis : terwijl 
de man', met zijne dnbbele pagaai, hetzelve, bij 
de tevens geringe specifiekë zwaarte van -deze waar
lijk dbelmatige en kunsttijk uitgevondenë vlotbaal, 
met hét uiterste gemak brengt, waar hij die heb
ben wil, en haar met niet minder vaardigheid door 
de branding op het strand, dan weder daaraf, 
voert. Zoo le vert het medè, vooral bij. stilte en 
hooge deining, een aangenaam en min of meer tref-
fend vërtoon op , deze vreed- en vergenoegzame 
Indiàheri', met hunnen luttelen schat bij zich, tot 
over: de twee mijlen in zee zamen te zien dbbberen, 
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bezig met yisschen, en zich daarbij gerust verlâtende 
op hunne windzakken, van welke ook geene ypoç-
beelden bekend- zijn, dat hun daarmede, bij stor-nrach-
tig weder of door andere ongelegenheden, helangrijke 
pngelukken trofièn. ; Zij noemen dan ook deze balsas* 
zoo uitgehechtheid.aan dezelve, alsom het vooideel, 
dat zij er van trekkep , hunne potj.illos (kippetjes.) 

Toen wij met bel inschepen vap ballast, ;vmter, 
victualie- enz., gereed waren, —<• waarbij, de balsas 
tot het ontvangen en aanhrepgen der steenen steeds 
af- en aanvoeren, naar de op zekerep afstand van 
den wal. ten anker liggende guaneros, dje, genpegr 
zaam geladen zijnde, dezelve dan . aap•> boord bra'g-
ten, —. koos i k , met mijp-schip, eene zoodanige 
stelling, dat mijne sloepen , van boord naar de 
mouille aan den wal, met eenen bezeildemwindJton-
den over en weder varen, om, zoo doende , het 
embarqueren te bespoedigen. In Holland had ik eene 
barkas .of groote bout doen vervaardigen '<, allezins 
geschikt tot het bergen vanlading, en tevens op het 
zeilen gebouwd, met een eenvoudig bpeijerstuig, 
zoo dat een enkel man dezelve, bij. aile gelegen
heid , kon jbesturen. Bijaldien men , in handebr-
betrekkingen , eene reis op de westkust van,rZuid-
Amerika wil ondernemen, zal het van bplang zijn, 
dergelijk een doelmatig vaartuig aan boord te heb
ben: het vervolgr der reize zal aantopnep, hoe. jVpel 
gemak en, nut ik er' van had. ; Ook,. bij de tegen-r 
.woordige gelegenheid had ik er reeds-een uitniun-
tepd gebruik van, daar deze mijne groote boot, enkel 
door den bootmansmaat en eenen malroos bestierd, 
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bij elken togt van den wal zeventig soldaten, met 
Voile wapenrusting, schéèp bragt. 

Den vijfden Mei, in den achtermiddag, ontdekten 
Wij, met de verrekijkers, van boord, dat de Colum^ 
biaansche soldaten in aan togt waren, daar wij hen 
juist den Weg van de pampas zagen afdalen, om, 
over de rivier Salado, door de vallei van Arica te 
trekken. — Aan den wal was ailes in beweging, 
tot het ontvangen dezer vreemde gasten ; en mij 
werd aângezegd , dat ik den volgenden morgen, 
vroegtijdig, met het inschepen zou beginnen, ver-
mits men deze Columbiaànsche vriëndën geen oogen
blik vertrouwde, en vreesde, dat zij, dienzelfden 
Pacht nog, de stad zouden overrompelen: —hetwelk 
echter niet gebeUrde ; daar z i j , met zbnnenonder-
gang, hait maakten, en zich op de pampas, aan 
gen© zijde der Quebrada, onder den blboten hemel 
légerden. (Het huis, evenwel, der douanen hàd men 
reeds geslotën, en het geld ook bij tijds vervoerd en 
geborgen.) — Een: uur làter zagen wij intusschen 
eene bënde officieren té paard, in vollèh ren, bp de 
stad 'aankomen ; en het duurde ook niet lang, toen 
ik eënigen hunner reëds aan bôord had, die van ai
les inspëctie kwamen nemen. Nu kreeg ik tevens te 
weten, dat Het geheele détachement bestond uit acht 
hbndërd man', waarvan vijf honderd met mijnen bo-
dem, en drie honderd met den- Peruaansëhen brik 
la'Guadeloupe, zouden ver trekken. Dé commissaris 
vap Wege Bolivia, de kolonel VALDEZ, die den over-
togt der troepen zou regélen, en op wien, ter be-
paling van de plaats der bestemmmg, gewacht werd, 
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was, inmiddels, mede te Arica aangëkomen : Wes* 
halve ik dan ook, nog dien eigéri avond, Bij- den 
Intendant werd geroepen, die mij nu berigtté, dat 
het transport naàr Panarna moest ; waarbij dus' het 
contract naar Callao vernietigd, en dat nâar Pdndntd 
thans voor gëldijj vefklaàrd werd. ' > 

Middelerwijl bespeurde ik , dât de kommandàn* 
der troepen , die zich ïrisgélijks reeds hier hevohd ; 
de commissaris 'en de Intendant hët , ôjj dit punt ; 
pnderling niet eens wàren; en den volgenden dag 
bleek dan nu ook weldra, wat hier brPeïdë. In dèn 
morgenstond verschenen réeds de rnilitàiren , bij 
zich hebbende hunne bagàadjë en wapens, aan de 
mouille. Mijne matrozen , die fik, omirent de be-
handëling vah het inschepen , naatiwkeurig bnderrigt 
had, begPPnën met het aan boord bren^eP der sol
daten ; waarmede'zij uitmuhtehd vordering 'maakten, 
toen ik eensklaps bemerkte, dat het èmbarqueren aan 
land stilstôhd, en de sloepen léflig'^blëve'n liggen. 
Dewijl ik , met dèn verrëkijkér, tevens meende te 
bemerken , dat er , onder de rnilitàiren ààn deri wal , 
eenige opschudding plaats had;'begaf ik mij , oh-
verwijld , in mijne g^-sldep", oiti , aan'Iarid , 
te onderzoeken',J wat- er gaande was. Toen ik dé 
mouille nàdef de , : zà'g ik, dat niénhet inschepen niet 
àïleen stâakte, inâar dé mïîitaifèh zich, iritëgendëel, 
gere'ëd rnaàktën', "de- stad Binnen te* tfékkéh;'!ler'wîjl 
ëénigè' hoofd officier eh!m£t den Intendaiff in ^ërnstFgè 
woordenwisseling Wâteh. ; Ëes zeeofficïer Vàii déh 
©orlogschoener Atcqûipina f'$tei Op het eiPdë vàn hët 
hoofd stond , praàide mij m hët-Ehgelsfcfi^ dat-ik 



— 344 — 

vooral niet aan den wal zou komen ; dewijl mijn 
leven daar niet zeker was. Ik antwoordde hierop , 
dat , in dit geval, mijne ontwijking mij niets zou 
baten, vermits ik reeds bij de twee honderd gewa-
pende mannen scheep had, die mij dan evenzeer 
aan boord konden ombrengen ; deed dus mijne gig 
gerust aanleggen; beval mijn volk in de vier sloepen, 
zich, op eenigen afstand van den wal, voor over-
rompeling te beveiligen en tevens getrouwelijk naar 
mij uit te kijken, opdat ik mij, als het er op aan-
kwame, in één dier vier vaartuigen zou kunnen 
redden, en stapte toen bedaard op de mouille. De 
zeeofficier kwam hier op mij aan, en verhaalde mij, 
dat kapitein s * * * , zoo even , met zijne sloep naar 
boord was gevlugt, daar men ook dezen had willeu 
vermoorden , omdat hij , met, den oorlogschoener 
onder zijn bevel , de transportschepen , opdat die 
niet van de bepaalde reis zouden afwijken , moest 
convoyeren; en dat ik dus, waarschijnlijk, oproer 
aan boord had te vreezen , doordien de troepen 
volstrekt niet naar Panama wilden, terwijl het Pe-
ruaansche gouvernement strenge order had gegeven, 
van hen niet te zenden naar Callao. — Bij deze 
opschudding , en den twist, daardoor ontstaan , 
diende ik intusschen toch te weten, wat er dan ein
delijk beslist zou worden. Ik begaf mij dus naar 
den hoop van twistende officieren ; trad regelregt 
op den Intendant en den havenmeester aan , en 
waarschuwde beiden, dat, wanneer men met het 
inschepen der manschap niet voorspoedde, men voor 
den avond daarmede niet zou gereed komen ; ter-
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wijl ik mijne sloepen, met den donker , niet, in 
dit klippige vaarwater, bij den wal kon wagen, 
behalve dat dan ook de windstilte mij het varen 
over en weder onmogelijk maakte. Ik bemerkte bij 
deze gelegenheid reeds, da t , onder de officieren 
zoo wel als onder het volk, al zeer wilde en ernstige 
gasten zich bevonden; er was een kapitein bij deze 
benden — zijnde van het negergeslacht, •— die,, 
omripgd, door eenige anderen, mij vrij digt op het 
lijf drong, en , onder tamelijk kwaadaardige be-
dreiging, mij .toeduwde, dat zij niet naar Panama 
wilden. Bij deze heeren gebieders schaarden zich 
nog twee zwartkleurige luitenants, doch geene ne
gers, daar zij lang, zwart hair hadden;. hetwelk 
hun aanzien niet te minder woest maakte. Ik be-
duidde hun echter, dat, Panama de verst gelegen 
haven op de westkust van Columbia zijnde , -het 
mij onverschillig was, waar zij heen wilden, en 
zelfs elke andere, nader gelegene, tusschenhaven-mij 
verkieslijk zijn moest ; terwijl zij wel mogten weten, 
dat ik , door het gouvernement van Peru, tot het 
overbrengen dezer troepen werd gedrongen. — De 
twistende partijen werden het intusschen in zoo verre 
eens, dat men voorloopig met het aan boord bren
gen der soldaten voortging, die ik dan ook, voor 
den ayond, allen behouden scheep had. Na lang 
aanhouden van den Intendant en weigeren van den 
commissaris en bevelhpbber , kwam men eindelijk 
tevens overeen, dat de oorlogschoener Arequipina 
de beide transportschepen, namelijk. den Peruaanschen 
brik Guadeloupe en mijn schip, slechts tot op de 
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hoogte van Callao zou vergezellen ; waarna wij de 
reis naar de plaats onzer bestemming dan verder 
alleen zouden vervolgen. 

