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B E L L A G I O . — L A G O I>I GOM O. 
(Vervolg en slot van blz. 426). 

v Ü ^ v y ^ ^ C ^ w a n n e > zonnige middagen, is er niets heerlijker, dan wal te gaan roeien op 
i É M ^ A ^ m 't meer, liever nog, behaaglijk in de kussens van een roeibootje onder 't 
• W B J I P B bonte wapperende zonnescherm te gaan zitten, en zoo je wat te laten roeien 

^KÊbSsl&wl 0P '' I l leel '- En een bezoek aan Gadenabbia, met zijn beroemde villa Garlolla, 
ï^^^JEmSfm is dan al liet eerste en voornaamste. 
S K I S É - T s S g ^ De villa Garlotta, bezienswaardig al, omdat daar zich de origineelen 
bevinden van een paar beroemde werken van Canova, Thorwaldsen e.a., maar voornamelijk 
ook om zijn vermaarden tuin, met zijn overstelpende zuidelijke, zelfs tropische plantonweelde 
en zijn niet op te sommen mengeling van exotische natuurproducten. 

Daar in den tuin van Gadenabbia kan men zien groeien palmen en bananen en 
Eucalyptus en bamboe, men ziet er de vruchten rijpen van olijven, citroenen en oleanders, 

Visschersbootje op 't meer. 

men vindt er groeien de grilligste vreemdsoortigste orchideeën en magnolia's en passiebloemen 
en mimosa en het fijne noli me tangere, dat bij de teerste aanraking de blaadjes vouwt. 

Kurkeiken, laurieren, suikerriet en cypressen, en de ceders van den Libanon en de ceders 
van de Himalaya, de boomvarens van Australië, de hoornen van Azië, van Indië, van Japan 
en Zuid-Amerika, dat alles kan men zien groeien en bloeien en lieren in die villaluin aan 
het Comomeer. Is het voor te stellen, wat onze gewaarwording was, toen we, zwelgend in 
die overstelpende exotische weelde, een grofuitziende Hollander ontdekten, met hel bonds
insigne van de A. N. VV. B. op zijn pof? 

Om mooie villa's met mooie tuinen te zien, hoeft men echter niet naar Gadenabbia Ie varen. 
In Rellagio heeft men er zeker ook genoeg. En 't meest van al deze heeft ons getroffen de 
Villa Gnlia, en wel voornameiyk, alleen haast, om haar ligging; haar omgeving, die door niets 
anders toch wordt uitgemaakt, dan door een uitgestrekt, door niets gebroken grasveld, achter 
een groote breeds trap. 
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Er ligt vlak bij hel dorp, in het dorp nog eigenlijk, maar langs een vrij groote omweg 
pas te bereiken, een kleine binnenhaven; een kinderachtig klein haventje is hot maar, 
ingemetseld en met bijna stilstaand water; er liggen slechts een paar kleine vaartuigjes in. 
Dit zijn niet de «saloiibooljesa van de groote haven, de meerkade, maar kleine visscherscheepjes. 
Diepe, breede roeiboolen zijn het eigenlijk, van boord tot boord overspannen met eenige, 
gewoonlijk een drietal, houten bogen. Hierover weer is strak een witte doek gespannen, zoodat 
een ronde, wille huif het bootje gracieus overkapt. 

En die verzameling van witte huifbooljes, even maar wiegelend op het stille spiegelende 
water, dat, lichtjes kabbelend, ze de zijkanten streelt, dat alles doel wonderlijk poëtisch aan. 

Hel is geheel in harmonie met hel mooie, en indrukwekkende dal we nu zullen zien. 
Want, zijn we het haventje gepasseerd, hebben we het ter linkerkant, dan, plotseling, 

slaan we tegenover een breede, grijswitte trap; maar verwonderlijk, buiten die eene trap, of 
liever er boven, er achter, zien we niets dan blauwe lucht. 

liet schijnt, of het uitspansel rust op de bovenste trede, of vlak voor en vlak boven ons, de 
horizon ligt; daar, waar de trap aan de lucht schijnt te raken, als voerde hij direct zoo ten 
hemel In. 

Rustig en majestueus stijgen de breede, blanke treden, onderbroken in 't midden, door 
oen klein platvorm, aan weerszijden waarvan een steenen pilaartje, meer niet; dan lieginl de 
tweede Iraplielt'l. te stijgen, al booger, lot hij eindl op een punt, waar 't schijnt, of plotseling 
de aarde ophoudt en de hemel begint. 

