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M. J. M. Osse
Een beschouwing bij een zilveren professoraat in het orgaan van deze Stichting zou wellicht als ,,niet ter juister plaatse gepubliceerd" kunnen worden
opgevat, ware het niet, dat de beschouwing omtrent de hoogleraar, die deze
tijdspanne overbrugde, Professor Edelman geldt, zonder wiens benoeming te
Wageningen, nu 25 jaar geleden, er wellicht in het geheel geen Stichting
voor Bodemkartering zou hebben bestaan. Bovendien zouden door een terugblik, die uitsluitend op het professoraat gericht zou zijn, velerlei activiteiten
onberoerd worden gelaten, terwijl de persoon van Professor Edelman stellig
al te flets zou worden getekend. Het waren immers bepaaldelijk niet alleen
zijn wetenschappelijke verdiensten, noch louter zijn doceertalent, die hem
zijn betekenis verleenden; evenzeer zijn werklust, zijn snelheid van inzicht en
inventief vermogen vormden voorwaarden daartoe, terwijl zijn journalistieke
begaafdheid en een scherp gevoelvoor, wat tegenwoordig public relations genoemd wordt, in niet mindere mate daartoe bijdroegen. Een enkele blik i n de
hierachter gevoegde lijst van publikaties toont wel duidelijk aan, dat Professor Edelman niet alleen de wetenschappelijke wereld met zijn publikaties
wenste te bereiken, maar eveneens het meer algemene lezerspubliek. Deze
wil en gave om de wetenschappelijke stof te populariseren bleek vooral van
grote waarde in de begintijd van de Stichting voor Bodemkartering, toen
deze haar plaats in de landbouwwereld nog diende te veroveren.
Uit de lijst van promovendi, die eveneens aan dit artikel werd toegevoegd,
blijkt ten slotte hoeveel werfkracht het werk en de persoon van de hoogleraar
hebben gehad, want het is moeilijk denkbaar, dat een hoogleraar een kring
van zovele enthousiaste medewerkers zou kunnen opbouwen zonder het
scheppen van een sfeer van bezieling en inspiratie en zonder de onderzoeker
de wetenschappelijke eer te laten, die hem door zijn zelfstandig verricht
speurwerk toekomt.
Het is derhalve dit surplus van de hoogleraar, het op geestelijke capaciteiten gebaseerde leiderschap, dat hem boven de pure docent en onderzoeker
doet uitstijgen. Juist dit leiderschap bleek de voorwaarde te zijn tot oprichting en uitbouw van de Stichting voor Bodemkartering.
Van de andere kant echter is voor het volgen en begripen van de wetenschappelijke interesse van Professor Edelman in de richting van de bodemkunde d e voorgeschiedenis tot het hoogleraarschap en het hoogleraarswerk
zelve onmisbaar.
Edelman werd 29 januari l903 te Rotterdam geboren. Zonder de eerste
periode van het leven voor de verdere ontwiltkeling gering te achten, ving de
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wetenschappelijke zijde van deze ontwikkeling echter aan in 1924, nadat hij
in zeer korte tijd (1919-1924) het diploma van mijnbouwkundig ingenieur
aan de Technische Hogeschool te Delft had behaald.
Een ernstige ziekte voorkwam daarop het verkrijgen van een betrekking in
het buitenland. Niettemin was deze ziekte er de oorzaak van, dat Edelman
zich ,,tot wanhoop van zijn omgeving" met volle energie wierp op de beoefening van het piano- en schaakspel. Daarnaast verzamelde hij een kubieke
meter duinzand en ving aan, in het voetspoor van een tweetal vroegere Deutse hoogleraren, deze hoeveelheid minutieus aan een mineralogisch onderzoek te onderwerpen. Alle voorkomende bijkomstige mineralen werden daarbij zorgvuldig afgescheiden en microscopisch bepaald. Kwam dit eerste mineralogisch onderzoek jammer genoeg nimmer gereed, de daarbij gebruikte
werkwijze werd evenwel toegepast op de grondmonsters uit boringen in olievelden. Door toedoen van zijn leermeester Professor Grutterink werd hem
daartoe een opdracht verstrekt door de N.V. De Bataafsche Petroleum
Maatschappij. Dit geologisch gerichte onderzoek leidde weldra tot de eerste
publikaties over de verwantschap van sedimentgesteenten en de sedimentpetrografische provincies. Voor de moderne sedimentpetrologie zijn sedertdien beide begrippen van grote betekenis gebleven. De bepaling der sedimentprovincie immers vormt nog steeds het doelwit van elk mineralogisch
onderzoek.
Na vier jaar assistent voor mineralogie aan de Technische Hogeschool te
zijn geweest, werd Edelman benoemd tot conservator aan het in te richten
nieuwe Geologisch Instituut van de Gemeente Universiteit te Amsterdam.
Deze werkkring eiste zeer veel tijd en inspanning. Daar echter de Bataafsche
Petroleum Maatschappij door de eerste hoopvolle resultaten sterk geïnteresseerd bleef in het mineralogisch onderzoek van boorkernen, richtte Edelman
met subsidie van deze Maatschappij in de Copernicusstraat te Amsterdam
een eigen sedimentpetrologisch laboratorium in. Daar ook kreeg hij al spoedig zijn eerste leerling en eerste medewerkers in het nieuwe onderzoek.
Naast het onderzoek van boorkernen van de olieterreinen werden ook
monsters van boringen in het Tertiair van Nederland en oppemlaktemonsters van het Kwartair op zware mineralen onderzocht. Het onderzoek van
het Tertiair, dat samen met de huidige Wageningse hoogleraar voor Geologie, Bodemmineralogie en Sedimentologie, Dr. D. J. Doeglas, werd uitgevoerd, leidde tot nieuwe belangrijke inzichten in de verspreiding van mineraalassociaties. Daardoor werd de basis van de moderne sedimentpetrologie
gelegd, waaraan later door anderen nog slechts weinig werd toegevoegd.
Het onderzoek van het Kwartair, door Edelman zelf uitgevoerd, leidde
tot de herkenning van zes sedimentpetrologische provincies in het Nederlandse Kwartair. De resultaten werden verwerkt tot het proefschrift: ,,Petrologische Provincies in het Nederlandsche Kwartair", waarop Edelman op 27
september 1933 te Amsterdam met lof promoveerde.
Dat de mineralogische samenstelling van de oppervlaktelagen in Nederland niet alleen van geologisch-mineralogisch standpunt, maar ook voor de
agrogeologie en de bodemkunde interessant was, had voor Edelman zelve
grote gevolgen, want toen te Wageningen een opvolger voor ProfessorJ. van
Ihren gezocht werd, bleek slechts één mineraloog in Nederland zich intensiefmet de mineralogische samenstelling van de oppervlaktelagen in ons land
te hebben beziggehouden. Geheel dienovereenkomstig verscheen in oktober
1933 het volgende bericht in de Staatscourant:
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Op de voordrachten van Onzen Minister van Economische Zaken van 3 October 1933,
Directie van den Landbouw, No. 11582, Centraal Administratief Bureau;
Gelet op de artikelen 7, 14 en 16 der Wet van 15 December 1919 tot regeling van het
hooger landbouwonderwijs (Staatsblad No. 700) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 29 Juni
1925 (Staatsblad No. 283) ;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: met ingang van 1 October 1933
te benoemen tot gewoon hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen, om
onderwijs te geven in de mineralogie, de petrologie, de geologie, en de agrogeologie, Dr Ir
Cornelis Hendrik Edelman (geboren 29 Januari 1903) te Amsterdam.

Het betrof hier, zo kon men toenmaals te Wageningen in Landbouwhogeschoolkringen vernemen, een jong en energiek, begaafd geoloog-sedimentpetroloog, in wiens benoeming aan de Landbouwhogeschool men een wissel
op de toekomst getrokken zag.
Professor Edelman hield in 1934 zijn inaugurele rede over de mineralogische vraagstukken met betrekking tot de grond. Bovendien bleek, nadat hij
zich metterwoon te Wageningen gevestigd had, dat behalve de Landbouwhogeschool ook de Wageningse Schaakvereniging bij de benoeming welvoer,
daar het resultaat van haar eerste bord voortaan vrijwel zeker op een vol
punt kon worden gewaardeerd.
