




GROETEN UIT DE EIFEL 

10 korte verhalen over de natuur in de Oostkantons 
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DE BESTE BOSLOOK 

 

Toen ik de man die mijn man zou worden voor het eerst 

ging bezoeken, in zijn kleine Eifeldorp aan de Duits-

Luxemburgse grens, stopte ik bij A.S. Adventure. Want er 

stond me een avontuur te wachten, daar in dat wilde woud, 

waar (zo las ik op Wikipedia) de oehoe, de wilde kat, het 

edelhert en de lynx wonen.  

Een lynx! In België!  

Ik kocht wandelschoenen, een fleece, moonboots, 

handwarmers en sportkousen. Een verwittigde vrouw.  

De moonboots met hun pelsen boordjes bleken après-

ski-fantasietjes. Ik raakte er die winter geen meter mee 

vooruit in de halvemeterdiepe sneeuw van de Eifel. Tot 

mijn verbazing was er een plek in België waar het min 

twintig werd.  

Ik geraakte er niet meer weg. Ik ben gebleven. Intussen 

woon ik al acht jaar in het natuurpark van de Belgische 

Eifel. In een dorp met vijftig huizen en vier boerderijen. Ik 

ontdekte er de liefde voor het bos, de velden, de vogels en 

het wild.  

Voordien was ik vijftien keer verhuisd, altijd binnen de 

stad die Vlaanderen is. Een leven op het land had ik nooit 

gekend.  



Ik groeide op in Schoten, waar veel groen is, maar dan 

verborgen achter de hoge hekken van de baron, of 

gemillimeterd rondom de villa’s van het Koningshof. In de 

herfsten van mijn jeugd plukten mijn zus en ik bramen op 

het braakliggend terrein naast ons huis, tot iemand er een 

bungalow neerpootte, grijze kiezels strooide en een puntig 

hek optrok.  

Ik herinner me de bomen in onze tuin, die in mijn 

kleinheid een bos leken. Ze verdwenen in de najaarsstorm 

van 1987. Er kwam een dubbele schommel met ringen en 

een rekstok in de plaats - wij vonden het prima. 

Dat zijn, in het kort, mijn herinneringen aan natuur.  

Vandaag glimlach ik wanneer mijn vrienden uit de stad 

op bezoek komen en ze zich, net als ik destijds, hun beste 



boslook hebben aangemeten. Zo ziet de natuur eruit voor 

een echte stadsmens: als een folder van A.S. Adventure.  

Weet je wat? Het is nog duizend keer mooier.  

Deze week ontmoette ik een koppel everzwijnen met 

vijf kleintjes, boven op de heuvel op een weg waar zelden 

iemand komt, zelfs de boeren niet. Ik zag een hermelijn het 

fietspad kruisen en trof zeven reeën aan, rustend in het 

hoge gras.  

Alleen de lynx houdt zich nu al acht jaar voor me 

verborgen.  

Graag neem ik jullie mee op ontdekkingstocht. Niet 

naar verre en exotische plaatsen, maar in eigen land. Ik zal 

jullie het kleine, het alledaagse, het simpele en het schone 

van de Eifel tonen. Dat wat groeit en bloeit rondom ons, en 

wat wij als evident ervaren, maar waarvan we intussen 

weten dat het dat al lang niet meer is.  
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ACHTER DE BOOM VAN DE UIL  

 

De valk vliegt op uit de top van de spar achter in de 

tuin. Zwaluwen buitelen door de lucht. Op hete dagen 

rusten ze uit op de warme leien van het dak. We gluren 

door het kantelraam en zouden ze kunnen aanraken, zo 

dichtbij zijn ze. Ze zien ons niet. Ze bouwden dit jaar hun 

nest bij de buren. Elk jaar hopen we dat ze ons huis kiezen, 

maar het steekt nauw bij een zwaluw.  

Wel hebben we andere gasten. Er klinkt getjilp in het 

nestkastje in de tuin maar we hebben nog niet gezien wie 

er woont. Het bijenhotel zit vol en in het dak broeden 

mussen. Het is een schouwspel hoe vader mus met vliegen 

en muggen aan en af vliegt zoals hij voordien met gras en 

takjes op en neer ging. 