En aan weerszijden, geleidelijk stijgend omhoog met de treden, slaat idsoen reeks van roerlooze 
Wachters, eentonig de een na den ander, oen 'cypressenrij. De sombere decoratieve cypressen 
daar, ze hebben zoo iets imposanls, zoo iets zwijgend-peinzends; en als reusachtige, zwarte 
vingers, steken ze loodrecht omhoog in de Inclil. 

Green windje roert zich en de lucht is stil en vrij van elk monschelijk geluid. Tusschen 
de cypressenstammen door schemert de kerk San Giovanni mei zijn vierkanten klokketoren, 
die van heel uil de verte reeds is te zien. 

En een vreemde, zware ernst komt over ons. 
Zoo'n machtige indruk van klassiek strenge oenvoud geeft die witte, breede trap, daar 

tusschen de zwarle cypressen, dat wij ons een oogenblik verplaatst kunnen denken in de 
lijden en de wereld der Ouden, en we, uit angst de stemming te verscheuren, niet hardop 
durven spreken. 

Hel is ons, als zon een gewoon monschelijk wezen, een moderne, dagelijksehe figuur de 
harmonie hier verstoren, als zonden we de trap slechts betreden willen zien door een Romein 
in witte plooiende toga, of door een vrouw in 't klassieke losse kleed, met een waterkruik 
op den schouder. 

Kn vreemd, we haasten ons niet naar lieven te klimmen, om van die trap hel geheim-
/.iimig, onzichtbare einddoel te ontdekken; maar liever later we ons even door dit onziciitbare 
nog bekoren, als door een vaag mysterie, hetwelk te realiseercn wij nog niet verlangen. 

Plotseling, daar hooren we voetstappen klinken. Nu, vreezen we, is de bekoring verbro
ken. Want er nadert een mensch, een figuur niet uit klassieke lijdon maar uil de onze. Ja, er 
nadert van boven een mensch; maar een die ganschelijk niet de harmonie komt. verbreken, 
die de stemming niet verscheurt, maar veeleer nog verhoogt. Hel is geen lloinein in plooiende 
toga, geen klassieke vrouw met op den schouder een waterkruik, maar het is een lange, 
slanke priester in een sleepend, zwart gewaad. 

Langzaam en regelmatig komt hij de treden afgedaald, beantwoordt onder 't passeeren 
ons bijna gefluisterd, »Bon (liorno!« met een ernstige, maar sierlijke hoodzwaai, een zwijgende, 
diepe neiging van 't hoofd, en daalt verder. 

En wij, zonder Ie spreken, volgen met de oogen de imposante figuur naar beneden, 
blijven luisteren naar 't geluid van zijn langzaam wegklinkende voetstappen en naar ' t geruisch 
op de treden gemaakt, door zijn sleeponde, zwarte soutane. 
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Ten laatste naar boven geklommen, staan we op eens voor de oplossing van de geheimzinnige 
vraag. Een onafgebroken, ver zich uitstrekkend grasveld, aan 't eind waarvan do groote, 
eenvoudige vierkant gebouwde Villa Gulia slaat, een volkomen vlak grasveld, dat geen enkele 
boom, geen enkele verhooging vertoont, die boven de trap had kunnen uitsteken; zoodat nu 
wel te begrijpen is, 
hoe er, van beneden 
gezien, zoo'n vreemde 
gezichtscinder komt. 

Maar ook van 
boven af is het uit
zicht hier heerlijk. 
Voor ons hebben we 
daar weer die eene 
arm van het meer, 
waar scherp afste
kend tegen de lucht, 
het borgmassief staat, 
dat aan zijn voeten 
G a d e n n a b b i a en 
M e n a g g i o draagt. 
Beneden is daar nog 
het kalme vriende
lijke haventje te zien, 
waar de gracieuse 
huifbootjes rustig zich 
liggen te spiegelen 
op het water; en 
waar, zoo nu en dan, 
als een heel licht 
windje even over 't 
water een rimpeling 
jaagt, de scherpe, 
weerkaatsing in een 
trilling begint te 
vervagen. 

Dan opeenmaal 
begin tuit de toren van 
de San Giovanni de 
vesperklok te luiden, 
en dreunend rollen 
de zware metaal-
klanken over ons 
hoofd heen, laten zich 
dan, langzaam ver-
klinkend, verder weg
dragen over 't meer. 

