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Mededelingen van de Hoofdafdeling Bosbouw
der Sti~hting vóór de Landbouw

I

Jhr W. H. DE BEAU FORT NAM AFSCHEID ALS VOORZITTER
VAN DE HOOFDAFDELING BOSBOUW DER STICHTING
VOOR DE LANDBOUW.
I
Op Woensdag 25 Augustus 1948 heeft Jhr W. H. de Be a u f ort,
voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw der Stichting voor de La'l-dbouw, onder grote belangstelling in Het Schoutenhuis te Woudenberg
als zodanig afscheid genomen.
Nadat de normale vergadering van de Hoofdafdeling Bosbouw was '
beëincli9d, arriveerden om 11 uur de heren lVI. A. Rei n a I d a, Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, Ir C. Sta f, DirecteurGeneraal van de Landbouw, H. D. L 0 uwe s, Voorzitter van de
Stichting voor de Landbouw en Or J. A. van S t e ij n, Directeur van
het Staatsbosbeheer. .
,
Verder waren. o.a. aanwezIg Mevrouw D e B.e a ufo r t, verschei-dene oud-leden van de Hoofdafdeling Bosbouw, zoals. Mr H. F. R.
Dub 0 i s, Jhr A. J. B. van Su c h tel e n van de H a a re, Mr Or
P. G. van Tie n h 0 ven en de oud-Secretaris van de Hoofdafdeling
Bosbouw, Mr J. H eu s den s, thans burgemeester van Vlaardingen:
voorts Mr Or L. H: N. Bos c h R i d der van Ros ent hal. Voorzitter van de Stichting Het Utrechts Landschap, en Ir H. W. S c h e nken b'e r g van Mie rop, Houtvester van het Staatsbosbeheer in de
provincie Utrecht en vele anderen, die gedurende de 40 jaar, dat de
heer 0 e B e a u fa r t voor de Bosbouw en het algemeen belang werkzaam is geweest, met hem samen hebben gewerkt.
Het afscheid vlln Jhr cl e B e a u f ort reikte verder dan zijn afscheid
als voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw. Het was èen afscheid
van de georganiseerde bosbouw.
'
Vanaf 1931 had Jhr de Be a ufo r t zitting in de Bosraad en van
1938 tot 1943 was de heer 0 e Be a u fa r t voorzitter van deze Raad:
in het jaar 1943 werd dit lichaam op Duitse wijze terzijde gesteld. Na
de bevrijding werden de leden van de Bosraad in de Hoofdafdeling Bosbouw opgenomen. Het afscheid betrof dus eigenlijk tevens een afscheid
van degenen, die in de kwaliteit van leden van de Bosraad met Jhr 'd e
Be a U f ort hebben samengewerkt.
,
De heer 0 e Be a u fa r t opende op 25 Augustus om 11.15 uur
de vergadering. met een magistrale rede. waarin Spreker het verleden,

het heden en de toekomst voor de bosbouw schilderde. Onder de indruk
'''van het betoog van de scheidende voorzitter, sprak Or Th. C. 0 u d eman s, Onder-Voorzitter van de Hoofdafdeling BO,sbouw een afscheidsrede uit, waarin hij in grote lijnen de verdiensten van de heer 0 e
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B e a ufo r t in vele verschillende functies met betrekking tot de Bosbouwen Natuurbescherming in Nederland schetste. Tevens memoreerde·
hij zijn qualiteiten als mens. die hem bij zijn talrijke vrienden en medewerkers zo bemind maakte.
'
Hierna sprak de heer Rei n a I d a, Commissaris der Koningin. waarderende woorden tot de heer D e B e a ufo r t. waarna hij mededeling
deei:!, dat het H.K.H. de Prinses-Regentes behaagd had, Jhr d e Be a u-.
f 0 r t te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
De Commissaris der Koningin stak het strikje van deze hoge onderscheiding onder groot applaus in het knoopsgat van de heer D e B e a uf 0 r t, waarna Dr 0 u d e man s namens de Hoofdafdeling Bosbouw
de heer D e B e a ufo r t van harte gelukwenste met de hem verleende
I onderscheiding. Vervolgens richtte hij het woord tot Mevrouw De
B e a ufo r t en bood haar bloemen aan. De heer D e B e a ufo r t
overhandigde hij namens de Hoofdafdeling Bosbouw het model-kruis
in de hem verleende ridderorde.
.
.:
De heer D e B e a ufo r t dankte - mede .uit naam~ van Mevrouw
D e B e a ufo r t - in gevoelvolle woorden de beide sprekers.
Na afloop van deze plechtigheid bezochten de aanwezigen het natuurreservaat. Het Henschatermeer, waarna zij zich aan een lunch verenigden.
waar nog menig waarderend en hartelijk woord gesproken\verd. • I

IN MI!MORIAM Jhr Mr Or E. A. VAN BERESTEYN.
Op 14 September 1948 overleed op 72-jarige leeftljd. na een kort ziekbed. Jhr Mr
Dr E. A. van Beresteyn.
,
De Nederlandse bosbouw verliest in hem een trouw vriend, die spedaal in de laatste
zeven jaar enorm veel heeft· gedaan voor het particuIiere bosbezit. Als directeur van
de N.V. het Vierhouterbosch kwam Van Beresteyn in 1941 door de houtvorde~
ringen met verschillende overheidsorganen in aanraking. Onomwonden maakte- hij zijn
bezwaren kenbaar tegen een aantal maatregelen. die hem hetzij onbillijk. hetzij onlogisch
voorkwamen. De in die tijd uitgevaardigde fiscale maatregelen noopten ,hem. daartegen
stelling te nemen. Van de belastingen. ons door de vijand opgelegd, waren er een vijftal
van groot belang i zij waren zelfs zo ingrijpend, dat verwacht kon worden. dat 1iqui~
datie van bos~naam1oze ...vennootschappen het gevolg er van zou zijn. Van B ere..
st e y n heeft zich heftig oekant tegen dèze ,belastingheffingen, daar het z.i. toch een
rechtvaardige eis is, dat de barN.V. fiscaal niet zwaarder mag worden getroffen dan
het particuliere bosbe-:it en wel omdat de vorm, waarin de vroegere Malenbossen zijn
opgetreden. bij de invoering van de Mnrkenwct 1886. er toe bijgedragen heeft, dat ,
deze boscomplexen niet zijn verdeeld en versnipperd door toepassing der Markenwet,
waarbij de kleinst mogelijke minderheid kon dwingen tot ontbinding.
Als scherpZinnig jurist was hij bij uitstek degeen die het bestuur van de Vereniging
..Het Grondbezif' kon adviseren bij het opstellen van nota's om hiertegen te ageren.
De actie van "Het Gropdhezit" is met groot succes bekroond, \vant verschil1ende
wetten werden sedertdien veranderd in de trant zoals Van B ere s t e y n bepleit had.
Als vanzelfsprekend werd Van Be r est e y n in 1945. na de bevrijding, in de
Stichting' van de Landbouw. Hoofd~fdeling Bosbouw geroepen, om daarin met enkele
anderen het particuliere bosbezit te vertegenwoordigen. Evenzo was vanzelfsprekend.
dat hij in een commissie benoemd werd om de Directeur... Generaal voor de Prijzen te
adviseren in verband met' een herziening der houtprijzcn; voorts ·was ook hij weer
degeen die een belangrijk aandeel heeft gehad in de hervorming van de IMES~voor....
schriften.
In 1946 heeft hij met enke1e anderen de Nederlandse Vereniging' van Boseigenaren
opgericht. waarvan hij voorzitter werd. Deze Vereniging is in twee jaar tijds tot een
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