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In het kader van de multilaterale ontwikkelingssamenwerking (FAO) valt de laatste tijd wat meer aandacht toe aan de bosbouw. Deze aandacht geldt niet
alleen de tropische bossen maar ook de gematigde
zones. Deze laatste gebieden leveren in het algemeen geen bijzondere bosbouwtechnische problemen op, in tegenstelling tot de tropische zones waar
gebrek aan kennis van de eigenschappen van de
honderden soorten en het sterk gemengde karakter
van de natuurlijke bossen wel technische handicaps
vormen. Het is daarom interessant na te gaan welke
moeilijkheden zich voordoen in de bosgebieden van
een ontwikkelingsland dat in de gematigde zone ligt.
Het hier behandelde land, Tunesië, behoort bovendien tot de meer ontwikkelde ontwikkelingslanden:
ongeveer éénderde van het bruto nationaal produkt
wordt er industrieel vervaardigd en het inkomen per
hoofd van de bevolking bedroeg in 1977 ongeveer
ƒ1.700,-.

kelijke bossen is bedekt bedraagt momenteel slechts
twee en een kwart procent. De bossen liggen grotendeels langs de noordelijke helft van de grens met Algerije.
De belangrijkste spontaan voorkomende boomsoorten zijn in het noorden de kurkeik (Quercus suber) en de zeeden (Pinus pinaster) en in het midden
de Aleppo pijnboom (Plnus halepensis). Voor de herbebossingen gebruikt men vooral Eucalyptus- en
Acaciasoorten en, sporadisch, de Pinus pinea. De
struikgewasbegroeiing bestaat vooral uit heidekruid
(Erica sp.), mirt (Myrtus communis), de aarbeiboom
(Arbutus unedo), rozemarijn (Rosmarinus offlcinalis),
de wilde olijfboom (Olea europea) en alfagras (Stipa
tenacissima).

Enige algemene gegevens
Tunesië behoort tot de minst beboste landen van het
Middellandse Zee-bekken, De totale oppervlakte van
het Tunesië dat geen woestijn is bedraagt ongeveer
twaalf miljoen hectare. (Inclusief woestijn: zestien
miljoen hectare). Er bestaat geen duidelijkheid over
de totale oppervlakte van de gebieden die met een
bosvegetatie bedekt zijn, dat wil zeggen waarop of
bos of struikgewas ("maquis" of "garrigue") staat.
Een officiële opgave spreekt van tweeëneenhalf miljoen hectare, welk cijfer echter behalve zeer dunne
en zeer lage (20-25 centimeter) vegetatievormen ook
zelfs gebieden omvat zonder enige vegetatie. Het cijfer van tweeëneenhalf miljoen hectare komt overeen
met de geschatte optimale bebossingsgraad van
twintig procent van de genoemde twaalf miljoen hectare. De echte bossen beslaan ongeveer 270.000
hectare, wat overeenkomt met ééntiende van de optimale bebossingsgraad. Het percentage van het nationale oppervlak dat geen woestijn is en dat met werFoto's: auteur

De noordelijke bosgebieden ontvangen meer dan
zevenhonderd millimeter neerslag per jaar en bezitten een zure kleizandbodem. De gebieden in het
midden van het land ontvangen tussen de tweehonderd en de vierhonderdvijftig millimeter en hebben
een kalkachtige bodem.
De lage bebossingsgraad van Tunesië heeft een
duidelijke historische achtergrond: Tunesië Is sinds
de Carthagers (val van Carthago: 146 voor Christus)
steeds door vreemde mogendheden bezet geweest
die regelmatig roofbouw op de bossen gepleegd
hebben, welke roofbouw tot in deze eeuw heeft
voortgeduurd. In de periode bijvoorbeeld dat Tunesië aan Frankrijk onderworpen was (1881-1956) zijn
tussen de 90.000 hectare en de 250.000 hectare ontbost onder andere ten behoeve van de vestiging van
Franse boeren, waar slechts 11.000 hectare herbebost gebied tegenover gesteld zijn.
Direct na het verwerven van de onafhankelijkheid
is de Tunesische staat een groot herbebossingsprogramma begonnen. Dit gebeurde in het kader van
een socialistisch geïnspireerde politiek waarin een
nauw verband gelegd werd tussen de economische
ontwikkeling en de bevrediging van de directe behoeften van de bevolking. Voor de grote werkloosheid in de bosgebieden leidde dit tot het entameren
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Dorp In de kurkeikenzone:
akkerbouwen olijventeelt.