Aan de voordeur heeft de zwarte roodstaart opnieuw 

een nest gemaakt, net als vorig jaar. Hij broedt er niet. Het 

is een afleidingsnest. We hebben een seizoen lang koeriers 

omgeleid via de tuinpoort voor een nepnest.  

Het heeft jaren geduurd voor ik de eenvoudigste route 

in het bos kon onthouden. In de stad navigeer ik op taal: 

namen van winkels, reclameborden, straatnamen. Zo vond 

ik jarenlang mijn weg. Toen er plots alleen maar eiken en 

beuken voor mijn neus stonden, was ik verloren.  



Na een tijd vond ik een methode. Op een wonderlijke 

manier vergeet je nooit waar je een wild dier zag. Dat is 

hoe ik nu navigeer. Achter de boom van de uil naar rechts, 

tot aan de houtstapel van de marter, voorbij de 

braamstruik aan het nest van de raaf. Boven op de heuvel 

naar links, aan het dassenspoor. Die laat zich niet zien maar 

zijn pootjes maken genoeg indruk.  

Toen we nog niet wisten dat je in de Schönungszeit, 

wanneer het wild jongen heeft, niet van het pad mag gaan, 

ontmoetten we het hertenjong en zijn moeder in een open 

veld diep in het woud. Moeder schrok toen ze ons zag en 

vluchtte weg. Het jong bleef stokstijf staan en racete dan in 

paniek de andere kant op. Even later hoorden we een 

hartverscheurend gebrul. De moeder was op zoek naar 



haar jong. Een huiveringwekkende angstkreet. Disney in 

het echt. 

Het grootste spektakel zag ik in onze tuin. Een sperwer 

scheerde over het dak, een mus achterna jagend die zich 

verschool in de meidoornstruik. Dat is de vaste 

mussenstek. Tussen de doornen voelen ze zich veilig.  

Met een verbijsterende snelheid draaide de sperwer 

perfecte cirkels rond het lage struikje. Ik keek toe door het 

raam, op amper een meter afstand, hopend dat de mus het 

zou halen, wat natuurlijk nergens op slaat, want die 

prachtige sperwer overleeft niet op gras.  

Het was beter dan de beste televisie. Ik weet niet hoe 

het afliep, ze verdwenen in het zwerk.  
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DE PRIJS VAN HET HOUT 

Op de heuvel aan de overkant is een groot stuk bos 

gekapt. Een rechthoekige lap groen is plots verdwenen, 

alsof iemand met een scalpel twee rechte lijnen van 

horizon naar dal heeft getrokken, en een laag heeft 

afgepeld. Wat rest, is een groot bruin vlak.  

Zo komt er een einde aan de ochtenden waarop we 

ademloos luisterden naar de vogels in het bos, dat als een 

echokamer hun ochtendlied versterkte en de heuvel over 

droeg, tot in onze slaapkamer.  



Er verdwijnen en verschijnen voortdurend bossen in de 

Eifel. We zijn de kerstbomenkweekplaats en de 

houtkachelvoorraad van het land.  

De meeste bossen hier zijn rechtlijnige vlakken, 

verzamelingen van verhandelbare kuub, toonbeelden van 

menselijke efficiëntie, beheerd omwille van hun 

economische waarde.  

Een natuurlijk bos is net als een kronkelend beekje een 

zeldzaamheid.  

Ik ontdekte zo’n stroompje, hier net om de hoek in een 

open weide tussen twee bossen, en pas nu valt het me op 

dat haast alle rivieren kaarsrecht zijn. We hebben het water 

naar onze hand gezet. Dat is makkelijker voor het telen van 

gewassen en het sneller verschepen van onze producten.  

Nu blijkt dat het land overstroomt en planten en dieren 

verdwijnen, herstellen we mondjesmaat de kromme 

stromen.  

De prijs van het hout in de Eifel is gekelderd, zegt onze 

buurman. Dat komt door de letterzetter. Dit kevertje dankt 

zijn mooie naam aan de patronen die hij maakt in de 

schors. Hij is dol op onze efficiënte monoculturen van 

snelgroeiende sparren. Hoe sneller de boom groeit, hoe 

meer we eraan verdienen. Bijna de helft van de Eifelse 

bossen zijn naaldbomen. Een gezonde spar verdrinkt de 

letterzetter in zijn hars, maar dat kan een zwakke spar niet. 