Natuurlijk waren wij daarbij aan de stërkste partij 
overgeleverd, die ons met geweld hadde kunnen 
dwingen, derwaarts te stevënen, waar zij Pns begeer-
de te hebben ; en het bedenkelijkste hïerbij kwam mij 
voor de ondérlinge Verdeeldheid te dezen, tusschen 
de officieren en soldaten zélvë, van welke ééne partij 
voor Panama, eene andere voor Guaydquil, en eene 
derde, eindelijk, voor Callao was : Weshàlve ik 
hierin, voor het oogenblik, niet beter wist te hah-
delen , dan door het indiePen weder van een protëst 
bij den Intendant, waarin ik dezen Verantwobrdèlijk 
stelde voor aile onheilen, die, bij het losbarsten vàn 
zulke dreigende oneenigheden, aan boord van mijn 
schip zouden kunnen oPtstaan, en Voor de gevolgen 
van het geWeld, dat daardoor aan mij en mijne 
equipagié kondé gepleegd worden. Maar Don CAR-
ÎJENAS wees mijh protëst vân de hand, zeggende :, 
dat hij met dit ailes niets had te maken. Ik be-
greep toen, dat het zaa'k was, mijnen toon hoog'ëf 
të spannén, eh yérklâarde den Intendant, dat 
mijne bevrëemdïng over zijn àntwoord mij dwong, 
officieél ter zijner kèniris te brengen, dat ik', met 
mijnen bodem, -niet eer zou vertrékken, VPordat 
hij mijn protest aangenomeh, en voor gëziën zoû 
hebben geteekend. De Intendant', zich hîerover 
uitprst1 gebelgd toonéndé, bleef al aanhbudend' roe
pen : » no tendra lugar!" (het zal niet gebeUrën !) 
waarop ik Zijn H. Ê. G. verzocht, blobtëlijk dezé 
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Woorden onder mijn protëst te zetten : doch, in 
plaats van de billnkhëid hiertan te erkennen, stoof 
hij al meer in woede op , en dreigde, mij in de 
gevangenis te zullen zetten , indien ik langer wei-
gerde te vertrekken. — Des anderen daags, dert 
zesden Mëi, waren de kommandant en de meeste 
officieren nog altijd aan land. Ik begaf mij dus 
weder vroegtijdïg naar Arica, om ait te vorsOben, 
hoedanig deze heeren met den Intendant mogten 
ïijn overeengèkpmen ; doch vond het geschil op 
Pieuw in heVigheid toegenomen. Men drong mijj 
naar boord te gaan, en het schip onder zeil te 
brePgën, dewijï dp schoener Arequîpina en de brik 
Guadeloupe, mede reeds anker gëligt hebbende; op 
de rëede heen en weder kruisten. Kapitein s***, 
van zijne zijde, kwam de Wilhélmïna en Maria 
achterom, en praàide dezelve, dadelijk te vblgen; 
Waarop mijn stuurman echter antwoordde , dat ik 
aan den wal was, en btj, buiten mijne brders, 
niets met de equipàgié vermogt te verrigten: en in 
waarheïd mfogt ik <ook rekenen op mijne- brave, 
knappe stuutlieden, en op mijp getrouw, bekwaam 
scheepsvolk. — Ik :begon thans te merken, dat de 
Intendant, zo© wel als de kapitein van het odrlog-
schip, btj voorkeur wenschten, dat ik, nu een-
maal de troepen scheep waren, Slechts, zonder den 
kommandant en de voornaamsten der officieren, zou 
tonder zeil gaan, — misschien wel omdat kapi
tein s*** mfj dan te eerder, des noods door ge* 
wëld, hadde kumren dwingeri, den kbers daarheen 
te zetten, waar men het krrjésvolk eigenlijk het 
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liefste wilde hebben. Dit streed( echter te meer 
tegen mijn plan, daar ik ook noodig had geoordeeld, 
in tijds met gemelden kommandant vriendschappelijke 
kennis te maken; en welke mij, reeds in de eerste 
oogenblikken, geenszins uit de hand viel. Hij was 
een man van ongeveer dertig.à vijf en dertig jaar, 
groot en sterk van statuur, blond van wezen en 
met hlaauwe ; oogen, hoezeer een geboren Colum-
biaan; had, beide als mensch en aïs krijgsman , 
een aljergunstigst voorkomen, en ik vond mi j , 
gedurende de geheele reize , niet in hem bedro-
gen. Bedaard en vriepdelijk sprak hij terstond.met 
mij over zijn geschil met den Intendant; en, daar 
ik tevens zag, dat h i j , boven al de anderen, bij 
zijne onderhoorigen in achting stond, begreep ik , 
dat ook de aanhang van hem en zijne partij 
onder de ingescheepte rnilitàiren wel de grootste 
zijn zou: weshalve ik het geraden achtte, mij in 
allen deele met hem te verstaan. 

De ernstige voorvallen, trouwens, welke ik , in 
het jaar 1820, aan boord van het schip Delphine 
beleefd had, toen ik , met een transport soldaten, 
naar Batavia zeilde, waren mij nog te levendig 
in het geheugen, om mij niet al de kansen van 
oproer als anderzins te doen berekenen, waaraan 
de gezagvoerder van eenen koopvaarder, met zulk 
een groot, de sterkte van de rollen der equipagie 
ver oyertrefiènd aantal van menschen aan bpord, 
(doorgaans uit aile natien zamengeraapt, en veelal, 
door vroegere misdadjge leefwijze, onyerschillig ge
worden , omtrent den afloop van hun lot in de 
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Wéreld,) te allen tijde blobtstaàt. - i r r Deze, hier 
bedoelde rnilitàiren, i meérendeéls Fransche bàPnelin-
gen, ;? hadden ? zich ' toenmaals', volgéhs hunne - éigen 
bekentenissen, die aan mij Schriftelijk werden uitge-
lêverd, met geen andef oogmerk voor de diënst van 
Nederlands; Oostindie làlën aanwerven ; dan bm het 
hen bvefbrengënd schip, door het staal, vuur of 
vergif,, (dat wij ook, in een blikken doosje, bij hen 
vonden j) te bemagtigën, en vborts daarmede te steve-
nen naar de Zuid-Amerikaansche insurgenten tegen 
de kroon van Spanje. Ondanks aile waakzaamheid 
en te werk gestelde middelen van verdediging, die 
ik getrouw deed in acht nemen, bleven, te dier 
tijd, de muitelingen hunne aaUvallen met zoo veel 
gemengde hardnekkig- en kwaadaardighéid voortzet-
ten, dat wij genoodzaakt waren, drie der belhamels 
dood te schieten. Eenige dagen echter na dit treurig 
niterste, den drie en twintigsten April, ontvingen Wij 
een nieuw bewijs, dat het kwaad niet zoo ligt was 
te dempen ; daar, des nachts ten elf ure, — 
toen. men meende, dat ik mij ter rust had bege-
vëh, — . a l dé vreemdelingen onder de rnilitàiren, 
zonderdat wij het geringste vermoedende waren, 
met woede op het halfdëk aanrukten, ten einde 
zich meefeter te; maken van de bovenkajuit, waarin 
ik.stéeds de scheepsgeweren bij de hand hield. Een 
oogenblik te voren was ik van het dek gegaan, 
met de laatste . woorden tôt mijnen opperstuurman : 
» gbede waGht!" doch, in de kajuit gekomen, bragt 
het stoppen van eene versche pijp mij , OnWillé-
keurig, .nogmaals naar boven, om mij in den 



— 350 — 

schoonen nacht te verlustigep : en, juist in den 
oogenblik, dat ik op den kajuilstrap was, stoven 
(de rebellen, uit het groote vporluik, naar boven. 
Gelukkig, dat ik mijne équipage en stmirlieden de 
wacht op het dek altijd gewapend deed waarnemen, 
en- ook .het overige volk in de kooijen sliep met 
scherp geslepen sabels. Een mijner matrozen, die 
als schildwacht voor dp bovenkajuit stond, gaf mij
nen stuurman, spoedig een geweer , hetwelk deze 
mq pverhandigde : waarbij het tevens eene gunslige 
omstandigheid was, dat de trappen van het voor-, 
zpp wel als van het groote luik, beiden pver stuur
boord. stpnden ; hetwelk de muitelingen allen gezû-
meplijk. aan , stuurboord deed opkomen niet alleen, 
maar ook naar achteren. loopen, daar de deur der 
bovenkajuit mede aan stuurboord was. ; Hierdoor 
had tevens het wachtvolk gelegenheid •,, van het voor-
schip, bakboord langs, op, het .halfdek te komen. 
Ik riep hetzelyp toe: » slaat dood, wie achter den 
grootenr-mast komt!"; waarbij ik even luid'verbood, 
met geweer of pistool vuur tet geven, ten eindô 
niet van mijn eigep, op het voorschip zijnde volk; 
mede te treffen. Terwijl mijn stuurman, de- schild
wacht en ik hier den, eersten aan val dus afweerden, 
snelden nu ook de in. de longroom slapende officie
ren, — en wel; het eerste de Luitenant der Husa-
rep , de. Baron DE MESSEMACHER , —* ongekleed, dqch 
met hunne wapenen bij zich, — benevens mijn volk 
uit de kpoijpn, —-s in aller, ijl narir "boven; en sloe-
gen wij allen te gader, met al die verwoedhèid 
onder ;de muitelingenÎrond, welke menschen in ons 
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geval moest bezielen. Wij kregen dan ook den 
vijand spoedig weder tusschendeks ; waarop wij de 
luiken digtwierpen. Met dat al hadden wij onder 
de oproerlingen zoodanig getronên, dat men, den 
volgendep dag, zoo weli boord als dek met bloed 
bespat vond. -— Dit geval deed mij de voorzorg 
gebruiken , van een stuk hout, ter hoogte van drie 
voet, aan stuur- en bakboord op het halfdek regt 
overeipd aan de hielingen der waarlpoze stengen tp 
sjorren, waarop met schroot geladepe d^aaibassen 
geplaatst werden, naar de lpiken der soldatep ge-r 
rigt, en zoodanig met ijzeren hoepels vastgenageld, 
dat men, bij eenen hernieuwden aanval, de trom-
pen niet paar ons kopdp, keeren; terwijl,,tot straat 
Sunda ,,, eene schildwacht, met brandende lppt, 
daarbij zijnep post had. 

;De toepassing van deze yroegere ondervindjng 
deed mij dan ,ppk tlftans; aile1 voorzigtigheid gebrxuV 
kçn ; waartoe ip; dq pèrste;plaats behoprde mijne 
goede ;ver,standhouding met clen kommandant ,yap 
het detaphement,••, maar r voorts eyenzeer mijn aap-
drang bij den. Intendant op het voor gezien teekenep 
van mijn protest, aangezien he^.mij al duidelijker 
bleek, ,da t , bij gebruik van geweld aan de zijde 
dpr rnilitàiren, mijne magt daartegen niet zou be-
stand zijn geweest: terwijl, indiehik dan, daardoor, 
aan mijnp bij contràct op mij genpmene verplig-
tipgen omtrent het gouvernement van ; Peru niet 
hadde kunnen voldoen , men alligt aanmerkingpp 
omtrent de betaling zou gemaakt hebbep; welker 
vooruitzigt mij dprhalve verpligtte^ in de vbdrhaat 
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té wezen, en mij, op de zekerstè wijze, voor aile 
gevàar en schade te dekken. 