Waren dit de bevindingen bij de komst van Professor Edelman aan Wageningse zijde, van zijn kant vond hij in het laboratorium een kleine staf van
medewerkers, waaronder Ir. W. A. J. Oosting. Deze nu was een wat eigenaardig man, die het veld introk en studie maakte van landschap en bodemprofiel en in feite beoefende wat tegenwoordig veldbodemkunde wordt genoemd. Wordt Dr. Oosting thans met recht de eerste veldbodemkundige van
ons land genoemd, dit predicaat bezat hij indertijd nog allerminst, zodat het
vormen van een juiste mening omtrent Oostings werk één van de eerste taken
van de nieuwe hoogleraar werd. Professor Edelman noodde daartoe Professor
Heinrich Stremme uit Dantzig naar Wageningen voor een excursie, die tezamen met Oosting en hemzelf zou worden gehouden.
,,Was Oosting geleistet hat, gehort zum Besten und Grundlichsten was ich
bisher in der Bodenkunde kennen gelernt habe", aldus luidden de woorden
waarmee Professor Stremme van zijn mening omtrent Oosting en diens werk
blijk gaf. O p grond van deze toenmaals zeer gezaghebbende beoordeling kon
Professor Edelman zich op zijn beurt achter Oosting stellen en aandacht
vragen voor diens werk.
Behalve deze erkenning van Oosting had de benoeming te Wageningen
ook op ander gebied, zowel voor hemzelf als voor de Landbouwhogeschool,
haar consequenties. Want daar Professor Edelman noch van huis uit, noch
door de aard van zijn studie aan landbouw en landbouwwetenschap gelieerd
was, kon het niet anders of uit de wisselwerking van sedimentpetrologie en
geologie enerzijds en landbouwkunde anderzijds, moest zich een gewijzigd en
aangepast denkpatroon ontwikkelen. Zoals zo dikwijls had ook hier het contact tussen een wetenschap en een niet speciaal daartoe geschoold, maar intelligent en praktisch mens, heilzame en verfrissende gevolgen. Zo toonde
Professor Edelman, ongetwijfeld mede ten gevolge van zijn geologische opleiding, een grote interesse voor de ruimtelijke verbreiding van de verschijnselen, wat er ten slotte toe leidde, dat aan de chemische en biologische wegen,
waarlangs de bodem tot nu toe benaderd werd, een nieuwe, ruimtelijke en
meer geomorfologische benadering kon worden toegevoegd. Van de andere
kant liet de nieuwe agrarische omgeving het werk van Professor Edelman
evenmin onberoerd. Weliswaar bleef de interesse in de mineralogie van de
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kwartaire afzettingen in Nederland onverflauwd, hetgeen blijken moge uit de
samenvattingen, die hij over het onderzoek van zijn leerlingen en
medewerkers publiceerde, maar in het eigen werk trad allengs de mineralogie van de bodem en de invloed van de samenstelling van de aardkorst op de
bodem en het planten- en dierenleven toch meer en meer op de voorgrond.
Een van zijn eerste promovendi, de huidige Professor Dr. F. A. van Baren,
behandelt in zijn proefschrift bijvoorbeeld het voorkomen van kalihoudende
mineralen in de Nederlandse gronden. Dit alles wil echter niet zeggen, dat
het sedimentpetrologisch werk van Professor Edelman nu tot staan kwam. ZO
bleek het onderzoek van de zandfractie alleen weldra niet meer voldoende en
spoedig werd overgegaan tot het röntgenologisch kleionderzoek, waarbij hij
temijde gestaan werd door Dr. Favejee. Niet alleen Nederlandse, maar ook
tropische gronden werden in het onderzoek betrokken. Een serie publikaties,
zowel over de bouw van de kleimineralen als over het belang van de Meimineralen in de grond, volgden in de jaren 1935 tot 1940. Het belang van de:
ijzermineralen in de bodem was aanleiding dit onderzoek te entameren.
Het intensieve mineralogisch onderzoek van de bodemlagen van Neder-,
land bracht hem vervolgens tot nadere bestudering van de geologie van deze
lagen. Vooral de loess en de kryoturbate verschijnselen werden uitvoerig
onderzocht en opnieuw werden vele studenten enthousiast gemaakt voor.
deze problemen. Een van deze leerlingen, de huidige Gentse Professor Dr. R..
Tavernier, zette deze onderzoekingen in België voort, waardoor een meer
regionaal overzicht binnen bereik kwam.
Dit leidde tot een nauwe samenwerking op kwartair-geologisch gebied, een
samenwerking welke zich later op bodemkundig gebied zou voortzetten.
Uit deze periode voor de oorlog dateert tevens Edelmans kennismakuig
met de tropen. Het eerste contact met de bodemkunde van deze gebiedenvond plaats in 1936, toen met een viertal Wageningse studenten en vier pas,
afgestudeerden een studiereis naar het voormalig Nederlands-Indië werd gemaakt. Daaruit resulteerde het in 1941 verschenen werk: Studiën over de
bodemkunde van Nederlandsch-Indië.
'
Een aantal andere publikaties van zijn hand, sommige in samenwerking
met anderen, over tropische bodemkundige problemen, getuigt van zijn
grote belangstelling voor deze specifieke tak der jonge bodemwetenschap.
De hele ontwikkeling van het werk van Professor Edelman op sediment-,
petrologisch gebied, waarbij het regionale beeld nimmer vergeten werd, als*
ook van zgn geologische onderzoekingen van het Pleistoceen leidde logischer-.
wijze tot het geologische onderzoek van de holocene afzettingen. Al deze
onderzoekingen gingen op hun beurt weer in bodemkundig onderzoek over.
De resultaten van de bodemkundige kartering van het holocene deel van.
Nederland, een werk dat onder leiding van Professor Edelman werd opgezet,
waren van zo groot geologisch belang, dat een herziening van de ~eologische
Kaart van Nederland hierdoor in niet geringe mate werd gestimuleerd.
Deze gang van sedimentpetrologie over mineralogie van het Tereair,.
mineralogie van het Kwartair, bodemmineralogie, geologie van het Pleisto-.
ceen~geo.logie van het Holoceen naar bodemkunde was, wetenschappelijk.
gezien, met alleen mogelijk, maar ook volkomen natuur-ijk. Dit wil echter
met
dat de bestuurslichamen, die de jonge
in nieuwe
O%ani~?torlschevo~men
moesten vastleggen, deze evolutie aanvankelijk even
vislonm en geestddtig konden volgen. Er was derhalve ten behoeve van de
levenskansen en de verwezenlijking van de nieuwe denkbeelden van Pro4
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fessor Edelman, ,,strijd en argumentatie" noodzakelijk. Bodemkartering
immers was een jong vak, waarvan aanvankelijk nog slechts weinig en moeilijk te beoordelen resultaten ter tafel lagen en waaraan bovendien de outsider
ternauwernood voldoende houvast had om de portee te kunnen vatten of
daarop een standpunt te kunnen baseren of te wijzigen. Derhalve werden
Professor Edelman en Dr. Oosting, later bijgestaan door de huidige directeur
van de Stichting voor Bodemkartering, Dr. F. W. G. Pijls, instede van rustig
samenwerkende collegae, vaak noodgedwongen ,,argumenterende en samenspannende strijdmakkers", die de degen van hun enthousiasme en overtuiging moesten kruisen met die van de onwetendheid en het scepticisme der anderen. Men kende hier te lande weliswaar enigszins het werk van de Duitse
hoogleraar Heinrich Stremme, maar men was onbekend met de grondslagen
der bodemkartering en profielstudie en men schatte, mede hierdoor, het werk
door eigen landgenoten verricht, te laag.
