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Een wandeling door 't Soerensche Bosch. 

itmuntende door zijne schoone omstreken, 
waaronder vooral de noordwestzijde met de 
Soerensche heuvels en bosschen moet genoemd 

worden, is Apeldoorn een zeer geschikt uitgangs
punt voor grootere en kleine wandeltochten en 
rijtoertjes. Twee druk bezochte plaatsen zijn vooral 
de 232 voet diepe put met een prachtige echo bij 
den Hoog-Soerenschen tol en het dorp Hoog Soeren 
zelf, meer in 't bijzonder de herberg van Eikendal, 
waai- gelegenheid bestaat, om tegen hooge prijzen 

eenige ververschingen en de echte boerenspekpanne-
koek te gebruiken. 

Ook wij deden verloopen Zondag een heerlijke 
wandeling. Hoewel de lucht ietwat bewolkt was, 
togen we toch 's morgens zonder paraplu op weg, 
vertrouwende op de weerkundige kennis van mijn 
vriend W., die voorspelde, dat we, ofschoon het 
wel niet den heelen dag zou droog blijven, des 
morgens geen regen hadden te vreezen. Edoch, 
midden in het bosch noodzaakte ons een klein 
buitje, onder de boomen te gaan schuilen. 

En nu op marsch, den Amersfoortschen straatweg 
op! Aan weerszijden uitgestrekte bosschen, vooral 
dennen en beuken; onder deze laatste een overvloed 

van boschbessen, waarvan, over een paar weken, 
het plukken aan menig arm huisgezin nog eenige 
verdiensten oplevert. Vrouwen en kinderen trekken 
des morgens al vroeg, met emmers gewapend, de 
bosschen in, en keeren beladen terug. Bij groote 
hoeveelheden wordt de //Blaauwbes* vooral door 
Harderwijk uitgevoerd. 

Nadat we den gloeienden straatweg een klein 
uur zijn opgewandeld, slaan wij, op 5 min. afstand 
van //de Put", bij het zoogenaamde „Zwarte bord" 

links een bosch weg in, die ons al kronkelend, nu 
eens stijgend, dan weer dalend, naar den Hoog-
soerenschen grintweg voert. 

De prachtigste beuken en eiken vormen schilder
achtige groepen, waaronder talrijke adelaarsvarens 
hunne sierlijke pluimen verheffen. Hier en daar 
springt een haas of een konijn verschrikt te voor
schijn en tracht in het dichte kreupelhout een 
veilige schuilplaats te vinden. Een vlug eekhoorntje 
klautert op de hoogste takken, een eind verder 
doet een specht een vlugge roffel door het bosch 
klinken. Nu en dan blijven wij met belangstelling 
kijken naar een nest met mieren, die hun popjes 
verzorgen. Soms heeft men nog wel eens het geluk, 

Mannetje van 't Vliegend Hert op een eiketak. 
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een troep herten aan te treffen, doch nu moesten 
wij ons tevreden stellen met de indrukken hunner 
hoeven op den zandweg. 

Sedert eenige jaren is langs een gedeelte van 
den straatweg en om de Soerensche bosschen en 
het Wieselsche bosch een omrastering aangebracht, 
alsmede om een groot gedeelte der heide; deze dient 
om de herten, die, naar ik meen, op een kleine 
tweehonderd geraamd worden, binnen deze grenzen 
te houden. De wegen zijn natuurlijk vrij gelaten 
en open, men is dus niet bang, dat de herten 
daardoor buiten de hun gestelde perken zullen 
komen; de herten volgen, naar men zegt, nooit 
den gebaanden weg; wel zullen ze eens den weg 
oversteken. 

In den zomer heeft men niet dikwijls het geluk, 
een of meer dier slanke, vlugge dieren in de bos
schen te zien; in den winter 
is men daartoe beter in de 
gelegenheid, dan worden ze 
namelijk van wege het konink
lijk domein op een paar plaat
sen gevoederd. 