Daar zijn er veel van, na twee droge zomers.  

De vraatzuchtige schorskever maakt het zo bont dat in 

de Duitse Eifel het leger is ingezet om het dier te stoppen. 

Er zit niets anders op dan de bomen massaal te rooien en 

het hout snel te verkopen. We zijn weer eens te efficiënt 



willen zijn, met onze uitheemse snelgroeiers. We leggen de 

wereld ons krankzinnige ritme op en krabben ons in de 

haren als het fout loopt.  

De natuur tikt ons, overmoedige leerlingen, opnieuw 

op de vingers.  

In de lente kleurt de kale flank aan de overkant geel. 

Brem vult de leegte. Er zijn ook nieuwe boompjes 

aangeplant, zie ik wanneer we over de vlakte wandelen. Er 

is hoop. De Eifel Zeitung meldt dat boswachters de sparren 

vervangen door gemengde beukenbossen, wat hier 

vroeger groeide, voor de mens ze door sparren verving. 

Die passen beter bij de bodem en het klimaat.  

De meeste bossen in de Eifel zijn in privébezit. Je kan 

alleen maar hopen dat de eigenaars het voorbeeld van de 

boswachters volgen, ook al groeien beuken trager. Zodat 

de letterzetter hier over tien jaar niet hetzelfde verhaal kan 

schrijven. De natuur vindt altijd een manier om recht te 

zetten wat krom is. Of krom te laten wat zo hoort te zijn.  

Het duurt gewoon even voor de mens mee is.  
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EEN SCHITTEREND SLAGVELD 

De distels in het bos zijn me boven het hoofd gegroeid. 

Het lijkt alsof ze in de houding staan om bezoekers te 

begroeten, hun donkerpaarse hoofden fier geheven. Ze 

staan zij aan zij met het vingerhoedskruid, dat rijkelijker 

bloeit dan ooit.  

Terwijl het bos purper kleurt, verschijnt in de velden het 

heldere blauw van de korenbloemen, afgewisseld met het 

rood van de klaprozen en het geel van de goudsbloemen, 

dat zo fel is dat het pijn doet aan je ogen als je er te lang 

naar kijkt, alsof het minizonnetjes zijn. Vroeger kleurde men 

boter en kaas met het geel van de goudsbloem. 

Twee zwartgevleugelde libellen zweven om elkaar heen 

in wat lijkt op een ingewikkelde paringsdans. Het zijn 

mannetjes met de grappige naam beekjuffers, en ze 

vechten om het beste plekje voor de eitjes van hun 

appelblauwzeegroene vrouwtjes, die zich wat verderop 

langs de oever ophouden.  

Koolwitjes verzamelen aan een plas in het midden van 

het bos waar nooit iemand komt. De mooiste dingen 

gebeuren daar waar zelden iemand kijkt.  

In de Eifel heeft elk seizoen zijn uitgesproken eigen 

kleur. In de zomer geeft het gelige licht een warme gloed 

aan de wereld. De lente is frisgroen. De herfst kleurt 



oranjebruin en de winter is wit. Tussendoor is het geregeld 

grijs, maar die dagen onthouden we niet. Het allermooist 

hier is toch de lente, wanneer er elke dag een ander 

bloempje bloeit en de vogels ijverig hun nestjes bouwen.  

Intussen spreidt de tweede lichting kuikens de vleugels. 

Een teer uitziende roodstaart landt verbaasd op de 

vensterbank. Ik denk dat hij uit het nest onder de dakrand 

komt. Het is maar te hopen dat de katten hem niet te 

pakken krijgen.  

Je denkt: de natuur is aardig, en dat is waar - maar het 

is ook een slagveld. We zagen daarnet een halfvergaan 

babyhertje onder de fietsersbrug. De maden en de mieren 

hebben er een kluif aan.  Wat verderop troffen we een 

halfdode marter aan, de tweede deze week, en ten slotte 

een muisje op haar rug bij de stokrozen aan de voordeur. 



Onze buurvrouw zag hoe twee eksters een marter 

aanvielen. Ze pikten hem om beurten in de rug. Er zijn 

meer teken dan ooit dit jaar, en ze waren er vroeger dan 

anders. Vliegen en wespen gedijen na de zachte winter en 

de warme lente.  

