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BELLAGIO. — LAGO Dl GOM O. 
AN het Rijngebied met de Albulabaan door 't Engadin, en dan de Malojapa 

over naar 't Comomeer, luidde het reisplan. «Albulabaan» heet van de Rhfltische 
Bahn het gedeelte: Thusis—St. Moritz, dat van de heele baan het schitterendste 
gedeelte is. Ontzaglijk toch wat menschenhanden vermogen, wat menschelijk 
vernuft bereiken kan. 

Een spoorbaan aan te leggen, langs de onbegaanbaarste spleten, muursleile 
rotsen; langs en door en over kloven en Schluchten, over tallooze bruggen en de kunstigsto 
viaducten, torenhoog boven de blauwe schuimige Albularivier. Niet ten onrechte wordt deze 
P.hatische baan geroemd als de mooiste bergbaan, waar, niet ten onrechte, bij mooi weer en 
volle treinen, de opgewonden reizigers onder uitroepen van extase elkaar verdrukken bijna 
voor de treinraampjes en dringend en duwend met nitgostrekto halzen over elkaar heenhangen. 
De Albulabaan alleen al telt ± veertig tunnels, waarin de kronkelende treinslang telkens weer 
wegkruipt, zelden kop en staart tegelijk in de buitenlucht. Wereldberoemd zijn er de keer
tunnels boven Bergiin, het mooi gelegen plaatsje, dat men door het spiralen van die tunnels, 
uit den trein 5 A 6 maal terugziet, nu links, dan rechts, dan voor, dan achter, telkens dieper 
beneden en speelgoeddoosachtiger. 

Dan de tien minuten lange tunnel van Bevers, en hiermee zijn we dichtgenaderd tot het 
hart, het schitterpunt van het Engadin: de driehoek Samaden—St. Moritz—Pontresina, het 
land van Segantini, waar hij werkte en stierf, de groote Alpenschilder. 

Het onbestendige van het weer raadde ons, om deze maal, deze toch zoo overweldigend 
mooie streken voorloopig maar kort aan te doen, en zoo gauw mogelijk ons einddoel te 
bereiken: Bellagio aan 't Comomeer. 

Haar even toch moesten we de gelegenheid gebruiken, om de Scbafbergtop te bestijgen, 
het sterfpunt van Segantini, het meest indrukwekkende sneeuwuitzicht van al die gemakkelijk 
te bereiken en toch zoo schitterende uitzichtpunten, waar de buurt van Pontresina zoo 
rijk aan is. 

De klim is zonder moeilijkheden, en het uitzicht, waar sneeuwtop zich rijt naast sneeuw
top, rots naast rots, de heele horizon langs, is maximaal. 

Het omvat de geheele Berninagroep, de Piz Bernina en Piz Morteratsch, met hun ovor-
(londerende sneeuw- en ijsmassa's; dan, direct aansluitend daarbij, de Roseg-groep, met iets 
zachter verloopende toplijnen in verblindende sneeu wfonkeling afstekend tegen liet lichte 
blauw; aan den voet daarvan het van hier geheel in vogelvlucht geziene RosegtaJ, waar men 
de rivier in al zijn kronkels, splitsingen en eilandjes, kan volgen door het lorkenclal. 

Geheel rechts de grillige kammen van de Engadin-kelen, zoo steil en spitsig, dat de 
sneeuw op de toppen het er niet houden kan, er afzakt in lange tongen. 

En tusschen die ontzaglijkheden van rots en ijs en sneeuw, diep beneden, hef uitzicht 
over St. Moritz en omgeving, de aaneenrijging van verwegliggende bergmeertjes, schitterend 
in 't felle zonlicht als effen, zilverachtige platen, de meren van St. Moritz, SUs en Silvaplana, 
omlijst door de tiergen van de Maloja-pas, die daar langzaam vervagen gaan in de verte. 

Was het plan niet geweest zoo gauw mogelijk het Zonneland te gaan opzoeken, we 
hadden hiertoe wel moeten komen, want in deze dagen, de eerste van Augustus van hel 
beruchte regenjaar UU2, werd men het Engadin gewoonweg uitgeregend. 