Een der Zondagen in Januari 
zijn we er eens heen geweest. 
Schuin tegenover de bekende 
Soerensche put woont een 
jachtopziener, die op een open 
plek achter zijn woning tegen 
den avond de herten voedert 
met rapen, enz. Reeds een 
uur te voren zagen we aan 
den horizon der heuvelachtige 
heide de kudde herten ver
schijnen en langzaam naderen. 
Vlug staken ze in een paar 
sprongen den straatweg over en 
verdwenen in het dennenbosch 
naast de jachtopzienerswoning. Na eenigen tijd 
zagen we ze achtereenvolgens uit het donkere 
bosch verschijnen; eerst keken ze. de koppen op
gericht, onderzoekend rond en begaven zich daarna 
naar het verspreide voedsel. De meeste bokken, op 
een viertal na, hadden hun gewei afgeworpen. 
Onophoudelijk krioelde de kudde, die ik op een 
vijftigtal schatte, door elkaar, telkens opkijkende 
•en bij 't minste geluid van ons zich eenige spron
gen verwijderende. Toch waren de dieren betrek
kelijk zeer mak; enkele naderden ons tot op een 
meter of vijf afstands. Vooral in strenge winters, 
als er veel sneeuw valt, leggen ze veel van hunne 
schuwheid af; voor eenige jaren vertoonden ze zich 
soms zelfs in het dorp. 

Maar al dit schoons en leerrijks, hoewel wij het 
niet onopgemerkt voorbijgaan, is niet het doel 
onzer wandeling, neen, het hoofddoel is niet minder 

dan een hertenjacht, te weten een vangst op vlie
gende herten. Het vliegende hert, ook wel herts-
hoornkever geheeten, is een der schoonste torren 
van ons vaderland en tevens de grootste Europeesche 
kever; in ons land schijnt hij in groot aantal alleen 
in de Soerensche bosschen voor te komen. Terwijl 
het wijfje, oppervlakkig beschouwd, niet door een 
afwijkenden lichaamsvorm in het oog valt, trekt 
het mannetje terstond onze opmerkzaamheid door 
zijn zeer groeten kop en een soort gewei, als van 
een edelhert. Dit gewei wordt gevormd door de 
reusachtig ontwikkelde bovenkaken, waarmee hij 
aardig wat kracht kan uitoefenen. Aan deze gewei
achtige bovenkaken van het mannetje heeft de kever 
dan ook zijn naam te danken. Zijn onderkaken zijn 
penseelvormig, en dienen om de sappen, uit de 
schors der eikenboomen vloeiende, op te likken. 

Vliegend Hert (van ter zy.) 

In het begin van Juli legt het wijfje hare eieren 
in het hout der eikeboomen. De larve, die veel op 
die van den meikever gelijkt, doch heel wat grooter 
is, leeft in vermolmd eikenhout en groeit zeer lang
zaam, zoodat zij eerst na vijf jaren volwassen is, 
waarna zij zich verpopt in een tonnetje, ter grootte 
van een klein kippenei. In het zesde jaar komt de 
kever te voorschijn. Wanneer men omstreeks Juni 
de vermolmde en met mos begroeide //Stobben" 
doorzoekt, kan men menigen kever bemachtigen. 
In de vier weken, dat de kever rondvliegt, kan 
men hem overdag op de stammen der eikeboomen 
vinden, waar hij zijn voedsel zoekt. Toen we dan 
ook een eind het bosch in waren en de eiken 
talrijker werden, verlieten we den boschweg, om 
de stammen aan een nauwkeuriger onderzoek te 
kunnen onderwerpen. En zoo hadden we al het 
grootste gedeelte der boomen langs den weg onder-
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zocht, zonder iets te vinden, zoodat we begonnen 
te gelooven, platzak, of liever met leege doozen, 
thuis te zullen komen. Maar Fortuna was ons toch 
niet geheel ongezind: in een groepje jonge eiken 
vonden wij een zevental kevers, vier mannetjes en 
drie wijfjes. Aan een stammetje, vlak aan den weg, 
zagen wij het eerst, ongeveer een meter van den 
grond, een wijfje en een mannetje zitten. Nu de 
overige stammen onderzocht! En ja, een paar boo
men verder weer een paartje, die spoedig in de 
doos verdwenen waren. Ik had nog geen twee 
passen gedaan, om een naburigen stam te beschou-

Van Lorre. 

