
56 DE LEVENDE NATUUR, 

T E R H E R I N N E R I N G . 

Wij stellen ons gewoonlijk het Zuiden, de Riviera, voor als een land van 
zomer weelde en bloemengeur, een oord met wolken loozen hemel en spiegelgladde 
zee. En toch blijven in dat land de stormen niet uit, die de zee tot gevaarlijke 
golven opzweept; toch zijn ook daar plaatsen van weemoed en stilte, die de 
gedachten een andere wending geven. 

Er ligt te St. Raphael, onttrokken aan het gewoel van het Romaansche 
stadje, aan den voet van den heuvel in een rustige, landelijke omgeving een 
stil kerkhof. Daaromheen bloeide in April rijkelijk de natuur; in het bosch van 
eiken en dennen, dat er achter lag, prijkten de hooge witte trossen van de 
Erica arborea, in de velden bloeiden anemonen en wilde iris. Alsof het zich 
wilde afzonderen van die vroolijke weelde ligt het kerkhof daar, omgeven door 
een hoogen muur. Een opvallend verschil bij de graven der Zuidelijke volken 
is de meerdere sier en pronk en bonte kleuren, die in overvloed daarom worden 
aangebracht. Ver in den hoek van dit kerkhof van St. Kaphaël, het meest 

naarde boschhelling 
toeliggend, valt 
daardoor des te 
meer de eenvoud 
van een toch statig 
graf op. Dit is de 
r u s t p l a a t s van 
Melchior Treub, die 
gehoopt had in dit 
land van bloemen 
en w a r m t e zijn 
laatste levensjaren 
nogaan wetenschap
pelijken arbeid te 
wijden. Dit graf 
moet by den Hol
lander een gevoel 

van dankbaarheid wekken voor hetgeen deze geleerde voor zijn vaderland en de 
wetenschap gedaan heeft. Wanneer men bij het graf van een werkzaam man 
staat, dan gaan de gedachten niet naar den dood, maar naar het leven, naar 
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hetgeen hij in zijn leven heeft gedaan, naar wat hij voor het leven der toekomst 
heeft tot stand gebracht. Het voortbestaan van werk en gedachten van zulk 
een groot man zijn een prikkel tot arbeid voor jongeren en zoo wil ook D. L. N. 
de herinnering aan Melchior Treub tot de jongeren brengen. Ieder, die in de levende 
natuur belang stelt, wete, dat Treub aan Nederland het gelukkige bezit heeft 
verzekerd van de meest belangwekkende botanische instelling ter wereld, dat hij 
de beoefening der biologie geplaatst heeft midden in de weelderige vegetatie der 
tropen. Bovenal boude men in gedachten, dat hij het was, die aantoonde, dat 
een gezonde ontwikkeling van den practischen landbouw eerst op een weten
schappelijk doorwerkten bodem recht tot stand kan komen; dat de land
bouwer zijn inderdaad kostbare schat van practische ervaringen eerst recht 
met vrucht kan toepassen, wanneer de wetenschap er de diepere en verklarende 
beteekenis van heeft duidelijk gemaakt; dat de landbouw pas op een hoogere 
trap komt te staan, wanneer de landbouwer zich bewust is, wat hij waarneemt 
en in toepassing brengt bij zijn culturen. 

Een schilder verzekerde kort geleden vol vuur, dat de sprekende persoon
lijkheden van Rembrandt's portretten niet gestorven zijn, maar nog steeds leven. 
Is dit niet in nog sterker mate het geval met hen, die in een werkzaam leven 
hunne krachten hebben gewijd aan belangen in grooter of kleiner kring? Hoelang 
zal het werk en onderzoek van Treub nog'blijven voortleven en vruchtbare 
gedachten wekken bij hen, die zijn nagedachtenis naar waarde weten te schatten ! 

A. H. B 

EEN TAMME MUSCH. 
UN vier kinderen hadden de mazelen. 

Ik hoor den lezer al verwonderd vragen: „Hoe komen we van 
de mazelen op een musch en nog wel op een tamme musch?" 

Een weinig geduld s.v.p.! 
Ze kregen dan met hun vieren de mazelen, toen Mei zijn eerste 

schoone dagen gaf. Een geluk bij een ongeluk: ze konden elkander troosten. De 
twee jongens — de eene nauwelijks 6 jaar, de andere nagenoeg dubbel zoo oud— 
bivakkeerden in de eene bedstede, de beide meisjes zuchtten in de andere 
bedstede onder de dekens. Ze waren allen te beklagen, dat ze met de eerste zomer
dagen het bed moesten houden; het meest van het viertal wel onze Benjamin. 
Zelden heeft men zoo'n echt buitenkind gezien: Sedert 1 April j.1. gaat hij school, 
maar voor dien fatalen datum kon men hem geregeld van den vroegen morgen 
tot den avond (ik had haast geschreven: laten avond, maar dan sprak ik onwaar
heid: hij gaat met de kippen naar bed) in mijn tuin vinden. Daar weet hij zich 
zoo kostelijk te vermaken met spitten, zaaien, planten, wieden, gieten, zoolang 


