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AANKONDIGING 
 

Woorden over de wildernis  
Oude en nieuwe visies op de natuur 
 
In deze publicatie een ruime keuze uit eerder gepubliceerde verhalen en vele nieu-
we stukken. Is wildernis de nieuwe gedaante van de Nederlandse natuur? Is het 
denken revolutionair veranderd of is Nieuwe Wildernis slechts ketelmuziek, goed 
gekozen marketingtaal? 
Een boek met lofzangen op nieuwe en oude wildernissen. Messcherpe polemiek en 
verzoenende stukken. Met verhalen over het laatste oerbos, het Beekbergerwoud, 
dat toch niet het laatste blijkt te zijn: het Savelsbos in Limburg, beschreven door 
Bert Maes c.s., blijkt een oude wildernis die aan de publieke aandacht is ontsnapt. 
 
Wildernis: een woord dat nog niet zo lang geleden afschuw opriep. Te mijden woes-
tenij, uitsluitend geschikt voor kluizenaars en struikrovers. Grond om te cultiveren. 
Maar nu natuur zo goed als overal getemd is en de rijkdom aan flora en fauna ver-
dampt, lijkt het verlangen naar wildernis groter dan ooit. We zoeken sublieme erva-
ringen in weidse landschappen zonder mensen. Of de ontmoeting met een wild dier,  
levend of dood. Natuur moet onverwacht zijn, geen voorgeprogrammeerde ervaring 
langs wandelroute of bezoekerscentrum. Tegelijkertijd komt de natuur onze huiska-
mer in door de beeldenrijkdom van natuurdocumentaires en webcams. 
Wat verstaan wildernisliefhebbers onder wildernis? Welke betekenis heeft wildernis 
als gedachte binnen de Nederlandse natuurbescherming? Hoe kijken filosofen, bio-
logen, journalisten en schrijvers tegen wildernis aan? 
 
Teksten voor echte wildernisliefhebbers én voor allen die de wildernis met argus-
ogen bekijken. Voor wie wil nadenken over Nederlandse natuur in de 21e eeuw. 
Een boek zonder plaatjes.  Voor wie zich zelf een beeld wil vormen. 
 
Met bijdragen van o.a. Frits van Beusekom, Jori Wolf, Henny van der Windt, Koos 
Dijksterhuis, Kester Freriks, Bram van de Klundert, Bert Maes, Tracy Metz, Victor 
Westhoff en Koos van Zomeren  
Alle auteurs en inhoudsopgave zie:  
http://www.natuurmedia.nl/wp-content/uploads/2014/01/inhoudsopgave.pdf 
 
Titel: Woorden over de wildernis – oude en nieuwe visies op de natuur 
Rolf Roos, Frank Saris & Nico van der Wel (red.) 
Als e-book (ISBN 9789082043679) €6,99 
Als paperback (176 pag’s) (ISBN 9789082043655) € 29,95; voor leden natuurorganisaties € 19,95 
Verkrijgbaar o.a. via webwinkel http://www.soemer.nl/woorden-over-de-wildernis.html 
 
Inlichtingen  
Uitgeverij Natuurmedia: 06 51792979  
Contact met de auteurs: mail uw verzoek naar postbus@natuurmedia.nl 
Bert Maes (Savelsbos herontdekt): 030-2302804 (maes.dool@planet.nl) 
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