van een groots herbebossingsprogramma. In de periode 1956-1970 werd jaarlijks gemiddeld 7.160 hectare herbebost. In totaal is er sinds 1956 129.700 hectare herbebost, maar toch kan men niet spreken van
een principiële wijziging van de situatie, niet alleen
omdat een aanzienlijk, zij het onbekend deel als mislukt o! als hoogstens gedeeltelijk gelukt moet worden
beschouwd of omdat deze oppervlakte In het niet valt
in vergelijking met de herbebossingen die nodig zijn
om de optimale bebossingsgraad te bereiken, maar
vooral omdat de totale beboste oppervlakte zeker
niet is toegenomen, terwijl er van een degeneratie
van de natuurlijke bossen sprake is.
Dit artikel behandelt de vraag hoe dit mogelijk is,
ondanks een bosdienst die toch 47 ingenieurs telt, 78
personen met een hogere bosbouwopleiding en 314
lagere technici, het uitvoerend en toezichthoudend
personeel niet meegerekend, en ondanks een milieu
dat in technisch opzicht geen enkele bijzonderheid
oplevert. Achtereenvolgens komen aan de orde de
positie van het boswezen In de economische politiek,
In de samenleving en de cultuur, de situatie in de
bosgebieden en hun relatie met de rijkere zones en
de bosdienst als Instelling.
Bosbouw en de nationale samenleving
Sinds 1970 is de ontwikkelingspolitiek van de Tunesische regering gericht op een maximaal snelle Industrialisering op basis van projecten die na een korte
318

aanlooppériode rendabel kunnen zijn (lichte industrie) met de bedoeling op deze wijze in een zo hoog
mogelijk tempo de kapitalen te scheppen die nodig
zijn voor een verdere Industrialisering. De regering
hoopt zo een zichzelf aanjagende economische groei
teweeg te brengen die tussen nu en 1990 de groei
van de vraag naar werkgelegenheid die 75% zal bedragen, kan opvangen.
Het Is duidelijk dat In een dergelijke optie voor de
bosbouw weinig belangstelling bestaat, al was het alleen al omdat herbebossingen op zijn vroegst pas na
tien jaar gaan produceren (Eucalyptusbeplantingen).
Bovendien speelt hier mee dat de herbebossingen
van de jaren na de onafhankelijkheid plaats vonden
in het kader van een socialistisch geïnspireerde
werkverschaffingspolitlek waartegen het huidige, in
economisch opzicht liberale regime zich afzet Het
wekt dan ook geen verbazing dat het herbebossingstempo in de jaren zeventig Is gezakt van ruim zevenduizend hectare per jaar tot ongeveer twee duizend
hectare.
Een tweede gegeven dat van grote invloed Is op
het nationale bosbouwbeleid en dat verklaart waarom bovengenoemde reductie kon plaats vinden, betreft de samenstelling van de politieke machtscentra,
in de organen van de partij, de nationale organisaties
en de overheid zijn de bosgebieden niet als zodanig
vertegenwoordigd. Het gevolg is dat praktisch alle investeringen plaats hebben buiten de bosgebieden,
en wel in een ongeveer vijfentwintig kilometer brede

strook langs de oostkust.
In de derde plaats valt de demografische situatie
te noemen. In de bosgebieden wonen momenteel
tussen de 550.000 en de 700.000 personen, met in
het noordwesten een gemiddelde dichtheid van één
inwoner per twee hectare. Deze bevolking kent een
natuurlijke aanwas van ongeveer tweeëneenhalf procent per jaar en is bijzonder jong: meer dan de helft
was in 1975 jonger dan twintig jaar. Echter, buiten de
bosgebieden is de demografische situatie praktisch
gelijk: de mannelijke beroepsbevolking zal in zijn geheel tussen 1975 en 1990 met 75% toenemen, oftewel met 5% per jaar. Deze demografische situatie levert natuurlijk in alle regio's grote werkgelegenheidsproblemen op en verhindert de overheid een beleid
van binnenlandse migratie te voeren dat tenminste
de bevolkingsaantallen in de bosgebieden constant
zou houden.
Behalve deze factoren speelt er in Tunesië een
factor mee die typerend is voor veel ontwikkelingslanden: de consumptie van houtskool. De houtskoolconsumptie In de grote steden van Tunesië wordt op
0,7 kilo hout per persoon per dag geschat, in de kleine steden op 1 kilo en op het platteland op 1,5 kilo.
De houtskool wordt vooral gebruikt voor het bereiden van thee, de nationale drank, de verwarming van
het woonvertrek en het bereiden van het voedsel. De
stoof met houtskool vormt een belangrijk onderdeel
van de levenswijze en valt moeilijk terug te dringen
ondanks het feit dat houtskool per calorie veel duurder is dan petroleum of butagas. De onderste veertig
procent van de bevolking besteedt momenteel een
belangrijk deel van zijn licht toegenomen koopkracht

aan de aankoop van extra houtskool wat de centrale
plaats van de hoütskoolstoof in de levenswijze nog
eens onderstreept. De vraag naar hout voor houtskool overtreft echter verre het aanbod. Een bosbouwteam van de FAO schat dat de Jaarlijkse consumptie de jaarlijkse produktie met 1,2 miljoen ton
overtreft, en dat daarvan 1 miljoen ton ten koste gaat
van de bossen. Hetzelfde team schat het totale bestand op achttien miljoen ton. Het gaat hier dus om
een zeer snelle vorm van roofbouw die zich overigens voor een groot deel op illegale wijze voltrekt.