Niet onvermeld mag blijven, dat in deze tijd kon worden voorkomen, dat
bodemkartering en dus ook de latere Stichting voor Bodemkartering zou ressorteren onder de afdeling Geologische Kaart van de Geologische Stichting,
dus onder het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Ontstaan en geschiedenis van de Stichting voor Bodemkartering zouden in
d e oude opzet stellig volgens een geheel ander patroon zijn verlopen, waaruit
ten overvloede blijken moge hoe belangrijk het is geweest, dat Professor
Edelman na zijn benoeming zo zeer openstond voor de fundamentele en
praktische problematiek van de landbouw.
Hierdoor werd het mede mogelijk de bodemkartering uit de geologische in
de landbouwsfeer te trekken, nota bene door een mijnbouwkundig ingenieur.
Voor d e jonge wetenschap was het derhalve een zware slag, dat zij in 1942,
op het hoogtepunt van haar strijd voor erkenning, door de dood van Dr.
Oosting getroffen werd. Door zijn dood immers ontviel de bodemkunde een
schitterend talent en de bodemkartering in Nederland leek een verloren zaak.
Dr. Oosting had slechts een klein gedeelte van zijn enorme kennis gepubliceerd en bovendien nog weinig gelegenheid gehad leerlingen te vormen. De
jonge wetenschap was i n feite afhankelijk geworden van de persoonlijke herinneringen, die Professor Edelman en Dr. F. W. G. Pijls, destijds leraar aan
de R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool te Didam, aan de opvattingen en
methoden van Oosting bewaarden. Professor Edelman werd daardoor genoodzaakt vrijwel alleen het pleit voor de moderne bodemkunde en bodemkartering te voeren.
Hoopgevend evenwel was de instelling van een departementale commissie
in datzelfde jaar, waarin onder meer zitting kregen Ir. G. Veenstra, Ir. A. W.
van de Plassche en Dr. M. J. Boerendonk. De commissie kreeg tot taak een
oordeel uit te spreken of bodemkartering voor ons land zin had en zo ja, hoe
deze dan moest worden georganiseerd.
De instelling van deze commissie hield uiteraard op bestuurstechnisch niveau een belofte in omtrent een bevestigende uitspraak over het praktische
belang van de bodemkunde. Een nieuwe hindernis echter, nu van politielte
aard, vooraleer Professor Edelman metterdaad als directeur van het nieuwe
Instituut voor Bodemkartering kon optreden, was de eis, die de toenmalige
Directeur-Generaal van de Landbouw stelde; een eis, diejn het kort hierop
neerkwam, dat Professor Edelman het geven van zijn colleges diende te hervatten, daar anders van een benoeming geen sprake zou kunnen zijn. Het
moest 1945 worden, voordat deze eis, die op de Duitse bezetting steunde,
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door het verdrijven van de Duitsers en de bevrijding kon worden achterhaald.
Het rnin of meer ,,nomadischey'bestaan, dat Professor Edelman gedurende
de laatste jaren van de oorlog noodgedwongen leiden moest, betekende echter
niet, dat de ontwikkeling van bodemkunde en bodemkartering tot staan was
gekomen, noch dat hij zelve daarmede geen contact meer onderhield. Als gevolg immers van het vluchtig lezen van een brief van de directeur van de
Cultuurtechnische Dienst kwam de kartering in de Bommelerwaard tot
stand. Het verzoek in de brief behelsde namelijk, dat Professor Edelman b i
deze kartering ,,slechtsmbehulpzaam zou zijn, terwijl uit het schrijven een
geheel eigen opdracht begrepen werd. De kartering werd dan ook zeer en- i
thousiast en persoonlijk aangepakt en de eerste resultaten konden spoedig
worden gemeld. Deze waren bovendien zo duidelijk en overtuigend, dat de '
Cultuurtechnische Dienst eigenlijk met vreugde over het misverstand heen- '
stapte en het werk en de gevolgde methode van Professor Edelman welwil- I
lend ging steunen.
Dit verzoek van de Cultuurtechnische Dienst bereikte Professor Edelman
weinige dagen na een grote razzia onder de Wageningse studenten door de
bezettende macht, welke razzia vele studenten uit hun studiestad verdreef, /
waardoor een eind werd gemaakt aan hun regelmatige arbeid aan de LandI
bouwhogeschool.
Onder deze omstandigheden kwam het verzoek als een teken des Hemels. /
Er was nog slechts weinig wat Professor Edelman bond aan zijn plicht als
hoogleraar, terwijl ook de leerlingen met graagte de kans aangrepen om in de \
afgelegen en veilig lijkende Bommelerwaard interessant en nuttig werk te
verrichten. En zo duurde het niet lang of een schare van jeugdige en geestdriftige medewerkers maakte een aanvang de Bommelerwaard bodemkundig
in kaart te brengen.
was l
Interessant en bepaald typerend voor de toenmalige ~orlo~ssituatie
wel, dat ondanks de gememoreerde tegenwerking van de Directeur-Gene- 1
raal, samenwerking op lager niveau, met name met de directeuren van de
departementale afdelingen voor tuinbouw (Ir. A. W. van de Plassche) voor
Grond- en Pachtzaken (Dr. M. J. Boerendonk) en van de cultuUrtechnische
Dienst (Dr. F. P. Mesu) zeer goed, zelfs financieel, mogelijk bleek. Zo werden
bijvoorbeeld de vergoedingen voor ,,ondergedokenMstudenten betaald door
de Cultuurtechnische Dienst; de Dienst voor Grond- en Pachtzaken nam de
overzichtskartering 1 : 25.000 door K. J. Hoeksema voor haar rekening, terwijl het tweetal werkzame arbeiders het loon van de ~ ~ ~ d b ~ ~ ~
ontving. Door deze samenwerking gelukte het zelfs de kartering onder leiding
van een ,,ondergedoken" hoogleraar voor het grootste gedeelte tegen het
einde van de oorlog gereed te krijgen.
De kartering van de Bommelerwaard heeft reeds lang voor het gereedkomen van kaarten en tekst een grote invloed uitgeoefend op allerlei opvattingen betreffende de bodem en het bodemgebruik in Nederland, Ook heeft
het werk velen gewonnen voor het standpunt, dat de bodemkartering in Nederland aanspraak kan maken op een belangrijke plaats in het landbouwkundig ~nderzoek.Zo kon de Bommelerwaard het oefenterrein en de leerschool
worden voorde jonge generatiebademk~ndi~en,
zonder wier ervaring van een
officiëlebodemkartering Van Ons land in 1945 geen sprake had kunnen zijn.
De Bommelerwaard is dan ook de bakermat van de bodemkartering van
Nederland geworden. Daar werd de methode van het geleidelijk ontwikkelen
van de legenda beproefd. De nauwe betrekking tussen landschapsvormen en
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Sectie Nederland der Internationaal Bodemkundige Vereniging, tijdens de tweede wetenschappelijke bijeenkomst te Wageningen op 24, 25 en 26 september 1936. Men merke
onder meer op proressor Edelman (knielend rechts), Dr. Oosting en de huidige professor
Dr. van Baren (in de kuil), de huidige directeur van dc Stichting voor Bodemkartering
Dr. Pijls en Dr. Crommelin (gehurkt achter de kuil).
Netherlands section o j the International Soil Science Socieb; during the secotzd scierlt$c meeting at
Wageningen on 24, 25 and 26 sefitember 1936. Notice amon,q others professor Edelman (kneelzng at the
right); Dr. Oosting and Dr. van Baren, at ~reserztprofessor of Soil Science at the Utrecht u'riizlerszlv (zn
the j0roJile Pit); Dr. Pijls, at firesent director o f [he Netherlaf~dsSoil S Z L ~ UInsiitute,
FJJ
and Dr. Crotnm d i n (sqzratling behind /he b i t ) .
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bodemreeksen, destijds zo karakteristiek voor het werk van de Stichting voor
Bodemkartering, werd in de Bommelerwaard vastgesteld en zowel landschappelijk als landbouwkundig beproefd. De rijke oogst aan archeologica werd
aanleiding te streven naar de archeologische inventarisatie van de karteringsgebieden, waarmede de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zowel als de Stichting voor Bodemkartering zoveel eer inlegden. Ook
werd in de Bommelerwaard de studie van de perceelsnamen en de percelering ter hand genomen, terwijl het tevens duidelijk werd, dat de bodemkartering het niet zou kunnen stellen zonder geschoolde hulp op het gebied van
de landschapsgeschiedenis.
