• Bron: Collectie "Een Bosbedrijf anno 1913" van W. M. de Beaufort

De jacht
In een vorige aflevering van Bosbeeld is al iets gezegd over het
wildbeheer, met name de schade
door konijnen. De jacht was voor
De Beauforts een serieuze zaak. Zij
waren - en zijn dat misschien nog
wel - verwoede liefhebbers van de
jacht. In feite was voor W. H. de
Beaufort (1775-1829, de grondlegger van het landgoed) de mogelijkheid om te jagen één van de
redenen om in dit gebied landerijen aan te kopen. Gejaagd werd in
de 19e eeuw op hazen, hoenderachtigen (patrijzen en vanaf 1826
ook fazanten), hout- en watersnip-

pen en tenslotte konijnen. Deze
laatsten worden dan in tegenstelling tot in vorige eeuwen, toen ze
zelfs uitgezet werden, tot het schadelijk wild gerekend. Eén è tweemaal per jaar werd er een drijfjacht
gehouden waarbij zo'n 10 jongens
als drijver werden ingehuurd. De
jachtbuit werd voor het hete jaar
nauwkeurig bijgehouden. Het geschoten wild ging naar de keuken
van het landgoed, werd weggegeven of werd verkocht, hetgeen
soms voor zeer aanzienlijke inkomsten zorgde.
Aan het begin van de 20ste eeuw
wordt er op Henschoten zeer intensief op konijnen gejaagd door
schieten, het gebruik van fretten of
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het uitgraven van nesten. In 1908
leidt dit zelfs tot een klacht van een
buurman dat het onmogelijk is om
een fatsoenlijke konijnenstand op
zijn landgoed te onderhouden zolang op Henschoten "letterlijk elk
konijn wordt vernietigd". Desondanks is er nog veelvuldig sprake
van konijnenschade aan de jonge
bossen. Aanvankelijk werd in het
begin van deze eeuw nog een
sterk onderscheid gemaakt tussen
nuttig en schadelijk wild maar dit
zou spoedig veranderen. Al in de
jaren 30 kwam er meer aandacht
voor het bos als levensgemeenschap inclusief alle dieren die er in
leefden.
In 1919 komt er een verandering in

het jachtrecht bij de overgang naar
eeri NV als beheersvorm voor het
landgoed, Het recht komt dan te
berusten bij een nieuw opgericht
jachtgezelschap van aandeelhouders. Dit blijft in grote lijnen verder
zo tot op de dag van vandaag met
alleen een kleine onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog
wanneeer de Duitsers de jachl op
het landgoed vorderen.
In het begin van deze eeuw werd
nog steeds op hetzelfde wild gejaagd, De hoenderstand werd
sterk gestimuleerd onder andere
door het uitzetten van fazanten en
er werden premies betaald voor bij
het maaien gevonden nesten
waarvan na plaatsing onder een

kip meestal minstens één ei wel
uitkwam. Korhoenders kwamen
steeds minder voor, toen al. Op
vossen en reeën werd regelmatig
gejaagd op zowel Den Treek als op
Henschoten, Edelherten en zwijnen kwamen er echter niet voor.
Op de foto die vermoedelijk omstreeks 1910 genomen is staan
van links naar rechts: een anonieme jachtopziener, Hendrik Kamerbeek, Alexander de Beaufort
(geboren 1882), Jan de Beaufort
(1875), Karei de Beaufort (1879),
mr. Arnout Jan de Beaufort (1855),
Ferdinand de Beaufort (1879), mr.
Ferdinand de Beaufort (1850),
Henri de Beaufort (1880), mr. Johannus Bernardus de Beaufort
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(1847), Willem Hendrik de Beaufort (1881, de toenmalige beheerder van Den Treek, Henschoten en
Austerlitz en de opdrachtgever van
de fotoserie waarvan er tot nu toe
een aantal als Bosbeeld is gepubliceerd}, Willem Hendrik de Beaufort
(1845), nog een anonieme jachtopziener, Willem van Beeckcalkoen en zittend Jan Kees de Beaufort (1886).
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