Het beëindigen van deze houtskoolproduktie Is
moeilijk: ze vormt vooral voor de bosbewoners die
geen land of vee bezitten vaak de enige bron van
geldinkomen.
Op nationaal niveau is verder van belang dat er bij
de publieke opinie geen enkele belangstelling bestaat voor de rol die de bossen spelen in het behoud
van het milieu. Er bestaan geen groepen of organisaties die zich voor het behoud van de bossen inspannen.
De Tunesische cultuur Is bovendien een op en top
stedelijke: Tunesiërs ontspannen zich bij voorkeur in
de hoofdplaats van de regio: flaneren door de hoofdstraat, koffie drinken op de terrassen enzovoort.
Nooit komt men op de boswegen een Tunesisch gezin tegen dat daar voor zijn plezier wandelt of in de
bossen picknickt of kampeert. De bosdienst kan derhalve niet rekenen op directe of indirecte steun bij de
bevolking bij de toewijzing van de kredieten, de formatieplaatsen en de investeringen.
Op nationaal niveau verdient tot slot één kenmerk
vermelding, dat overigens niet op het beleidsniveau
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maar op het uitvoeringsniveau speelt. Iri de dagelijkse praktijk worden de bosbouwers zeer regelmatig
geconfronteerd met verlangens van de locale politici
die ingaan tegen het ordelijk uitvoeren van de exploltatieschema's. Bijna steeds komt het erop neer dat
de ingenieur wordt verzocht werkzaamheden te doen
plaats hebben In bepaalde, bijzonder ernstig door
werkloosheid getroffen streken. Wanneer daardoor
de voor dat Jaar geplande werkzaamheden in andere
percelen niet kunnen doorgaan kan de ingenieur
daaraan tegenover de gezagsdragers nauwelijks een
argument ontlenen. Hij wordt zo bovendien gedwongen de werkzaamheden over een zo groot aantal
plaatsen te verdelen dat het houden van toezicht bijna onmogelijk wordt.
De bosgebieden
De bosgebieden kennen een hoge bevolkingsdichtheid: waar op het Tunesische platteland gemiddeld
ongeveer dertig Inwoners per vlerkante kilometer
wonen, tellen sommige bosgebieden zeventig inwoners per vierkante kilometer, met driehonderd tot
vierhonderd personen per vlerkante landbouwkilometer. De bevolkingsdichtheid is het hoogst in de
werkelijk beboste gebieden: gerekend over de tweeëneenhalf miljoen hectare die geacht wordt met bosvegetatie bedekt te zijn bedraagt de bevolkingsdichtheid in de bosgebieden slechts ongeveer zevenentwintig inwoners per vierkante kilometer.
In de werkelijk beboste gebieden staan bijgevolg
twee exploitatievormen tegenover elkaar: die van de
bosdienst en die van de bevolking. De laatste leeft in
een gedeeltelijke zelfvoorzleningseconomie. Ze
voorziet voor een deel in haar graanbehoefte en dekt
traditioneel het andere deel met de opbrengsten van
de veehouderij (vooral rundvee en geiten, maar ook
schapen). Het gemiddelde gezin beschikt over niet
meer dan twee hectare bouwgrond, die gemiddeld
zo'n vijfhonderd tot achthonderd kilo graan oplevert.
De gemiddelde behoefte van een gezin met vijf tot
zes personen voor wie graan het hoofdbestanddeel
van de voeding vormt, wordt op duizend tot twaalfhonderd kilo geschat; de resterende behoefte wordt
gedekt met de opbrengsten van de één tot drie stuks
rundvee en de vijf tot vijftien volwassen geiten, die al
dan niet gehoed in de bossen weiden.
De graanakkers liggen bijna zonder uitzondering
op steile tot zeer steile hellingen die vanuit bodembeschermingsoogpunt continu volledig begroeid moeten zijn. Op de ontgonnen grond werden tot zeer onlangs geen veevoedergewassen geteeld: het weiden
geschiedt, zoals gezegd, uitsluitend op de rond de
nederzetting gelegen bosgronden.
