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 waaiervormig 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 vormen. Overal in het bosch tusschen de stammen het badgevlinder horizontaal, luchtig groen en soms opgaand, de loofpartijen, zooals van eiken,
in dofgroen als massieve brokken groen, van beuken met glimmend bladoppervlak, alsof ze gelakt waren, en van abeelen, de wollig, witgrijze
onderkant der bladeren, bóven-ónder, in altijd-durend beweeg als vlinders, die niet weg kunnen vliegen.
Het bosch, de onderkant gestoffeerd met heestergroen, dat als levende
boschbewoning, de strakke stammen verlevendigt in een aldoor veranderlijke 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 allerhande stand of actie, als even gebogen luchterarmen, klimmend, of
krommend in bochten, zich tusschen ander getak uitwoekeren, of de bladerenstoeten 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 uit74