Tenslotte werd in de Bommelerwaard het grote nut ontdekt van de grondboor. Deze ontdekking was van eminent belang, daar in den vervolge het
tijdrovend graven van profielkuilen nog slechts voor een inzicht in de aard
van het bodemtype nodig was, terwijl de verbreiding van het type met de
grondboor op eenvoudige en betrekkelijk snelle wijze kon worden bepaald.
Door het gebruik van de grondboor kon eerst met recht de eigenlijke kartering op gang komen.
De spectaculaire resultaten door Professor Edelman en zijn medewerkers
in de Bommelerwaard behaald, trokken dan ook een groot aantal bezoekers,
die allen zeer onder de indruk van het gepresteerde kwamen. Mede dank zij
deze overtuigende resultaten kwam de eerdergenoemde in 1942 ingestelde
commissie in 1944 tot d e conclusie, dat bodemkartering voor Nederland belangrijk was en dat daarvoor derhalve een instituut zou moeten worden opgericht. Na de hierboven beschreven moeilijkheden kwam het instituut onder
de directie van Professor Edelman als Stichting voor Bodemkartering in
augustus 1945 tot stand.
Behalve de kartering in de Bommelerwaard werd in de oorlogsjaren door
Dr. Pijls begonnen aan een kartering van de gemeente Didam, terwijl Dr.
W. J. van Liere in 1943 met de kartering van het Westland een aanvang
maakte. Ook deze karteringen bleken succesrijk en genoten veel bijval.
Van grote invloed op deze eerste successen van de bodemkartering was ongetwijfeld het feit, dat grond en landschap - wat nimmer voordien in die
mate voorkwam - door mensen met een geschoolde wetenschappelijke ontwikkeling en getrainde ogen werd onderzocht, waardoor de vondsten en ontdekkingen, ook op gebieden, die ver buiten de sfeer van de landbouw gelegen
waren, regelmatig konden worden vermeld.
Hoe raak ook met de nieuwe methodiek in de roos was geschoten, bleek
bovendien eerst goed na de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering. Het algemene politieke klimaat in ons land was immers gunstig, daar
a!lerwegen een grote behoefte bestond aan inventariserende kennis en overzichtelijk statistisch materiaal, zonder welke de voorgenomen politiek van
planning en economische en sociale leiding tot mislukking zou zijn gedoemd.
De nieuwe Stichting nu was een instituut, dat dergelijk materiaal leverde,
zodat reeds vanaf het begin door verschillende overheidsinstanties belangstelling werd getoond en het aantal opdrachten zich telken jare uitbreidde.
Daarnaast werd op wetenschappelijk bodemkundig terrein de taak van de
Stichting steeds veelomvattender.
I n deze tijd bleek ook meermalen de grote waarde, die Professor Edelman
aan de landbouwkundige toepassingen van de karteringen hechtte. Naast de
bodemkaarten werden regelmatig bodemgeschiktheidskaarten vervaardigd,
waarbij bleek, dat deze afgeleide kaarten voor diverse niet-bodemkundig ge7

schoolde instanties beter leesbaar en van meer direct belang waren dan de
veelal meer fundamentele bodemkaarten. Dat voorts het professoraat te
Wageningen en de directie van de Stichting voor Bodemkartering in één
hand lagen, was er ongetwijfeld mede de oorzaak van, dat ook de na-oorlogse
generatie studenten door de jonge wetenschap kon worden geboeid, zodat
vooral de zich uitbreidende Stichting voor Bodemkartering steeds heeft kunnen profiteren van een ruim aanbod van jonge geestdriftige ingenieurs, die
zich niet zelden - en dit moge blijken uit de bijgevoegde lijst van promovendi - wisten te onderscheiden.
Voor de ?,hoogleraar" en voor de vorming van een wetenschappelijke
bodemkundige school was dit enthousiasme van de leerlingen uiteraard onontbeerlijk. Maar niet minder belangrijk, met name voor de uitvoering van
het werk van de Stichting voor Bodemkartering, was het initiatief, nu van
haar ,,directeur", tot de scholing van haar middelbaar personeel door middel
van de cursussen veldbodemkunde. Vele van deze mensen, die in de meeste
gevallen met de praktijk van de landbouw van huis uit vertrouwd waren,
waren niet zelden na enige jaren, dank zij deze cursussen en de praktijk in
het veld, zodanig bekwaam, dat hen geheel zelfstandig werk kon worden toevertrouwd. Deze cursus bleek bovendien een zo groot succes, dat zij weldra
tot personeel van andere diensten moest worden uitgebreid.
Bij zoveel successen en zoveel steun van zovele medewerkers kon het niet
uitblijven of de faam van Professor Edelman moest ook tot buiten onze grenzen doorklinken. Zo honoreerde de Universiteit van Gent op 14 oktober
1946 zijn werk door hem het Eredoctoraat te verlenen. Ook de Food and
Agricultural Organisation of the United Nations schatte de deskundigheid
van Professor Edelman hoog. Als lid van een technische commissie van deze
organisatie verbleef hij in 1947 ruim twee maanden in Polen om verslag uit
te brengen omtrent de agrarische produktieomstandigheden in dat land. Men
krijgt een indruk van zijn enorme werkkracht, indien men de periode 19461
1947 nader beschouwt. In die tijd was immers Professor Edelman behalve
hoogleraar en directeur van de Stichting voor Bodemkartering ook Rector
Magnificus van de Landbouwhogeschool, terwijl hij daarnaast zijn contacten
met het buitenland bleef onderhouden. In de jaren 1947 en 1948 bezocht hij
o.m. Engeland, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje, waar hij excursies en
vergaderingen bijwoonde en wetenschappelijke voordrachten hield. Hij werd
te Madrid Ereraadslid van de Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. In 1949 nam hiJ deel aan het U.N.0.-congres in de Verenigde Staten te
Lake Success als lid van een delegatie van de Nederlandse regering. Hij werd
benoemd tot voorzitter van de heropgerichte Internationale Bodemkundige
Vereniging en werd belast met de organisatie van het IVe Internationale
Bodemkundig Congres, dat in 1950 te Amsterdam zou worden gehouden. In
het kader van dit congres publiceerde hij een Voorlopige Bodemkaart van
Nederland (schaal 1 : 400.000), maar meer nog dan door dit werkstuk werd
de internationale bodemkundige wereld getroffen door de grote groep jonge
bodemkundigen, waarmede hij naar voren trad; medewerkers, die vooral
tijdens de gehouden excursies vele bewijzen van grote bekwaamheid aflegden. Deze groep jongeren is destijds afgestudeerd met als keuzevak Agrogeologie. Het was dan ook een grote eer en voldoening voor professor Edelman, dat bij de laatste reorganisatie van het Hoger ~andbouwonderw~s
,,de
Bodemkunde" als een zelfstandige richting werd ingesteld.
Ook het Ve en VIe Internationale Bodemkundig Congres, respectievelijk
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in 1954 te Leopoldvjlle (Belgische Congo) en in 1956 te Parijs gehouden,
werden door Professor Edelman bezocht. O p het Ve Congres, het eerste, dat
in de tropen plaatsvond, was Professor Edelman opnieuw één van de centrale
figuren, terwijl tijdens het VIe Congres verschillende van zijn medewerkers
zelfstandig op de voorgrond traden. I n 1950 nam hij deel aan de FAO-conferentie betreffende Land Utilisation te Colombo (Ceylon). Aansluitend verbleef hij geruime tijd i n India en Pakistan en bezocht op uitnodiging van de
Perzische regering Iran. I n het voorjaar van 1952 bezocht hij de landen Syrië, Irak en Pakistan.
