GELEZEN
Biografie W.H. de
Beaufort

leeft heeft hij van de bosbaas van het familielandgoed Henschoten, Teus van Egdom. Zijn politieke
belangstelling heeft hij van zijn peetoom, W.H. de
Beaufort, toenmalig minister van BUitenlandse Zaken.
Veel energie heeft de jonkheer gestoken in het landgoedbeheer. Zo bracht h'ij belde familielandgoederen, Den Treek en Henschoten, onder in het nog
bestaande particuliere landgoed Den Treek-Henschoten BV. Daarnaast richtte hij het Schoutenhuis
op; een rentmeesterskantoor dat nog steeds specialist is in het beheer van landgoederen en de bosbouw.
ZIJn aanpak was integraal; het ging om bos, de
natuur, de landbouw en de jacht in onderlinge samenhang. Uitgangspunten waren daarbij de
schoonheid van de natuur en het landschap en tegelijkertijd een menswaardig bestaan voor allen die
afhankelijk waren van zijn landgoed. Vandaar dat
De Beaufort actief was op het gebied van de verbetering van de landbouw in de Gelderse Vallei, op het
gebied van de waterschappen en op het gebied
van bosbouwvoorlichting, onderzoek en onderwijs.
Zijn bosbouwkundige benadering werd gekenmerkt
door het zo mogelijk gebruik maken van lange omlopen en het bevorderen van horizontale en verticale structuur in het bos.

Ter herinnering aan zijn sterfdag, 20 jaar geleden, is
er een biografie verschenen van Jhr. W.H. de
Beaufort (1881-1976). Het boek "Natuurbeschermer, jager, bosbouwer" biedt een overzicht van zijn
vele maatschappel'ijke activiteiten. Archivaris/journalist E. Pelzers heeft een makkelijk leesbaar boek
geschreven. Het is geen wetenschappelijke uitgave, maar een boek dat uitnodigt tot nadere studie
naar de vele gebieden waarop W.H. de Beaufort actief was. Ook geeft het een aardig tijdsbeeld van de
eerste helft van deze eeuwen van de veranderingen na WO 11.
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de betekenis van De Beaufort voor de natuurbescherming, de jacht, het landgoedbeheer en natuurlijk de
bosbouw. In dit vakgebied studeerde hij af aan de
Koninklijke Saksische Bosbouwhogeschool te
Tharand. Deze school bestaat nog steeds, nu als
onderdeel van de TH van Dresden.
De liefde voor de natuur, het bos en alles wat daar'ln

W.H. de Breaufort betrad voor zijn tijd nieuwe wegen. Een sprekend voorbeeld hiervan is zijn initiatief
tot oprichting van de Vereniging de Utrechtse
Heuvelrug. Zijn betrokkenheid bij de bosbouw bleek
uit zijn voorzitterschap van de (toen nog niet
Koninklijke) Nederlandse Bosbouw Vereniging, zijn
voorzitterschap van de Bosraad en zijn betrokkenheid bij o.a de herziening van de Boswet.
Onder de titel "Natuurbeschermer, jager, bosbouwer" werd de biografie van W.H. de Beaufort op 20
september jJ. op zijn sterfdag gepresenteerd.
Het boek kan besteld worden bij 't Schoutenhuis te
Woudenberg, Postbus 13, 3930 EA Woudenberg,
faxnr: 030-2863824, door storting op postrekening
95855 ow biografie WHdB.
Het boek kost normaal f 27,50. Voor de lezers van
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift geldt een speciale prijs: f 22,50.(U kunt het boek in Woudenberg
bij 't SchoutenhuIs ook zelf ophalen). Wilt u het per
post ontvangen, dan moet u f 6,25 voor de verzendkosten extra overmaken.
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