Ten laatste gaf ik dan nu ook maar onbéwim-
peld te keUnën, terwijl Don CARDENAS vobrtdurend 
weigerend bleef van mijn protest aan te nemen, 
dat ik, in dit geval, volstrekt niet van zihs was, 
met het schip te vertrekken, voordat het gouverne
ment mij betaald, of, voor dé gecontracteerde som 
van twaalf duizend vier honderd achttien piasters, 
voldoende - guarantîe had gegeven. De Intendant 
schreeUwde hierop verwoed uit : » vertrouwt gij dan 
» het gouvernement der republiek van Peru niet?' ' 
Waarop ik antwoordde; » dat ik in het gquverne-
9 ment van Peru zoo veel vertrouwen steldè, als in 
» dat van eenige andere natie; dat het mij mede 
» niet aanging, waarom Zijn H.-E. G. zich, met 
» den kommandant der troepen en den commis-
» saris , omtrent de bestemming van het transport 
» niet kon verstaan: maar dat ik mij niet in de 
» waagschaal mogt stellen, van de meest Iijdende 
» partij daardoor te worden, en dat dus, daar.Don 
» CARDENAS niettemin de aanneming van mijn protest 
» te dien opzigte-volstandig bleef van de hand wij zen, 
» men mij wel als zeer o'nnooZel moest beschouwen; 
» begrîjpende, dat ik mij nu, door schijnbare rede-
» nen, Van mijn stuk zou laten brengen en in zee 
» steken, voordat aan mij de genoëmde vracht was 
» was betaald of verzekérd." Deze mijne opmer-
kingen voerdeh. de verbittering van den Intendant 
zoodanig in top , dat hij uitriep : » gij zult nu da-
» delijk' vertrekken, of ik dbe u naar de prison 
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T» brengen, en dan zal uw schip zeilen onder het 
» bevel van eenpn der officieren van den schoener." 
Hierop antwoordde i k , » dat men met mij te 
» arresteren niets zou vorderen, want dat ik te 
» zeker op mijn volk meende te kunnen vertrou-
? wen, om niet te gelooven, dat'aile pogingen, 
» van .mijn schip onder bevel van eenen der 
» Peruaapsche officieren te doen varen, vruchteloos-
» .zijn zouden ; dat ik echter nog veel minder 
» van deze ernstige bedreigingen mij eene verklaring 
» wist te geven, en niet begreep, waarom el Segnor 
» Intendente weigerachtig kon blijven , mij de ge— 
» vraagde guarantie te presteren, als zijnde hij 
» toch zoo stellig verzekerd, dat het Peruaansche 
» gouvernement. voor de betaling goed was." 

Deze langgerekte, vervelende woordenwisseling, 
liep eindelijk hierop uit, dat de overige heeren van 
den raad voorsloegen, mij eene bon op de douane 
te geven. De Intendant stapte eenige malen, in 
zijne voortdurende drift, op en neder; bleef plot-
selijk voor mij staan, en vraagde mij, » of aile 
» Hollanders zoo stijfhoofdig waren als i k ? " — 
» Ja!" antwoordde ik: » aile Hollanders, als het te 
» pas komt." — En hoedanig anders kon ik dan 
ook wel mijne zaak beschouwen, daar ik den kapi
tein van de Guadeloupe, wegens de reize met de 
rnilitàiren, onophoudelijk hoorde lamenteren , en 
deze, tegen zijn eigen gouvernement; mede reeds 
een protest desaangaande had ingeleyerd? terwijl de 
heer a—, mijn correspondent, niet afliet, mij hei-
nielijk te vermanen-, in de plaatshebbende combinâtie 

I. 23 
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vàn zàkërî, vooral P'iët met Hët schip té vertrekken, 

voor en aleér ik mijne betaling had ontvàPgen, bf, 

zoo als zulks meerrrialen door het gouvernement ge-

sehiëddé, nrij ééne bon op de dohàne dàatvoor waS 
gégevén. — » Wilt gij dàn" vraagde mij toen de 
Intendant: » uwe betalihg in eene bon op de douane 
» aanhemeh ?" » Zeer gaàrhiè," hernam ik : » ihdien 
>f 'dé' heer admihistrador dër douane" dlé mede 
âàhwezig was » dezelve, in zijne kwaliteit, Vbof 
» geaccepteërd heeft ùhderteekends" De heeren Peru-
ânén begonnëh nu allen te mèesmuilen ; Dtin CAR-
DESAS stàmptë, ondér het uitroepeH van eenige 
C.i..iOs ! ho^ een pààr maleh bp den grond:' raàaf 
ik bhtving de bon, met de gevraagde acceptàtie, 
in behooflijkë ordë, en welke ik, nbg in hét bijzïjh 
der heeren, aan dé fifmâ Van mijnen cbrrespbndent 
endosseerde. Wij scheidden; dân ook ten làatstë 
àllen als oppérbestè vriend en y en ik veftrbk, met 
dën kommandant en eenigen der aànWezi^ zijnde 

officieren; wélgemoed Paàr boord, Om de reis te 
âàhvaàrdën/ 

Toen ik scheep kwam, onlVing ik van kâpitëhî 
s*** eenën schriftelijken lâst tot hët z'ètten yan 
koers haar Pànutrià, benevens eene ordèr, ôiritf ent 
de door de trahspoftschepëh, gedurende het con-
vdyeren, in aéht te Pémeh seinen, als : de Chi-
lèènsché vlag aan dèn grobteri top, benevens eèûeii 
rbodén en witten wimpel aan dèn voortbp, om bij 
te draàijen, — de Cblumbiaanschè' vlag ààn den 
grbotéri top; brri zeil te màken; —- diezfelfdê vlag 
en ëën.' kànonsch'ot, om aile zeileh bij ïë zetten ; — 
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terwijl de nachfseinén bestonden in ééfl kânôflschot, 
om bij te draàijen, en twee kânbPsfchoten ôm zeil 
te maken. De schbénëf Arequipina en ' d é btîk 
Guadeloupe waren j uit hobfde vatt de lange discus-
siën aan den wal , Weder ten ànkef gekomén; 
Wèshalvé dan nu Ook, yan deri kôffiPïàPdàPt ; hét 
Sein opging, anker te Hgtëri a i ©hder zeil te gaan. 
Wij Waien hët eerste Ondér dé lappeH, en stuurdeil 
W. U Z . , en dàar'Pà west ; dé schoener Afequipind, 
welke baitërigewoon snel zeildé , kwam mij steeds 
aan bakboord langs j en praâidé, dat ik zou bij-
drSaijen, dewijl de Guadeloupe zîjh anker niet kbri 
krijgen : waarmede Piën tdt drië tire Pa déP ûriddâ'g 
bëzig Wâs, toen Pok dit schip oPdër zeil kwam. 
Wij Vérvolgdefl thans onzén koërs; maar, terwijl 
de schoener veel hardef liep, dan de Maria en 
PVilhèlmiha, blèef de brik, met allé Zëilëh^bij, 
dermate ten achteren, dat mijn schip, met dé brànl-
zeilen in de gei en de fokkeschoten opgestokëfl, 
nbg te veel vaart liep : het Was lichte maan , Waar
door wij diëh tfacht gemakkélijk bij elkander hadden 
kunnen blijven ; evènWel was i k , des anderen daags 
morgens, genoodzaakt, meer dan tWeê uren bijgê-
draaid te liggen, ten èiride den brik in te wàchtëP. 

Naarmàte Wij ons uit dén wàl vërWijdefden ', 
Wakkèrde tevens de koelte aan; waardoor de Vaart 
van mijnen bbdëni, terwijl wij voof den wind zeil-
den, in grootere ëVënredigheid yermeerderde, dan 
dië van de Arequipittd, zoo dat wij dus genoegzâant 
gèlrjkop Këpen, en de laatste nu ook kraeht van 
zeii nioest aanwenden, om zijtten post te behouden, 

2 3 * 
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•daar hij zich altijd, op kleinen afstand, aan bak
boord vooruit van mijn schip hield, — waarschijnlijk 
ten einde dat gedeelte van het transport, hetwelk,, 
met den besten zeiler , het gemakkelijkste kon ont-
snappen, in die evenredigheid gade te slaan. I n 
tusschen moesten wij weldra weder, den geheelen 
verderen dag, onder klein zeil, en van tijd tot 
tijd bijgedraaid, blijven liggen, omdat de Guadeloupe 
meer en meer achteruit raakte : weshalve ik den 
kommandant s*** praaide, da t , bijaldien ik ge-
dwongen bleef, zeil te houden naar de vaart, welke 
de, -brik kon loopen, de reis voor mij te lang zou 
duren, om het met -den voorraad van victualie, 
water en brandhout, dien ik scheep had, te rekken, 
tot de plaats mijner bestemming, waarom ik hem ver-
zocht, zeil te maken. De kommandant antwoordde 
mij , daarmede tot den volgenden dag te zullen 
wachten ; waarop ik mij , terwijl wij steeds bijge
draaid bleven liggen, aan boord begaf van de 
Arequipina, en kapitein s * * * , met wien ik, sedert 
diens tusschenkomst in de zaak hetrekkelïjk het 
contract, bijzonder bevriend was geraakt, trachtte 
te beduiden, dat , wanneer hij eerst mijn schip tôt 
pp de hoogte van Callao convoyeerde, de hrik 
wel zou volgen, dien hij, bovendien, met zijnen 
snelzeilepden schoener gemakkélijk genoeg konde 
ppyangen, om dan ook denzelven tot beneden-
winds van Callao te vergezellen,; hetwelk, naar 
mijne gedachten, niet eens noodig zijn zou, daar 
hij , met de Arequipina naar Callao bestëmd zijnde, 
de Guadeloupe alzoo te gemakkelijker in de fuik 
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moest loopen, indien deze brik, met het transport,, 
daarheen koers stelde. 