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De bosdienst die in de bossen als hoofddoel heeft
de exploitatie van de bossen als leveranciers van
hout, vindt dus op allerlei terreinen de bosbewoners
tegenover zich. De houtproduktie beperkt op twee
belangrijke manieren de bestaansmogelijkheden die
de veehouderij oplevert: het kappen van een perceel
brengt met zich mee dat het perceel daarna minstens
zeven jaar niet beweid mag worden. Bovendien kan
een dergelijk weldeverbod worden uitgevaardigd om
de natuurlijke regeneratie van oude bossen te versnellen. Het is duidelijk dat dergelijke maatregelen
het weideareaal van een nederzetting aanzienlijk
kunnen beperken zonder dat deze gemeenschap iets
anders daarvoor in ruil ontvangt dan (slecht betaald)
werk gedurende enige weken of maanden. Het komt
dan ook niet zelden voor dat de bosbewoners 's
nachts, als de bewakers weg zijn, hun vee in de verboden percelen voeren zodat de nieuwe scheuten en
de zaailingen worden opgevreten. Herbebossingen
van sinds lang ontboste terreinen kampen met deze
zelfde moeilijkheden. De bijna 130.000 hectare herbebost gebied waarvan in de inleiding sprake is moet
dan ook opgevat worden als terrein waarop men getracht heeft een bos te planten maar waar een aanzienlijk deel van mislukt is mede als gevolg van dit
soort tegenstellingen.
Het handhaven van het oppervlak van het bosdomein biedt op zichzelf ook al grote problemen. De
graanteelt vormt een essentieel onderdeel van de levenswijze van de bosbewoners. De opbrengsten zijn
echter laag en de techniek Is vrij grondextensief:
waar de bevolkingsdruk dat toelaat laat men een akker na twee jaar teelt een jaar braak liggen. Met de
groei van de bevolking ontstaat er een voortdurende
druk het akkerareaal uit te breiden, ten koste uiteraard van de bosgronden. Om te beginnen is het de
bosdienst op sommige plaatsen niet eens gelukt om
grenspalen in de grond te slaan omdat de bevolking
zich daartegen met geweld verzette. Daar waar ze
wel geplaatst zijn worden ze door de bevolking vaak
geleidelijk aan weer verwijderd. De daarop volgende
ontginningen geschieden meestal op een niet al te
opvallende manier. Regelmatig verwondt de boer
een aantal bomen die aan zijn akker grenzen zo dat
ze dood gaan en snijdt hij het struikgewas af zodat de
grens tussen akkerland en bosland wat vaag is. Jaarlijks neemt hij er op die manier een strook van vijf tot
twintig meter bij zonder dat het de boswachters opvalt of zonder dat dezen hun verdenking kunnen hard
maken.
De levenswijze van de bosbewoners brengt bovendien een sterke verspreiding met zich mee, vooral
door de behoefte aan weidegrond. Er bestaan derhalve heel weinig onbewoonde zones en zeer veel

open plekken. De handhaving van de grenzen van
het bosgebied wordt daar zoveel te moeilijker door:
elke nederzetting heeft zijn eigen open plek waarvan
de grens gecontroleerd moet worden. De lengte van
deze "binnengrenzen" is vaak groter dan die van de
buitengrenzen van een bosgebied, terwijl het totaal
op ongeveer 35.000 kilometer wordt geschat.
De staat, in de figuur van de bosdienst, vormt vanuit het oogpunt van de bosbewoners een indringer,
en wel een die buitengewoon machtig is en ook buitengewoon grote aanspraken maakt. Het wekt dan
ook geen verbazing dat nu, ongeveer vijfentachtig
jaar nadat de bossen tot staatsdomein zijn uitgeroepen en vijfenzeventig jaar nadat men begonnen Is
deze aanspraken in kaart te brengen nog slechts de
helft van het gebied waarop de bosdienst aanspraak
maakt aan hem Is toegewezen terwijl de daarmee belaste rechterlijke Instantie zich over de andere helft
niet uitspreekt, waarschijnlijk vooral vanwege de talrijke bezwaarschriften die de bosbevolking middels
advocaten heeft ingediend en de ontevredenheid die
de uitspraken zouden kunnen oproepen. Onnodig te
zeggen dat eventuele ontginningen op deze (nog)
niet toegewezen terreinen praktisch ongestraft kunnen plaats hebben.
Zoals bijna overal ter wereld is de bosbevolking
arm. Landbouw en veeteelt leveren samen niet meer
op dan een absoluut bestaansminimum, om niet te
spreken van een overlevingsminimum. Er vindt dan
ook nog steeds een zekere inkomensoverdracht
plaats via de werkverschaffing: in sommige streken
heeft de bosdienst de beschikking over tweemaal zoveel arbeidsplaatsen als hij strikt genomen nodig

heeft. Gemiddeld vindt zodoende ongeveer tweevijfde tot de helft van de mannelijke beroepsbevolking
honderd tot honderdvijfentwintig dagen per jaar
werk bij de bosdienst. Qua openbare voorzieningen
hebben de bosgebieden tussen 1956-1970 grote
vooruitgang geboekt. Vijfenveertig percent van de
kinderen tussen de zes en de veertien jaar gaat nu
bijvoorbeeld naar school en men telt in de bosgebieden nu gemiddeld één centrum voor gezondheidszorg op zesduizend inwoners. {Voor de steden bedragen deze cijfers respectievelijk meer dan negentig procent en één centrum op de vierduizend Inwoners, de particuliere artsen en verplegers niet meegerekend).
