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D w a r s over de Ve luwe. 
(.Vervolg van bis. 218). 

Te vijf uur zijn we de heide over en nemen rust 
in een open dennenbosch, waar een heldere, harde 
grintweg doorheen leidt en waar de fourage weer 
eens aangesproken wordt. Het is de weg naar 
Apeldoorn, die steeds klimt en bij afwisseling langs 
bosschen, laag hout en heide loopt. 

Op het hoogste punt genieten wij van een gezicht 
over geheel Gelderland, mag ik haast wel zeggen; 
in 't westen uren ver golvende heide, diep violette 
heuvelruggen en zwartachtige boschpartijen, die zich 
als donkere strepen aan den horizon voordoen. 

Het torentje en de molen van Garderen kijken 
ons weer brutaal aan, ditmaal lager boven den 
gezichteinder uitstekend, omdat wij zooveel hooger 
staan. Nu begint de kleur dan toch ook werkelijk 
zwakker te worden en zich fatsoenlijk met het 
verschiet te mengen. 

Er werd besloten den straatweg te volgen; een 
koude wind, die ons onaangenaam aandeed, woei 
over de vlakte; doch tegen zessen ging opze 
weg in een prachtige duistere laan van zware 
bladboomen over, waar de wind door de toppen 
ruischte en de temperatuur beter was. 

Wij hadden de Soerensche bosschen bereikt, maar 
op het zelfde moment komen we tot eene hatelijke 
ontdekking. 

Bezijden den weg, waar de bosschen dicht en een 
veelbelovend aanzien hadden, waren palen in den 
grond geslagen, waartusschen twee meter hoog 
gegalvaniseerd rasterwerk met prikkeldraad den 
doortocht verhinderde. 

Dikke rollen van dat gaas lagen op den grond 
gereed om het landschap nog meer te verfraaien, 
zoodat we ons haastten dergelijke onmogelijke 
wegen — kippenloop noemden mijne vrienden zoo'n 
weg — te ontvluchten. 

Wij verlieten dus met gezwinden pas den weg. 
sloegen tegen half zes den grintweg naar Hoog-
Soeren in en raakten in dichte dennenbosschen aan 
het dolen. 

Zonder doel kruisten wij boschwegen en dwaalden 
door loof- en naaldhout. 

Het was er heerlijk tusschen die dennestammetjes; 
een zacht mostapijt maakte het loopen onhoorbaar, 
slechts het kraken en knappen der doode takjes 
verbrak de stilte. Het was, alsof de lucht brak; 
want een helderder licht glipte door de naald-
kronen en sloop over het fluweelachtig mostapijt. 

Op zeker punt maaktemijn vriend mij attent op 
eenige dierlijke uitwerpselen, die zoo groot waren, 
dat zij noch van hazen of konijnen, noch van 
schapen of geiten konden zijn. Wij besloten er uit, 
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dat daar reeën geweest waren of misschien nog 
waren, doch zekerheid kregen we niet. 

Iets later deed zich hetzelfde voor, doch ditmaal 
was het wel degelijk versch gevallen mest, waardoor 
we onze oplettendheid verdubbelden en zoo voor
zichtig mogelijk voortwandelden. 

Eensklaps voel ik mij vrij onzacht bij den arm 
gegrepen, terwijl mij met een handgebaar het 
zwijgen opgelegd wordt. 

* Herten!" fluisterde mijn vriend, »ik zag ze gaan!'' 

Op hetzelfde oogenblik schiet een kudde van 
zes of zeven reeën, waarbij eenige zeer kleine, teedere 
diertjes, pijlsnel uit het kreupelhout van den heuvel, 
dwars den weg over en het dichte bosch in. Een 
oogenblik later nog twee, waarvan een donker-
kleurig exemplaar minstens de grootte van een ezel 
bereikte. 

't Was de eerste keer, dat wij zoo iets zagen en 
we gingen dus het bosch weer in, om ze zoo mogelijk 
nogmaals te zien te krijgen. 

Een geheele troep reeën had achter een heuvel de w\]k genomen. 

We keken en tuurden door de stammen maar 
zagen niets, dat op een ree geleek. 

„'t Was zeker verbeelding van je, ik zie niets," 
zeide ik, doch hij verzekerde ons stellig, dat hij 
een bruin beest had zien weghollen, veel grooter 
dan een geit. 

