Boekbespreking
"Acht zwerfstenen uit het Gelders Landschap"; zo
aan de aquarel van Annebet Stam te zien, zowel van
noordelijke als van zuidelijke herkomst, is de intrigerende titel van het jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de "Stichting HetGeldersch Landschap".
De titel zou doen vermoeden dat het hier gaat om
een geologische verhandeling, maar de fleurige omslag wekt, terecht heel nadrukkelijk andere verwachtingen.
Het is een boek dat een aantal aspecten van het
provinciale natuurbeschermlngswerk belicht in verschillende facetten. De tekst is verdeeld in drie
hoofdmoten, te weten Bodem, Plant en Dier en de
Mens. Dat voor het laatste onderwerp maar even vijf
van de acht "zwerfstenen" zijn gereserveerd, ligt wel
voor de hand, want evenals overal elders in Nederland is ook in Gelderland de invloed van homo sapiens bijzonder groot en ingrijpend geweest. In tegenstelling tot veel, meer populaire boeken over de
natuur, is de tekst op sommige plaatsen wat men zou
kunnen noemen: "aan de pittige kant".
Men is vrij diep ingegaan op geologie, bodem, bodemgeschiktheid, onder andere voor verschillende
houtsoorten, waardoor dit boek, met name voor de
lezers van ons Bosbouwtijdschrift meer informatie
biedt dan gewoonlijk in dit genre wordt gevonden.
Aan de andere kant vragen we ons wel af of sommige van de "zwerfstenen" de gemiddelde begunstiger van de Stichting niet wat erg zwaar op de
maag liggen.
Bijzonder boeiend zijn ook de bladzijden, gewijd
aan historie en geschiedenis, waarbij met name over
het landgoed "Staverden", een van de meest interessante reservaten van de Stichting, veel wetenswaardigs wordt verhaald.
Veel bewondering heb ik ook voor de manier
waarop de auteur van het laatste hoofdstuk, "De financiering van het Geldersch landschap" zijn opdracht heeft behandeld. In de meeste gevallen krijg
je bij dergelijke beschouwingen begrotingen, jaaroverzichten van inkomsten en uitgaven, al dan niet in
tabelvorm voorgeschoteld, iets wat nu niet direct tot
lezen noodt. Van Oosten Siingeland heeft het echter
in licht verteerbare kost opgediend. We krijgen daarbij ook wat inzicht in de vele vormen van subsidies,
door wie en in welke mate verstrekt, die zo bitter nodig zijn om het beheer in Gelderse natuurgebieden
te doen reilen en zeilen.
De aandachtige lezer zal het niet ontgaan dat het
Geldersch Landschap bijzonder rijk is, rijk wel te
verstaan aan natuurschoon, maar dat wat de finan222

ciën betreft elke hulp van wie dan ook met graagte
zal worden aanvaard.
"Acht zwerfstenen uit het Geldersch Landschap"
werd uitgegeven onder redactie van D. J. G. Buurman, G. J. de Maret Tak, en P. N. Ruige. Het werd
gedrukt bij De Lange/van Leer, het zetwerk is van repro Poel en Co, de vormgeving van M. B. Lathouwers terwijl de tekeningen werden verzorgd door
Annebet Stam. De vele, meestal goed geslaagde
kleur- en zwartwit foto's, de reproducties en kaartjes
werden door verschillende medewerkers en instanties verzorgd en geleverd. Al met al een boek dat wat
betreft tekst, illustraties en verzorging een aanwinst
vormt voor de bibliotheek van de Geldersman...
H. Schimmel
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