De werkloosheid onder de bosbevolking is zeer
hoog. Betrekt men de werkgelegenheid in de traditionele landbouw en veeteelt in de berekening dan
komt men uit op een werkloosheidspercentage van
rond de vijftig. De regio's waarvan de bosgebieden
deel uitmaken kennen over het algemeen vergelijkbare percentages (de werkloosheid in de meeste
landbouwgebieden van Tunesië ligt tussen de dertig
en de vijftig procent): ze zijn zonder uitzondering volledig agrarisch, terwijl bovendien de zeer weinig arbeidsintensieve graanteelt overheerst. Industriële
werkgelegenheid is schaars terwijl ook de steden
meer dan tien procent werkloosheid kennen. Een Intraregionaal migratiebeleid, van boszones naar landbouwzones, Is dus even onmogelijk als een interregionaal migratiebeleid.
Wel bestaat er een spontane interregionale trekarbeidsstroom die steeds belangrijker wordt. Mannen
laten hun gezin twee tot zes maanden In het dorp al-
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Bos en beweiding: kaal gegraasd open terrein en door
beweiding aangetaste bosrand.

leen, onder hoede van familieleden, om in de oostelijke kuststrook, waar, zoals gezegd, het merendeel
van de investeringen plaats vindt, geld te verdienen.
Vanuit het oogpunt van de bosdienst biedt deze ontwikkeling op zichzelf, dat wil zeggen zonder aanvullende maatregelen, weinig voordelen. Ze leidt nauwelijks tot een definitieve uittocht van het gehele
huishouden, onder andere omdat de kosten van levensonderhoud in de stad veel hoger liggen, maar ze
leidt wel tot het vervangen van de makkelijk op te
bouwen en ook makkelijk weer af te breken takkenhutten door stenen woningen, wat aan de huidige
zeer verspreide bewoning een nog definitiever karakter geeft. Het is overigens wel waar dat deze ontwikkeling het uitgangspunt kan vormen van een zeker hergroeperingsbeleid.
Da bosdienst
De bosdienst is door de Fransen ten tijde van het
protectoraat over Tunesië opgebouwd. Het geheel
aan wetgeving op grond waarvan de bosdienst functioneert dateert eveneens uit die periode. Opbouw en
functioneren van de bosdienst vertonen bijgevolg talloze kenmerken die dateren van het Franse koloniale
boswezen en waarvan de belangrijkste zijn het principe van de autoritaire benadering en dat van de domanialiteit. Onder het eerste valt te verstaan een
houding van de ambtenaren van niet bereid zijn in
het creëren en doen functioneren van een staatsinstelling met iets anders rekening te houden dan
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met de belangen van de staat, en onder het tweede
het principiële recht van de staat op het eigendom en
het vruchtgebruik van de bosgronden.
Beide kenmerken zijn een min of meer logisch
voortvloeisel van het feit dat de bosdienst werd opgericht in een koloniale samenleving waarin de staat In
principe de kolonie exploiteerde op een wijze die de
belangen van het moederland maximaal diende en
alleen om redenen van politieke opportuniteit met de
belangen van de bevolking rekening hield. In de toepassing van het principe van de domanialiteit kwam
dit duidelijk tot uiting. Het belang van de staat bracht
met zich mee dat de bosgronden zijn eigendom werden en dat het vruchtgebruik hem toekwam. Echter,
de strikte doorvoering van dit principe zou tot veel
gewelddadig verzet hebben geleid, reden waarom de
staat zijn aanspraken verzacht heeft door bepaalde
gewoonterechten te erkennen ("droits d'usage"). Het
werd de bosbewoners toegestaan hun domicilie te
houden daar waar ze zich reeds gevestigd hadden,
het vee te weiden in de bossen dat voor het strikte levensonderhoud van het gezin nodig was en het dode
hout te verzamelen. Het betrof hier dus een limitatieve opsomming van de rechten van de bosbewoners
die bovendien, omdat ze als schadelijk werden gezien voor de bosdienst, steeds zeer beperkt werden
geïnterpreteerd.
De terreinen waarop de koloniale bosdienst zich
het meest bewogen heeft waren die van de exploitatie van de natuurlijke bossen met daaraan gekoppeld, zoals we hierboven gezien hebben, een beleid
dat beoogde de bosgronden onder domaniale titel te
brengen, en het vastleggen van zandduinen, zowel
langs de noordoostkust als in het diepe zuiden.