Ik had eenige zeer welkoroe geschenken , als eenen-
kelder jenever, een paar kazen en eenen gerookten. 
zalm, voor de kajuit van de Arequipina medege-* 
bragt; en waardoor ik mijnen vriend s***, geloof 
ik, niet te minder goed geluimd maakte tot het 
aanhooren mijner regtmatige bezwarep. Hij gaf mij 
te verstaan, dat ik , aan boord van mijn schip terug 
gekeerd., spoedig zijn besluit zou weten; en weinige-
oogenblikken later, met het begin van de eerste. 
wacht, praaide- hij mij dan ook, zeil te maken. Wij» 
rukten toen aile zeilen, tot zelfs boven-bovenbram-
zeilen en bovenbramlijzeilen-, bij ; waardoor het 
schip spoedig tot circa negen knoopen liep, en de-, 
schoener mede al zijn zeildoek moest uithangën,, 
om ons baas in snelheid te blijven. Wij zagen den, 
Morro de Sama, en peilden,. met zonnenondergang, 
den hoek van Coles in het N. W . t. N. van ons. 

Des anderen daags morgens, den zevenden Mei, 
ontdekten wij niets meer van den brik Guadeloupe. 
Ook de kust was voor ons weder in zee gezonken, 
en wij zagen thans alleen nog de hooge Cordilleras. 
in het verschiet. De koelte vermeerderde, en nu 
hadden wij , tegen den middag, betrokkene lucht ; 
met motregen. 

Aile zeilen, die nu eenmaal bijstonden, bleven 
dag en nacht staan; en, bij eene onverwachte bui , 
zou het bezwaarlijk genoeg geweest zijn, dezelven 
te bergen, daar het schip zoodanig met menschen 
yolgppakt was , dat het scheepsvolk bijna niet tot 
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het Ioopend touwwerk kon geraken. De sloepen, 
die aan de davitten hingen, — de groote boot op het 
dek, — dp rusten, — de marssen, — het tusschen-
deks, zoo wel als het bovendek, — ailes lag overladen 
vol; alleen lij k vertrouwde men zich niet op de 
campagne van het schip. -.— Bij de soldaten bevond 
zich ook nog eene menigte vrouwen en kinderen, 
zoo dat ik nimmer heb te weten kunnen komen, 
hoe vêle zielen ik scheep had. Ik moet echter be-
kennen, dat ailes boven mijne verwachting geschikt 
toeging ; het uitdeelen van water, levensmiddelen 
enz. , geschiedde, paar omstandigheden, tamelijk 
geregeld, en niemand van mijn volk of stuurlieden 
ondervond de geringste beleedigirig, Ook had ik 
aan mijne equipagie verboden, met onze passagiers^ 
zich te moeijen, en vooral, immer te gedoogen, 
dat er van de rnilitàiren in het volkslogies kwamen. 

De kommandant ANSUOTrjo bood mij in allen 
deele de behulpzame hand , en was zoo redelijk 
en inschikkelijk, als i k , die reeds viermaal een 
transport soldaten naar Oostindie gehragt had , 
immer, van eenen chef in zijne omstandigheden, 
mogt ondervinden of verlangen. Bij zijne komst 
aan boord, noodigde ik hem uit , gedurende zijn 
verblijf gebruik te maken van mijne tafel, en ge-
lastte mijnen hofmeester, dezen heer van ailes te 
voorzien, wat i k , ten zijnen gerieve, uit de kajuit 
zou kunnen aanvoeren; waarvan echter de besehei-
den krijgsman zich nimmer in het geringste bedicnde. 

Reeds den tweeden dag zag i k , uit hét hier 
volgende staaltje, dat deze gebieder zijn gezag en de 
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©rde , prêt waardigheid en moed, wist jte hap,d-
haven. — Wij haddpp voor de niilitaireP drie 
yalen rum pntvapgep, Eenige officieren en soldaten 
waren, door onmatig gebrnik vap dien drank, b e r 

schonken gpraaktj waarbjj hpt tôt vrij hçoggaafldp», 
onderlinge ongeregeldhedep kwam. Don AwSupTrjp 
gebopd dadelijk, daj er verder aan piemapd der 
rnilitàiren, geduj-epde de reize, eenige sterke drapk 
zou uitgereikt worden , en yerzocht mij, de yaten 
juin achjer het slot te houden ; aan de meest schul-
digen der officieren gaf hij drie dëgen arrest , 
.terwijl diegenen ondër dp soldaten, welke, in drpa-
kenschap, met de bajonet hadden geypchiten, — 
waarbij twee hunner kwetsurep hadden ontvan
gen , — den yolgenden niorgep, aap hpt scheepswand 
gehonden , dopr kprporàal6 eene ernstig© kastijdipg 
voor hpp dppl kregen. — Bij deze gelegenheid kwam 
min of meer de aanhang aan het bxht van de 
verschillende, bestaande partijpn en gevoelens, ora-
,trept de besteniming yan het schip. De kommandant 
gaf mij in yertropwep ,te keppen, dat h i j , onder 
de officieren, gevaarlijke , knapen had, die hij, met 
omzigtigheid , diende in het oog te houden, en , 
©nder dezen, bijzonder den reeds vermelden kapitein 
RIBIERO. Ik yerzoeht hem, mij <te willen aan-
duiden, wie , van de officieren ep rnilitàiren $ hij 
alg z,ijpe tegenpartij beschouwde , en welken der 
perstgemelden met hem ©ensgëzind waren ; opdat ik., 
©ok van mijnen kant, allé aapdaçht zou kunnen 
gevestigd hppdep ©p dp zpodanigep, die men niet 
Jipn yertrQuwen. Met genoegep werd ik gewaar, 
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dat de mij geschiktst voorkomende officieren allerc 
ook de zijde van den kommandant hrelden; terwijl, 
volgens dezer eenparige en door daadzaken belegde 
getuigenis, kapitein R — een man was van eenen 
even onvervaarden als wreeden aard en daardoor 
tot aile gruwelen in staat. 

Inmiddels kwam ik met Don AKSUOTIJO overeen, 
dat hij mijne bekendheid met de bestaande partij-
schap onder de rnilitàiren aan boord aan niemand 
zou laten blijken ; als waardoor i k , bij eene uit-
barsting, des beter dan mede in de gelegendheid 
zijn zou, van de meest te vreezen belhamels, on-
voorziens, te kunnen overvallen. Ik hield mijne pisto-
len gereed, om het eerst, bij zulke gelegenheid, 
eenen kogel door den kop te jagen aan genoem-
den kapitein. — Het gevàarlijkste, dat , in deze 
omstandigheid, bleef bestaan, was, dat al het krijgs-
volk zijne wapens had, en dat men hetzelve die niet 
kon ontnemen. — Intusschen bleef het, gedurende 
de eerste dagen, vrij rustig; terwijl de officieren, 
zoo wel als de soldaten , bij nacht als dag hunnen 
tijd doorbragten met dobbelen: waartoe niet weinig 
gelegenheid was gegeven, door het uitbetalen der 
soldij over eenen ruina verloopen tijd, dien deze 
benden in Bolivia gediend hadden ; en de gouden 
dubloenen, zoo wel als de piasters, dwaalden dan 
ook thans bij hoopen ©ver de speeltafel. Het is maar 
al te waar, da t , bij dit bedrijf, de meeste boos-
aardigheid en ondeugd aan den dag gelegd werden 
door de zwartkleurigen; en, hoewel eenigen daarbij 
gestadig luid lachten en tierden, toonden de valsche 
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gelaatstrekken en dreigende minen, dat hunne ge
heele ziel als tot wraaklust gestemd was. — Een 
der Mulatten- officieren maakte zich aan diefstal 
schuldig; waarvoor hem de kommandant de wel-
verdiende straf oplegde, door hem, tot op het 
ontschepen der rnilitàiren, aan boord in arrest te 
houden. De zwarten en Mulatten waren ook 
het meeste aan den drank verslaafd, zoo dat zij 
daarvoor mijnen matrozen ongehoorde sommen gelds 
bodeu, en ik aile wijsheid nobdig had, ten einde 
te beletten, dat niemand van mijn volk , daardoor, 
niet tot diefstal kwam. 

Nadat wij eenige dagen in zee waren, kwam 
mijn volk mij waarschuwen, wegens de schandelijke 
wijze, waarop de uitdeeling der levensmiddelen door 
de onderofficieren werd bebandeld, zoodanig, dat 
eenige soldaten, onnoozele Indianen, niets dan zout 
water dronken, en geen ander voedsel, dan eenige 
drooge beschuit, ontvingen, door dien de serjanten 
en korporaals het drinkwater en vleesch verkochten. 
Toen ik hiervan den kommandant verwittigde, onder 
opmerking, dat zoodanige onthouding van voedsel ge-
vaarlijke ziekten van eenen besmettelijken aard onder 
de schepelingen zou kunnen veroorzaken, deed hij 
de zaak op het strcngst onderzoeken, en het ver-
zuimde in verstrekking zoo veel mogelijk herstellen; 
echter was het voor eenige .ongelukkigen reeds te 
laat, die ik, door overmatig gebruik van zeewater 
en toenemenden dorst, in deerniswaardigen toestand 
tusschen de kahonstukken vond liggen, zoo dat wij, 
den volgenden dag, drie hunner over boord zetten. 
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Vier anderen kreeg ik, door eenen drank van arabïr 
sche gom, met eenige droppelen laudanum, weder zdd 
ver, dat de raaag voedsel kon verdragen , terwijl een 
groot getal alleen door verkwikkingen bijkwam. 

Bij dat al moet ik getuigen, dat ik nimmer ge-
séhikter menschen tot het yoeren van den oorlog 
gezien heb, dan deze bij mij ingescheepte lieden, die 
echter ook ,weêr tôt' niets verders dienstig waren. 
De officieren, zoo wel als de soldaten, legerden zich 
des nachts, bij verkiezing, onder den blootén hemel, 
zonder het geringste te gebruiken tot deksel. Zelfs 
nog op de rivier van Guayaquil bleven zij in den 
regen liggen, en sliepen gerust door. Maar ook 
ruwer en onbeschaafder wezens kan men zich niet 
voorsteilen. Inzonderheid de zwartkleurigen. schepen 
eer dieren , dan menschen ; en allen, uitgenomen 
de kommandant en een paar opperofficieren, waren 
even morsig, en zoo vol van ongedierte, dat wij 
zelven ten laatste moeite hadden, ons daarvan vrij 
te houden. — Men make zich een denkbeeld van 
de opgedrongene volte der menschen, die ik aan 
boord had, daar ik , eerst eenige dagen nadat wij 
in zee waren, door mijnen stuurman te weten kreeg, 
dat zich een Engelschman met de rnilitàiren mede 
had ingescheept, die tôt het transport niet behoorde. 
Toen ik den man voor mij deed komen, vernam 
ik , dat hij een smid was, die, •— van la Paz, 
te voet, over de Cordilleras de Columbiaansche 
soldaten geyolgd zijnde, en geen geldelijk vermogen 
bezittende tot het betalen zijner passage naar 
Golumbia, — van deze gelegenheid gebruik had 
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gemaakt, om zich op mijnen bbdem in te schepen. 
Ik kon den man niets anders loevoegeh , dan dat 
hij zich goed wist te redden ; deed hem bij het 
seheepsvolk logeren en met hetzelve spijzen, onder 
voorwaarde , dat hij de scheepsdienst mede waarnam. 

