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Algemene bijdragen
A F S C H E I D V A N IR. F. W . M A L S C H ALS D I R E K T E U R
V A N H E T STAATSBOSBEHEER
Op zaterdag 30 mei 1959, des middags te 12,30 uur, heeft ir. F. W .
Malsch zijn werkkamer in het gebouw van het Staatsbosbeheer te Utrecht
verlaten, is de trap afgelopen en heeft de voordeur achter zich dicht
getrokken, waarbij zijn taak als direkteur van het Staatsbosbeheer een
einde heeft genomen.

Ik kan mij voorstellen, dat er op dat moment heel veel door hem heen
is gegaan, zeer bepaald nog niet realiseerbaar : daarvoor is dat ogenblik
nog te kort achter de rug. Een staatsambtenaar weet nu eenmaal, dat
hij bij het bereiken van de daarvoor gestelde leeftijdsgrens zijn functie
moet neerleggen. Zonder twijfel heeft Malsch zich er maanden van te
voren reeds op ingesteld, dat hij op 20 mei 1959 65 jaar zou worden en
dus zijn functie zou moeten verlaten, zodat het eigenlijke moment van
afscheid geen verrassing zou zijn, maar toch... van de ene dag op de
andere is hij van direkteur van een grote rijksdienst, plotseling ambteloos
burger geworden.
Ir. Malsch behoort zeker niet tot die mensen, die tijdens hun werk
hunkerend naar de pensioengerechtigde leeftijd uitkijken en op de dag
van het bereiken daarvan een zucht van verlichting slaken en daarbij
denken : „Gelukkig, mijn taak is achter de rug, ik ga mij nu alleen maar
wijden aan prettige dingen." Dit ligt stellig niet in de aard van Malsch,
die zich ruim 40 jaren heeft gewijd aan de bosbouw in Nederland, in de
ruimste zin van het woord. Bij veel mensen loopt een „rode draad" door
het leven: als variant hierop zou ik willen zeggen, dat dit bij Malsch een
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groene draad is, daar het grootste gedeelte van zijn leven gewijd is aan
de bosbouw.
Malsch werd op 20 mei 1894 te Keulen geboren, vertrok met zijn
ouders in datzelfde jaar reeds naar Helmond, waar zijn vader direkteur
van een cacaofabriek werd. Hij doorliep de lagere school, drie jaar H.B.S.
in Helmond en behaalde zijn einddiploma aan de S-j'arige H.B.S. in Nijmegen. De direkteur van die H.B.S. te Nijmegen, de heer Poelhekke,
deed veel moeite voor zijn leerlingen, om hen, na hun eindexamen, in
een richting te stuwen, overeenkomende met hun aanleg. Z o kwam het,
omdat hij wist, dat de jonge Malsch een grote liefde voor de natuur
had en nadat hij in „Studiebelangen" kennis genomen had van het onderwijs aan de Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen,
dat hij aan zijn leerling Malsch aanraadde in Wageningen tropische
landbouw te gaan studeren. Hij werd daar toen als student ingeschreven
en deed in september 1918 als een der eersten ingenieursexamen aan
de Landbouwhogeschool.
Zeer spoedig daarna bereidde hij zich er op voor, om als tropisch
houtvester naar Nederlands-Indië te vertrekken. Dit zou echter niet
gebeuren. W a t was namelijk het geval ? De heer E. D. van Dissel,
direkteur van het Staatsbosbeheer te Utrecht, vroeg een Wagenings
ingenieur voor zijn dienst en wel speciaal voor werkzaamheden in verband met de Nood-boswet. O p het „zwarte bord" van de Landbouwhogeschool werd een papier geprikt met de oproep voor sollicitanten
voor bovengenoemde betrekking. Malsch solliciteerde en werd in de
functie van tijdelijk ambtenaar bij de dienst van het Staatsbosbeheer
aangenomen. De datum van indiensttreding was 16 november 1918. Hij
werd in Utrecht te werk gesteld, waar de dienst van het Staatsbosbeheer
tijdelijk in de villa Wilhelminapark ondergebracht was. Op 10 december
1918 trouwde hij met mejuffrouw N. A. Beekman.
•Daar er in 1918 nog maar weinig hogere ambtenaren aan het Staatsbosbeheer waren verbonden deed Malsch naast het werk, waarvoor hij
in feite aangenomen was, nog vele andere werkzaamheden in algemene
zin, achtereenvolgens in Utrecht, Haarlem, St. Oedenrode, Utrecht en
Breda. In 1922 volgde zijn benoeming tot houtvester en werd hij gedetacheerd bij collega Winkelman te Eindhoven. Hij bleef daar ruim 2 ^ jaar.
In 1925 werd hij voor een jaar aan houtvester Jansen te Assen toegevoegd
en in 1926 kwam hij weer op het bureau in Utrecht. In 1928 werd Malsch
houtvester in de houtvesterij Emraen en bleef daar gedurende drie jaar.
In de zomer van 1930 maakte hij met de heer Van Dissel een studiereis
naar Engeland. Een uitvoerig verslag over die reis komt voor in het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift, jaargang 1931, nr 6.