Slechts 11.000 hectare zijn In de koloniale periode
herbebost en het Is daarin dat met de onafhankelijkheid in 1956 de grootste verandering komt. (Zie ook
hierboven).
De zelfstandige Tunesische staat schuwt niet in de
marginale gebieden de nodige investeringen te verrichten met het tweeledige doel deze weer productief
te maken en er de werkgelegenheid een belangrijke
impuls te geven. Hij kan er immers zeker van zijn, in
tegenstelling van de koloniale mogendheid, dat hij te
zijner tijd de vruchten van deze investeringen zal
plukken en vindt, uiteraard eveneens in tegenstelling
tot zijn voorganger, zijn machtsbasis En de bevolking.
In de bosdienst worden de Franse Ingenieurs geleidelijk aan vervangen door Tunesische maar, en
daar gaat het hier om, de structuur van de bosdienst
blijft dezelfde en met name de twee genoemde structurele kenmerken (autoritaire houding en het "principe van de domanialiteit) blijven onverminderd voortbestaan. De autoritaire structuren worden niet ver-

vangen, noch zelfs aangevuld met overleg- en inspraakstructuren voor de bosbewoners, en de notie
van de domanialitelt blijft van toepassing zowel op
het naakte eigendom van de gronden als op het
vruchtgebruik ervan. De zeer strikte interpretatie van
de gewoonterechten van de bosbewoners blijft van
kracht omdat men deze als schadelijk blijft beschouwen voor de bosdienst. De bosdienst blijft als enige
doel houden de exploitatie van de bossen als leveranciers van hout en verschuift zijn optiek niet naar
het realiseren van een integrale sociaal-economische ontwikkeling vamde bosgebieden waarin naast
de houtexploitatie plaats is voor de ontwikkeling van
de veehouderij, de stichting van industriële en ambachtelijke eenheden voor de bewerking van huiden
en hout en een openbare voorzieningen- en woonconcentratlebeieid.
De relaties zoals die in de bosgebieden tussen
bosdienst en bosbevolking bestonden ondergingen
dus geen principiële verandering. De vraag waarop
dit artikel een antwoord zoekt te geven draagt dus de
volgende afgeleide probleemstelling in zich: om welke redenen of door welke oorzaken heeft de bosdienst zijn structuur en functioneren niet aangepast
aan de postkoloniale situatie? Achtereenvolgens komen in dit kader aan de orde: de opleiding van de
Tunesische ingenieurs, de rolopvatting van de Tunesische ambtenaar, de organisatiegraad van de bosbevolking, het sociologische principe van de reproduktie van sociale verhoudingen en de publieke opinie.
De opleiding van bijna alle Tunesische bosbouwingenieurs heeft plaats op Franse bosbouwscholen. De
Tunesiërs ontvangen er hetzelfde onderwijs als de
Fransen. Op deze wijze wordt de Tunesiërs onderwijs
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gegeven in de technieken van het bosbeheer zoals
die in Frankrijk toepasbaar zijn, waar in de bossen
geen talrijke bevolking woonachtig is die voor een
groot deel van die bossen leeft. De opleiding schenkt
derhalve aan het soort problemen dat deze situatie
met zich mee brengt geen aandacht. Deze valt uitsluitend toe aan de puur bosbouwtechnische vakken
die op zo'n wijze gegeven worden dat zij, impliciet
overigens, doorlopend het beeld oproepen van bossen die leeg zijn. Onbewust vormt zich zo de notie bij
de Tunesische leerlingen dat bossen leeg horen te
zijn. De opleiding geeft de leerlingen zo een opvatting van het beroep mee waarin de beheersing en de
technisch correcte uitoefening van het bosbouwvak
centraal staan en waarin voor de sociale kanten geen
plaats is. Deze beroepsidentiteit maakt dat de ingenieurs zich bij voorkeur niet met de sociale kant bemoeien, uit vrees het beroepsblazoen te besmetten
door zich in niet-technische aangelegenheden te
storten. Het belang dat de meeste ingenieurs aan
hun nieuwe identiteit hechten Is zelfs zo groot dat ze
wel erkennen dat de Tunesische bosbouwproblemen
in eerste aanleg van sociale aard zijn, maar het dan
bij deze constatering laten.
Een tweede oorzaak vormt de rolopvatting van de
Tunesische landbouwambtenaar. Deze ziet zich, als
in veel ontwikkelingslanden, als brenger van de "beschaving" bij de "primitieve" plattelander. Op grond
van zijn opleiding heeft hij een bepaalde technische
boodschap. Volgen de plattelanders zijn raad niet
op, omdat ze niet aangepast is aan hun situatie, dan
zoekt de ambtenaar de oorzaak bijna steeds in de
door hem veronderstelde achterlijkheid en onontwikkeldheid van de boeren. Deze neiging wordt nog versterkt door zijn positie van ambtenaar waardoor een
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deel van het gezag van de overheid op hem afstraalt.
