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en de stammen der boomen in licht- en donkergroene, 
geel- en grijsachtijfe tinten. Nu we toch al op kleuren 
gelet hebben vergeten we ook de lichtgele bladeren der-
kamperfoelie en de donkergele dor populieren en groengele 
der vuilboomen niet en krijgen we oog voor het groen met 

Gezicht op het Klooster. 

bruinrood der braamstruiken en groen met paarsrood van 
de boschbes en het gloeiend rood der Amerikaansche eiken. 

We beginnen het juist niet aangenaam te vinden steeds 
door het meer dan vochtige kreupelhout te moeten dringen. 
En hoe we ook zoeken, we vinden nergens een paadje 
waar geen lang gras, geen heide, geen struiken den door
tocht bemoeielijken. Met luid geruisch vliegen een koppel 
fasanten uit de toppen der eiken. Prachtige vogels zijn liet, 
doch ze worden door de landlieden gehaat. Ze halen de 
aardappels uit het land en pikken de boonen uit de peulen. 
Zie, daar wiekt kalm een roofvogel door de lucht. Die 
boschuil deed ons bijna schrikken. Ze had zich reeds ter 
ruste begeven, maar was nog niet vast ingeslapen, schrikte 
door het geluid ohzer voetstappen op en verwijdert zich 
haastig. We slaan rechts af. 

Nog is de nevel niet opgetrokken. Wel is hy wat dunner ge
worden, zoo dun, dat de zon alseen wit schijfje zichtbaar wordt. 

We passeeren een zandige hoogte, waar dennen groeien 
en de wilgenroosjes vol vruchtpluis zitten. Na eenige minuten 
zijn wij wederom onder hoog geboomte gekomen; vooral 
eiken staan hier, die meer dan een nienschengeslacht 
hebben zien opgroeien en sterven, ook bonken, haagbeuken, 
hazelaars. De dikke stammen steken hun knoestige takken 
den nevel in en vormen schoone groepjes. Telkens vliegen 
klapwiekend wilde duiven weg. We hooren het geschetter 
van de ekster, het gekrijsch van de Vlaamsche gaai en het 
krassen der kraaien. Kijk, daar vlucht een groene specht heen. 
In dezen eik zien we een meter of vijf zes boven den grond 
een gat. Daarin huist reeds jaren achtereen een bijenzwerm. 

De zon heeft overwonnen. 
Haar stralen dringen door het loover en vallen in breede 

bundels op den bodem. De bladeren beginnen te glanzen en 
te schitteren en de lichtplekjes huppelen en dansen boven 
het mos en tegen de stammen. Op dat mos vormen de 
hartjes der klaverzuring en de donkergroen geaderde vijf-
hoeken der klimop mooi mozaiek. Hoe schoon het hier in 
bet vroege voorjaar is, als lila bloempjes den grond sieren, 
kan men zich bezwaarlijk voorstellen. 

Xu de zon helder schijnt, komt er leven en beweging. 
Een eekhoorntje klautert behendig tot in het topje van 
een eik. Een klubje meesjes buitelt ons voorbij en,laat 
vroolijke, fijne geluiden klinken. Hoeveel verschillende lok
en waarschuwtonen van zangvogels hooren we! 

Als het nu lente was. Dan zouden de zanglijsters haar 
heerlijke liederen fluiten, dan zouden de nachtegalen slaan 
zonder ophouden, dan zou de welluidende roep van de 
wielewaal weerklinken. Dan zou het geheele woud juichen 
en jubelen. 

Ook bloemen vinden we nu weinig. Het penningkruid, 
het heksenkruid, zijn uitgebloeid lang, lang reeds. Een paar 
forsche distels hebben hun vruchtpluis nog en het vinger
hoedskruid heeft nog eenige bloemen aan den top der stelen. 

Vruchten kunnen we genoeg bemachtigen: de donker-
roode, doorschijnende bessen der Geldersche roos, deoranje-
roode der lijsterbessen, lekkere bramen, hazelnoten, de 
nootjes der beuken, eikels. De boschbessen en aardbeien 
zijn verdwenen. Als die rijp zijn is hier feest; dan komen 
de kinderen uit den omtrek en verzamelen ze met mandjes 
vol. We zouden hier bijna een half jaar lang een Robinson-
leven kunnen leiden, want er groeien ook nog een menigte 
paddenstoelen, waaronder zeker verscheiden eetbare zijn. 

Bij dien hoogen weg, door beuken en eiken overschaduwd, 
dien we oversteken, heb ik menigmaal een ringslang zien 
schuifelen. De jongens pakten ze soms bij den kop en 
klapten er mede als met een zweep; zeer zeker voor de 
beesten een alleraardigste gewaarwording. Veel boeren 
denken nog steeds, dat de dieren «vergiftig» zijn endooden 
haar, waar ze haar aantreffen. 

We zullen den dijk een eind volgen en gaan dan links 
over een akker. Een photograaf zou hier platen te kort 
komen voor al de mooie kiekjes. Achter dat eikenhakhout 
heb ik op een moeien morgen in Mei een paar reeen gezien ; 
die zijn hier nog al veel. 's Daags vertoeven ze in den 
regel in het kreupelhout, 's nachts gaan ze vaak op de 
omliggende akkers schade aanrichten. 

Als we den akker achter ons hebben, komen we op de 
plek, waar vroeger leem gedolven werd en waardoor een 
menigte kuilen ontstaan zijn. Hierin tieren veenmos, navel-
kruid en zonnedauw en in de diepste gedeelten groeien 
plompen. Op de hoogten komt de roode boschbes veelvuldig 
voor, welke thans bloemen, onrijpe en-rijpe vruchten draagt. 

In een bocht zijn we wederom Westwaarts gegaan. Daar 
grenst het Klooster aan de heide. Als we er komen is de dag om. 

De gloeiende zonneschijf ging vurig dalen en is gezonken 
achter de kim. 

Weg door het Klooster. 

Een weemoedig stemmend landschap, nu het licht ver
dwijnt, nu het herfst is, geen vogel zingt, geen bloempje geurt. 

De kille avondwind waait over de heide en fluistert ge-
heimzinng in de kruinen der dennen. 

Llnfrlo, Herfstmaand. 6, J. MEINES. 


