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De "citificatie" van het bos *
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J. D. Paris
hoogleraar milieuplanning, Montreal

In het Pulp and Paper Magazine of Canada, nr. 9, 1972 (119—122),
is een artikel gepubliceerd van J. D. Paris, hoogleraar
milieuplanning in Montreal, getiteld "The citificatlon of the forest".
Dit is een zeer originele benadering van een recente
problematiek, die ontstaan Is door een sterk gewijzigde houding
van de maatschappij ten opzichte van alle mogelijke natuurlijke
hulpbronnen en het gebruik daarvan door de Industrie ten behoeve
van deze zelfde maatschappij.
In het artikel Is de problematiek voornamelijk behandeld
aan de hand vBn de conflictsituaties bij industrieel en ander
maatschappelijk gebruik van bossen en bosgebieden, zoals deze
zich nu en in de toekomst zullen voordoen door invloedrijke
stromen met ideeën, waarden, levensopvattingen en leefwijzen
vanuit stedelijke levensgemeenschappen naar het platteland,
bosgebieden en andere min of meer of geheel natuurlijke gebieden.
Bij het ln deze kaders zoeken naar nieuwe maatschappelijke
verhoudingen en het definiëren van daarvan afgeleide waarden,
voegt het artikel duidelijk een nieuwe dimensie toe aan de
discussies hierover.
De redactie heeft van het genoemde Magazine toestemming
gekregen het gehele artikel, vertaald, over te nemen in ons
tijdschrift.

De Industrie moet meehelpen bij de planning
van het bosmilieu, dat, zoals de huidige
verstedelijkte maatschappij heeft bepaald,
essentieel is voor de toekomstige generatie
Het openen van een mijn, het bouwen van een dam, het
maken van een weg, een spoorweg, een pijpleiding, of het
ontginnen van een bos van duizenden hectares, werd
vroeger met gejuich begroet. Maar tegenwoordig is de
publieke reactie niet meer vol !of voor pioniers, maar
eerder bitter als gevolg van de aantasting van de natuur
en de vernieling van de ziel van de toekomstige
maatschappij. Het hoera-geroep wordt gereserveerd voor
de geboorte van een kraanvogel, of voor het reserveren
van een paar honderd ontoegankelijke hectares als
oerbos.
Deze verandering In de houding van de maatschappij
vormt een serieus probleem voor de pioniers - bijv. de
pulp- en papierindustrie. Deze maken óók deel uit van de
maatschappij, en in een democratie is het onmogelijk
voortdurend in conflict met de meerderheid van de
publieke opinie te werken. Hoe kan de industrie aan een
dergelijke situatie het hoofd bieden? Hoe kan zij het
probleem beperken en nieuwe functies en werkmethodes
* Voordracht voor Seminar on Forest Environment, Thunder Bay,
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ontwerpen die de conflictsituatie zullen oplossen?
Eén benadering Is trachten uit te leggen hoe het probleem
is ontstaan. Dit zal ik proberen te doen door enige
sociologische aspecten van het stadsmilieu te geven, en
enige sleutels tot beter begrip te geven. Natuurlijk kan
deze benadering op dit gebied, waar nog geen algemene
theorieën, niet anders dan speculatief en fragmentarisch
zijn.

De "citificatie1' van het bos
Ik begin met de stelling dat de huidige situatie het
resultaat is van de "citificatie" van het bos. Ik geef toe
dat dit een neologisme is, maar ik geef de voorkeur aan
het verzinnen van een nieuw woord dan een oud woord te
gebruiken met veel betekenissen en misverstanden.
Urbanisatie is de concentratie van de bevolking in de
steden door de fysieke migratie van de mensen naar de
stad vanuit het platteland. Met citificatie bedoel Ik de
omgekeerde migratie, maar dan van Ideeën, waarden,
levensopvattingen en leefwijzen van de stad naar het
platteland en in het bijzonder, naar het bos.
Deze citificatie is een zeer gecompliceerd proces. Het
omvat meer dan de kwantitatieve vraag van de
stadsbewoner naar open ruimtes. Er zijn ook
psychologische factoren. Ik wil mij concentreren op deze
factoren, omdat, als men er geen rekening mee houdt,
men schijnbaar logische beslissingen kan nemen, ze
uitvoeren in het geloof het goede te doen en toch
vijandige reacties ontmoeten.
Om enig idee van deze psychologische factoren te
krijgen, moeten we met het onderbewustzijn beginnen.
Waaruit bestaat de geest, de ziel van de stedeling. Hoe
openbaart deze zich?
Natuurlijk kunnen wij hier alleen in zo verre op deze
vragen ingaan als nodig is om de huidige situatie te
helpen begrijpen en daaruit een actieprogramma af te
leiden, daarbij het risico lopend dat deze beperking
inhoudt.

