
NOTITIES

Langs een boschrand de zware, vruchtbare overhang der loofgordijnen,
het wit-grijsgroen der berken, het bruingroen der beuken, het zeegroen
der eiken met heele flarden rossig aangedikte loovers, als tentoverhangen;
tuilen en bundels frisch donkergroen eikenloof naar elkander toe over
den weg. In de verte alleenstaande berken, hoog tegen de lucht de waaier-
vormig uitgespreide takken, de trosvormig uit elkaar gehouden loovers
wijduit sprenkelig in de lucht, fijn uit met een overwaseming van geel en
groen.

Varens, de stelen als te zware vrachten tillende, als mee-stengelend met
den wind, zoodat de op elkaar groeiende varens een vloer lijken te vor-
men. Overal in het bosch tusschen de stammen het badgevlinder hori-
zontaal, luchtig groen en soms opgaand, de loofpartijen, zooals van eiken,
in dofgroen als massieve brokken groen, van beuken met glimmend blad-
oppervlak, alsof ze gelakt waren, en van abeelen, de wollig, witgrijze
onderkant der bladeren, bóven-ónder, in altijd-durend beweeg als vlin-
ders, die niet weg kunnen vliegen.
Het bosch, de onderkant gestoffeerd met heestergroen, dat als levende

boschbewoning, de strakke stammen verlevendigt in een aldoor veran-
derlijke decoratie.

In den Haarlemmer Hout zijn mooie graspartijen onder de schaduwtafels
der boomen, - zachte rondstuiving van schaduw als roetregen over het
zacht voortlichtend groene gras. Een bestuiving van zwart, soms met
toonversterving over de statig aangehouden groene kleurpartijen.

Sommige gedeelten zijn bezet met zware boomen, die hun takken met
loof als een pauwestaart te pronk uitzetten, of die hun takken in aller-
hande stand of actie, als even gebogen luchterarmen, klimmend, of
krommend in bochten, zich tusschen ander getak uitwoekeren, of de bla-
derenstoeten hooguit versplinteren doen en vervlinderen als droppels
van een waterval tegen de blauwe lucht, of die hun zwaarvallige takken,
omlaag heele sjerpen en sluiers, als lange paardestaarten, doen zakken in
lichtvaardig, doorzichtig bladgedoe.
Tusschen de stammen door over het diepglanzend groen is een feestelijk

beweeg van dit bladergroen, dat hangend en zwevend in schoone uit-
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waaiering en sierlijke gordijning, in loszinnige zwaaiing, als lichtelijk op-
geheven door het zonnelicht heen zich naar buiten de omloovering van
de boomen te dringen schijnt.
Het zonlicht lijkt soms door de bladeren zevend steeds verder doorte-

dringen en andere loovergestalten op te nemen en te doen zweven, zoo-
dat over den feestelijk groenen, soms roetig zwart beteekenden vloer van
overal de boomen hun festoenen uithangen, ofte zweven houden met een
ongeduldig, vlinderachtig beweeg der bladeren, wier samenleving soms
als luchters te branden en dan weer buiten het zonnelicht rondom de
stam als in nevel vervaagd en verteederd te zwerven lijkt.

En terwijl gaan de gave, de gladgehouden takken der beuken op, soms
zich moeizaam opwerkend van de vrachten loof, die af en toe zwaarvallig
den tak naar beneden te trekken trachten. Maar in moeë bogen dan of in
koene klimming, in moedwillig uit den band springen, reiken de takken
fallen zijden uit tot een schoone kruinverbreeding, een uitwaaiering van
loof als een wijde bekroning.
En de bundels zonnestralen in hun hittig gouden schijn vol gulden

splinterbeving, schieten met geweld door bladergewaden en festoenen en
kleuren het loof goudgroen en lichtgoud.

Er staan ook berken, melkwitte met zwart geribbelde stammen, in hun
groei wat achterwaarts leunend tegen de lucht en van de bevallig-triestig
neerhangende takken bewegen de gelige blaadjes in den wind als uitge-
strooide gouden munten, of door de zonnestraling geraakt, kijkt de over-
hang van het loof op gouden panters, wier gulden schubben glinsterglim-
men in het zonnelicht.
Ook zare beuken staan hier van een wijde, hechte basis, hun loof op-

stuwend in volheid en dichtheid als bergen en huizen, de loovers wel
gemetseld aan elkander, met wel sommige als uitvliegers, als deserteurs,
maar het geheel gaat massief omhoog.
En van den grond rijzen heesters, ten voeten uit bekleed met loof, dat

zich sluierachtig gebaart naar den ranken tak - als het schoone lijf en
gebaar eener vrouw, die pas ontstaan is uit een slaap of diepen droom -
en zijn bladerenkleed zoo sierlijk-weemoedig, zoo gul-overladen gebaren
doet naar zijn gelief.... *

' Op du punt eindigde de nagelaten tekst van de Auteur.
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