In 1931 zou Malsch de heer Hesselink opvolgen als direkteur van het
Rijksbosbouwproefstation. Dit ging echter niet door, omdat dit proefstation wegens bezuiniging in de beruchte crisisperiode 1929—-1935 geheel werd opgeheven. Hij werd toen in Utrecht houtvester in algemene
dienst en tevens sekretaris van de Bosraad.
In 1936 volgde zijn benoeming tot inspecteur. Het inspecteurswerk
werd toen gedeeld met dr. Van Steijn. Op 1 september 1937 werd Van
Steijn geroepen om als direkteur van het Staatsbosbeheer de leiding van
deze dienst van de heer Van Dissel over te nemen.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 bracht ingrijpen-

181
de veranderingen in de gewone gang van zaken. Dr. v. Steijn werd toen
benoemd tot productiecommissaris voor de bosbouw en de houtteelt en
in 1941 tijdelijk belast met de leiding van de zesde afdeling van de
direktie van de landbouw en tevens met alle zaken van de natuurbescherming. Op 30 mei 1941 werd hij gemachtigde van het boswezen, de houtvoorziening en de jacht. Het gevolg van de grote taak, die op Van
Steijn's schouders werd gelegd, is wel duidelijk zijn inspecteur moest
veel van het werk, dat voor die tijd „des direkteurs" was, tot zijn werkzaamheden rekenen. Inderdaad een niet geringe en zeer verantwoordelijke taak.
Op 1 september 1937 was Malsch reeds benoemd tot waarnemend
direkteur in voorkomende gevallen. In 1939 kreeg hij de houtvoorzieningsopdracht in oorlogstijd voor het Rijksbureau voor de voorbereiding van
de voedselvoorziening. Veel en moeilijk werk is door het Staatsbosbeheer
in de oorlogsjaren verricht.
Malsch heeft dus twee chefs gehad, Van Dissel en Van Steijn. Het
ligt niet op mijn weg om hier uit te wijden over de geschiedenis van het
Staatsbosbeheer, speciaal in verband met bovengenoemde beide direkteuren : dit kan men nalezen in het lijvig boekdeel, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer en vervolgens in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift in verschillende jaargangen
en speciaal in de rede uitgesproken ter gelegenheid van de feestelijke
herdenking van het gouden jubileum van het Staatsbosbeheer door dr.
J. A. van Steijn, in de redevoering van jhr, W . H. de Beaufort bij diezelfde gelegenheid en tenslotte in de rede van mijzelf in mijn kwaliteit
van Voorzitter van de Vereniging van Boseigenaren en waarnemend
Voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de
Landbouw.
Op 30 september 1949 trad Van Steijn als direkteur van het Staatsbosbeheer af en volgde Malsch hem op, tevens als productiecommissaris
voor de bosbouw en de houtteelt. Bijna 10 jaar heeft de nu aftredende
direkteur de leiding gehad van die dienst en zijn stempel daarop gezet.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben de werkzaamheden van het
Staatsbosbeheer zich zeer sterk uitgebreid. Dit gold niet alleen het werk
in Nederland, maar ook de contacten met het buitenland. In 1945 werd
de F.A.O. opgericht en werd Malsch tot afgevaardigde van Nederland
op het congres te Quebec benoemd. In de jaren 1946 en 1947 was Van
Steijn afgevaardigde, daarna gedurende zes achtereenvolgende jaren
wederom Malsch. Hij heeft drie maal in Rome en drie maal in Genève
de jaarlijkse bijeenkomsten van de Europese bosbouwcommissie van de
F.A.O. meegemaakt. De verslagen van al die vergaderingen zijn door
hem op schrift gesteld en opgenomen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
De taak van de direkteur van het Staatsbosbeheer beperkte zich niet
alleen tot het zuivere direkteursschap van de zich steeds uitbreidende
dienst, doch strekte zich tevens uit tot het voorzitter- of lid-zijn van vele
besturen en commissies. Voor zover mij bekend, had Malsch in ruim 30
besturen en commissies zitting. Ik noem er hier enkele van:
De Stichting Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" te Wageningen
De Rijksdienst Het Nationale Plan
De Voorlopige Natuurbeschermingsraad
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De Voorlopige Landelijke Bosbouwvoorlichtingsraad
Het Iepencomité en het I T B O N
De Nationale Populierencommissie
De Stichting Verbetering Houtopstanden
Het Phytopathologisch Laboratorium Willy Commelin Scholten
De Commissie voor Wateronttrekking aan de bodem
Het Bosschap
De Commissie van Toezicht Arboretum en Pineta Schovenhorst.
