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Van Eigen Bodem: 
over poesjeszand 
en katteklei 

BOEKBESPREKING 
Poesjeszand, katteklei, ossenbloed en de vingers van Hoeksema . Wie de aard
kundige betekenis van voorgaande te rmen niet kent en interesse heeft in 
de bodemkunde en geologie van Noord-Neder l and , doet er goed aan het boekje 
'Van Eigen B o d e m ' te bestel len, dat de Stichting Noorderbreedte heeft uitge
geven ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het door haar uitgegeven 
tijdschrift. In de handzame pocket staan een twintigtal beschrijvingen van 
bodemprofielen en - fenomenen die auteur Gerr ie Koopman de afgelopen jaren 
heeft gemaakt voor de rubriek 'Van Eigen B o d e m ' . Hij vat het begrip bodem 
daarbij op in de ruimste betekenis van het woord: het omvat a l ler le i fenome
nen die zichtbaar zijn in de bovenste meters van de ondergrond, v a r i ë r e n d van 
podzolprofiel tot l i jksilhouet. Door de losse schrijfstijl van de auteur lezen de 
stukjes tekst van steeds drie pagina's makkeli jk weg . Het boekje wijkt in opzet 
duidelijk af van zijn i l lustere inspirat iebron 'De Neder landse bodem in kleur ' 
van De B a k k e r en E d e l m a n - V l a m uit 1976. Waar zij de nadruk legden op een 
zeer gedetail leerde wetenschappeli jke beschrijving van de afgebeelde bodem
profielen, zoekt Koopman vooral naar 'het verhaal erachter ' . Hij gaat uit van 
profielen die, mees ta l tijdelijk, te zien waren op en rond het Drents Plateau en 
verhaalt daarbij over de link tussen bodemkarakter is t ieken, het landschap en 
haar bewoners . 

Af en toe gaat de auteur iets te ver in zijn pogingen om de tekst voor een 
breed publiek leesbaar te houden. Zo stelt hij s impelweg dat de laatste ijstijd 
wordt gekenmerkt door een ijzig toendrakl imaat , waar in in Noord-Neder l and 
dekzand werd afgezet dat uit de Noordzee was opgewaaid. Dit doet geen recht 
aan de heersende opvattingen over de complexiteit van kl imaat en afzettingen 
uit dit tijdvak. Daarnaast wekt het consequente gebruik van 'het ke i leem' enige 
irritatie op. De pakkende verteltrant en de prachtige foto's maken echter a l les 
goed. De uitgave wordt afgesloten met een handig verklarend woordenlijstje. 
Volgens de inleidende tekst is het boekje vooral bedoeld om interesse op te 
wekken voor aardkundige waarden in het a lgemeen en de link tussen bodem 
en landschap in het bijzonder. Daar is de schrijver mijns inziens bijzonder goed 
in geslaagd. A l met a l een pr ima keus en een kleine bl ikvanger op 
de boekenplank. 

Gerr ie Koopman, Van Eigen Bodem. Sporen van de tijd in de bodem van Noord-
Neder land . Uitgegeven door Stichting Noorderbreedte, Groningen. Te bestellen 
door € 8,- over te maken op rekening 37.33.929 t.n.v. Noorderbreedte in 
Groningen o.v.v. 'Van Eigen B o d e m ' . Mee r info: www.noorderbreedte .nl 
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