Professor Edelman verwierf voor zijn baanbrekend sedimentpetrologisch
en geologisch werk te Brussel het Erelidmaatschap van de Société Belge de
Géologie, terwijl hem in 1953 door het Koninklijk Nederlands Geologisch en
Mijnbouwkundig Genootschap de Van Waterschoot van der Grachtmedaille
werd uitgereikt. Uit erkenning voor zijn grote verdiensten werd hij in datzelfde jaar door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot ridder in de orde
van de Nederlandse Leeuw. Op uitnodiging van de Iraakse regering bezocht
hij in 1954 Irak. Met dit land was reeds eerder contact verkregen, hetgeen
ertoe leidde, dat aan een oud-leerling de leiding van het bodemkundig werk
in dat land werd toevertrouwd. I n aansluiting op het Ve Internationaal
Bodemkundig Congres bezocht hij in 1954 Zuid-Afrika, terwijl hij in 1955
voor de FAO andermaal een reis naar Indonesië ondernam. Tevens bezocht
hij in datzelfde jaar de FAO-conferentie te Rome. In 1956 was hij lid van de
Nederlandse delegatie, die te Lissabon deelnam aan de bijeenkomst van het
Subcornmittee on Land and Water-Use of the European Committee of Agriculture. Op Amerikaanse uitnodiging bezocht hij in 1957 voor overleg de
Atlantische en Caraïbische kustgebieden. Behalve in de rapporten, die
Professor Edelman van vele van deze bezoeken uitbracht, werden zijn bevindingen, blijkens de hierbij gevoegde literatuurlijst, in verschillende artikelen
neergelegd.
De contacten met enkele landen bleken zelfs zo krachtig, dat door zijn bemoeiingen jonge Nederlandse bodemkundigen op uitnodiging van de regeringen in die landen aan het werk konden gaan, terwijl omgekeerd studenten
uit die landen te Wageningen de colleges in de bodemkunde kwamen volgen.
Contacten van andere aard met het buitenland werden onderhouden door
middel van zijn corresponderende lidmaatschappen van de Académie Française dYAgriculturete Parijs.

- ,,Het betere is de vijand van het goede." - Dit adagium, van Professor
Edelman zelve en door vele van zijn leerlingen tot lijfspreuk gekozen, bevat
uiteraard ook voor zijn chroniqueur voldoende inhoud en waarheid om de
lezer ervoor te waarschuwen, dat deze notering van zijn werkzaamheden,
reizen en onderscheidingen geen uitputtende, alles registrerende opsomming
beoogt te zijn, maar veeleer een poging om met behulp van betrekkelijk willekeurige data een indruk te geven van de terreinen van actie. Is deze opsomming derhalve niet uitputtend, de weergegeven bezigheden - de toeloop van
studenten, de uitbreiding van de Stichting voor Bodemkartering, het onderhouden van de vele internationale contacten - waren voor Professor Edelman
echter uitputtend genoeg, om hem in 1955 tot het verzoek te doen besluiten
om van de functie van directeur van de Stichting voor Bodemkartering te
worden ontheven. Deze ontheffingwerd hem onder grote dankbetuiging van
vele zijden op 1 april van dat jaar verleend. Zijn oudste leerling na Dr.
9

Oosting, Dr. Pijls, volgde hem als directeur op. Professor Edelman werd
benoemd tot wetenschappelijk adviseur, waardoor de band met de Stichting
voor Bodemkartering bleef bestaan. Dat deze functie van wetenschappelijk
adviseur bepaaldelijk niet als een epitheton ornans dient te worden opgevat
moge blijken uit het feit, dat het op schrift stellen van de resultaten, die bij
de kartering van de bodemkaart van Nederland op schaal 1:200.000 (Nebo)
werden verkregen, in zijn handen ligt. Ondanks dit vrij grote werk bleef
toch voldoende tijd beschikbaar voor eigen speurwerk. Tezamen met zijn
vrouw Dr. A. W. Edelman-Vlam verrichtte hij veel onderzoek op agrarischhistorisch en historisch-geografischterrein, waarvan de resultaten, met name
de geschiedenis van zijn woonplaats Bennekom, inmiddels voor publikatie
gereed zijn.
Terugziende op de wetenschappelijke loopbaan van Professor Edelman
kunnen ,,voorlopig" een tweetal fasen worden onderscheiden. De eerste,
waarin vooral de sedimentpetrologie, mineralogie en geologie de onderwerpen van studie vormden, culmineerde in zijn promotie en benoeming tot
hoogleraar te Wageningen (1933).
De tweede fase wordt gekenmerkt door onderzoekingen op geologisch en
vooral bodemkundig terrein. De hoogtepunten van deze periode worden op
nationaal gebied gevormd door zijn benoeming tot directeur van de Stichting
voor Bodemkartering (1945) en internationaal door het IVe ~nternationale
Bodemkundig Congres te Amsterdam (1950), waar Professor Edelman met
een grote groep jonge bodemkundigen voor het forum van de internationale
bodemkundige wereld trad.
Tussen aanhalingstekens werd hierboven het woord ,,voorlopig" geplaatst.
Want, indien de voortekenen niet bedriegen, zal wellicht het terrein van de
historische geografie, dat thans zijn volle belangstelling heeft, als derde fase
aan zijn zo rijke wetenschappelijke carrière kunnen worden toegevoegd.
Duidelijk immers is wel, dat deze carrière nog geenszins ten einde is, hetgeen
evenmin het geval is met de waardering, die hem nog regelmatig ten deel
valt. Dit komt wel zeer sterk naar voren uit het feit, dat bij het ter perse gaan
van deze beschouwing bekend werd, dat de Afdeling voor de Wis- en Natuurkundige wetenschappen der Koninklijke Nederlandse Akademie voor
Wetenschappen te Amsterdam Professor Edelman in haar buitengewone
vergadering van 26 april 1958 tot gewoon lid koos en op deze keuze de Koninklijke goedkeuring verwierf.
Afgesloten juli 1958
The scientific career of Professor Dr. Ir. C. H. Edelman (born 29 JanuarY
1903) may be divided roughly into two periods. The first one running from
1924, the year of his qualification as a mining-engineer at the ~echnical
University at Delft, til1 1934, the year he took bis Doctor-degree with
honours, followed by his appointment to Professor at the Wageningen Agrlcu!tural University. This period was dedicated to sediment-petrol~glcal~
mineralogical and geological research. The second period from 1934-1955
was characterized by geological and especially soil scientific activities, culmnating nationally in the appoktment to the directorship of the ~etherlands
Soil Survey Institute and internati~nall~,
when he was electcd chairrnan of
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the IVth International Congress of Soil Science in 1950 at Amsterdam. There
he entered the world of international soil science with a great group of young
and capable pedologists trained by him. These activities have been honoured
with many distinctions. Unless al1 signs fail his activities wil1 reach a new
culmination in the field of historica1 geography working in close operation
with his wife Mrs. Dr. A. W. Edelman-Vlam.
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rivierstreek. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 63, 602-604.
-1946: De voornaamste gronden van Java. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 63,
764-771.
1946: De economische betekenis van een bodemkartering van Suriname. Voordracht gehouden 12 Sept. 1946 voor de Natuurwet. Studiekring voor Suriname
en Curaçao. Jaarboek 1945-46, 38-41.
-1946 : Fragmenten van het college ,,Bodemkundevan Nederlandsch-Indië". Deel 1:
Aschgronden. Centrale Commissie voor Wageningse Studenten, no. 5.
1946: Quelques remarques sur la cryoturbation. Bull. Soc. Géol. de France, 5e
Ser., 151-154.
1946: Les principaux sols de Java. Revue de Botanique no. 287-288,505512-- 1947: Over enkele resultaten van de bodemkartering in Nederland. Natuurwet.
Tijdschr. 29, 33-42.
--
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1947: De snelle toename van het burgerlijke grondgebruik en de belangen van
land- en tuinbouw. Boer en Tuinder, 18 jan., 25 jan., 1 febr.
1947: Bodemkundige vraagstukken van deze tijd. Rede, tijdens de 29ste verjaardag van de Landbouwhogeschool. 10 maart.
-1947: De Stichting" voor Bodemkartering.
Kon. Ned. Aardr. Gen. 64,
- Tijdschr.
206-2 17.