Van een twee- A driedaagschc looptocht over de Maloja-pas, de zoo beroemde om z\jri 
meren en zijn mooie overgang van hooggebergte naar Zuidernatuur, kon dan ook niets komen. 
Maar overvol waren de postkoetsen, gevochten werd er door de teleurgestelde, wegvluchtende 
loeristen om een goede, beschutte plaats, en opeengepakt, natgeregend, knie aan knie gezeten 
in de nauwe, soms doorlekkende koetsen, rolden we over de doorweekte wegen, het mooiste 
voorbij. Langs bergen en bergmeren, langs Sils, Maloja en Vicosoprano, langs alles wat daar 
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lag weggesluierd in witte, ondoorzichtige nevels. Wij naderden tot Ghiavenna, waar de 
Italiaansche grens werd gepasseerd; daar, al was de atmosfeer er koud nog en vochtig, be
gon toch al wat opklaring; daar vertoonden zich al de eerste symptomen van de mildere 
weeldenatuur van 't «Suberba ltalia«; daar, door de nog druipende coupóraampjes, zagen 
we de eerste wijnstokken en de vijgen, olijven en tamme kastanjes. 

Van Chiavenna naar Golico, het eerste punt van 't Comomeer, dat men van dezen kant 
komend, bereikt, is maar een kort spoortraject. In Colico, dorpje van geen beteekenis, geon 
hotelplaats dus ook, werd overnacht in een klein zindelijk horbergjo, met vriendelijke 
Italiaansche bewoners, om den volgenden dag, een nog koele, maar droge, zonnige morgen, 
met de eerste boot te vertrekken naar Bellagio. 

Heerlijk is die eerste boottocht, mooi vooral om do overgang, die dicht nog bij Colico zoo 
duidelijk in het oog valt. 

Eerst zien we nog voortdurend de Zwitsersche kant, waar onbegroeid nog en rotsachtig, 
de bergen steil neerzakken in 't meer; grijsachtig of lila, met hier en daar nog besneeuwdo 
eindjes. Dan naderen we meer en meer het Italiaansche; dan schuiven al zachter glooiend, 
de hellingen neer in 't water. Tot boven aan toe bebouwd en begroeid, terrasvormig soms, 
met een kerktorentje hier en daar uit het groen even piekend naar boven; heel dicht bij 
den top soms nog lichtgekleurde dorpjes. 

Een enkele cypres al in de villatuinen, die 't meest liggen aan de voet van de hellingen, 
dicht aan het water. 

En dan, wat al veel vroeger valt op te merken, het verschil in de menschen, in het Itali
aansche en Zwitsersche boot- en spoorwegpersoneel. In óén Italiaan tref je meer vroolijke vrien
delijkheid, dan in alle Zwitsers te samen, en allerbeleefdst en zangerig klinkt hun: »Permesso« 
als men ze in den weg staat bij de landingsplaats. Zoo zwijgzaam en koeachtig, schoftig 
soms als de Zwitsersche beambten, zoo levendig en vroolijk-beleefd zijn de Italianen. 

Vooral valt dit op, als men komt van de onverschillige, door 't vele vreemdentiezoek 
verwende Engadiners. 

En heerlijk Italiaansch doen ook de melodieuse namen van de plaatsjes, waartusschou de 
witte boot zigzagt over het water, van de linker oever naar de rechter en van rechts weer 
naar links; namen, door de landslui uitgezongen met een welluidendheid, als liefkoosden ze 
hun zangerig taaltje met een lang aangehouden streeling van elke klank, van elke syllabe : 
Dong-ö, Gravedó-na, Varen-na, Menag-gio, etc, klanken, geschikt om het meest poëtisch 
gestemde gemoed te bekoren, en om 't meest prozaïsche poëtisch te stemmen. 

Bij Bellagio gaan met ons zeer velen van boord. Geen wonder ook, bij Bellagio, het 
schitterpunt van 't Comomeer, dat weer 't juweel is van alle Italiaansche meren. 

Zoo tenminste zegt het. Baedeker, en zooals gewoonlijk, heeft hij ook hier gelijk. Want 
Bellagio heeft nog iets voor op de overige plaatsen aan 't Comomeer en ook van de andere 
meren, doordat het ligt op een smalle landtong tusschen de boide armen van 't. meer, dat 
door die strook gescheiden is in 't Lago di Como en 't Lago di Lecco. Aan twee meren 
tegelijk ligt het plaatsje dus eigenlijk, zoodat, is men een klein eind maar omhoog geklommen, 
op menig punt een prachtig uitzicht, overzicht en vergezicht zich opent over beide meerarmen. 

