Personalia
IN MEMORIAM PROF. DR C. H. EDELMAN
Op 15 mei 1964 is te Wageningen overleden de ons zo bekende hoogleraar
in de geologie, professor Edelman, die in 1933 reeds op 30-jarige leeftijd
hoogleraar werd aan de Landbouwhogeschool. Wij hebben hem zich zien
ontwikkelen als de grondlegger van de moderne bodemkartering en met de
oprichting van de "Stichting Bodemkartering" in 1945 is de grootse ontwikkeling van het werk van dit instituut begonnen, een instituut waarvan hij naast
zijn hoogleraarschap directeur was tot 1955 en daarna adviseur. Had Oostingh
als zijn medewerker in 1937 al een geologische kaart vervaardigd op schaal
I : 800.000, in 1950 zag met het prettig leesbare heldere boek van Edelman
"Bodemkunde van Nederland" (2de druk van 1960), van de Stichting Bodemkartering de Voorlopige Bodemkaart van Nederland I : 400.000 het
licht, terwijl wij in 1961 de prachtige kaart I : 200.000 zagen verschijnen.
Naast dit ook voor ons bosbouwers zo belangrijke werk, willen wij hier uit
de veelheid van publicaties van professor Edelman en zijn talrijke medewerkers nog noemen de uitgebreide studie van J, Schelling, "De hooge bosgronden van Midden-Nederland", uitgegeven in de reeks Landbouwkundige
onderzoekingen van het Centrum voor Landbouwdocumentatie in 1960.
Trouwens dateert Edelmans belangstelling voor dit bosbouwkundige object
al van ouds en wij herinneren ons nog goed dat hij voor onze vereniging in
1934 sprak over "De geologie van het Speulder- en Sprielderbosch".
Hebben wij af en toe wel nader contact gehad met Edelman, zijn belangstelling en werkzaamheid strekte zich wat de bodem betreft oneindig veel
verder uit dan ons werk- en studiegebied, toch gedenken wij hem ook als
bosbouwers met ere.
Tot het lidmaatschap van de KN.B.V. traden toe:
Ir S. P. W. Franses te Wageningen, Diedenweg 83 I, ingenieur bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht, en mej. J. J. M. H. Oudemans te Putten, "Klein Schovenhorst" , mede-beheerder van de N.V. Landgoed "Schovenhorst" aldaar.

Dr. F. M. Mörzer Bruijns van het Rivon werd op 30 april benoemd tot
officier in de orde van Oranje-Nassau. De heer J. B. G. Tenkink te Winterswijk tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Ons lid C. Bos te 's-Gravenhage is overleden.
Ir. A. A. C. van Leeuwen, secretaris van onze Vereniging, houtvester van
het westen en zuiden van ons land bij de Kon, Ned. Heidemaatschappij (tel.
o 8300-30711) is verhuisd van Arnhem naar Rozendaal (Gld.), Baron van
PallandtIaan 1 (tel. 0 8302-5534).
Andere adreswijzigingen van leden en donateurs gaven als nieuwe adressen:
M. G. H. Birkenhäger, Bennekom, Vemylaan 2; mej, A. K. Eeuwens, Blaricum, Middenweg 4a; mevrouw C. E. van der Waals-Nachenius, Amersfoort,
De Terp C 10 en ir W. van Winkoop, Putten, Bosrand 1081.
Bij het Staatsbosbeheer werden dr F. M. Maas en.ir A. Bakker bevorderd
tot hoofdingenieur. Ir H. Veenendaal, hoofdingenieur bij het Staatsbosbeheer
werd benoemd tot hoofd van de afdeling Terreinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
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