Er zijn de onzichtbare vijanden. Drink niet uit de Our, 

want die is besmet door bemesting. Spoel de groenten uit 

de moestuin dubbel want de verwilderde katten hebben 

parasieten. Ze zijn dol op omgewoelde aarde, dus ondanks 

al die uitgestrekte bossen en velden in de omtrek 

verkiezen ze jouw moestuintje om hun behoefte te doen. 

Toen ik gisteren om middernacht de hond een laatste 

keer uitliet, zag ik de vuurvliegjes weer. Het zijn geen 

vliegen, maar lichtgevende kevertjes, en als ze niet 

bestonden, dan zouden we ze uitvinden om in onze 

sprookjes rond te vliegen.  

We leven op een slagveld, eentje van de meest 

schitterende schoonheid.  
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WAAR HET WILD WOONT 

Het wildste stuk natuur van de wijde omtrek ligt naast 

mij op de mat. Het heet Boef, en het is een podenco orito, 

recht uit de woeste bergen van Andalucia.  

Het was niet onze bedoeling om een hond te 

adopteren. De voorbije winter, toen we in Spanje waren, 

zwierf hij rond in het dorp. Hij volgde ons: hij sliep in de 

plantenbak voor ons huurhuisje en rustte overdag uit op 

de patio waar ik werkte. Hij ging mee wandelen. We gaven 

hem niet eens te eten. Hij wilde enkel ons gezelschap. Na 

twee weken liet hij zich op de borst krabben. Na een 

maand klom hij op mijn schoot. Toen was er geen weg 

terug.  

Je doet het niet ongestraft, een wild dier tweeduizend 

kilometer verplaatsen.  

We vinden het normaal dat we honden onze wil 

opleggen. Ze passen zich aan, dat is hun geweldige aard. 

Maar dat wil niet zeggen dat het van een leien dakje loopt.  

Boef is een jachthond. Wisten wij veel. De Eifel is één 

groot jachtgebied. Een van het leven wemelend wildpark. 

In de kale Spaanse bergen hupte er af en toe een konijn 

voorbij, en daarmee was de kous af. Onze kersverse 

huisgenoot sloeg tilt toen hij voor het eerst met ons ging 

wandelen in de Oostkantonse bossen. Dassen, hazen, 

everzwijnen, salamanders, hazelwormen en reeën: onze 



jachthond was in een jachtparadijs terechtgekomen, en hij 

mocht nergens aankomen. Het doet je wat om je dier te 

zien huilen en piepen omdat het door die dekselse leiband 

dat hertje niet kan najagen.  

‘Je moet het zo zien’, zegt de hondentrainer. ‘Hij is een 

tienerjongen die door een woud vol hitsige naakte meisjes 

loopt en nergens mag aankomen. Mijn advies? Kom niet 

meer in het bos.’  

Wij wonen in een bos.  

Tot onze spijt kan Boef nooit los, ook niet in het diepe 

Duitse woud waar geen mens komt. Stel je voor dat zo’n 

hertenjong sterft van de schrik omdat onze hond het 

opjaagt. De vrijheid van je huisdier stopt waar het wild 



woont. Over de grens in Duitsland mogen jagers op 

loslopende honden schieten. Zo zijn we onze vriend Rocky 

verloren, de boerderijhond die boven op de heuvel 

woonde.  

Maar het grootste probleem zijn de verwilderde katten. 

Onze hond heeft een jaar lang in het wild overleefd door 

uitwerpselen te eten. Dat afleren kost tijd, volgens de 

dierenarts. Maar de verwilderde katten in de Eifel zijn vaak 

ziek, dus wordt onze hond het ook. In ons dorp zijn er 

dubbel zoveel katten als mensen. Ze zijn van niemand en 

planten zich razendsnel voort. Van één kattenpaar kunnen 

in een decennium miljoenen katjes komen, maar 

sterilisatieprogramma’s bestaan hier niet. Katten horen bij 

de natuur.  

Gek genoeg zou onze wilde boshond veiliger zijn in het 

gecontroleerde en gebetonneerde Vlaanderen dan in het 

woeste natuurpark van de Eifel.  
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ZONNIGE GROETJES 

Sinds deze lente heb ik een nieuwe hobby. Al jaren 

vraag ik me af wat er groeit en bloeit, vliegt en trippelt in 

de bossen en de velden van de Eifel.  