Dubbel bezit Bellagio dus eigenlijk, wat ieder andere plaats maar eenmaal heeft, en 
moeilijk valt het te zeggen, welk van beide kanten het meest te genieten geeft; de kant van 
Lecco-Varenntt of die van Como-Menaggio. Want aan beide kanten kan men uren ver het 
meer volgen in al zijn kronkels, bochten en baaien; beide toonen een even verrukkelijke 
omlijsting in de begroeide bergen, die langzaam uitschuiven in 't water, regelmatig de een 
na den ander, als verschillend achter elkander liggende lagen; de eerste groen nog, en 
bebouwd, met tusschen de boomen duidelijk opkleurende kapelletjes, kerktorentjes of dorpjes; 
de tateren schijnbaar al blauwer en blauwiger, tot in de verte men van de bergen niets 
meer ziet, dan vage blauw-grijzige lijntjes, bijna een van kleur met de lucht. 
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Een nadeel dient eigenlijk wel vermeld, maar een, waarin Bellagio niet alleen staat,- wat 
bet wel gemeen heeft met alle andere meerplaatsjes. 

De terreinen onmiddelijk aan het water zijn namelijk voor een groot deel privaat bezit; 
daar staan de villa's van de deftige Italianen, de zomerverblijven van de rijke Milaneezen e.a., 
omgeven zijn ze door groote weelderig aangelegde tuinen met palmen, cypressen en ceders. 

Zoo is vlak aan 't water bijna alles voor 't publiek ontoegankelijk, met uitzondering van de 
enkele openbare tuinen. Die zijn mooi genoeg gelegen, daar staan gemakkelijke rustbanken 
onder en tusschen de palmen, en wit marmeren balustrades kleuren er prachtig tegen het stille 
blauwige water, dat er achter schittert. Het blauwige, stille water, dat toch ook wel mei 

• geweldige schuimkoppen golven kan en koken, maar dat meestal zoo lekkertjes kabbelt en 
klotst tegen de breede, witte trappen. 

Een nadeel is het dus wel, dat men bijna nergens vlak aan het water een vrij en 
natuurlijk hoekje kan vinden, en dat men, om van 't eene plekje aan 't meer een ander te 
bereiken, eenige minuten verder, meestal om de villatuinen heen, een omweg heeft te maken 
van een kwartier of langer. 

Maar och, op plezierreis in Bellagio, heeft men gewoonlijk geen haast; en de omwegjes, 
ze loonen de moeite volkomen. Want dat zijn alleraardigste nauwe straatjes, geplaveid met 
kinderhoofdjes en geflankeerd door hooge, grofgemetselde steenmuurtjes, wittig en warm 
gestoofd als de zon hoog staat, waar achter en over en tusschen de grove, onregelmatige 
steenbrokken spelen de vluchtige muurhagedisjes bij tientallen en tientallen. Grijzige, bruine 
en smaragdgroene zijn het. Bliksemsnel ritselen ze weg als ze je hooren of zien aankomen. 
Soms ook, vlak voor je voeten pas, flitsen ze weg, dwars over de straat, en zijn in een moment 
verdwenen achter een steen of een struikje. Ranke, vlugge, geestige diertjes zijn het; grijpen 
kun je ze onmogelijk. 

De straatjes in 't dorp zelf, hoewel niet minder aardig, zijn van een heel ander karakter. 
Heel Bellagio bestaat eigenlijk uit niet meer dan eeu boven- en een benedenstraat. 
De bovenstraat is het eigenlijke dorp, met de woonhuizen, de albergo's en de winkeltjes, 

de kerk aan 't eind. 
De benedenstraat is de meerkade, met prachtig uitzicht op Menaggio, Cadenabbia, en de 

andere plaatsjes naar den Como-kant; de kade, waar alle hotels staan, en het overdekte 
galerijtje met café's, en winkels van antiquiteiten en mode-artikelen. 