Ingevuld voor de bosdlenst betekent dit bijvoorbeeld dat suggesties om in het principe van de domanlaliteit een onderscheid te maken tussen de elgendom en het exploitatierecht als onverantwoordelijk van de hand worden gewezen: het vervangen van
de puur autoritaire relatie door een gezagsrelatie
waarin plaats Is voor medezeggenschap voor de bosbewoners zou door deze primitieve mensen als "cartè blanche" worden opgevat en daarom binnen een
minimum van tijd de ondergang van de bossen teweegbrengen. Het zijn in de gangbare conceptie Immers de ambtenaren die het bos beschermen tegen
de onverantwoordelijke gedragingen van de bosbewoners. (Overigens speelt hier ook de invloed mee
van de Tunesische opvattingen van gezag en Individuele verantwoordelijkheid waarop we hier niet kunnen ingaan.) In de rolopvatting van de Tunesische
ambtenaar ligt dus een autoritaire relatie besloten tot
de bevolkingsgroep die voorwerp vormt van zijn bezigheden. Ze vormt daarom een weerstand tegen de
evolutie van de verhouding tussen bosdienst en bosbevolking.
Een derde factor vormt de afwezigheid van organisaties van bosbewoners. Tunesische arbeiders hebben hun vakbond, de Tunesische boeren hebben
hun boerenbond maar de bosbewoners hebben
geen belangenorganisatie. Er is bijgevolg vanuit de
bosbevolking nooit druk uitgeoefend op de bosdienst om te komen tot een exploitatie die aan de betrokken partijen meer recht doet en die hen beide
grotere inkomsten oplevert. Dergelijke organisaties
zijn overigens in heel de wereld zeldzaam: de ruimtelijke isolatie van de bosbewoners, hun verspreiding
en hun zwakke opleidingsniveau vormen uiteraard
grote obstakels voor de vorming van zulke belangenorganisaties.
Zoals zoveel sociale structuren kent ook de bosdienst een aantal processen die het voortbestaan van
de bosdienst in zijn huidige gedaante bevorderen, zo
niet garanderen. We zullen er hiervan slechts één behandelen. Zoals gezegd wekt de opleiding beroepsverwachtingen bij de ingenieurs die niet aansluiten
op de werkelijkheid. Deze verwachtingen worden bijgevolg gefrustreerd: men kan In de Tunesische bossen niet te werk gaan zoals men dat in Frankrijk kan,
en dus niet zijn beroep naar behoren uitoefenen. De
gefrustreerde ingenieur ontdekt dat hij tegenover
een probleem staat dat op nationaal niveau dient te
worden opgelost maar dat de instelling die op nationaal niveau met de problematiek belast is, te weten
de bosdienst, niet méér nastreeft dan het probleem
zo goed en zo kwaad als dat gaat in de hand te houden. Tegenover deze institutie, die bovendien weinig
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van radicale oplossingen moet hebben, voelt de individuele ingenieur zich machteloos. Van gevoelens
van machteloosheid naar desinteresse Is het dan nog
maar één stap waarna het voortbestaan van de bosdienst in zijn huidige gedaante weer een dreiging armer is.
Als laatste factor noemen we hier het gebrek aan
steun bij de publieke opinie. De samenleving is gericht op de steden en in de volkscultuur zijn geen
trekken gevonden die het uitgangspunt kunnen vormen van een gerichte belangstelling van brede lagen
van de bevolking voor de bossen. Ook van de bevolking die niet woonachtig is in de bossen komt dus
geen druk om te komen tot een beter bosbouwbeleid.
Conclusies en aanzetten
De onbevredigende bosbouwsituatie in Tunesië blijkt
nauw verbonden te zijn met de huidige ontwikkelingspolitieke keuze van het land, met bepaalde culturele en politieke constanten, met de situatie die
zich In de bosgebieden voordoet, met de geschiedenis van de bosdienst en ten slotte met een aantal
weerstanden tegen institutionele verandering waarvan sommige voortkomen uit de relatie van afhankelijkheid waarin Tunesië zich momenteel tegenover
Europa bevindt.
