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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... . 
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En toch, winter, al zijt gij een streng regeerend vorst, gij brengt ons ook zooveel schoons, 
dat we onder uwe bekoring komen, en altes mooi gaan vinden, vanaf de dor-tevrorcn hei-
vlakten, tot het reine, blanke sneeuwkleed. 

Wanneer we u zien in uw grootheid als scheppend artist, en ge de natuur bekleed hebt 
met een zuiver wit, of ge hebt de teken en vijvers gestold tol een ijsmassa, dan moeten we 
onder den indruk komen van die geheimzinnige krachten, die we in u verpersoonlijken. 

Winter! met sneeuw, vorst, hagel; winter alsonstuimig-bruischende muziek en ook winter 
als een melodie van zilveren klokjes; winter met schelle contrasten van strengheid en zachtheid; 
winter, wie zal u ons verklaren in uw mysticisme"? wanneer we aan udenken komen teelden 
op van somtere, droevige landschappen, dorre doodheid, uitgebluscht leven, doch Winter, ik 
zie u ook in uw grootsche majesteit, in uw kalme pracht, eenvoudig en toch zoo sprekend. 

Wanneer ik u zie in het wit-rustende veld, waar enkele vogels diepzwart tegen afstippen, 
de sneeuw lot heuvelljes gewaaid tegen een paar oude, verweerde wilgenslompen, — somber 
stemmend beeld, — dan is het of er uit de grijs-koude lucht een zachte muziek aan komt 
ruischen, zacht en zuiver als het witte kleed, waarover ze langzaam heenglijdt. 

Het is een muziek, zóó zacht en innig, als aan geen instrument kan ontlokt worden, 
aangrijpend en verheven als een gewijd koor. 

Ziel die oude boomen staan als afgeleefde wezens, in bochten en kronkels verdraaid, 
vergankelijk teeld, vergane schoonheid, voorbijgegane machtige schepping der natuur. De 
zuiverwitte sneeuw hangt er over als een lijkkleed over een doodsbed. 

O, witte leerheid, gij wekt in imj een verlangen op om te zijn als gij, schoon, kalm en 
vredig natuurbeeld, een weldadige verkwikking voor oog en ziel; hoe laat gij zien dat toch 
nooit het leorschoone in de natuur voorbijgaal, zelfs al is zij den dood nabij. 

Winterbosch! Droevige schoonheid; waar liet gij uw bladerendos'? Gij waart geen 
overwinnaar in tien strijd, legen de overmacht moest gij hetonderspit delven, ja, zucht, zwaar-
beproefde teomen, zucht onder het juk van den dwingeland, die u overwon. Gij machtige stammen, 
ik zie in u de helden, samengegroeid tot een sterk leger, dat door een onzichtbare, machtiger 
kracht geslagen wordt, doch wijkt niet, draagt uw lot gelalen, treurt niet als de zwaartorschende 
pijnboomen; u ontkome geen klacht. En bel is mij schoon tusschen u door te dwalen, ik ten 
groolsch op u, sterke reuzen, ik ben trotsch op u, al stemt mij uw nederlaag droef te moede. 

O, winter, hoe kan ik naar u verlangen, de vredige poëziewenschen, die andere jaargetijden 
mij niet schenken; ik wil u zien als fijnvoelend artist, wanneer ge de scherp-geëtste takjes 
der boomen omgeeft met een kristallijnen dons, wanneer; 

»De takken steken hoog als veed'ren uit. 
Beladen en omtooverd met den rijm, 
Een stil-wit doodspaleis, een zuilenhal 
Van louter rust en wiulereenzaamheid. 
De stammen doemen schimmig in den mist, 
Maar enk'le springen, nog helgroen vooruit, 
Hel soob're blank teheerschend, en een toon 
Van warmte werpend in 't ééntinl ig wi t« . . . 

Doch ik wil u ook zien als een streng vorst, uw woeste macht uilloornend over de weer-
looze schepping, ik wil u zien in uw geweldige woestheid, uw onbedwingbare hartstocht als: 

wDe hagelhorden hollen aan, 
En storten zich op 't land; — 
In vastgesloten wolk'gen drang 
Doorgees'len ze in hun dolle vlucht 
De wind-tewoog'ne lucht 
In wilden storremgang.a 
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O, winter wanneer wre u zoo beschouwen als een groot, talentvol meester, zijn veelzijdige 
ontwikkeling toonend, dan stemt de gedachte aan uw afscheid ons bang, dan zijn we droevig 
in het vooruitzicht die teere poëzie te moeten verliezen, en zijn we geneigd met de 
dichter mee te zingen: 

«O, winter, met uw veil'ge witte dagen, 
hoe wordt uw vrede wreed van mij genomen! 
Hoe moeilijk wordt nu 't leven om te dragen. . . 
Mijn hart is zwaar . . . de lente is al gekomen.. . 

Arnhem. H. F. D. MONNii, 

[ETS OVER HET KWEEKEN VAN VLINDERS. 

ET is niet. mijn bedoeling uitvoerig mijn ervaringen te teschrijven die ik heb 
opgedaan bij het kweeken van vlinders; ik wil slechts eenige bijzonderheden 
mededeelen, die mijn opmerkzaamheid getroffen hebben. 

In 1912 verkreeg ik een cocon van Saturnta pavonia, die de qigenaardige 
sluiting, dat soort eigen, miste. De cocon was volkomen rond, aan alle kanten 
geheel gesloten. Ik wachtte een jaar, om te zien wat er met de vlinder zou 

gebeuren, als de tijd van uitkomen daar was. Ik verwachtte wel, dat de vlinder zich geen 
weg zou kunnen banen en die verwachting werd bewaarheid. Een groot aantal vlinders was 
al uitgekomen, slechts betrekkelijk weinig exemplaren waren over, die nog een jaar voor de 
ontwikkeling noodig schenen te hebten. Aan de buitenmodel-cocon was niets te zien. 

Eindelijk ging ik er toe over, de cocon te openen. Wal bleek'.' De vlinder, een wijfje, 
was uitgekomen en had blijkbaar wanhopig geworsteld om zich een weg te banen door den 
harden, sterken wand, wal natuurlijk niet gelukte. De vlinder was totaal kapot gevlogen en 
had in haar doodsangst verscheidene eieren gelegd. Iets dergelijks vond ik bij een cocon van 
Anlhcraea pcniji, den Chineeschen zijvlinder. Een cocon gaf, bij schudden, een ander geluid 
dan de overigen. Bij opening bleek de cocon, die reusachtig groot was, een »vervlogen« uitge
komen vlinder te bevallen (een mannetje) en een nog niet uitgekomen pop. Er moeten dus 

twee rupsen aan die cocon gewerkt 
hebten en toch was aan den binnen
rand niet te zien, dat twee bouw
meesters aan het werk geweest 
waren: hel spinsel was volkomen 
gelijkmatig er op aangebracht. De 
uitgekomen vlinder was natuurlijk 
niet in staal geweest tusschen den 
wand en de tweede pop door te 
komen, die aan de openmgszijde lag. 
Het aspect van deze verongelukten 
vlinder was hetzelfde als dal van 
den omgekomen S. pavonia. 

Bij hel kweeken van Cosmolrichc 
potatoria, de drinker, merkte ik op, 
dat verscheidene rupsen niet uil hun 
oude huid konden komen, •waar
schijnlijk doordat de lucht in hel 
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