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gebaseerd, wil het verwerkingsbedrijf rendabel kunnen werken.
De aanvoer van dit Inheemse hout is voor de Nederlandse papierindustrie bijzonder belangrijk. Er
dreigt namelijk een steeds groter wordend tekort aan
hout voor de papierfabricage in de gehele wereld,
zelfs in de traditionele houtproducerende landen. De
Nederlandse produktie van ten minste 70.000 m3 hout
over tien a vijftien jaar zal voor de grondstoffenpositie van de Nederlandse papierindustrie dan ook bijzonder belangrijk zijn, omdat daarmee een basis
wordt gelegd, waarop verder kan worden gewerkt.
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Van oudsher is de Veluwe een van de belangrijkste
bosgebieden van-ons land geweest. Eerst in de laatste honderd jaar echter werd dit gebied meer en
meer gemeengoed bij het hele Nederlandse volk. Pionierswerk op het gebied van herstel en behoud van
dit bosgebied Is verbonden aan de naam Schovenhorst, waar een van de belangrijkste arboreta van
West-Europa gelegen is. Schovenhorst is min of meer
identiek met de naam Oudemans, een naam die ons
niet alleen de figuren van dr. Th. C. Oudemans en zijn
echtgenote voor ogen haalt, maar daarnaast veel van
hun familieleden en voorgangers.
Het levend houden van de herinnering aan zijn familieleden, het te boek stellen van die herinnering
in het kleurrijke en kruidige kader van de Veluwe,
daarin toont Oudemans zich een meester.
Thans heeft hij ons vergast op een bloemlezing over
de Veluwe met de historie, de biologische rijkdom-

men, de belangrijke vondsten op archeologisch gebied, de geologie, de opbouw van het landschap, de
oude goed bewaard gebleven bosreglementen van de
maalschappen en de betekenis als jachtgebied van
deze streek.
Deze keer heeft hij die bloemlezing vol piëteit gegroepeerd om de figuur van zijn overleden zuster,
mevrouw J. J. Hacke-Oudemans, nog welbekend bij de
bosbouwers van Nederland.
Hij laat haar aan het woord en toont ons nog eens
haar warme 'belangstelling voor alles wat met de
Veluwe samenhangt. Met artistieke hand heeft hij
geplukt uit de rijkdom van een geliefd verleden. Men
mag dan ook niet verwachten dat hier alleen een
schat aan wetenschappelijke beschouwingen is ten
toon gespreid.
Voor wie de Veluwe bewondert en Schovenhorst
kent zal dit een boek zijn waarnaar hij steeds weer
terug zal grijpen.
J. F. Wolterson
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