Met wat geluk kom je iemand tegen die je vertelt dat 

die vogel met zijn fluogeel kuifje een goudhaantje is of die 

weet dat muizenoor op paardenbloem lijkt.  

Maar ik heb zoveel meer vragen dan vrienden, dus 

wanneer ik op zolder een boswachterscursus vind, zet ik 

mijn tanden erin. Ik lees over tweelobbigen en 

naaktzadigen, over assimilaties en protoplasma. Dat is vast 

heel belangrijk, in de wondere wereld van het bos, maar na 

dertig bladzijden geef ik het op. Wat ingewikkeld! Ik wil 

alleen maar weten wat er voor me staat.  

De moderne mens weet: voor elk probleem in de 

wereld is er een app. In dit geval heet die app Google 

Lens, zegt mijn vader. Je neemt een foto en je krijgt een 

suggestie.  

Een nieuwe wereld gaat open. Ik ontdek dat het 

longkruid als eerste bloeit en dat veldsla in de berm groeit. 

De paarse bloemetjes in het gras zijn hondsdraf en 

fijngewreven helpen de blaadjes tegen brandneteljeuk. 

Net als weegbree, en wat goed bedacht: de planten 

groeien bij elkaar in de buurt. Het vreemde wezen in de 

beek met zijn oranje buikje is een alpenwatersalamander.  



De schedel met de scherpe tand die ik vond in het bos is 

van een vos. Bij de houtstapel groeit stinkende gouwe, het 

zusje van morfine, en in onze verwilderde tuin tref ik 

bergcentaurie en juffertje-in-het-groen. Ik had ze nooit 

eerder gezien. Hoe meer je kent, hoe meer je ziet, en als 

het een naam heeft, is het geen onkruid meer.  

Voor ik het weet, ben ik bloemetjes aan het drogen. Ik 

plak ze in een schriftje en noteer er steekwoorden bij. 

Look-zonder-look: prehistorisch tuinkruid. Ruik aan de 

geplette blaadjes. Kruisbloemenfamilie. Lekker in sla. 

Vitamine C. Groeit in de berm. Poor man’s Mustard.  

Mijn man vertelt me dat zo’n schriftje een herbarium 

heet, en dat hij dat vroeger op school ook heeft gemaakt.  

Van de bloemetjes die ik dubbel heb gedroogd, maak ik 



postkaartjes. Zonnige groeten uit de Eifel. Vergeet-mij-

nietjes zijn het sierlijkst en de purperen torentjes van het 

zenegroen drogen het moeilijkst.  

In een oude kruidengids vind ik de mooiste verhalen. 

Brem werd vroeger als bezem gebruikt, vandaar het 

Engelse broom. Sleutelkruid groeit waar Petrus zijn 

sleutelbos van de hemelpoort verloor. Stel je voor, midden 

in onze tuin! Er staan prachtige tekeningen in de gids. Als 

je iets tekent, zie je het pas echt. Ik neem potlood en 

papier, en ontdek dat het gele hart van de bloem van de 

bosaardbei de babyversie is van de rode vrucht. Dat heb ik 

vast op school geleerd. Maar nu weet ik het zeker, want ik 

heb het zelf gezien.  

De natuur heeft me op sleeptouw genomen. Van een 

app naar een herbarium, van postkaartjes naar tekeningen. 

Ik weet nog steeds niet wat tweelobbig is.  
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PRATEN MET DIEREN 

Een libel landt in het gras. Het schaap van de buurman 

blaat. Er zijn weinig mooiere geluiden in de wereld. Ik moet 

er telkens weer om lachen. Een jongen komt zingend de 

heuvel afgestoven met de fiets. Ik hou mijn adem in, en 

hoop maar dat er geen auto komt. Het is een doodgewone 

dag in het dorp. Als ik een ideale dag mocht bedenken, 

zou die er precies zo uitzien.  

Het zwarte schaap van de buurman is vorige week 

ontsnapt. Het rende door de straat, en de buurman 

erachteraan. De buurman is eigenlijk een buurvrouw. Sinds 

zijn vrouw is gestorven, draagt hij bloemenjurken en 

oorbellen, ook als hij hout hakt of met de tractor door het 

dorp rijdt. Zijn paarsgeverfde haar draagt hij in lange 

vlechten.  

