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DR. TREO A. OUDEMANS
Lid van Verdienste van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Op 28 februari 1962 bereikte dr
Theo A. Oudemans de zeventigjarige
leeftijd. Nevenstaande foto toont, dat
dit respectabele aantal jaren nog geenszins de levenskracht van de charmante
Landheer van Schovenhorst heeft doen
afnemen.
Dr Oudemans is een markante persoonlijkheid met zeer veelzijdige interesse. Maar naast beoefenaar van de
ruitersport, natuuronderzoeker en -be-

schermer, Landwirt en econoom is hij
toch in onze ogen bovenal bosbouwer
in de ruimste zin van het woord.
Hij heeft de belangen van de bosbouw op velerlei wijze gediend.
In de eerste plaats moge dan worden
genoemd de liefdevolle zorg voor het
door zijn grootvader, de heer Schober
gestichte Pinetum, waarvan wij in
1948 het honderdjarige bestaan mochten herdenken. Aan deze oude kern
heeft hij een zeer waardevolle uitbreiding gegeven door het stichten van een
nieuw arboretum, waarin naar klimaatsgebieden gescheiden, de voornaamste
vertegenwoordigers der betreffende bosgemeenschappen zijn bijeengebracht.
Dit nieuwe arboretum, waaraan moeite noch kosten zijn gespaard, is als
zijn levenswerk te beschouwen. Het trekt ook ver buiten onze landsgrenzen
een steeds groeiende belangstelling. ,
In 1950 heeft dr Oudemans voorts door de oprichting van de bekende
"Werkstee" voor de studerende jeugd een unieke gelegenheid geschapen om
in zijn zo soortenrijke arboreta allerlei onderzoekingen te verrichten, waarbij deze jeugd tevens profijt kon trekken van zijn grote kennis en zijn gastvrij huis.
Maar ook dit is nog niet alles. Bijzonder belangrijk is ook dat dr Oudemans, onvermoeid, in talloze lezingen voor allerlei kringen van de maatschappij, de betekenis van het Nederlandse bos en de bosbouw op de hem zo eigen
boeiende wijze heeft bepleit.
Ook de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging heeft van zijn kennis en arbeidskracht in ruime mate geprofiteerd. Gedurende de jaren 19381943 bekleedde dr Oudemans het Vice-Voorzitterschap van ons Bestuur en
naast vele vertegenwoordigingen in commissies en artikelen in het Nederlands
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Bosbouw Tijdschrift wist hij op elke algemene ledenvergadering ons te boeien
met enige interessante mededelingen uit wetenschap en praktijk.
Wij zijn dr Oudemans uiteraard voor dit aUes bijzonder dankbaar en het
Bestuur heeft daarom gemeend hem, bij het bereiken van deze mijlpaal in
zijn leven, voor te moeten dragen voor het Lidmaatschap van Verdienste
van onze Vereniging, welk voorstel door haar leden met algemene stemmen
werd bekrachtigd.
Wij menen in deze hulde ook mevrouw Oudemans, die haar man in al zijn
werk steeds zo'n grote steun is geweest, te moeten betrekken.
Het was mij een bijzonder genoegen de Jubilaris, op de ter zijner ere gehouden druk bezochte receptie in het jachtslot van de Hoge Veluwe, van
deze onderscheiding in kennis te mogen stellen en daaraan tevens de wens
te verbinden, dat hem nog vele gelukkige en voor de bosbouw vruchtbare
j~ren beschoren mogen zijn.
De Voorzitter van de Kon. Ned. Bosbouw Vereniging
J. H. Becking.

H. TH. 's JACOB t
Op 10 februari van dit jaar overleed op zijn prachtige, geliefde landgoed
"Staverden" Herman Theodoor s'Jacob, een markante figuur van oude
stempel in de wereld van de bosbouw, in het bijzonder in de kringen van
de particuliere boseigenaren en het particuliere grondbezit.
s'Jacob was sedert 1932 voorzitter van de Vereniging het Grondbezit en
werd in 1954 met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de Federatie
van Landeigenaren. Zijn plan was om beide functies in de loop van dit jaar
neer te leggen in verband met zijn hoge leeftijd. Deze heeft s' J acob echter
niet belet met een bijna jeugdig enthousiasme op de bres te staan voor de
belangen die hij in zijn jarenlange voorzitterschap steeds had verdedigd.
Als lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging is s'Jacob
niet op de voorgrond getreden, hoewel het bos zijn liefde en grote belangstelling had, zoals ook is gebleken uit zijn interesse voor de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren en de deelname aan de voorbereidingen van de
voor hem wat sterke ontwikkeling van de Publieke Bedrijfs Organisaties
voor de bosbouw na de oorlog.
Wie s'Jacob ook persoonlijk nader heeft gekend, zal met grote waardering
aan hem terugdenken als de vriendelijke, gemoedelijke heer van Staverden,
çlie met open vizier en onvermoeid vocht voor de belangen waaraan hij een
groot deel van zijn leven heeft gegeven.