En als de vespers beginnen te luiden, dan wordt liet voor ons tijd om heen te gaan; want 
we hebten van hier nog een klein kwartier Ie loepen en onze avond was bestemd voor 
een zitje op een bank aan het meer. Want Bellagio is altijd heerlijk, en het meergezicht is 
altijd mooi en poëtisch, maar 's avonds, zoo tegen zonsondergang, dan bereikt toch alles zijn 

Via'iuct van de Albnla-baan. 
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maximum. Zoo tegen zonsondergang, als er hoven de bergsilhonetten, die daartegen zoo prachtig 
doen, zoo'n bruin-rozige tint, een roodachtige brandgloed komt, een kleur, die men wel eens 
overdreven en te mooi gemaakt denkt op ansichten, maar die toch werkelijk wel zoo kan zijn. 

Dan wordt alles op zijn mooist, want om dien tijd gaan de bergen sterk verbauwon, vooral 
die, welke we al verder naar achter zien. Sterk kleurverschil en meer vervaging toont weer 
elke verder wegliggende berg, zoodat men beter dan bij helderen dag, kan nagaan, hoe ze 
achter elkaar liggen in verschillende lagen, hoe ze als coulissen, de een na den ander geschoven 
staan in het meer. De eerste nog scherp afgelijnd en vol lichtende plekken van kerkjes, villa's 
of kapellen; de verdere al meer wegdoezelend van groen lot blauw-groen, tot bleekblauw, 
tol grijzig, al vager en vager, tot men als 't later gaat worden, langzamerhand niets meer kan 
onderscheiden dan een grijshlauwig waas in de verte. Langs do voet van de geheele tergenrij, 
van de zoetjes omspoelde mannerlreden vlak teneden ons, tot in de vage ondoorzichtige 
verte, strekt zich het meer, een glinsterende, kalme plas nu, als een rimpelig, zilverend vlak. 

Zoo'n avond kan er een zijn van volkomen windstilte, en de hemel heefl dan geen wolken. 
Die. gaal, eerst nog lichtend, langzamerhand worden als een donkere, blauwgroene doek, 

met randen atloopend naar kopergroen, en die strak is gespannen, zoo strak, dal opeens 
daarin scheurt een groot rond gat, en uit dat gat vloeit licht. Ook op andere plaatsen springen 
er kleine gaatjes in, en ook daardoor lioorl zich 't licht. 

En zien we achter ons naar een van de salita's, dan is ook die al vol duisternis. Op 
sommige punten krijgt het straatje wat bleeke glans door de blauw-witte maanlichtreflexen, 
die als trillende lichtplekken blijven liggen hier en daar op de treden. 

Zoo kun je, na zonsondergang nog wat zittend en droomend aan het meer, bijna onge
merkt de avond over je heen laten vallen, langzaamaan het laten donker worden, tot er ten 
slotte niets meer te zien is, dan de zwarte reuzensilhouetten tusschen de schittering van het 
water en de slerrenlucht. 

De avond voor ons vertrek hebben we aan onze vroolijke vrienden, nu natuurlijk nog 
vroolijker en vriendelijker dan anders, een afscheidsfnifie gegeven met asli spumante, de 
heerlijk zoele sehuimwijn, de llaliaansehe champagne, elders vrij duur, maar hier voor weinig 
geld te krijgen. En uit pure dankbaarheid deden ze ons allen uitgeleide, den volgenden 
morgen. Onze vriend-fachino, die onze koffers naar de teol bracht, wilde daarvoor volstrekt 
niets aannemen, maar zou zeer dankbaar zijn voor een ansicht uit Holland als loon, per 
vedere come tutto in Olanda è piano, (om te zien hoe vlak alles is in Holland). 

En toen de groote, witte raderboot, die ons naar Como brengen zou, van wal stak, toen 
begon een gejoel en gewuif met handen en -zakdoeken, en tot zoolang ze ons konden bereiken, 
klonken hun vroolijke stemmen ons na: Adio signorine, A rivederla! Buon viaggio, signorine! 
Hnon Giorno! A rivederla! H. E. HEIMANS. 

WINTER. 
Natura artis magistra. 
Vita Invvis. ars longa. 

iNTEH!. . . . Langzaam maar zeker komt gij aansuizen, wanneer de zachte 
herfstmelodieën geen weerklank meer vinden in de schelle kleurencontrasten 
aan bloem en blad; wanneer de herfst zijn laatste teekenen van leven ver
liest, bereidt gij reeds uw komst voor met enkele somtere tonen, waarvoor 
het leven vlucht, lugubere droevige muziek, en als gij dan komt in uw strenge, 
koud-gevoellooze verschijning, vindt gij het landschap verlaten; de laatste 

levensopflikkeringen zwichten onder uw macht, en loopt er soms nog een warme tint door 
de wegstervende natuur, weldra bedekt gij haar met hel reinwitte doodskleed... . 


