In memoriam jhr. W. H. de Beaufort
Op 20 september 1976 Is te Bennekom In de ouderdom van 95 jaar overleden Jhr. W. H. cle Beaufort,
jagermeester I.b.d. van H.M. de Koningin, Ridder In de
Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier In de Orde
van Oranje Nassau, Drager van de Zilveren Anjer.
Met de Beaufort Is een groot bosbouwer en organisator heengegaan, die van grote betekenis Is geweest
voor onze Vereniging.
BIJ de oprichting van de Vereniging In 1910 werd hij
reeds tot bestuurslid, in de functie van penningmeester, gekozen. Hij was voorzitter van 1922 tot 1927.
HIJ stond steeds op de bres voor de belangen van de
Nederlandse bosbouw, waarbij zijn streven Immer
gekenmerkt is geweest door het Ideaal lets blijvends,
iets schoons te sCheppen tot vreugde van een leder,
wien de schoonheid en leefbaarheid van ons land ter
harte gaat. Hij waarschuwde bijna een halve eeuw
geleden er al voor, de sociale functie van het bos niet
te vergeten.
Deze visie sedert 1908 op het familIelandgoed "den
Treek-Henschoten"In praktijk brengend, heeft hij in
midden Nederland uitgestrekte bossen aangelegd en
natuurterreinen in stand gehouden, die enerzijds nog
steeds een economisch verantwoorde bosbouw mogelijk maken en anderzijds door haar schoonheid een
Intensief bezoek trekken, waar de verschillende vormen van recreatie naast elkaar mogelijk zijn zonder

ming van de belangen van de bosbouw In stand houden en bevorderen van de schoonheid van de Utrechtse Heuvelrug" en "het bevorderen van het binnen die
schoonheid aanvaardbaar opvangen ener goed geleide recreatie".
Mede vanuit onze Vereniging heeft De Beaufort meerdere bijdragen geleverd In het belang van de Nederlandse bosbouw.
HIJ werkte mede aan de tot standkoming van de Boswet 1922 - hij was voorzitter van de Bosraad - en de
Natuurschoonwet 1928. Hij was voorzitter van de
"Hoofdafdeling Bosbouw" van de In 1943 Ingestelde
"Stichting voor de Landbouw". Lange jaren maakte hij
deel uit van het Provinciaal Bestuur. Hij had een
actief aandeel in de oprichting van de "Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren".
Een vermelding van al zijn functies en activiteiten Is
ondoenlijk maar vast staat, dat het werk van De Beaufort in het belang van de bosbouw In al zijn facetten ver
uit groeide boven het private en plaatselijke belang.
In hem gedenken wij een groot man, een van de
grondleggers van de Nederlandse bosbouw in zijn
huidige veelzijdige vorm.
L. C. Smit

elkaar te storen en waar daarnaast nog terreinen aan-

wezig zijn die als natuurterrein een grote wetenschappelijke interesse hebben.
Vele malen heeft ook onze Vereniging een excursie
op landgoed "den Treek-Henschoten" gehouden.
Talloze Initiatieven heeft De Beaufort ontplooid.
In het kader van het landgoedbeheer vestigde hij op
1 juli 1908 het "Kantoor boschbeheer Woudenberg".
HIJ zag reeds vroeg de voordelen van de rechtspersoonlijkheid voor een bosbeheerskantoor. Op 7 augustus 1931 werd door hem de naamloze vennootschap
"'t Schoutenhuis" N.V. opgericht, waarvan hij tot 1 juli
1950 directeur was en nadien ruim 20 jaar commissaris. Onder zijn leiding is deze vennootschap uitgegroeid tot het huidige veelzijdige rentmeesterskantoor.
Vanuit zijn warme belangstelling voor de agrarische
bevolkingsgroep heeft hij vele activiteiten ontplooid. HIJ
gaf leiding aan het agrarisch organisatIeleven In
midden Nederland. Stond aan de wieg van vele nu
grote coöperaties. Was actief op het gebied van het
landbouwonderwijs.
ZIJn zienswijze op de vele functies van het bos maakte
hem haast vanzelfsprekend tot mede-oprichter van de
Stichting "Het Utrechts Landschap" en Initiatiefnemer
tot opriChting van de "Vereniging De Utrechtse Heuvelrug". De statuten van laatstgenoemde vereniging geven zijn zienswijze beknopt weer: "het met in achtne-
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