Van de hand van Malsch rijn, ondanks zijn veelomvattende taak bij
het Staatsbosbeheer en in nevenfuncties, verscheidene publicaties verschenen. De meeste zijn opgenomen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Hij had zitting in de redactie daarvan van 1929—1940 als lid,
van 1940—1946 als sekretaris en van 1946—1950 wederom als lid. Sekretaris van het bestuur van de Nederlandse Bosbouw Vereniging was
hij van 1931—1936 en voorzitter van 1948—1950. In die laatste functie
hield hij twee belangrijke redevoeringen in 1949 en twee in 1950, welke
opgenomen zijn in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
In de laatste jaren van zijn direkteursschap heeft een wijziging in de
organisatie van het Staatsbosbeheer haar beslag gekregen. Langdurige
voorbereidingen zijn hier aan vooraf gegaan. Door gestadige uitbreiding
beslaan de bezittingen van het Staatsbosbeheer tegenwoordig een oppervlakte van 67.000 ha, waarvan 39.000 ha bos en 28.000 ha andere gronden. Niet alleen het werk in verband met het beheer van de Staatsbossen
nam toe, doch bovendien de taken, die daarbuiten lagen. Laat ik hier
slechts noemen, dat 65 gemeenten in Nederland, met een te bebossen
oppervlakte van 19.700 ha, waarvan 17.000 ha gereed is, financiële en
technische hulp van het Staatsbosbeheer ontvangen. Verder wordt blijvende technische voorlichting aan andere publiekrechtelijke lichamen, verenigingen en stichtingen van algemeen nut, gegeven. De oppervlakte
daarvan bedraagt 27.000 ha, waarvan 17.000 ha bos, benevens 2.700 km
wegbeplanting.
Z o zou ik door kunnen gaan, doch dit zou ver buiten het bestek van dit
artikel vallen. W a a r ik op aan stuur, is dat de voorbereidingen, hierboven
vermeld, leidden tot het Besluit Staatsbosbeheer 1956 (Koninklijk Besluit
van 22 juni 1956, houdende nieuwe bepalingen, betreffende het Staatsbosbeheer). Hierin wordt bepaald, dat het grootste gedeelte van de
dienst is verdeeld over vier dienstvakken: voor domeinbeheer (Staatsbossen en r.v.bossen), algemene bosbouwkundige taken (uitvoering boswetgeving, voorlichting bosstatistiek enz.), natuurbescherming en landschapsverzorging.
Als grote aanwinst van dit besluit is te noemen de instelling van het
Rijks-Instituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, dat onder het dienstvak natuurbescherming ressorteert en
speciaal gericht is op wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van dit
dienstvak.
Uit het bovenstaande zal men niet alleen een indruk krijgen van de
uiterst belangrijke taak van het Staatsbosbeheer, waarvan thans het vaste
personeel meer dan 1000 personen omvat — 500 ambtenaren en 500 arbeiders in vaste dienst, onder leiding van 55 academici — maar ook van
de zware taak, die op de schouders is gelegd van een direkteur van die
dienst.
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Een direkteur van een groot bedrijf, een groot concern of een grote
staatsdienst, zit feitelijk in „een glazen huisje". Van hoog tot laag beoordeelt men zijn beleid en gedrag. Bij het 40-jarig jubileum van ir. Malsch,
dat op sobere, maar desalniettemin op indrukwekkende wijze op 15 november 1958 te Utrecht werd herdacht, bleek meer dan ooit hoe geliefd
deze direkteur is, hoe hij wordt gewaardeerd en hooggeacht. H.M. de
Koningin benoemde hem bij die gelegenheid tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw, nadat hij reeds op 30 april 1949 tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau was benoemd. De Direkteur-Generaal van de
Landbouw, ir. A. W . van de Plassche, hield bij die gelegenheid een
rede, waarin hij de grote verdiensten van Malsch releveerde.
Ik heb geen enkel mandaat om hier iets neer te schrijven namens bosbouwend Nederland, doch ik waag het hier uit te spreken, dat wij particuliere bosbouwers niet alleen dankbaar zijn voor het vele en mooie werk,
dat Malsch in zijn langdurige loopbaan met de inzet van zijn gehele
persoon heeft verricht, doch ook, dat wij de grootste waardering hebben
voor zijn integer beleid in een moeilijke, dynamische tijd. Nooit heeft men
aan hem gemerkt, dat hij het druk had, dat hij gehaast of prikkelbaar
was, integendeel: er ging een rust van hem uit, die weldadig aandeed.
In de hulde en dank, die ik hem hier breng, wil ik ook zijn echtgenote
betrekken, die hem meer dan 40 jaren trouw ter zijde heeft gestaan. Ook
voor haar was een grote taak weggelegd.
O p de Bosbouwdag 1945, de eerste maal na de Tweede Wereldoorlog,
bracht ik een prae-advies over de houtsoorten bij herbebossing uit en
eindigde met de woorden van de Franse dichter A, Theuriet:
,,Au plus profond des bois
La patrie a son coeur.
Un peuple sans forëts
Est un peuple qui meurt."
De beide eerste regels slaan helaas niet op ons land, de beide laatste
regels zijn echter van grote betekenis voor het Nederlandse volk. Malsch
heeft zijn beste krachten gegeven om het Staatsbosbezit uit te breiden,
het een technisch en economisch verantwoord beheer te verzekeren en
bovendien de ideële waarde van het bos met kracht te propageren. Tienduizenden zijn U, ir. Malsch, daar hartgrondig dankbaar voor.
Th. C. Oudemans,
,,Schovenhorst", Putten, G.