In de natuur komt alles voor, zeggen ze in het dorp, en 

daarmee is de kous af. 

Gisteren vloog er een mus tegen het raam. We hoorden 

de klap en wisten meteen: niet goed. We onderscheiden 

intussen de tikjes van speelse fladderaars van de dodelijke 

klappen en hopen dat we ongelijk hebben. Er is al lang 

geen slachtoffer meer gevallen. Dat komt door de 

schelpen die we aan een dunne draad hebben geregen en 

aan de dakgoten hebben opgehangen. Het diepte-effect 



helpt, maar gisteren even niet. We legden de mus in een 

houten kistje dat klaarstaat op de vensterbank als eerste 

hulp bij vliegongevallen. Een donkere kamer, zoals bij 

mensen met een hersenschudding. Normaal horen we dan 

na een tijdje de pootjes op het hout krassen, maar gisteren 

bleef het stil.  

Het duurde even voor ik durfde te kijken. Het lijfje was 

koud. Ik legde de dode mus in het midden van de tuin in 

de hoop dat een roofvogel hem zou vinden. Ik weet 

intussen dat ik dan in de gaten gehouden word. Telkens als 

we een vogel reanimeren, zit zijn maatje op een veilige 

afstand toe te kijken.  

‘Sorry vriendje’, zeg ik tegen de kameraad. ‘Deze keer 

hebben we geen geluk.’  

Dieren zeggen weinig terug, maar het is wel zeker dat 

ze je verstaan.  



We zwaaien naar de vijf luie katjes die op een rij liggen 

te slapen op de binnenkoer van de boerderij. We groeten 

de koetjes in de weide boven. Als ze jong en nieuwsgierig 

genoeg zijn, lopen ze een eindje met ons mee. Tot aan het 

einde van de draad, waar ik ze ter afscheid aan mijn hand 

laat likken. Hun tong voelt aan als een kaasrasp. Een 

slijmerige.  

Sinds onze hond erbij is, zijn ze meer in hem 

geïnteresseerd.  

De honden van het dorp zijn altijd sneller dan wij. Ze 

slaan aan nog voor we hen zien, de ene al iets vriendelijker 

dan de andere.  

‘Dag Trüdel, dag Luna, hallo Anton, rustig maar Theo.’ 

We onthouden de namen van de honden voor die van 

hun baasjes.  

Wij zijn niet de enigen die praten met de dieren. De 

tuindeur staat open en ik hoor een auto stoppen aan de 

poort. Onze hond loopt nieuwsgierig naar buiten.  

‘Dag Boef!’, zegt de postbode vrolijk. Hij maakt een 

praatje met de hond.  

Ik hoor niet wat ze zeggen, maar het klinkt aardig.   
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DOOR DE OGEN VAN DE WOUW 

Het is in de Eifel het hele jaar door gemiddeld een paar 

graden kouder dan in Vlaanderen. De natuur loopt enkele 

weken achter. Wanneer vriendinnen in Antwerpen 

vlierbloesemsiroop maken, zijn er bij ons slechts groene 

knopjes te zien. In de lente duurt het langer voor de tulpen 

komen piepen. Vooral in de winter voel je het verschil.  



Het heeft een tijd geduurd voor ik de donkere Eifelse 

winters kon verdragen, en helemaal wennen doet het 

nooit. Het leven valt stil. De koeien gaan op stal en de 

mensen trekken zich terug in hun huizen bij het vuur. Er is 

minder afleiding dan in de stad, waar altijd wel ergens 

lichtjes branden.  

Vroeger kende ik geen seizoenen. Ik leefde in een 

eeuwige eenentwintig graden. Thuis, in de auto, op 

kantoor. In de Eifel geven de seizoenen het ritme van het 

leven aan. De lente begint met de Burgfeuer. Met tractor 

en oplegger verzamelen de Junggesellen hout in het dorp, 

dat ze opstapelen op het hoogste punt van de heuvel. 

Wanneer de nacht valt, steken ze een reuzenvuur aan. Met 

een glaasje schnaps in de hand klinkt het dorp op de lente. 