Zoo goed en kwaad als de stilte op dood hout 
in acht genomen kan worden, verlieten we het 
bosch en bleven staan voor eene heuvelhelling geheel 
met dun, kaal eikenhakhout begroeid. 

De top werd gekroond door een dennengroep, waar
heen we onze schreden wilden richten. 

De schoenen werden uitgetrouken en de grootste 
stilte in acht genomen; behoedzaam slopen wij 
verder, begunstigd door de dichte opeenhooping 
der ontelbare dennenstammetjes. 

Eensklaps zie ik een fijngevormden kop met 
twee wijd uitstaande ronde ooren, tusschen de 
zwarte stammen boven den grond uitsteken. Een 
geheele troep had achter een heuvel de wijk 
genomen, want telkens zagen wij koppen die zich 
vrij rustig boven den bodem vertoonden en lang
zaam verdwenen. We stonden doodstil achterstam
metjes op circa 50 meter afstand te loeren, doch 
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het knappen van een takje maakte een eind er aan, 
en de geheele kudde sloeg op de vlucht. 

Op een ander punt kregen we eensklaps een 
enkel dier in het oog, dat rustig op een open 
plaats liep te grazen. 

Het stond met zijn achterdeel naar ons toe, 
zoodat we beproefden, hem te naderen; gelukkig 
liepen we over zandbodem, doch fortuinlijker waren 
wij daardoor ook al niet. Op een steenworp afstand 
draaide sinjeur zich om en bleef ons met uitstaande 
ooren en opgeheven kop nieuwsgierig aanzien. 

Het was een groot dier en door het gemis aan 
eenigen maatstaf om hem heen, geleek het wel 
een volslagen licht bruin paard. 

Wij bleven staan, wuifden met zakdoeken en 

stokken en maakten zelfs bokkesprongen, doch dat 
alles scheen hem meer belang dan vrees in te 
boezemen; slechts toen we op hem aanrenden, 
stoof hij verschrikt met achterover geworpen nek 
het hout iu. 

Wij trokken de schoenen weer aan en beklommen 
te zeven uur den heuvel, waar weer rust gehouden 
werd. Onze pleisterplaatsen volgden elkander met 
kleinere tusschenpooz^ljien op, want we begonnen 
knapjes vermoeid te worden. 

Door een hoog opgaand loofbosch waar eene 
dichte bodemvegetatie van de boschbes, Vaccinium 
Myrtillus, zich als een aaneengesloten groen veld 
vertoonde, koersten we verder op Apeldoorn aan. 

Een troepje reeën verrasten wij eensklaps in een 
laagte met eikenhakhout; zij vluchtten onder het 
schaduwrijk loofdak der beukeboomen, waar zij in 

het geheimzinnig duister gedeeltelijk bleven staan, 
gedeeltelijk gingen liggen. 

Bij onze nadering toonden zij zich minder schuw 
dan ik dacht, en alleen zij, die eene liggende houding 
hadden, stonden op, doch bleven waar zij waren. 

De geheele troep keek ons na, tot we achter het 
hout verdwenen waren. 

Tegen half acht stieten we op twee meter hoog 
rasterwerk tusschen zware palen stevig bevestigd. 
De mazen, groot genoeg om hazen en ander klein 
wild door te laten, dienden ons als ladder en achter 
elkander wipten we over deze lastige hinderpaal heen. 

Recht voor ons uit in eene diepe inzinking van 
de heide lag Apeldoorn, fijn van kleur, circa twee 
kilometer van ons verwijderd. 

Met groote zelfvoldoening staarden we die plaats 
aan, want nooit hadden wij gedacht, dat we onze 
richting met het kompas, na die vele omzwervingen 
in de laatste uren, weer zoo gauw en goed zouden 
kunnen terugvinden. 

Door duistere dennenbosschen, waar eene heerlijke 
plechtige stilte onder de zwarte kronen ons als 't 
ware tegemoet kwam, namen we verder onzen koers 
op het eindstation, waar we steeds dalende te half 
negen wel zeer bestoven, doch niet zwaar vermoeid 
aankwamen. 
VE'fWoi.Gil}|z.l57. M. A. KOEKKOEK. 

Een troepje reeën onder de beuken. 
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