Het is wellicht nuttig ter afsluiting een enkel woord
te zeggen over de mogelijkheden die voor de bosdienst open staan. Een eerste stap zou kunnen bestaan uit het geven van een verplichte bijscholingscursus voor de ingenieurs waarin de problematiek
van dit artikel wordt behandeld. Het is verder noodzakelijk dat de bosdienst zijn taak niet meer engtechnisch opvat maar zich als doel stelt de sociaaleconomische ontwikkeling van de bosgebieden integraal te bevorderen. Daarvoor dient eerst de wetgeving met betrekking tot de bosgronden te worden
aangepast aan de situatie die de facto in de bosgebieden bestaat. De aan te brengen wijziging zou
moeten Inhouden dat de staat op grond van de naakte eigendom eventueel wel, om redenen ontleend
aan het algemeen belang {bodembescherming), een
bepaald bodemgebrulk mag opleggen maar dat de
exploitatierechten in principe toekomen aan lokale
verenigingen van bosbewoners die intern, maar met
technische steun van de bosdienst, de beweiding reguleren, en alle andere maatregelen treffen die nodig
zijn met betrekking tot het bodemgebruik en het toezien op de naleving. Tegelijkertijd dient de huidige
belangentegenstelling ook aangepakt; te worden
door actiever de welvaart van de bosbevolking te bevorderen. Te denken valt in dit verband aan uiteenlo-

pende zaken als het ter hand nemen van de veeteelten landbouwvoorlichting, het aanleggen van weidegronden, van terrassen en van kleine irrigatiestelsels,
hulp bij het steenvrij ruimen van de akkers, de stichting van woonkernen en het creëren van secundaire
werkgelegenheid, de verbetering van het wegennet
en het openbare vervoer, de aanvoer van bouwmaterialen enzovoort. De inkomensverbetering die van
deze maatregelen het gevolg zal zijn kan de basis
vormen van een vermindering van de belangentegenstelling tussen bosdienst en bosbevolking die
gunstige gevolgen kan hebben voor de hoogte van
de kredieten die de bosdienst ontvangt. Een dergelijk beleid kan het de bosdienst tevens mogelijk maken de illegale houtskoolproduktie aan effectievere
banden te leggen omdat het voor de armste bosbewoners, voor wie deze activiteit immers vooral van
belang is, alternatieven schept.
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Summary
In Tunisia, about 20% of the territory other than desert could bear forest. In fact forests occupy only
2Vi% of the area. Since independence (1956) the
area under natural forests has declined and reforestation has not offset losses. The present work sought
to answer the question why this should be so despite
a forest service with 47 scientific staff and 78 technical staff and despite a physical environment that presents no insuperably technical problem.
A first reason is the place of forests in the national
economy and society. In view of the rapid growth of
population, present economic policy aims at a high
rate of industrial growth based on activities that assure quick returns and that quickly liberate the invested
capital for reinvestment to create new Jobs. Consequently, the forest sector receives no priority. Firewood consumption is very high: 0,7 kg per person
per day in the big cities, 1,5 in the countryside. FAO
estimate that annual consumption of firewood exceeds production by 1,2 million tonnes, of which 1
million tonnes are taken from the forest. Pubiic opini-

on is not concerned with the role of forests in the physical environment Tunisian life, moreover, is predominantly urban: hardly anyone appreciates the forests for tourism or recreation.
A second reason lies in the forest zones themselves. About 500.000 people live in the forest zones.
The population density varies from 35 to 70 per square kilometre, there amounting to 50 to 220 km2 in
terms of arable are a of the zones. The poorer inhabitants grow wheat and barley for subsistence and raise cows, goats and sheep for sale on the markets.
Population growth pushes them to extend their fields
by gradual, but illegal clearing of adjoining trees. The
numerous cattle are grazed in the forests, where
overgrazing impedes regeneration of the vegetation
and even threatens the young plantations. The forest
service is in conflict with the local population over
use of resources.
The forest service for instance completely banned
goats during the nineteen sixties, a measure that is
hard on the poor. No alternatives to this policy have
been developed. During their training in French forestry schools, Tunisian forestry officers were taught
to consider forests as uninhabited spaces. They
would prefer their the forests to be depopulated, while it could be argued that it is part of the forester's
profession to adapt management to the goals and interests of other parties. Tunisian foresters, like many
Third World agricultural officers, do not feel they
should help the peasant. They are not willing to incorporate his traditional goals in management plans for
fear of contaminating their newly acquired professional identity. The inhabitants are not organized or represented. The forest areas, even though densely
populated, have no voice in government of the country nor in obtaining public or private capital. The forest service does not encourage such innovations.
Public opinion is not interested in conservation of the
forests.
To allow gradual extension of forest and improvement in present forest, interests that are not silvicultural should be taken into account in management
and organization of the forest service. Thus, grazing
could be recognized as legitimate and harmonized
with other interests through rotational grazing, establishment of local cooperatives of forest dwellers
with a voice, for instance in land use, creation of fodder reserves and stimulation of perennial fodder
crops on the private fields. Forest officers could receive supplementary training in the social consequences of their profession. These changes could
form part of a new approach to management of these
areas comprehending forestry, cropping, livestock
husbandry, social services and secondary industries.
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