1947: La pétrologie des terrains tertiaires et quaternaires aux Pays-Bas. La géologie des terrains rtcents dans l'ouest de 1'Europe. Session extraordinaire des SOC.
Belges de Géologie (19-26 Sept. 1946), Brussel, 45-61.
1947: Les lirnons et les sables de couverture des Pays-Bas. La géologie des terrains
récents dans l'ouest de 1'Europe. Session extraordinaire des Soc. Belges de Géologie (19-26 Sept. 1946), Brussel, 303-310.
1947:De betekenis van de Bodemkartering van Nederland voor stedebouwkundige
doeleinden. Tijdschr. v. Volkshuisvesting en Stedebouw, mrt., 33-36.
1947: De invloed van het klimaat op het ontstaan van de bodem in het algemeen
en de Nederlandse bodem in het bijzonder. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 64,
297-302.
1947: Iets over veldnamen en perceleringen. Landbk. Tijdschr. 59, No. 7061708,
85-95.
1947: Het gebruik van luchtfoto's in de bodemkunde. Tijdschr. v. Kadaster en
Landmeetkunde 63,97-101.
-1947: Bodem en Tuinbouw. De Tuinbouw 2, No. 3, 51-52.
1947: Vetbronnen in donker Afrika. Vraaggesprek ,,Trouw1', 2 1 juni.
-1947: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. Utrecht.
1947: Relations entre les propriétés et la structure de quelques minéraux argileux
Verre et silicates industriels, 12, no. 6.
1947: Over de betrekkingen tussen oudheidkunde en bodemkunde. Een kwart eeuw
oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland, gedenkboek A. E. van Giffen, 4854R9.
--v.

1947: Recent work on clay-minerals of the Wageningen group. Resumé voordracht Congres Kleimineralen, Londen.
1947:Het Studiejaar 1946-1947. Rede uitgesproken op de 15de september 1947 bij
de overdracht van het rectoraat der Landbouwhogeschool. Wageningen.
1947: De betekenis van researchwerk in de landbouw. Voordracht ResearchCongres 16 en 17 okt. 1947 te Utrecht, 14-19.
1947: Les recherches pédologiques des terres Inondees aux Pays-Bas. Extrait des
C.R. du Congres de Pédologie Montpellier-Alger) 9-20 Mai, 116-1 18.
and A. C. Schuffelen, 1947: On t e origin of some clay minerals in soils. Extrait des
C.R. du Congres de Pédologie (Montpellier-Alger) 9-20 Mai, 109-1 14.
1948: Het rapport over de landbouwkundige ontwiMCelingsmogelijkheden in de
Liemers, vergeleken met het Agrarisch Bestemmingsplan van de ~ommelerwaard.
Tiidschr. Ned. Heidemii 59. 145-149.
en" J. A. Beukering, 194g: O& arme gronden in West-Europa en in de Tropen.
Landbk. Tiidschr. 60. 76-83.
1948: De bÖdemkartéring in verband met de belangen van de Tuinbouw. Resumé
voordracht. Tuinbouw en Plantkunde 1, no. 10.
e.a., 1948: Report of the FAO Mission for Poland. Washington.
1948: La classification et l'estimation de la valeur de terrains agricoles a u PaYsBas et aux Indes Néerlandaises (1). Comptes rendus hebdomadaires des seances de
I'Académie dYAgriculturede France. No. 8,636-641.
1948: Over de betrekkingen tussen de eigenschappen en de kristalstructuur van
enkele kleimineralen. Landbk. Tijdschr. 60, 22 1-227.
1948: De Conférence Internationale de Pédologie MCditerranCenne te ~ o n t p e l l i e ~
en Algiers 1-20 Mei 1947. Landbk. Tijdschr. 60, 128-131.
1948: Het Kleicongres te Brussel, 19-24 Mei 1947. Landbk. Tijdschr. 60,131-132.
1948: Inleiding tot het eerste deel. Boor en Spade, I, 1-2.
1948: Bodemkartering ten behoeve van de Tuinbouw. Groenten en Fruit, 49 57
61-62.
Ï 9 4 8 y ~juiste
e
plant op de juiste grond. Ned. Studieblad, 10, 101.
en H.Egterts, 1948: B o d e s d u n d i overzicht met kaart van het annexatiegebied.
Rapport inzake Gebiedsultbreiding. Boor en Spade, i, 194.
and R. Tavernier, 1948: Discussie op voordracht van Kirk Bryan: ,,The stud^ of
Pemanently Frozen Ground and Intension Frost-Action". The Military Engineer
40, 307.
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1948: Slokt de stad de goede landbouwgronden op? Ned. Studieblad 10,164165.
1948: De conferentie over tropische en subtropische gronden, Harpenden, 14-19
iuni 1948. Landbk. Tiidschr. 60, 294-297.
-1948 : Samenvatting van nieuwe resultaten van het sediment-petrologisch onderzoek in Nederland en aangrenzende gebieden. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen.
65, 753-780.
1948: Landclassificatie. Landbk. Tijdschr. 60, 564571.
1948: Het Poolse rapport van de F.A.O. Landbk. Tijdschr. 60,580-584.
1948: Over Leemgronden. Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, 5,
571-575.
1948: Conferencias des Profcsor Edelman en el Instituto Espanol de Edafologia,
Ecologia y Fisiologia vegetal. (Annales del Instituto Espanol de Edafologia),
Ecologia y Fisiologia, 7, 229-242.
1948: Présentation des deux premikres cartes pédologiques des Pays-Bas. Bull de
la Soc. Belge de Géol., de Paléontol. et d9Hydrol.57, 607-608.
en G. C. Maarbveld, 1949: De asymmetrische dalen van de Veluwe. Tijdschr. Kon.
Ned. Aardr. Gen. 66, 143-146.
1949: Kunstmest en organische mest. Plattelands-Post, No. 13,26 maart.
1949: De conferentie van de F.A.O. over bodembescherming. Landbk. Tijdschr.
61, 8-18.
en W. J. van Liere, 1949: Over woudgronden op de zeeklei van westelijk en noordelijk Nederland. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 66, 257-263. Herdrukt in Boor
en Spade IV, 1951, 14-21.
1949: Betekenis van goede grond voor de Maatschappij. Alarm! Nederlandse
cultuurgrond in gevaar. Comité tot Behoud van de Loosduinse Tuinbouw. Amsterdam.
1949 : Sociale en economische bodemkunde. Amsterdam.
en R. Tavernier, 1949: De economische betekenis van de Kwartair-Geologie. Natuurw. Tijdschr. 31, 183-180. Herdrukt in Boor en Spade IV, 284291.
1949: Enkele aantekeningen naar aanleiding van een bezoek aan de Verenigde
Staten. Landbk. Tijdschr. 61, 798-808.
1949: Conservation of soil fertility in the Netherlands Indies. Commonwealth
Bureau of Soil Science, Harpenden, England. Technica1 Comrnunication NO. 46,
195-198.
1949: Soil Research in Relation to Soil Conservation. United Nations Scientific
Conference on the Conservation and Utilization of Resources. E/Conf. 7/Sec/W.
440.15 August.
1949: De bodemkartering in dienst van de sociale en economische bodemkunde.
Ons Platteland, 1 dec.
en A. W. Vlam, 1949: Over de perceelsnamen van het rivierkleigebied. I. Betuwe
en Bommelerwaard. Boor en Spade m, 231-284.
en. M. M. van HoSfen, 1949: Landerijnamen met het bestanddeel ,,Honger1'. NOmina Geographica Neerlandica 13, 79-87. Herdrukt in Boor en Spade IV, 1951,
347-356.
1949: Discussie: United Nations Scientific Conference on the Conservation and
Utilization of Resources. 17 Aug.-6 Sept. ,Lake Success, Vol. I, 89-90.
1950: De nieuwste gegevens over de bodemkartering van het rivierkleigebied.
Jaarboek 1950 Algem. Bond van Oudleerlingen Middelbaar Landbouwondewijs,
149-162. Herdrukt in Boor en Spade IV, 1951, 1-14.