Den achtsten Mei zagpn wij , tegen acht ure des 
morgens, aan bakboord van ons een zeil , e n , 
daar er te Arica en te Valpairaiso tijding was ge» 
weest, dat een Spaansche ©orlogsbrik in den stillen 
Zuideroceaan kruiste, praaide mij kapitein s * * * , 
dat hij op dat schip wilde jagen, om het te verkenr 
nen ; en het was toen, met bij den wind te leggen, 
dat de Areqvdpina zijne kraeht in het zeilen kon 
ontwikkelen. De schoener l iep, met ongemeene 
snelheid, het schip op ; bevond dit te zijn een 
Engelsche walvischvanger, die met ons medëlag, 
en was des avonds weder bij mij. — Den tienden, 
des morgens, waren wij op de breedte van Callao; 
kapitein s * * * vraagde mij naar mijne lengte; nam 
toen afscheid van mij; haalde over bakboord bij den 
wind, en zette koers naar de kust van Peru. 

Den vplgenden morgen ontving ik, van den konir 
mandant ABTSDOTIJO , eene schrifkelijke ©rder, naar 
Guayaquil te steverien. DeWijl echter mijn contract 
met het gouvernement van Peru dan toch inhield, dat 
ik het transport naar Panama zou brengen, achtte 
ik het nu noodig, scheepsraad te beleggen ; waarbij 
eenparig werd begrepen, dat wij, tegen den wil van 
den kommandant, ons niet hadden te verzetten, 
maar het geheel der omstandigheden ons noopte, den 
koers naar Guayaquil te rigtpn : hiervan werd procès 
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vefbaal gemaakt, hetwelk al de leden van< der» 
scheepsraad teekenden. — Maar nu begon zich 
de partijzucht eerst regt te ©penbaren, en wel zo© 
in het oog loopend, dat mijn volk mij de opmerking 
kwam mededeelen, hoe de officieren met eenige 
soldaten komplot maakten ; waarbij weder kapitein 
R — als een der ijveraars genoemd werd. Om 
echter den rnilitàiren schrik in te boezemen, zoo dat 
zij zich niet tot openlijke muiterij lieten verleiden, 
kwam ik met den kommandant overeen, dat hij mij 
zou gelasten, de twee achtersten der zes ponds-
karonades langs het dek gerigt , en met schroot 
geladen te houden, als wanneer wij ons, achter-
waarts van dezelve, lang konden staande houden, 
vermits de groote kombuis, door hare breedte, eene 
volkomene fortifieatie, met die twee karonaden 
vereenigd, uitmaakte. Het wachtsvolk onder mijne 
équipage bleef, al te zamen, bij mijnen stuurman 
achteruit ; en .één van hetzelve moest, om het uur , 
den man aflossen , die, bij de brandende lonten, 
in de scheepskombuis de wacht hield. Ook Don 
ANStroTijo had zijne schildwachten gesteld ; van de 
officieren, die allen op het halfdek sliepen3 lagen, 
bovendien, gedurig eenigen wakker, — terwijl ook 
de speeltafel steeds nog eenigen van beidé partijen 
bij de hand hield; — en zoo ging ailes best naar 
wensch. Hoe bedektelijk wij, trouwens, te werk 
gingen, begrepen al de rnilitàiren, dat wij op 
onze hoede waren ; waardoor ook de aanhang van 
den kommandant, die steeds de grootste bleef, zich 
meer gerugsteund voelde. — Intusschen was het 



— 365 — 

gelukkig, dat deze staat van zaken niet lang be-
hoefde te duren, en dat de doorstaande gunstige 
wind het schip naar wensch vooruitjaagde: gelijk ik 
niet verzuimde , zoodra wij Truxillo gepasseerd 
en dus benedenwinds van deze haven waren, 
zulks luid genoeg den kommandant mede te dee-
len, en , daardoor, reeds de partij voor die be-> 
stemming te ontmoedigen. \—r, Màar nu begon zich, 
onder het ingescheepte krijgsvolk, eene ziekte te 
openbaren, welker yerschijnselen afgrijzen moesten 
verwekken bij den aanschouwer, die nimmer iets 
dergelijks gezien had. Het ligchaàm van den lijder 
raakte bezet met zweren en uitslag, welke tot diepe 
-gaten vielen, die eene ondragelijke ducht van zich 
gaven ; eindelijk begonnen de ledematen derwijze 
van het ligchaàm af te rotten, dat. dezelve daarvan, 
als ware het, losueten. Deze ziekte was eene soort 
van melaatschheid, of verregaande schéurbuik, veel 
bij deze Indianen bekend; — Dewijl zich, onder 
de rnilitàiren, volstrçkt geene, geneeskundigen be-
vonden, en zij veel minder medicijnen bij zich 
hadden, trok ik mij dier ongelukkigen aan, ten 
einde hun lijden, zoo veel doenlijk, te verzachten. 
Te Valparaiso had ik van eenen,scheepskapitein, die 
van Marseille kwam, een paar dozijn flesschen olijfolie 
gekocht ; eepigen daarvan bezigde ik , gëmengd met 
kamfer en bloem van zwavel, tot het maken van 
een smeersel, dat ik die lijders, welke het begin 
der ziekte hadden, tot een uitwendig middel deed 
gebruiken : de anderen kon ik niet verder, dan, met 
penige teugen wijns, verkwikking aanbrengen. Ter 
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afwering Van het gevaar der" besmetting bntteahddëP 
wij tweemaal daags j tusschen deks, krUidsissers. 

Den1 elfden Mei, omstreeks ten tweè ùrè in deri 
namiddag, trof ons een ongeVal, hëtwetfc de ramp*-
zaligste gevolgen voor een schip, met zoo vélè 
zielen iopgepropt j had kunnen te Wêeg brengen. 
Gélukkig had de hofmeesteT mij ' geen oogenblik 
vroeger, wegens het opdragett;;vàn hët middàgmaal, 
VërWittigd, en ik stond dus nbg op de reeds vef-
fflëlde campagne van het schip, met mijne bogen op 
de groote kombuis gevestigd t toèfl dé bovëPplankén 
derzelve irt; brâfld vlôgen* Dé vlam slbèg dadelijk 
zoo hoog op , dat ik beducht Was, het grbotz'ëil — 
daar Wij genoegzaàm vôor den wind liepen *— tè 
zullèP zien vuur vatten* Mijû eérstè bevel Was 
dadrom s b bakboord aafl boord hët roer!" opdat, 
Ùom het oplbévëh van hët schip tôt halvér Witid, het 
vuur naar l i j , Zonder dëfi; brand te bevorderen, zou 
overwaaijen, en v̂ lj het brândèndë gevaàfte kondeh 
©Vèr bpord zelten; te gelijker tijd riep ik: » snijd 
» den léijër van dé nîiddellënt!" wélke, tussëhen de 
fnâsteny opgerold hipg, en obk reeds vuur vatte: 
doch n u , dbor baren val op de kombuis en het 
ldssnijdén van de bind&ëls, de hooge vlam gëlûkkig 
dempte; terwijl men thans tevens reéds Wâter eh 
.natté zwabbers- àapbragt j waardoor wij hët VUUr 
raeestpr Werden. Het grbdtzëil was inmiddéls op-
gegeïd, en het schip tôt vàlleh gehragt. Men kan 
begrijpen, dat ik ^ bij âëz© gèlegëttheid, eene me^ 
nigt© zeilpp en lij^èilspieFeh had kunflën: verliezen ; 
maar de fitàP aan het rôer, dié , ' op mijn kom^ 
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itiàndo; ©bgîéhblik'kèlijk mijne meening hàd begrepeh, 
dat ik ?dê vlafh slechts vobreerst, naar dëh lijkant, 
van de rigting naar het grôotzëil wildé afléiden,— 
wa'arvoor maar een oogenblik noodig Wals, terwijl 
allé verdere hulp tot blûssching dan oPmîddellijk 
Volgde, — werkte, bij het sturen,' zoo hàndig, 
dat de zèiléP;'binnëh het kortste tijdverloop, weder 
volstohden, zonderdat yWj , volgens zëemansUit-
drukking, eenè spar of garén gebrokeP hadderi. 

Den twààlfdefl zagen wij twee iséh'ep'èn , ! die, 
PVer stuurboord bij den Wind, offi de Z. G; lagëh, 
en mij toëschenen, walvischvangers te t\)ft.j K Wfj 
beschen Onze vlag, welkë' échtfer Piet met Eèt toonen 
der liuhhe werd. beantwoofd. «* , Y / ' " 

Ih _dë hondéwacht van den dertïenden Mei pas-
seetdèn •• wij de • eilàhdjes eh klippen Lobés àfuerâ; 
in dé dagwacht Lobos à tiérra, eh zâgen, in den 
vbbrtniddag tegën elf ure,' het land ; peildeP, op 
dëh ttiiddàg, Puhia de Agujà, of den zuidhoék van 
dé bogt van Sechurd, N< O. t. O . , en zagen, 
onder défi wal, twee bSfkscbèp'èn ten ankèr liggen, 
welke ik vermoedde Zuidzeevisschërs te zijn. 
f0Deh veertiënden^ yrâagde ik deh kommandant 
ANStrdxrjOj hoe hij ovér hët Vervolgen mijner rëize 
Mkt Panama dacht?-'— dewijl ik , in dit geVal, 
Paar .Saldnga zou moeten lobpën, tot het vullen 
vàh drinkwater. Ik krëëg ten : éntwdbrd ,-> dàt ik 
paar geene;<andere plaats, daa ' naar Guayaquil, 
mijnen kbers hadde té rigtëPi Waarom ik clan ook, 
eonder verdere zofg meer diePàângaande, mij dâartdè 
bleef bëpaflênir Op defl nilddag peildën wij hierop 
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afwering van het gevaar der besmetting ontbtahdden 
wij tweemaal daags, tusschen deks, kruidsissers. 

