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KIENHOUT
Een afgezaagde titel, maar
volledig van toepassing op
een boeiend verhaal van
een Canadese professor.
Een verhaal, dertig jaar
geleden verteld, maar nog
steedsactueel.
Paris was hoogleraar milieuplanologie in Montreal. Zijn lezing
over "The Citification of the Forest", hield hij in mei 1972 voor
een "Seminar on Forest Environmenf'ergens in Ontario. Wat bedoelde hij met dat merkwaardige
woordje citificatie?
Hij stelde het tegenover urbanisatie, waarbij sprake is van een
fysieke migratie van de mensen
van het platteland naar de stad.
Citificatie omschrijft hij als "de
omgekeerde migratie, maar dan
van ideeën, waarden, levensopvattingen en leefwijzen, van de
stad naar het platteland en, in het
bijzonder, naar het bos". Terwijl
vroeger ontginning van bossen
met gejuich werd begroet, aldus
Paris, is nu de publieke reactie
niet meer vol lof voor de pioniers,
maar eerder bitter, omdat men in
aantasting van de natuur een vernieling van de ziel van de toekomstige maatschappij ziet in
Europa.
Paris splitst die totaal andere benadering van het bos door het
grote publiek in tweeën. In de
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Bos en samenleving
eerste plaats de houding van de
practicus die het bos gebruikt, er
ontspanning zoekt door verandering in zijn leefomgeving, confrontatie met de natuurelementen, lichamelijke inspanning voor
het plezier daarvan, kortom, de
recreant. Daarnaast de andere
benadering, die van de idealist
zoals Paris hem noemt, de
idealist die aan de wildernis, al is
het een moderne wildernis, een
vitale betekenis toekent voor de
overlevingskansen van de maatschappij. Zijn activiteiten zijn
"stads"en sociaal. Hij wil meer
ruimte waar de natuur onaangetast blijft en waar de mens maar
beperkt of geen toegang heeft.
De op veelzijdig bosgebruik ingestelde bosbeheerder kan de
recreant door bepaalde beheermaatregelen nog wel tevreden
stellen, maar bij de idealist zijn
bosexploitatie en behoud vrijwel
onverenigbaar. Het wordt voor
die beheerder echter nog moeilijker als de idealist de recreant
voor zijn ideeën kan winnen, zoals zeker in Europa steeds meer
het geval lijkt te worden.
Een principieel probleem, ook
voor houthandel en houtindustrie.
Waarom? Omdat het publiek de
relatie tussen hout, dat het volop
gebruikt, en het daarvoor noodzakelijke exploiteren van bos weliswaar kent maar ook, bewust of
onbewust, miskent. Paris vertel
hoe hij op een expositiestand van
de papierindustrie houtstammen
en kranten naast elkaar zag liggen, en bij zichzelf dacht: Als ik
kranten accepteer, ben ik dan
ook bereid het kappen van bossen te accepteren? De logica
zegt 'ja'. Maar mijn relatie tot de
pulpproductie is zo gering, zo abstract dat ik nog steeds mezelf
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kan tegenspreken en tegen het
kappen van bomen kan vechten".
Wat te doen?
De industrie, aldus Paris, wordt
geconfronteerd met een stedelijke massa die zich weinig bewust
is van de noodzaak van de industrie, zich ver van de materiële productiecyclus ophoudt en weinig
besef heeft van de rol die natuurlijke bronnen bij de bevrediging
van zijn behoeften spelen. Dat
geldt eigenlijk voor de hele houtketen. Deze kan niet rechtstreeks
antwoord geven aan de aanhanger van totale conservering van
het bos, dat kan alleen de gemeenschap in brede zin. Maar zij
moet wél meer contact hebben
met het grote publiek, beseffen
dat de massa's in de stad dicht bij
het centrum van besluitvorming
staan, dat ze een groot deel van
het electoraat en de markt vormen, en dat ze weten hoe zij de
communicatiemedia en politieke
systemen moeten gebruiken. De
tegenstroom van de kant van de
stadbewoner is veel te sterk om te
worden onderdrukt of met tijdelijke concessies te worden gesust.
De hele houtketen moet de samenleving fundamenteel anders
benaderen. Daartoe behoort een
veel betere informatie over zijn
economische rol en zijn beperkingen, over de aard van het hele
productieproces, over de noodzaak van grondstoffen voor de
voorziening in essentiële behoeften van de samenleving, en vooral over zijn bereidheid om tot een
structurele synthese van belangen te komen. Dat doet de houtketen nog steeds onvoldoende,
ook in Europa, en dat is kortzichtig en op termijn schadelijk, voor
alle betrokkenen.