De winter wordt verjaagd, opgestookt. Het is 

indrukwekkend om de heuveltoppen in de omtrek tegelijk 

te zien oplichten. Het is een wedstrijdje: wie heeft het 

grootste vuur? Wekenlang smeulen de houtstapels na.  

De meiboom luidt de zomer in. De mannen van het 

dorp binden een jonge berk aan een paal die ze met 

vereende krachten optakelen. In de herfst maken de 

vrouwen sleedoorndrup van de bessen die ze plukken na 



de eerste vorst. Het goedje trekt tot nieuwjaar, en in 

diezelfde periode bakken ze kerstkoekjes, Plätzchen 

volgens Duitse traditie. Mijn buurvrouw Regina leert me elk 

jaar nieuwe soorten bakken die ze vindt in 

gespecialiseerde Duitse tijdschriften. In de winter zijn er de 

kerstmarkten, waar ze in de regio een patent op hebben, 

die de duisternis enigzins verlichten.  

Daarnet zagen we de zwarte ooievaar. Hij woont in het 

sparrenbos dat zich uitstrekt boven de Ulf. Vanaf het terras 

van de Ulftaler Schenke zie je hem vaker. Hoog in het 

blauw zweeft ook de rode wouw in cirkels op zoek naar 

een prooi in het gras.  

Vijftig jaar geleden dook deze Rotmilan weer op in de 

Eifel. Hij heeft het naar zijn zin in het mozaïeklandschap van 

bossen en velden. In onze gemeente zijn er wel dertig 

paartjes. Ze zijn dol op versgemaaide velden vol dode 

knaagdieren. Lokale vogelaars hebben vijf wouwen een 

zendertje op zonne-energie omgehangen. Ze ontdekten 

dat de vogels in de winter onafhankelijk van elkaar via 

nagenoeg dezelfde vluchtroute naar het Spaanse 

Extremadura trekken. Het lijkt er op de Eifel, door de ogen 

van de wouw. Tien graden warmer, dat wel. Slimme vogel.   
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VERNIETIGEN EN BESTRIJDEN 

De hond en ik beginnen de dag met een wandeling 

naar de top van de heuvel, waar hij in het open veld een 

halfuurtje naar muizen graaft. Dan is hij zijn 

jongehondenenergie kwijt, en terwijl hij bezig is, lees ik 

een boek. Zo komen we goed overeen. Hij heeft intussen 

een flink gangenstelsel blootgelegd. Ik hoop maar dat er 

geen boer verschijnt die de grond weer opeist in de 

oorspronkelijke staat.  

Het is grappig om te zien hoe Boef zijn snuit in de 

grond steekt en lucht in de gangen blaast. Nu en dan zie je 

verderop muizen uit hun holletjes springen en zich uit de 

voeten maken, terwijl Boef nietsvermoedend voort jaagt, 

met z’n kop in de grond.  

Ik vraag me af hoe dat zit met muizengangen: hoe lang 

ze zijn en lopen ze onder water als het regent? Ik zoek het 

op, maar loop tegen een bekende muur aan. Googel 

planten of dieren, en het gaat meteen over ‘doden en 

bestrijden’. Het zegt alles over onze verhouding met de 

natuur. Natuurlijk wil je geen muizen in huis. Maar zoek 

paardenbloem, brandnetel of hondsdraf. Mieren of 

spinnen. Zelfde verhaal. Zo denken wij over de dingen: in 

termen van bestrijden, onderwerpen, vernietigen. Wij 

steken onze tijd in een gemillimeterd gazon en 

strakgetrimde buxusbol in plaats van mos, spin of netel zijn 



gang te laten gaan. God is de beste landschapsarchitect 

maar wij weten het beter. Het woord onkruid is haast 

komisch: het kruid dat er geen is omdat wij dat vinden. 

Geen wonder dat Hij zijn buxusmot eropaf stuurt.  

Nu ben ik ook geen kruidenvrouwtje dat zweert bij sint-

janskruidextract of brandnetelthee. Er zijn betere 

middeltjes in de apotheek. De wonde die ik ooit 

behandelde met weegbree ging eruitzien als gangreen, en 

een keukenprinses ben ik sowieso niet. Mijn poging om 

paardenbloemengelei te maken, staakte ik toen de keuken 

ging ruiken naar zweetvoeten. Rozenbottelthee is best 

lekker, maar ik riskeer mijn vingers niet meer bij het 

opensnijden van de steenharde vrucht. 