1950 : La succession des phénomenes d'érosion et de sédimentation dans diverses
parties de la côte néerlandaise. Ann. Soc. Géologique de Belgique. 73, 189-193.
e.a., 1950: Session extraordinaire A Anvers et aux Pays-Bas. Compte rendu des
excursions (25-28 Sept. 1949 Bulletin de la Société Belge de Géologie. 58,1949.
299-350. C. R. Sess. Extraord. Soc. Géol. Belg. 73, 1-52.
1950: Discussie Erosie Congres. Compte Rendu de la XXVe Session tenue à
Bruxelles les 28, 29, et 30 novembre 1949. Institut International ,,INCIDI",
Bruxelles, 71-73.
1950: The isoelectric formation of lateritic soils. Fourth Intern. Congress of Soil
Science. Amsterdam. Transactions. Vol. I, 308-310.
1950 : W. Vogt, De laatste kans der mensheid. Boekbespreking. Economist, 392-3931950: De onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden, van
agrarisch standpunt bezien. Voordrachten Kon. Inst. v. Ingenieurs, 3, 1-12.
Herdrukt in Boor en Spade IV,1951,269-28 1.
1950: Soils of the Netherlands. Amsterdam.
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1950: Amarisch en niet-agrarisch Grondgebruik. weten scha^ en Samenlevinp.
4,97-98; 104-108.
1950: The Soil Survey Institute, Wageningen. Fourth International Congress of
Soil Science: Soil Science in the Netherlands. Indonesia and Suriname. Amsterdam, 10-11.
-1950: Guide to the Excursion from Hilversum to Noordwijk, 27 juli. Fourth Intern.
Congr. of Soil Science.
e.a., 1950: Guide to the Post-Congress Excursions through the Netherlands 2-12
Aug. Fourth Intern. Congr. of Soil Science.
1950: La signification économique de la Géologie du Quaternaire. Revue Universelle des Mines, de la Metallurgie des Travaux Publics. Liege. 93, 186-190.
1950: Oudheidkundige resultaten van de bodemkartering. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Akademiedagen III, 13-36. Herdrukt in
Boor en Spade IV, 1951, 307-325.
1950: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Amsterdam.
1950: Oorzaken en gevolgen van de bodemerosie. 29e Vacantiecursus voor Geografen, Amsterdam, 13-17 (Programma).
Rede opening 4e Intern. Bodemkundig Congres 1950 Amsterdam. Transactions.
Vol. 4, pg. 12.
1950: Some unusual aspects of Soil Science. Fouth Intern. Congress of Soil Science,
Amsterdam. Transactions. Vol. 4, 17-25.
-1950: Rede sluiting 4e Intern. Bodemkundig Congres 1950. Amsterdam. Transactions, Vol. 4, 187.
en L. Eringa, K. 3. Hoeksema, J. J. Jant.zen en P. J. R. Modderman, 1950: Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven den Meidijk. Versl. van Landbk.
Onderz. No. 56, 18. 's-Gravenhage. Serie: De bodemkartering van Nederland.
Dl. 7.
1951: Enkele aantekeningen over een reis naar India. Landbk. Tijdschr. 63, 257265.
1951: L'érosion et la sédimentation marines dans la partie occidentale des PaysBas depuis 1'Age d u Fer jusqu'au moyen %ge.Congres Sédimentation et Quaternaire, France, 1949, Bordeaux, 89-92.
1951: La topographie nivéo-éolienne des sables de couverture des environs de Didam (Pays-Bas) Congres Sédimentation et Quaternaire, France, 1949.Bordeaux, 93.
1951: Contraste entre la sédiientation fluviatiie pléistocene et holocene dans les
pays-Bas. Congres Sédimentation et Quaternaire, France, 1949. Bordeau, 225-227.
et R. Tauernier, 1951: La signification économique de la géologie du Quaternaire.
Congres Sédimentation et Quaternaire, France, 1949. Bordeaux, 229-235.
en G, G. L. Steur, 1951: Over niveo-fluviale afzettingen op de westelijke Veluwe.
Boor en Spade N, 39-46.
en L. A. H. de Smet, 1951: Over de ontkalking van de Dollardklei. Boor en Spade
IV.
104-114.
-.
1951: De strijd tegen de verzilting van de Nederlandse bodem. Syllabus van de
Radio-Volksuniversiteit Holland. No. 30 en 31.
1951:Niveo-aeolische afzettingen. Geologie en Mijnbouw, 13, 288-289.
1951 : De onuitputtelijke natuur. Econ.-Stat. Berichten 36,678-679.
1951: Reisindrukken uit India. Med. Directeur van de Tuinbouw, 14,477-478.
1951: Soil Survey and place-name study. Third Intern. Congr. of Toponymy and
Anthropology, Vol. 2, 145-150.
1952: Particuliere organisatievormen voor de opbouw van minder ontwikkelde
gebieden. Econ. Stat. Berichten 37, No. 1809.
1952 : Krilium, het nieuwe wondermiddel ter verbetering van de grond. De
Groene, No. 6, 9 Febr. De Bergcultures, 21, 136-137.
1952 : De verzilting van de Nederlandse bodem als gevaar voor land- en tuinbouw.
Econ.-Stat. Berichten 37, 132-135. De Bergcultures, 21, 136-137.
1952: Land utilization in tropical areas of Asia and the far east. FAO-conferentie
Ceylon 17-29 Sept. 1951. Landbk. Tijdschr. 64, 117-124, 182-189.
1952: De bodembescherming in India en Ceylon. De Bergcultures, 21, 124-125.
1952: Soil survey as a basis for scientific land utilization. Intern. Symp. in collaboration with UNESCO on Scientific Land Utilization. Lahore. Pakistan. 17-22
March 1952, 13-16.
and R. Tavehier, 1952: Netherlands and Belgium. Rapports préliminaires pour la
8e Assemblée Générale et Ie 17e Congres International Washington 8-15 Aôut,
11-12.
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1952: Brandstofgebrek verhoogt India's voedselprobleem. Gesprek met verslaggever van ,,Trouwy'. Trouw 28 April.
1952 : Enkele ervaringen ten aanzien van ,,technica1 assistance". Econ.-Stat. Berichten 37, No. 1826.
1952: verslag van een reis naar Syrië, Irak en Pakistan in het voorjaar van 1952.
Landbk. Tijdschr. 64, 331-335, 407-414.
1952: Oosterse impressies. Verslag van een reis naar Syrië, Irak en Pakistan in het
voorjaar van 1952. Wagenings Hogeschoolblad, 9, 56-57, 63-65, 75-76.
1952: Dorre vlakte van Babylon komt tot nieuw leven. Gesprek met verslaggever
van ,,Trouw". Trouw 21 Juni.
1952 : De Nederlandse boer en zijn grond. Resumé voordracht Kon. Ned. Landbouwcomité 24-1 1-50. Boor en Spade V, 138-141.
1952 : De Oostinglaan. Boor en Spade V, 259.
1952 : De perceelsnamen met het bestanddeel -ingen van de Bommelerwaard. Med.
V. d. Ver. v. Naamkunde te Leuven, en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 28,4148.
en D. van Diepen, 1952: De bodemgesteldheid van de gemeente Breda. Geschiedenis van Breda, 1-14.
1952, Soils. Soil Science 74, 15-20.
1952: Waar ligt de Betuwe? Elseviers Weekblad, No. 37, 13 sept., pg. 25.
1952 : El problema de la utilización del suelo en los paises de pluviosidad limitada.
Voordracht Madrid sept. 1952. Ya (Spaanse courant) 20 sept., pg. 2.
1952: De opleiding tot vak-bodemkundige. Valvae Vadae, 1 dec., 114.
1952: Agricultural aspects of community development. International Summer
Seminar on problems and methods of technica1 assistance in community development. Wageningen 13-24 July ,31-34.
1952: Naar goed grondgebruik. Samenvatting. Landbouw 16, 66-70. Directie
van de Landbouw, 's-Gravenhage,
1953: L'étude des sols des Pays-Bas et la localisation des cultures horticoles et
maraichkres. Société Belge dYEtudes& d9Expansion. Bulletin Bimestriel No. 156,
52, 492496.