et volgende kan misschien dienen als een bij
drage voor hen die onderzoeken, of ook dieren 
verstand hebben, en hoeveel en wat ze wer

kelijk leeren kunnen. 
Eenigen tijd geleden kocht ik een blauwvoorhoofd-

amazone, die nu ongeveer 1^ jaar oud zal zijn. 
In den natuurstaat bootsen verscheidene vogels, 

verschillende geluiden na, dus het kan ons niet al 
zeer verbazen, dat deze „kunst" door den omgang 
met menschen ontwikkeld wordt. Wel zou men er 
zich in kunnen verdiepen, hoe het komt, dat vele 
sprekende vogels zoo juist een of ander woord te 
pas kunnen brengen, maar het is niet juist over 
deze eigenschap van onze papegaai, dat ik spreken 
wilde. Wel over een proef, die boven verwachting 
goed geslaagd is. Met inspanning en geduld hebben 
wij Lorre geleerd kleuren te onderscheiden. Hij 
kent er nu zes en is bezig de zevende (paars) te 
leeren. Het dier toonde reeds spoedig voorliefde 
voor sterk sprekende tinten, vooral geel en rood. 
Hield men iets, dat een van deze twee kleuren ver
toonde, voor de kooi, dan kwam hij er dadelijk op 
af en beproefde het met de poot te grijpen. 

Toen hij geheel mak was en uit de kooi kwam, 
legden wij wel eens een gekleurd lapje of kluwetje 
neer. Was het dof gekleurd of zwart, dan bleef 
het liggen. Op rood en geel stapte hij steeds met 
een soort van vreugdekreet af. Ook helder wit trok 
hem eenigszins aan, hoewel in veel mindere mate. 
Iets dergelijks had ik eens vroeger bij een kat ont
dekt, die geen roode doek kon zien, zonder er op 
te willen liggen. 

Ik besloot bij den vogel dezelfde proef te nemen, 
die ik toen tevergeefs had gedaan n.1. de kleuren 
te leeren onderscheiden, en ziist, het gelukte! Ik 

wen, of ik hoor achter mij iets vallen; ik kijk omr 

en twee mannetjes lagen op den grond. Zij 
hebben n.1. de gewoonte om, wanneer men hen 
nadert, en zij ons bemerken, zich te laten vallen. 
Aan één boom vond ik dus vier kevers, waarvan 
het eene mannetje bij meting eene lengte van 
precies 7^ cM. bleek te bezitten; de andere waren 
kleiner. 

Opgewekt zetten we onzen tocht voort en be
reikten spoedig den Soerenschen grintweg, die ons 
weer naar huis leidde. 

Apeldoorn, 30 Juni '98. G. 

begon met een geel, rood en wit lapje, wees iedere 
kleur afzonderlijk aan en noemde duidelijk den naam. 
Dit deed ik eenige keeren achtereen, steeds het 
lapje opnemende, dat ik bedoelde. 

Toen liet ik Lorre de vrije keus. Hij nam geel; 
ik zeide, hoe de kleur heette, Daarna gaf ik hem 
beurtelings rood en wit en nog dienzelfden dag kende 
hij deze drie kleuren goed, niet alleen met lapjes, 
maar ook met doosjes, kluwen wol, borstplaat, enz. 
Ik had gedacht, met nieuwe voorwerpen weer van 
meet af aan te moeten beginnen, maar dit was niet 
noodig, ik bemerkte daaruit, dat hij werkelijk aan 
de kleuren, niet aan de stof gedacht had. Nu was 
het moeilijkste gebeurd. Toen hij dit goed kon, 
zonder zich te vergissen, kwam er telkens iets nieuws 
bij. Nu kent hij geel, rood, wit, blauw, groen en 
zwart. Opmerkelijk is het echter, dat, als hem 
alle zes kleuren tegelijk worden voorgelegd, hij in 
de war raakt. Uit meer dan drie kleuren, kan hij 
niet de juiste kiezen, of hij moet al bijzonder goed 
gestemd zijn. 

Wij zijn nu weer met een nieuwen proef bezig, 
waarvan ik nog niet zeggen durf, of ze gelukken 
zal. Den eenen keer gaat het heel goed, den anderen 
volstrekt niet. Wij hebben een boek, waar zeer 
goede, gekleurde afbeeldingen van dieren in staan, 
honden, katten, duiven, enz., enz. Alleen de kat 
scheen hij te kennen, want toen ik hem dit plaatje 
eens liet zien, riep hij uit zich zelf: miauw. Een 
wandkalender, in den vorm van een papegaai, scheen 
hem bijzonder te bevallen. Hij kraamde er alles 
tegen uit, wat hem te binnen viel; „zoek Lorre, 
lekkers hebben ? Braaf. Lekkere Lor," en zoo al meer. 

Nu kent hij van eenige dieren de geluiden. Ik 
zocht een haan op en zeide ^kukeleku," Lorre her
haalde dit. Toen leerde ik hem met de poot aan
wijzen. Maakte ik nu hét geluld van den haan, 

Vernuftige Dieren. 