Ergens onderweg zijn we het gezonde midden 

kwijtgeraakt. We zijn van begrijpen en benutten naar 



bestrijden en verdelgen gegaan. Hoe meer mensen, hoe 

minder plaats voor al het andere wat leeft. Het evenwicht is 

zoek. Deze wereld is van de mensen geworden. Wie het 

sterkst is, zou het zachtaardigst kunnen zijn. Moeten zijn. 

Wanneer ik opkijk uit mijn overpeinzing, zie ik dat we 

niet langer alleen zijn. De koeien in de wei naast ons staren 

nieuwsgierig naar Boef en zijn gegraaf. Stof wolkt op. Eén 

van de koeien blijkt een stier. Hij is boos omdat zijn 

vrouwtjes afgeleid zijn en schraapt vervaarlijk met zijn poot 

over de grond. De prikkeldraad ziet er plots erg 

onbetrouwbaar uit. We maken ons snel uit de voeten.   
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STRAKS IS HET WEER HERFST 

Het kalf is op één oor na gevild. Dat zeggen de boeren, 

als het werk er bijna op zit. Dit is mijn laatste verhaal. Nu is 

het aan u, om de schoonheid van de Eifel te ontdekken, 

maar liefst niet allemaal tegelijk.  

Dat hoor ik wel vaker. Maak maar niet te veel reclame. 

Pour vivre heureux, vivons cachés, maar dan in het Duits. 

De natuur is op haar mooist zonder mensen erbij. Niet 

eens zo lang geleden sloten de hotels in de regio de 

eerste twee weken van de zomervakantie. Zo is het altijd 

geweest, zei men toen. Maar ook wat altijd is geweest, 

verandert.  

Het is drukker dan ooit, nu we de vakantie in eigen land 

herontdekken. Wat een contrast met de stille lente, toen 

het wild uit het woud kwam omdat de auto’s op de oprit 

bleven. Toen verkenden we nieuwe wandelpaden die 

intussen weer aan de snelle jongens toebehoren die zich in 

de bochtige boswegen op het circuit van Francorchamps 

wanen. De anderen zijn de hel, om nog maar eens een 

Fransman te citeren. Dat geldt in het bos nog meer dan 

elders. 

Twee vriendelijke meisjes met een groot boeket 

veldbloemen onder de arm begroeten ons. Ze plukten de 

bloemen in de berm langs de oude spoorweg, waar het 



alle kleuren bloeit sinds de bomen zijn gerooid om het 

fietspad te verbreden. Ik weet dat zij toeristen zijn omdat 

niemand het hier in zijn hoofd haalt om bloemen te 

plukken. Niet omdat het niet mag. Maar waarom zou je, als 

je alleen maar naar buiten hoeft te kijken? Er zijn zoveel 

bloemen dat je er best enkele kunt plukken, hier in de Eifel. 

Maar hoe meer toeristen, hoe minder bloemen, en 

wanneer wordt het te veel? Het is ingewikkeld.  

Straks is het weer herfst. Het hangt al in de lucht. Het 

nummer-één evenement van het najaar is de doortocht van 

de kraanvogels. We kijken er reikhalzend naar uit. Je hoort 

ze al van ver aankomen, luid trompetterend, in groepjes 

van enkele tientallen. Telkens neemt een ander de kop. Zo 

verdelen ze het werk, als renners in een waaier. Ze 



hergroeperen pal boven het dorp. Dan komen de mensen 

uit hun huizen en kijkt iedereen omhoog.  

Soms zie je er eentje alleen. Hij is de groep kwijt, en je 

wenst vurig dat je hem zou kunnen helpen.  

Straks zijn ook de zwaluwen weg. We zullen ze missen. 

Het zijn vogels waar je op wil lijken, met hun speelse 

vrolijkheid. Het voelt toch een beetje alsof onze vrienden 

weer vertrekken. Tot volgend jaar, jongens.  

We ontdekken bij het planten van de herfsttijloos een 

holletje in het gras waar hazelnootjes in verstopt zijn. Twee 

nootjes, met mos bedekt. Ik heb ze weer begraven en stel 

me voor hoe een muisje ze straks, als het vriest, komt halen.  
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