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Boekbespreking

T. Edelman, 1974. Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kust-

strook. Rijkswaterstaatserie, nr. 14. Uitgave van Rijkswaterstaat, Di-

rectie Waterhuishouding en Waterbeweging, Den Haag, 84 pp., 11 fig.

Op aanvrage gratis verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat afd. Voorlichting,

Plesmanweg 1, Den Haag

Deze brochure is uitgevoerd in offset en verlucht met elf afbeeldingen

en kaartjes. De eerste helft van de publicatie is hoofdzakelijk geologisch geori-

enteerd en omvat het laatste deel van het Pleistoceen en het Holoceen. Hierin komt

de vorming van Nederland ter sprake, zonder dat nog van grote menselijke invloed

gesproken kan worden. Een aantal van de nieuwere theoriën wordt hiervoor tegen el-

kaar afgewogen of met elkaar gecombineerd. De auteur schroomt niet een aantal on-

zekerheden te noemen, waarmee nog verscheidene studies gevuld kunnen worden. On-

danks onze huidige hydrografische kennis zijn er nog vele vraagtekens wat betreft

de sedimentologie langs onze kust.

Het tweede gedeelte van deze publicatie is het eigenlijke historisch-geo-

grafische gedeelte. Het betoogt, dat juist door de menselijke activiteiten de “lage
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De schrijver is goed gedocumenteerd te werk gegaan. Achterin wordt ver-

wezen naar een honderdtal publicaties en bovendien was het waterstaatsarchief een

belangwekkende bron van informatie.

Het werk vind ik aan te bevelen voor lieden die actief zijn in milieu-

zaken, vooral wat betreft het landschap. Met dit verhaal achter de hand kan men

een indruk krijgen wat voor "natuurgebied" er voor verdere menselijke activiteiten

gespaard zou kunnen worden. Voorts is het wat betreft de kwartair-geologische zaken

instructief en overzichtelijk samengesteld voor beginners in deze materie.

Het werkje is puntsgewijs ingedeeld, wat de overzichtelijkheid ten goede
kont. Hieronder lijdt geenszins de trant van het verhaal. Het is een zeer lezens-

waardig geheel geworden.

A.C. Janse

landen” zijn ontstaan. Vooral de landbouw en de ontvening zijn hie naar ‘schrijvers
oordeel debet aan, Hij gaat uitvoerig op alle facetten hiervan in.


