wat hij eigenlijk bedoelt en om
dat vervolgens beter uit te leggen. Een pijnlijk proces vaak, niet
per sé een identiteitscrisis, maar
waar soms wel een avondje goede wijn aan te pas komt. Na wat
heen een weer corresponderen
leidt dit wel tot een heel leesbare
en correcte tekst en heeft de auteur, na de eerste schrik, vrijwel
altijd wat geleerd. Ik dus ook.
Fred, mijn welgemeend hartelijke
dank.

kaanse vogelkers), over wilddichtheid op landschapschaal,
over het beleid en u, over het laten groeien van waardevol hout,
en over bos dat recreanten waarderen. Een van de hoofdstukken
heet: "Het bos bestaat niet". Dat
is mischien wel het meest essentiële essay, opdat een beheerder
goed bedenkt wat voor bos hij eigenlijk zélf wil. Hoe kan hij dat laten ontstaan? Gebruik de ideeën
uit de andere hoofdstukken!

In het boek staan bijdragen over
allerlei onderwerpen. Uiteraard
ook documentatie over Middachten en het beheer dat daar door
de graaf en zijn beheerders gevoerd is, met interviews en mooie
foto's, uitgezocht door een aparte beeldredactie. Maar verder
staan er in het boek vooral uitdagende verhalen ter inspiratie:
over het blessen van uw bos,
over genetische diversiteit, over
exoten, over betere strooiselkwaliteit door het gebruik van andere
boomsoorten (nee, geen Ameri-

Bij het begin van het redactiewerk had ik ook een eigen doelstelling. Enige jaren geleden is
het boek Geïntegreerd Bosbeheer uitgekomen, waar de graaf
heel lovend over was vanwege
de vele voorbeelden van bosbeheer die bezocht konden worden
met behulp van de topografische
kaartjes. Dat boek hebben de
meeste boseigenaren van het ministerie gekregen. Ons boek zou
een boek moeten worden dat iedereen "wil hebben". We zullen
het wel merken, Binnenkort wordt
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het gepresenteerd op een openbaar symposium tijdens een
KNBV vergadering op 31 oktober
te Avegoor/Middachten.
Na enige tips van buiten de redactie is Matrijs in Utrecht als uitgever aangezocht, met Sight
rentmeesters als co-uitgever.
Matrijs heeft veel ervaring met dit
soort uitgaven, vaak deels in de
ideële sfeer. Matrijs heeft bijvoorbeeld ook het bovengenoemde
boek bij het 100-jarig bestaan
van SBB uitgegeven. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben nu natuurlijk heel benieuwd hoe het
boek "zich rond zal vertellen". De
inhoud is prima gelukt, vind ik.
De redactie heeft er na heel wat
boeiende vergaderingen al een
gezellig, afrondend etentje op zitten. Één vraag kan niet meer beantwoord worden: Zou de graaf
het ook zo uitdagend geformuleerd hebben? Ik zie wel een
bemoedigende glimlach voor
me...

...-J

Een notabel domein; de
geschiedenis van het
Nederrijkswald
Bij uitgeverij Matrijs is onlangs het boek "Een notabel domein; de geschiedenis van het Nederrijkswald" verschenen. Het boek, geschreven door
Klaas Bouwer, beschrijft tweeduizend jaar regionale
bosgeschiedenis op basis van uitgebreid archiefonderzoek. De politieke economische en sociale
kanten van de bosbouw, de ontginningen en de
landgoederen worden uitvoerig beschreven. Ook

worden relaties gelegd met de ontwikkeling van de
bosbouw en het landschap in Gelderland en in het
aangrenzende Duitsland. Het Nederrijkswald is de
oude naam van het uitgestrekte bosgebied ten zuidoosten van Nijmegen. De heren van de Gelderse
Rekenkamer noemden het woud, waarover zij in de
periode van 1559 tot 1795 het beheer voerden, een
notabel domein. In de Romeinse tijd vormde dit bosgebied een geheel met het tegenwoordige Duitse
Reichswald en werd het "Het Heilige woud der
Bataven"genoemd.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, ISBN
90-5345-229-x. Het boek kost tot 1 januari 2004
€ 24,95, daarna € 29,95.
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