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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.