Den' elfden Mei, omstreeks ten twee ùrè in deri 
namiddag, trôf ons een ongeval, hetwelk de rarrip*-
zâligste gevolgen voor een schip, met zoo vêlé 
zielen i opgepf opt ^ had kunnen te Wéeg brengëhi. 
Gelukkig had de hofineester mij geen oogenblik 
vroeger, Wegens het opdragen Vân hët ffliddâgmaal; 
VërWittigd, en ik stond dus POg op de fëëds vef^ 
melde campagne van het schip, met mijne oogen op 
de groote kombuis gevestigd, toèn de bovënplâPkéù 
derzelve irt brafld vlpgen< Dé vlam slbèg dadelijk 
zoo hoôg o p , dat ik bedUoht Was, het grdotzèil — 
daar Wïj genOegzaàul voor den Wind liepen — tè 
zullen zien vuur vatten* Mijn eërstë bevel Was 
daârdm-'j fr bakboord aan bo'ord het roer !" opdat, 
àom het opl&évëh van hët'schip tôt halvèf wihd, het 
vuur naar l i j , zonder den brand te bevordérëd, zou 
©VerWaaijep:, en wij het brandendë gevaàfte konden 
over bpord zetten; te gelijker tijd riep ik: » snijd 
» deri feijer van dé middeltënt ! n welke, tusschen de 
mâsten, opgerold hing, en ook reeds vuur vatte : 
doch n u , door hareri val op de kombuis en het 
lbssnijdén Van dé bindsPls, de hooge vlam gelukkig 
dempte ; terwijl men thané tevens reèds Water eh 
.natté zWâbbers aanbragt j waardoor Wij hét VuUr 
meester Werden. Het grbdtzeil was inmiddéls op-
gpgeïd, en het schip tët vàlleh gëbragt. Men kan 
begrijpen, dat ik, bij dëze gelegenheid, eené me± 
ittigt© zeilen en lijzéilspieren had kunnen verliézen; 
mààr de ©an àap het roer, d i e , op mijn kom-i 



Hiàndo; obgertblikkêlijk mijne meéning hàd begrëpeh, 
dat ik ?dê vlam slechts vobreefst, haar dëP lijkant, 
van de rigting hâàr het grootzëii wildë afléiden,— 
waarvoor maar eeù oogenblik noodig wàs, terwijl 
aile verdere hulp tot blUssching dan oPmfddelïijk 
Vblgde, — werkte, bij het sturen,' zob'hahdig, 
dat de ZèilëP, binneh het kortste tijdverloop, wedër 
volstohden , zonderdat Wij , volgens zëemansUit-
drukking, eenè spar pf garen gebroken hadderi. " 
1 Den twààlfdefl zagen Wij twee •Sériepfèn , ! d i ë , 
bVer stuurboord bij dën. Wind, om de Z» O; lagen, 
en mij toeschenen, Walvischvarigers te zijn/ -Wij 
beschen onze vlag, yvélké echter niet met hèt tobnen 

r J T -

dër hunne werd beantwoord. ' "' 
Î • In .. de hondewaeht van den dertienden Mei pas-
seef dèn ? Wij de eilàndjes eh klippen Lobés ûfueru ; 
in dé dàgwacht Lobos a lièrra, en zagen, in den 
vobrmiddag tegën elf ure; het land; peilden, op 
den middàg, Punta de Agiijà, of den zuidhoék van 
de bbgt van Sechurà , N* O. t. O . , en zagëP, 
onder^ den wal, twee bàrkschèpèn ten ankêr liggen, 
welke ik vermoedde Zuidzeevisschërs të zijn. 
K Défi veertiëhden'i Vraagde ik deri kommandant 
ANSiJdTijo, hoe hij over hët vervolgen mijner rëizë 
Pàar .Pàhdhitt dacht? — dewijl ik , in dit geval, 
paar Salanga zoU rmoetëh loopen, tôt het vullén 
vàh drinkWaflëf. Ik kreëg ten antwodrd, dàt ik 
naar geene andere plaats, dan "naar Guayaquil, 
mijnen kders hadde te rigtePi Waarom ik dan ook*, 
zonder verdere zofg meer diënaàngadPde, mij dâartdè 
blëëf bépalèm Optdefl middag pëildën Wij hierop 
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kaap .Blanca in het N. N; O . , en, ten drie ure in 
den namiddag, in het O. t. Z . , misw. k. ; stuurden 
toen, dezelve omvarende, in de golf van Guayaqud; 
maakten de ankers en kettingep gereed, en brag-
ten, — als eene op de rivier van Guayaquil allezins, 
en vooral in onze omstandigheden, aan te raden 
voorzorg, — een,zwaar werpanker, met eenen ligten 
ketting, tôt een stopanker onder de boegspriet. 

Den yijftienden, in de hondewacht, loodden wij 
zeven en twintig vadem slijkgrond, en , ten vier 
ure , eene diepte. van twintig vadem. Met het 
aanbreken van den dag ontwaarden wij het eiland 
el muerte (de. dood,;) peilden dit , op den middag, 
N. \ O . , misw. k. ; zagen het land van la Puna ; 
hadden el Muerte, ten vier ure, W . Z. W. £ W - , 
en het eiland la Puna, N. \ O. van ons ; deden 
twee kanonschoten, en heschph de vlag aan, den 
voortop, tot teeken om eenen loods. Maar al ons 
seinen was vergeefs, en er liet zich niets van een 
loodsvaartuig ontdekken; zoo dat ik moest besluiten, 
volgens de kaart naar binnen te sturen, op de 
peilingen en het lood. 

Wij ;hadden eenen meêgaapden vloed, waardoor 
men het als een gewaagd stpk hadde kunnen aan-
zien , des nachts hier, tusschen de bauken, naar 
binnen te zeilen : maar het verlangen, zoo spoedig 
mogelijkr van mijne passagiers ontslagen, te worden, 
en het werkelijke, waartpgen ik opzag, van, op 
deze rivier, tusschen de, naâuwten, — met het schip, 
dat zoo met volk opgepropt was , — behoorlijk, 
bij het; weder onder zeil gaan, slaags te geraken, 
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deed mij besluiten, het na zonnenondergang varende 
te houden en te trachten, de reede van la Puna 
te bereiken. Wij hielden inmiddels, langs de twee 
gevàarlijke banken, getrouw het lood gaande, in 
eene diepte van 6£ , 7, i \ , 8 a 10 vadem zachtcn 
grond. Ten negen ure , des avonds, maakten wij 
onze bramzeilen vast, en kwamen in de eerste 
wacht, ten tien ure , op acht vadem zachten grond 
ten anker; staken dertig vadem ketting voor; peil-
den, in de duisternis, naar gissing het hooge land 
van het eiland la Puna Z. Z. W . , misw. k . , — 
en hadden dus in negen dagen tijds de reis volbragt 
van Arica tôt voor la Puna, op de rivier van 
Guayaquil. 

Den zestienden^ des morgens ten vier ure, toen 
het nog donker was, verloren wij eenen der rnili
tàiren , die over boord viel en verdronk. Doordien 
de felle stroom den drenkeling in een oogenblik 
wegvoerde, en de sloepen aan de davitten vol sla-
pende officieren waren, was er ; geene mogelijkheid 
tot redding. Overigens hadden wij in het geheel 
acht of negen man verloren, en wel allen aan de 
reeds vermelde ziekte. 

In den morgenstond kwamen verscheidene kanoos, 
met vruchten en ververschingen, aan boord ; doch 
er verscheen geen loods, ten einde het schip de 
rivier op te brengen. De kommandant en eenigen 
der officieren konden zich -dit niet verklaren , 
dewijl r volgens hunne verzekering, de praclico (ge
lijk zij in het Spaansch den loods noemden) ander-
zins dadelijk naar boord van elk schip voer, zoodra 
een zoodanig slechts van la Puna kon gezien wor-

I. 24 
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den. Men ondervraagde nu de inboorlingen in de 
kanoos, » of er ©p het eiland geene loodsen waren?" 
Eenigen antwbprdden kortaf : » er waren er geene ;" 
anderen , » dat dezelve, met schepen, naar de h o -
» venrivier waren,*" doch éen uit den hoop scheen 
zich te verpraten, en gaf te kennen, » dat er geen 
» practico aan boord mogt komen." Dit laatste maakte 
ons allen opmerkzaam, en bevreemdde den kom-
mandapt zoodanig, dat hij besloot, onverwijld eenen 
officier naar den wal te zenden, dien ik door den 
eersten stuurman deed begeleiden;, om te onder
zoeken , wat eigenlijk de redenen van eene 'zoo* 
vreemde teleurstplling waren , e p , zoo mogelijk, 
het kostte wat het wilde eenen practico mede te 
brengen. Een groot uur daarna kwamen beide, 
met de sloep, weder terug, doch — niet alleen 
zonder loods — maar nu ook zelfs met het berigt^ 
dat , zoodra des morgens mijn schip met het krijgs-
volk gezien was geworden, aile loodsen zich van 
la Puna weggepakt hadden; waarvan als reden werd 
opgegeven , dat er te Guayaquil eene erostigo r e -
volulie was uitgebarsten, tegen welke men de bij 
mij ingescheepte rnilitàiren geloofde te zijn afge— 
zonden, die dan ook — zoo als. ik maar al 
te duidelijk• uit de opschudding zag , welke deze 
tijding bij mij aan boord onder hen te weeg bragt, 
— voor een groot gedeelte tegen de revolutionnairen 
dadelijk partij trokken. In het tweede deel zal de 
Lezer vernemen , wat dit een en ander, in betrek-
king tot mijn transport, te weeg bragt. 

EINDE VAN HET EERSTE DEEL. 
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Korte aanlialing, omtrent den handel op eenige 
havens aan de oost- en westkust van Zuid-
Amerika, grootendeels getrokken uit de 
laatst Hij mij ontvangen Prijscouranteri van 
mijne Correspondenten ; ten algemeenen 
mààtstaf voor onbelcen&e zeevarenden. 

RIO DE 3ANMË.0. 

Artikëlen van uitvoer, met derzelver approximatieve 
! waarde , opgemaakt. volgens prijscouranten. 

Artikëlen. 

Rum van Rio of Canna 

» » Caxaça 
Boomwol van Minas novas 

» » » geraes 
Indigo . . 
Rijst van Santos 

» » Rio , . 
Suiker van Campos redondo 

» n » meio redondo 
» » » batido 

» » meio batido 
» » » bruin 
» » Santos fino 
» » > redondo 
» » » bruin 

Paardeliaar i 
Koffij , I e kwaliteit, supérieure 

» »- n ordinaire 
* 2e » goede soort 
» 2e kwaliteit3niindere soort 

Gedroogd vleesch vanPortoAlcgre 
» » .. Rid Grande 

Talk, Ie soort 
Was van Rio . 

Prijzen, i n R e e s . 

van 56,000 tot 58,000 
— 52,000 » 54,000 
— 6,400 
— 4,500 » 5,000 
— 1,000 
— 9,000 tot 9,500 
— 7,000 » 8,000 
— 2,100 
— 2,000 -
— 1,900 
— 1,800 
— 1,500 lot lj60Q 
— 1,900 . 
— 1,600 . 

- 4,400 
— 3,750 tot 3,800 
— 3,700 
— 3,500 tot 3,550 
— 3,350 
— 2,500 . 
— 2,000 tot 2,100 
— 3,000 

Van 240 tot 280 

.Hoeveelneden. 