Door eenige parallel loopende dwarsstraatjes, zijn boven- en benedendorp met elkaar 
verbonden; en daar het hoogteverschil nogal groot is, gaan deze verbindingsslraten met vrij 
sterke helling omhoog. Het eigenaardigste is, dat ze niet geleidelijk glooiend oploopen. Zoo'n 
dwarsstraatje is eigenlijk geen straatje, maar een lange, langzaam maar regelmatig opgloeiende 
steenen trap, met breede. heel lage treden van kinderhoofdjesbestrating alweer. Geflankeerd 
worden ze door woonhuizen en cafeetjes, warm-Zuidelijk aandoend, met het gelig of blauw
groen of rozig gekleurde pleister; loggia's zie je al hier en daar aan de huizen, en met 
wingerd overgroeide balustrades; door dat alles, tezamen met de stalletjes met vruchten, hout
snijwerk of kleurige stoffen, wordt het typisch Italiaansche effect van zoo'n sSalita» nog verhoogd, 

In een van de trapstraatjes nu, hadden we ons verblijf gevonden. Ons verblijf, dat veel 
te aardig, en, voor een paar gewone vacantiereizigers, veel te origineel ook was, om het 
onvermeld te laten. 

In 't Engadin hadden we namelijk meer dan genoeg gekregen van de deftige hotels, met 
hun buigende kellners en op fooien loerende Hausdiener. De gedachte aan de vriendelijke en 
bovendien zeer goedkoope Italiaansche herberg in Colico, waar wij, die bijna geen woord 
Italiaansch, tegenover de bewoners die geen woord anders spraken, ons allergrappigst hadden 
weten te redden met gebarentaal en een zakdictionnaire, de gedachte daaraan bracht ons 
op zoek naar een dergelijk logementje, deftiger uitgedrukt: naar een even bruikbare «albergo 
con allogio.» 
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En die vonden we in oen van de salita's. Door een grijzig, steenen poortje, gedeeltelijk met 
wijnranken overgroeid, zagen wij een soort terrasje, met een wijndruiven-overdekking, waar. 
tusschen de tafeltjes, een, vlugge Italiaansche heen en weer draafde met de wijnkaraffen. 

Hier zouden we het eens probeeren; eerst eens vragen naar eten, en als dat beviel, naai
kamers. Buiten het poortje even het Italiaansch woord voor eten opzoeken en dan maar naar binnen. 

Op de vriendelijke vraag 
van het kellnennnetje, die 
wel zal beteekenen wat er 
van ons vertangen is, krijgt 
zo niets ten antwoord dan: 
ïBon Giorno! mangare qui'?« 
))Si, si, si, Si, Siguorinea, ratelt 
het ons toe, en dan krijgen 
we een opsomming te hoo
ren, waar we de holit niet 
van verstaan, wat we echter 
maar bij wijze van experi
ment lalen klaar maken, in 
afwachting van wal er komen 
zal. Daar dit een eenvoudig 
maar smakelijk middagmaal-
tje blijkt te zijn, zeer zindelijk 
toebereid en opgediend, vra
gen we maar meteen naar 
logies. 

Wij: »Allogio qui ?« Zij: 
«Si, si Signorine, certa-
monte U Wij, (gauw even op
gezocht) : s Vcdere ?« 

Zij is ons al voor, een trap 
op, het huis in. Opent een 
deur en laat ons een zeer 
primitief ingerichte, maar 
frissche twee persoonskamer 
zien. Kosten: twee lire. Twee 
lire per bed, dus de heele 
kamer voor vier lire, reke
nen we volgens Zwitsersch 
tarief. 

»No, no, no Signorine, 
tutta la camera è due lire! 
Non è bene'.'« Wij: «Si, si, è 
bene, forte bene!« 

Zij sluit de deur weer 
en verbel ert met een vrien
delijk lachje : »mollo bene!« 

Zoo hebben we dus een aardige vriendelijke kamer voor 1 lire de persoon, en weten 
bovendien dat «heel goed« iu 't Italiaansch niet is ; «forto bene«, maar »molto bene!« 

Het eten wordt al ongeveer volgens dezelfde tax berekend als de kamer, en zoo hebben 
we dus volkomen gevonden wal we hadden gezocht. Meer eigenlijk dan we gezocht hadden. 

Een SaUta. 



426 BELLAGIO-LAGO DI COMO-

want, daar in onze trattoria geen woord Frunsch of Duifsch wordt verslaan, zijn we wel 
gedwongen te wonen, te eten, te drinken, te slapen e t c , in 't Italiaansch, en dat alles met 
geen andere hulp dan een sltaliaan op reis« en een zakdictionnaire. Nooit worden we dan ook 
gezien zonder deze beide gidsen. En daar do Italianen het gewoonlijk waardeeren, als men maar 
eenige moeite doet om hun taal te spreken, holpen zij ons zooveel mogelijk, zoodat na een 
dag of twee we ons al volkomen thuis voelen, veel minder onbeholpen al zijn in onze uil-
drukkingen en zonder veel moeite hooren we wat we weten willen en krijgen wat we verlangen. 
Ons middagmaal krijgen we altijd op het terrasje, terwijl vlak boven ons hoofd hangen de 
zware, hier en daar al blauwende druiventrossen. 