1953: Suitability of soils for horticultural crops and some related soil problems in
the Netherlands. Report of the thirteenth International Horticultural Congress,
1952, London, 80-95.
1953: De vacantiecursus over methoden van landbouwoorlichting. Wagenings
Hogeschoolblad, 10, 8.
1953: De sub-atlantische transgressie langs de Nederlandse kust. Geologie en Mijnbouw, 15, 351-364.
1953: Methods of Agricultural Extension. Methoden und Erfordernisse einer erfolgreichen Landwirtschaftlichen Beratung. CITA-POST, A/1, pg. 39, 41-42.
1953: Enkele indrukken van de internationale zomercursus over de methoden van
de landbouwoorlichting. Meded. Directeur van de Tuinbouw, 16, 844-846.
1953: Indrukken van een Rondreis door Europa. Wag. Hogeschoolblad 10, No. 9,
10, 11; 1954, No. 4, 5.
1953: De gedachtengang bij de bodemkartering. Boor en Spade VI, 1-7.
1953: De geschiktheid van gronden voor de tuinbouw en enige verwante bodemkundige vraagstukken. Boor en Spade VI, 155-1 7 1.
1954: Harm Tiesing als schrijver. Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 72, 52-56.
1954: Nederlands Oerwouden. Elseviers Weekblad, 6, 10, 6 maart.
1954: De bodemgesteldheid van Gelderland. Gelderland, 17-20.
1954: L'importance de la ~édologiepour la production agricole. Ve Congres
Intern. de la Science du Sol, Leopoldville, 1, 119-130.
1954: Landbouwkundige aspecten. De stormvloed 1953. Winltler Prins. Boek van
het jaar, 61-63.
1954: Samenwerking tussen India en Nederland op landbouwgebied. Nieuwe Rotterdamse Courant, 110, No. 162.
1954: De betekenis van de pedologie voor de landbouwproductie. Boor en Spade
VII, 159-168.
1954: Over de plaatsnamen met het bestanddeel ,,woud" en hun betrekking tot
de bodemgesteldheid. Boor en Spade VII, 197-2 16. Bijdrzgen en Mededelingen
te
der Naamkunde-Commissie van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen
..
Amsterdam, no. 7, 1955.
and P. Buringh, 1955: Some remarks about the soils of the alluvial plain of Iraq,
South of Baghdad. Netherlands Journal of Agricultural Science 3, 40-49.
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1955: Het ontstaan van het cultuurlandschap van de periodiek overstroomde gebieden. Programma van het 34e Ned. Natuur- en Geneeskundig Congres, Wageningen, 43-44. Verkort in Boor en Spade VIH, 1957, 141-142.
1955: De bodemkartering tijdens de oorlog en sinds de bevrijding. Landbouwkundig Tijdschrift, 67, Extra Nummer, mei, 22-29.
1955: Ir. M. M. van Hoffen .F. Landbouwkundig Tijdschrift 67,571-572.
1955: La géologie et la sédimentologiede la plaine du Rhin et de la Meuse. Revue
de Géomorphologie Dynamique 6, 97-1 16.
and B. E. P. Eeuwens, 1955: Bibliography on Land and Water Utilization and Conservation in Europe. F.A.O. Rome.
en A. W. Edelman-Vlam, 1955: Over de perceelsnaam Hostert, voornamelijk uit het
Land van Maas en Waal. Med. van de Ver. voor Naamkunde te Leuven en de
Comm. voor Naamkunde te Amsterdam, 31, 111-1 12.
1956: Het landschap van de Veluwe. De Veluwe. Rijksdienst voor het Nationale
Plan. Publ. No. 9, 13-21.
en A. W. Edelman-Vlam, 1956: Over woud- en broeknamen in West-Friesland.
West-Friesland's Oud en Nieuw, 23e Bundel, Hoorn, 46-51.
und K. J.zanaktra, 1956: Niveo-aolische Sande im Saargebiet. Kon. Ned. Akad. v.
Wetenschappen, Series B, 59, No. 3, 253-258.
1956: Rede bij de ere-promotie van Minister S. L. Mansholt, op dinsdag 9 oktober 1956. Persbericht van de Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening No. 30, 12-10-56.
1956: Veranderingen in het denken betreffende de bodem gedurende de laatste
halve eeuw. Landbk. Tijdschr. 68,981-986.
1956: Sedimentology of the Rhine and Meuse Delta as an example of the sedimentology of the Carboniferous.Verhandelingen van het Kon. Ned. Geo1.-Mijnbk.
Gen., Geol. Serie, Deel 16, Gedenkboek H. A. Brouwer, 64-75.
1956: De toekomst van de bodemkartering in de eerstvolgende vijfentwintig jaar.
2-7.
Boor en Spade W,
1956: Report of the Government of Indonesia on the Organization of Soil Surveys.
F.A.O. Report No. 508, Rome, August.
1957: Aan de eerste jaars van de Landbouwhogeschool. Uitgave Wagenings Studenten Corps, 1-4.
1957: De betekenis van de geomorfologie voor de bodemkunde. Tijdschr. Kon.
Ned. Aardr. Gen., 74, 257-262.
1957: De inhoud van de bodemkundige wetenschap. Voordracht voor de Kon.
Mij. voor Natuurkunde ,,DiligentiaJ'. Natuurkundige Voordrachten, nieuwe
reeks No. 35, 's-Gravenhage, 89-92.
und G. C. Maarleveld, 1958: Pleistozan-geologischeErgebnisse der Bodenkartierung
in den Niederlanden. Geol. Jb. 73, 639-684.
and J. M. van Staveren, 1958: Marsh Soils in the United States and in the Netherlands. Journal of Soil and Water Conservation, 13, 5-17.
en A. W. Edelman-Vlam, 1958: De namen Betuwe en Veluwe. Bijdragen en Med.
der Naamkunde-Commissie van de Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, No. 12.
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D O C T O R E S VAN D E A F D E L I N G R E G I O N A L E B O D E M K U N D E ,
G E O L O G I E E N M I N E R A L O G I E ( P R O F E S S O R EDELMAN)
Doctores of the De4artment for Regional Soil Science, Geology and Mineralogy (Professor Edelman)
Baren, F. A. van
Oosting, W. A. J.
Idenburg, A. G. A.
Mijers, W. N.
Doormaal, J. C. A. van
Pijls, F. W. G.

1934 Het voorkomen en de beteekenis van kalihoudende mineralen in Nederlandsche gronden.
1936 Bodemkunde en bodemkarteering in hoofdzaak van Wageningen en omgeving.
1937 Systematische grondkaarteering van Zuid-Sumatra.
1937 Groeiplaatsboniteering van djatiboschgronden in verband met grondkaarteering.
1945 Onderzoekingen betreffende de lössgronden van ZuidLimburg.
1948 Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente
Didam.

Liere, W. J. van
Vink, A. P. A.

De bodemgesteldheid van het Westland.
Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de Zuidoostelijke Veluwe.
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Veenenbos, J. S.
Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder.
De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders
Bakker, G. de
en hun geschiktheid voor de fruitteelt.
De bodemgesteldheid van de IJ-polders en een onderGuray, Riza A.
zoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949.
Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen.
Buringh, P.
De bodemgesteldheid van het Oudland van Veurne AmMoormann, F. R.
bacht.
Forstliche Bodenkartierungen im Keupergebiet des
Dijk, D. C. van
Strombergs in Wurttemberg.
De bodemkartering van Noord-Limburg.
Schelling, J.
De bloembollenstreek.
Meer, K. van der
De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland.
Roo, H. C. de
De bodemgesteldheid van de Maaskant.
Diepen, D. van
Bodem- enzeespiegelbeweging in het Nedeilandse kustBennema, J.
gebied.
1955 De bodemkartering van de Haarlemmermeer.
Haans, J. C. F. M.
Eyk, J. J. van der
1957 Reconnaissance soil survey in Northern Surinam.
Voorde, P. K. J. van der 1957 De bodemgesteldheid van het ritsen-landschap en van de
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