Bij het vat. 
» 

Rij de arroba. 
» 

Bg het pondi 
De baai. 

» 

Bij de arroba. 
» 
» 
» 
» 

. » 
). 

n 
Bij de arroba. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 

Bij het pond. 

24 
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De Rîjst betaalt 10 pet. , wanneer dezelve niet begeleid wordS 
door ten bewijs als product van het land. 

De Suiker betaalt 160 rees per k i s t , en 40 rees per feixe, 
benevens nbg 2 pet. van de taxâtié. 

De Kojjîj betaalt 80 rees per arroba., aan het Consulado, 9 pet. 
dizimo wanneer dezelve van beneden de Serra komt, eu 8 pet. 
wanneer dezelve van' boven de Serra komt. 

Is de taxatie van bet wekelijksche tarief boven de 4»000 rees 
voor de arroba , dan betaalt de koffij slechts 2 pet. der taxatie,. 
in plaats van 80 rees per arroba. 

De Ituiden, goede soort, betalen ieder 20 rees, en het uit-
seliot slechts 10 rees. 

De Tàbàk betaalt 10 pet. Dizimo. 
Aile andere voortbrengselen van Brazilie betalen slechts 2 pet. 

voor uitvoer. 
De regten va» overschepen bedragen 2 pet. 

BUENOS AYRES. 

Artikëlen van uitvoer, met derzelver approximatieve 
waarde , als voren. 

Artikëlen. 

Ossenhorens 
Koehorens 

Gezouten vleesch 

Garst 

Paardehaar (lang) 

» . (geméngd) . 

Ossenhuiden (gezouten) 

• 

« 

Ossen- enkoehuiden gedroogd 30 (8 

» » » 28 » 

» - » 22 tôt 25 » 

Faardehuiden 

Schaapsvelleh met wol 

Vellen van doodgeborene 

Ottervellen 

Ralfsyellen 

• - • 

kalveren 

Pîast,. 

850, 

290, 
15, 

7, 
25, 

19, 
23, 

30, 

'29, 

27, 

, M, 
18, 

15, 

40, 
25, 

Prijite 

Real, j 

n. 

°iast. 

—tot300, 
— » 

— » 

— 
— » 

— a 
— » 

— » 

— » 

—r » 
M 

— J) 

— » 

— » 

16, 

8, 

20, 

25, 

31, 
30, 

28, 

16, 

19, 
16, 

45, 
27, 

Real. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Hoeveel-
heden. 

Deduiz.stuks. 
» 

Het kwintaal. 

De fanega. 

De arroba. 

» 

De pesada. 

» 

» 

» 

Het'slùk. 

Het doziju. 

» 

» 

De pesada. 



Artikëlen. 

Vigognevellen 
Chinchillavellen 
Schapenwol 
Levende muildieren 
Struisvederen (losse) 

» (lange 
» a 
a (korfe) 

Zout van Patagonie . 
Ruwe talk 
Gesmolten talk • 

. 

zwarte) 
wîtte) , 

. 
". 
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• 

Prijzen. 

Pïast. Real. Piast. Real. 

4, —tôt 5, — 
40, -
10, — » 

100, -
15, — » 

% - » 
4, 4. » 
7, - » 

7, 4 » 
8, 4-

10, -

12, -

16, -

2, -
5, -
9, -
8, -

Hoeveel-
heden. 

Het stuk. 
Het dozijn. 
De arroba. 
Het stuk. 

De arroba. 
Het pond. 

D 

» 
De fanega. 
De arrobe. 

' 

Vefhouding der gewigten en maten. 

De Fesada of het gewigt der gezoute huiden is 60 pond. 
a » » gedroogde » s 35 » 

Het kwintaâl is 100 pond of 4 arroben & 25 s 

100 pond zijn gelijk aan lO.j Engelsche ponden. 
» » » . 46 Nederl. » 
» s B 46 kilogrammen. 
» » » 96 Hamburger pûndèn. 
» » » 115 Russisclie » 
a s » 934: oude Amst. > 

108 Spaansche Varas zijn gelijk aan 100 Engelsche yards. 
81 » » » » 100 Brabandsche ellen. 

100 » » » » 84,75 Hederl. » 
100 » » » » 148 Hamburger s 
127 » » » - 100 Braziliaansche » 
68 » » » » 100 FlorentijnSche » 

Er bestaat een bnderscheid van 3 pet. tusschen de Spaansche 

Vara en die van Buenos Ayres. 
Eene pipa is 60 velten, 

Eene fanega komt in inherud ofereen met 2281 Nederlandsche 

kubiek duimen. 
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Gelden. 

Speciën. 

» 
» 
J> 

a 

a 

a 

" 7 , 
7, 
7, 
7, 
6, 
6, 

— 
2. 
— 
2. 
6. 

4. 

P/aa*. .R«a/. Piatt.Real. 

Gouden Spaansche dubloenen Van 110, — tot 120, — 
a » van de republiek a 117, — a 117, 4» 

Elinkende Spaansche piasters . 
a » van de republiek 

Fatacons van Brazilie 
Macuquina of gerand klein zilver 

a ongerand a » 

NB. Het wezenlijke geld te Buenos Ayres is van 17 piasters 
de gouden dubloen, en van 8 realen de piaster ; maar 
het geld in de wandeling, en •waarbij de rekeningen 
gehouden worden, is bankpapier , welks waarde zich 
rigt naar den prijs der gouden dubloenen of oncen. 

De gemiddelde wisselcours was : 

Op London 6 j pence voor eene piaster. 

a Frankrijk 73 à 74 cent. » » » 

» Rio de Janeiro 3/j0 tot 345 rees n » » 

a Montevideo 7 piasters 4 realen » a patacon. 

De gewone vrachten zijn : 

Op Frankrijk 80 franc, met 10pet. voor de 900 kilog. 

a "Engeland £ 4 | à £ 5 , 

» Rio de Janeiro 3 realen, 

a de Havanna 7 » 

a de Middellandsche Zee 17 piast. 

a de Vereenigde Staten |j cent. 

3) de Stille Zuidzee 15 piast. 

a het noorden van Suropa £ 5, 

» 

» 

s 

a 

a 

» 

» 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

» 

» 

» 

» 

a 

» 

» 

» 

n 

a 

» 

a 

a 

s 

» 2240 fë. 

het kwintaâl 

» » 

de 2000 ffi. 

het pond. 

de 2000 f. 

» 224O » 
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Havengeldeir. 

Bij het binnenkomen. 

Vreemde schepen. 

Voor iedere ton 
Gezondheids- -i 

of. .. } 
Quarantaine-visite i 
Voor het haven. i 

règlement' 

Piast. Real. 
1, -

12, -

h -

Nationale en 
Engelsche schepen. 

Voor iedere ion. 
Gezondheids- i 

o f - f 
Quarantaine-visite > 
Voor het haven--i 

règlement/ 

Bij het uitgaan. 

Piast. Real: 
Voor iedere ton . 1, — 
Gezondheids - visite 12, — 

Piast. Real. 

— 6 

6, -

1, -

Piast. Real. 
— 6. Voor iedere ton 

Gezondheids - visite 6, — 
Regten. voor de monsterrol 12,. — 

NB. De schepen, welke. niet laden of lossen , betalen slechts 
de helft der regten, mitsgaders de gelden voor de 
gezondheidsvisite bij het binnenkomen en voor het 
certificaat bij het uitzeilen. 

Driemastschepen betalen 90 piasters, en brikken 
50 piasters loodsgeld, wanneer zij naar of van de bin-
nenreede verwerken, al hebben zij, ook daartoe geenen 
loods gebruikt. 

Tarief van Joodsgelden, op de rivier la Plata. 

Diepgaande 20 v'.Burgos. 
19 
18 
17 
16 
15 

14 
13 
12 
11 
10 

< 
et S 

S 5* 
S-S 
ïgÇp 
a a 

S.* 

? S 
S" 

720 piast. 
600 a 
540 » 
480 a 
420 a 
360 » 
300 » 
240 a 
210 » 
180 a 
150 a 

900 piast. 
ts g 780 a 
3 B 
S ta 660 a 
I l 570 a 
S ? 480 » 
teg 420 » 
| Z 360 a 
g - 270 » 
« | g 240 a 
P a, 210 » 

180 » 

£>«- 1140 piast 

^B 1050 a 
S. Sf 960 » 
1 * 840 » 
ET§ 750 a 
g S" 660 a 
tel 570'» 
| | - 480 .. 
g 3 420 a 

^ S * 360 » 
«S* 300 a 



— 374 — 

NB, Ieder gezagvoerder van schepen, die meer dan tien-
yoet diep gaan, i s , bij zijn uitzeilen, verpligt, eenen 
loods te nemen, e n , ingeval hij dien niet verkiest , 
betaalt bij evenwel de helft van het hierboven ver-
melde loodsgeld ; mede zal ieder scheepsbevelhebber 

. de helft van het loodsgeld betalen, wanneer h i j , bij 
het binnenkomen, door eenen loods bezocht i s , die 
hem. het tarief heeft aangeboden, en dat door den 
gezagvoerder geweigerd is aan te nemen. 

Stelsel omtrent de in- en uitgaànde regten 

op de rivier la Plata. 

INK.OMENDB EEGTEH. Aile koopwaren , welke hieronder niet be-
schreven, noch aangehaald zi jn , betalen. 17 ten honderd van 
hare getaxeerdê waarde. 

Het Kwikzilver, — Werktuigen, — Gereedschappen voor den 
akkerbouw, knnsten en wetenschappen , — Boeken, — Gravu
res , — Schilderstukken, — Beelden, — Drukkerijen, — VVollen 
en Vellen, tot fabrikaadje, — Zijden Stofîen,— Goud- en Zilver-
borduursel , met of zonder sieraadsteenen , — Horologièn, — 
Objecten van den Juweelhandel, — Steeukolen, — Pleisterwerk, 
— Kalk , — Bouwsteeuen, — Kliukers , — Planken en Hout, — 
Rotling en Riet betalen altemaal. 5 pet. 

Wapenen, — Vuursteenen, — Buskruid, — Teer, — Pik , — 
Touwwerk , — Ruwe en gewerkte Zijde, — Ry'st, betalen 10 pet. 

Meubelen, — Spiegels, — Rijtuigen, — Cabriolets of ligte 
Rijtuigen op twee wielen, met derzelver toebehooren, zadels en 
toomen , — Lijfgoçd en gemaakte Kleederen , — Schoenen en. 
Laarzen, — Likeuren, — Brandewyn, — Wijn, - r Azijn, — 
Bier, Cider en Tabdk betalen 35 pot. . 

Tarwe, waa.rvan de marktprijs niet boven de zes piasters per 
fanega s taat , betaalt vier piasters^regten per fanega; niet boven 
de zeven zijnde, betaalt dezelve drie piasters per fanega, en , 
boven de zeven zijnde, twee piasters per fanega. 