En geduldig lachend staan de kellncrinneljes, dochters van de waard, te wachten tot we 
in onze spijskaarldictionnaire hot verlangde hebben opgezocht. 

En is dit soms niet te krijgen, dan nemen zij het Italiaansch-Nederl. gedeelte van de spijs-
lijsl, wijzen aan wat ze voor ons hebben, probeeren, onzeker tastend naar de llollandsche 
klanken, de vertaling uit te spreken, en verbeteren op hun beurt weer onze foutieve uitspraak 
van hel Italiaansche equivalent. 

.Maar 't zijn niet alleen de bewoners zelf, die zich met ons onderwijs belaslen; ook de 
bezoekers, de stamgasten van onze herberg, dragen zorg voor onze vorderingen. 

Zooals gezegd, is ons logouientje maar een simpel kroegje, een trultoria, en de be
zoekers zijn voornamelijk fachino's (witkielen), roeiVrs van de sierlijke bootjes, bedienden 
van de groote hotels en dergelijke. En voorde brulaal-vroolijke nieuwsgierigheid van dat volkje, 
zijn wij, de vreemdelingen (iels zeldzaams natuurlijk iu hun herberg) een welkom voedsel. 

Kennis is al heel gauw gemaakt, en na een paar ontmoetingen al, zitten we mee aan 
de stamtafel. Dan laten de heeren hun wijn en kaartspel een oogenblik in den steek, om 
zich met ons bezig te houden, doorbladeren de diclionnaire, onze «Vlugge Italiaan» pralen. 
schertsen, lachen, en dat alles met vroolijkheid, een levendigheid en beweeglijkheid van gebaar. 
zooals wij dat alleen kennen op het scherm vaneen bioscoop-theater. De galanferie-man van de 
hoek, die daar een winkel hoeft waar hij aan de vreemdelingen broches, kralen, kammen en 
andere reissouvenirs verkoopt, die zoodoende wat Kransch verstaat, zich ergo beschouwt als 
de grootste linguist van Bellagio, acht een meer methodisch onderricht noodzakelijk. Vervoegen 
of verbuigen we verkeerd, dan koml papier en potlood te voorschijn en hij schrijft of dicteert 
mot gewichtig gezicht: 

lo ho capito, Tu ha capilü etc. Wij zijn hem dan ook zeer dankbaar en iieinen 't hem 
volstrekt niet kwalijk, als hij zoo nu en dan eens een Ikiterlje iiKiakten zoo b.v. eens beweert, 
dat T Italiaansch, zijn Italiaansch. aller talen oermoeder is. 

Voor onze woordkennis zorgt hij ook. Hij haalt b.v. zijn zakdoek Ie voorschijn, houdt 
hem in do hoogte en articuleert met nadruk: «iino fazzoletto», waarop een van zijn vrienden 
hem met een handig gebaar het ding afgrist, met de andere hand zijn eigen exemplaar er 
naast vertoont, en zegt, met een komische buiging, als een goochelaar die een kunststukje 
heeft verricht; «Due fazzoletlüu Zoo krijgen we dus uitstekend onderricht, methode prof. 
Berlitz, en dat wel geheel belangloos of voor hoogstens een cigarette por les. Alleraardigst 
is dan zoo'n verblijf, tenminste voor iemand, die het primitieve voor lief neemf, en die, wordt 
het water op zijn kamer niet vaak genoeg ververscht (waar 't in do grootere holels ook nog 
wel eens aan ontbreekt) er niets togen heeft, om even met zijn karafje naar de pomp op hel 
terrasje te gaan. Wat bovendien voor ons al in 't geheel geen bezwaar kan hebben, wanl 
zoodra ze je 's avonds daarvoor zien verschijnen, zijn onze beleefde Italiauntjes er direct bij 
om je met een: Pompare, signorina'? de zwengel uil de hand te nemen. En verdwijnen we 
daarna voorgoed in onze kamer, dnn klinkt lot boven aan de trap ons nog na: «Buona sera 
signorine, Felice notte! 

H. E. HELMANS 

fWordl. vcrmlcfd). 