Meel, waarvan de marktprijs niet boven de vijf' en veertig 
piasters per kwintaâl staat, betaalt negen piasters per kwintaâl; 
niet boven de zestig zijnde, zeven piasters per kwintaâl, eu, 
boyen de zestig zijnde, vijf piasters per kwintaâl. 
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Het Zout betaalt een piaster per fanega. 

Hoeden , hetzij wollen, zijden of haren, betalen derticn pias
ters het stuk. 

Boven en behalve de evengemelde regten , " betaalt ieder Colis, 
van welke soort ook, vier realen pakhuisbelasting aan de 
douane , en de groote stukgoederen vier realen van iedere arroba. 

MB. Op wijnen, l ikeuren, geestrijke en andere dranken, be-
rekent de douane eene korting van 10pet. voor lekkaadje, 
wanneer dezelve van gène zijde der linie komen, en 6 pet. 
wanneer dezelve van deze zijde der linie komen. 

Aile ladingen aan consignatie betalen, als directe belasting, 
vier piasters per mille naar den bestaanden marktprijs, waarvan 
het bedrag gavoegd wordt op de b o n , welke de douane voor 
het incasseren der regten afgeeft. 

Goederen, die wederom ingescheept worden, betalen een vijfde 
der regten. 

De koopwaren , welke uit het Entrepôt weder ingescheept 
worden, betalen 2 pet.; zij kunnen tot vijf en twintig dagen 
tijds in dit dépôt blijven liggen. De douane verleent zes maan
den berging der koopwaren in het dépôt, te rekenen van den 
dag , dat het schip in de haven kwam. 

UITGAANDE REGTEN. Aile produkten van deze en van de bin-
nenlandsche provincien, welke hieronder niet vermeldzi ju, 
betalen vier ten honderd van den bestaanden marktprijs. 

De Huiden van paarden, — muildieren, — ossen, koeijen eu 
. kalveren , wjelke dood geboren zijn, betalen eenen piaster 
per stuk. 

Het gezouten Vleesch, dat door eigene schepen wordt uit-
voerd, — de Granen, iievensmiddelen en Beschuit, — het Meel, 
— de Wol en Schapenvellen, — aile bereide Vellen , — de in-
landsche gefabriceerde artikëlen betalen geene reglèn. 

Het Gpud en Zilver betaalt 1 pet. 
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CHILI. 

Artikëlen van uitvoer, met derzelver approxiaialieve 

waarde, als voren. 

Artikëlen. 

Trigo. Tarwe. 

Sebada. Garst. 
Frigoles. Bruine boontjes. 
Garbanzos. Kapucijn. erwlen. 

Lentejas. Linzen. 

Maiz. Turksch koren. 

Cominos. Komijn. 

Agi en rama. Spaansche peper. 

Azafrandelas Saffraan van de 
Islas. eilanden. 

Hilo acarreto 
de Ie. 2 e . 3 e . Zeker garen. 

Guesos de 
Penco. Kaas. 

Arijones. Gedroogde perzik. 

Nuezes frescas.Noten. 

Almendras. Amandelen. 

Sombreros de 
gyn Japa. Hoeden. 

Dito dito. Mindere soort. 

Charqui. Gedrûogd vleesch. 

Cuerdas de 
tripa. Guitarsnaren. 

Cigarreras de 
paja. Sigaarkokers. 

Cebo. Talk. 

Piast. 
2, 

1, 
10, 

1, 

1, 
6, 

1, 
6, 

7, 

15, 

_ 

— 

1, 
12, 

3 , 
10, 

5, 

_ 

2, 

8, 

Prijzen. 

Real. Piast. 
— tôt 2 , 

4-
•— a 

4.» 
— a 
— a 

4. » 
4.» 
4- » 

— a 

I. 

4. a 
— » 

— 

4.» 
— a 

— 

3. a 

— a 

4-

12, 

2 , 

1 , 

7, 

2 , 
7, 

8, 

20, 

1, 

I , 

5, 
18, 

_ 

3, 

Rfal. 

4 

— 

— 

4-
— 

— 

— 

4-
__ 

—" 

2. 

4< 
— 

4-
_ 

Hoeveel-
heden. 

per fanega. 

a 

a 

per arroba. 

» 

per fanega. 

per arroba. 
a 

per pond. 

per kwintaâl. 

per pond. 

per aroba. 

de duizend. 

per kwintaâl. 

het stnk. 

het dozijn. 

per kwintaâl. 

per dozijn. 

het stuk. 

per kwintaâl. 

MB. Deze bovenstaande artikëlen zijn alleen geschikt voor 

den handel op de Oost- en Westkust, en weinigen 

derzelve zullen goédç rekening maken op Europa. 
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Behalve deze heeft men echter ook nog de huiden, ossen-
horens en eenige vellen, die veelal van Mendoza en andere 
binnensteden worden aangebragt; waarvan men de marklprijzen 
approximatief gelijk stellen kan aan die van Buenos Ayres, en 
welke als remise op Europa bijzonder geschikt kunnen zijn. 

De uitgaande regten op deze artikëlen bedragen 8 pet., béhalvé 
nog, voor de Trigo, Sebada enz., een reaal Bodegas per fanega, 
en, voor de Charqui enz., een reaal Bodegas per kwintaâl. 

Wanneer men van Valparaiso naar Rio de Janeiro zijne be-
Stemming en ledige scheepsruimte heeft, zal men, met de lage 
marktprijzen der tarwe in Chili, dikwijls eene goede vracht op 
laatstgenoemde haven maken. Eene fanega tarwe van Valparaiso 
bevat te Rio de Janeiro l \ alqueires, zoo dat 942 fanegas tarwe, 
goed gemeten, te Rio 2000 alqueires zullen uitleveren ; deze, 
tegen den approximatieven prijs van 2800 rees, geven 5,600,000 
rees : als men nu de onkosten van 20 pe t voor regten , uitleve-
r i n g , delcrederen en commissie daaraf rekent, komt de uetto 
opbrengst op 4,480,000 rees. 

Wanneer echter de tarwe in zakken aangebragt wordt , betaalt 
men daarvoor eene yermeerderde belasting van 320 rees per zàk. 

Van inkomende regten zijn vrijgesteld : Kwikzilver, — Boe-
k e n , — Aardrijkskundige Flannen en Kaarten, — Sabels, — 
Degens, — Pistolen , — Geweren, — Kanonnen , — Buskruid, — 
Eogels en andere Oorlogsbehoeften, — Drukpersen, — physi-
sche , mathematische enmuzijkale Instrumenten, — Gereed-
schappen en Werktuigen voor.de fabrijken, — Koopmanschap-
peify op het tarief gebragt. 

De hieronder volgende koopmanschappen betalen de daarbij 
aangeduide regten, naar de aangiftë der waarde bij den invoer, 
en , ingeval de Douane daarmede niet tevrede i s , naar de vast-
gtestelde prijscouranten der plaats, of volgens uitwijzing van 
bevoegde arbiters. 

• Tissus van enkele zijde, of met borduursel van goud of zil
ver1, — Garen, — aile Kantsoorten , — Katoen, — Peruaansche 
Schapenwol, — IJzer , — Staal, — Was in brooden , — Indigo, 
— Zelfslandigheden tot het verwen geschikt, 15 pet. 

Gouden of zilveren Bijouteriën, — Faarlen en fijne Gesteen-
ten , — Horologiè'n , — gouden en zilveren Kantwerk, — Garen-

http://voor.de
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werk, —' Snocren van Goud* of Zilverdraad, —'Galons , — 
Epauletlcn, 5 pet, / 

Wijn, Likeuren en Bier, nièt omschrèven,— Meubelen , — 
gemàakte Kleedefen, — Sohoenen, — Laarzen en aile soorteia 
van Schoeisel 40 pet. Wijri, Rum en Brahdewijn in fusten 
yier realen per gallon. , 

'• Allerlei soort van Eruiden en Planten 6 piâst.'per arroba. 

Aile soorten van'Suiker, in poeder 2 » a a 

Suikei*, in brûoden of gebroken , 3 a a » 

Snuiftabak . 1 piast. 4 realen per pond. 

» rappé . . . - » » a a 

Zuivere Sigaren 4 " a a 1000. 

Tabak in bladen . . 20 » per kwintaâl. 

a in jaakken, (van allç. soort) 
boven de 12,) als wanneer 
bij het'gewigl betaald wordt). l | » a pak. 

Koopmanschappen, niet omschreyen, 27 ten honderd. 
) ' ' : •• • v •. . . . 

De haven-onkosten voor ieder schip xijn de na volgende, al*: 

Het zegel voor de uitklâring 

Voor het vullen van drinkw'ater 

Het Register van de Douane 

Bekrachtiging van het Register 

Ankergelden . . . 

Hierbij komen nu nog de. tonnïgelden, bedragende een reaal 
per ton ; «—• en voor zoodanige natien, welke te Valparaiso 
eenen consul hebben ,. de regten van het eonsulaat, waarvoor ik 
betaalde 18 piasters 6 realen. 

Onder het Register wordt het Manifest. verstaan, dat bij de 
douane wordt opgemaakt naar het restant der goederen, welke, 
yolgens' opgaye van lossing, alsnog aan boord zijn. 

Bij de uitklâring komen de beambten van de douane aan 
boord het schip visiteren , zoo dat men zorg dragen moet, dat 
er dan geene artikëlen gemist worden, welke, volgens hun 

,-.. • 1 6 

- • 4 
8 
2 

16 

piasters. 

» 
» 
a 

» 

46 piasters. 
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manifest der resterende goederen, nog aan boord moeten zijn; 
in het kor t , dat ailes naauwkeurig overeenkomt. Men ontvangt 
nlsdan het register in een verzegeld papier, hetwelk men in 
dienzelfden staat aan de douane, bij de inklaring, weder moet 
afgeven in de eerste haven van Chili, Peru of Columbia, 
waar men met zijn schip binnenvalt. 

De geldspeciën zijn de zilveren piasters, tegen acht realen. 
Ook Chili heeft, als Buenos Ayres, en al de verdere republieken 
van Zuid-Amerika, weder zijne eigene muntspecie. De gouden 
oucen waren e r , tijdens mijn verblijf, 17 Piasters en 2 real. 

;ma>f. 



DRUKFOUTEN EN VERBETERINGEN. 

£1. 153. reg. 5 vauond. staat: Nutua lees: Nutria 

— 168. — 15 » bov. — 1", 16» —• 1», 16'. 

— 263. — 2 — in het tweede deel dezer 
reize leefc : in het ver-
volg der reize 

Andere onopgemerkte drukfeileu en kleine misstcllingen 
gelieve de Lezer te verschoonen. 
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