De mythe van de wildernis
De ziel van een volk bestaat grotendeels uit mythen.
Eén hiervan is de mythe van de wildernis, in de loop van
de eeuwen heeft deze mythe vele vormen aangenomen de wildernis bevolkt met goden en geesten, de wildernis

die door pioniers bedwongen moest worden en de
wildernis die als mystiek en dichterlijk moest worden
ervaren. Nu hebben we de moderne wildernis die de
lichamelijk en geestelijk uitgeputte stadsbewoner geneest.
Deze moderne mythe geeft aanleiding voor twee
verschillende houdingen. De ene is die van de practicus
die een verandering zoekt in milieu - landschap, zuivere
lucht en schoon water, dieren in hun natuurlijke
woonomgeving, lichamelijke inspanning voor het plezier
daarvan, confrontatie met de natuurelementen - en door
deze verandering ontspanning zoekt. Hij is recreant. De
andere houding is die van de idealist die aan de mythe
een vitale betekenis verleent voor de overlevingskansen
van de maatschappij - "als we de wildernis verliezen,
verliezen we alle hoop voor een toekomstig bestaan."
Deze twee verschillende houdingen leiden tot
verschillende consequenties. De practicus gebruikt de
natuur; hij geniet er direct en fysiek van, en hij reist om
er van te genieten. De idealist aan de andere kant, put zijn
voldoening uit het idee wildernis; zijn activiteiten zijn
"stads" en sociaal; hij vecht voor een doel, en èls hij dan
al reist, reist hij om zich er van te verzekeren dat de
natuur niet gedenatureerd wordt. De practicus wil meer
kampeerplaatsen, betere markering van paden en
natuurlijke begroeiing langs de waterwegen. De idealist
wil meer ruimte waar de Industrie wordt geweerd, waar de
natuur onaangetast blijft en waar de praktische mens, zijn
medeburger, maar beperkte toegang en vrijheid van
activiteit heeft. Zo vinden we onder de dekmantel van
dezelfde mythe twee "sekten" die langs verschillende weg
een verschillende wijze van redding bieden, daarbij
tegenover elkaar staan en elkaar tegenspreken wat betreft
de grondbeginselen.
De bosbouwkundige moet derhalve twee stromingen
pareren. Hij kan vaak de praktische stedeling wel tevreden
stellen met goede beheersmethoden, zoals het niet dicht
bij de waterkanten kappen en nieuwe boswegen openen.
Maar coëxistentie met de idealist is vrijwel onmogelijk,
want exploitatie en totaal behoud zijn onverenigbaar. Wie
moet de bosbouwkundige tevreden stellen? Moet hij op
beide fronten vechten? Is dat zelfs wel mogelijk?

De stadsmythe
Laten we, om vat op deze vragen te krijgen, eens naar
een andere mythe kijken, die van de stad zelf. Van
oudsher is de agglomeratie van mensen in steden als een
economisch verschijnsel geïnterpreteerd. We denken nog
steeds aan de stad als de ideale plaats om goederen te
produceren, omdat daar sprake is van een concentratie
van werkkrachten en van een grote lokale markt. Maar de
laatste tijd is de stad economisch veranderd. De produktie
van materiële goederen is in verhouding tot de produktie
van diensten verminderd. De industriële revolutie en nu de
automatisering hebben, door de produktie in stukken te
delen, de individuele werker van het eindprodukt
vervreemd. Om deze twee redenen heeft de stadsbewoner
nu een tekort aan begrip voor de eisen die de

produktiecyclus als geheel stelt.
Dit tekort aan begrip is basis van sommige van zijn
opvattingen ten aanzien van de wildernis. Ten eerste vindt
hij het moeilijk de rol van natuurlijke bronnen in de
produktie te begrijpen omdat de stadseconomie over het
algemeen niet gebonden is aan bronnen die vanuit de
stad te zien zijn. Toen ik bij het Ontario Science Centre
een toespraak van tien minuten hoorde over het maken
van papier was ik geboeid, ik begreep heel goed dat men
om papier te maken met iets moest beginnen - hout
bijvoorbeeld. Maar hoewel de demonstratiestand maar een
paar meter verwijderd was van een prachtige boomwortel
die aan het plafond hing, en er posters waren die me
vertelden dat 2600 bomen nodig waren om een plaatselijk
dagblad te drukken, moest ik me erg concentreren om de
demonstratie van het papiermaken in verband te brengen
met bomen en me te realiseren dat Ik jaarlijks tenminste
drie bomen verbruikte om aan mijn gewoonte om kranten
te lezen te voldoen. Maar wat betekenen deze
berekeningen zelfs dan nog werkelijk voor me? Welke zijn
deze drie bomen en waar stonden zij? Ben ik bereid om
met het lezen van kranten te stoppen om deze drie bomen
te redden? Als ik kranten accepteer, ben ik dan ook
bereid het kappen van bossen te accepteren? De logica
zegt "ja". Maar mijn relatie tot de pulp produktie is zo
gering, zo abstract, dat ik nog steeds me zelf kan
tegenspreken en tegen het kappen van bomen kan
vechten.
Het tweede gevolg van het onvolledige beeld dat de
stadsbewoner van de produktiecyclus heeft is dat hij
misleid wordt door het feit dat de arbeidsmarkt in de stad
dikwijls veel alternatieve mogelijkheden biedt en zo een
zekere buffer bezit tegen tegenslagen in welke branche
dan ook.
Hij realiseert zich niet dat voor een plattelander het
stoppen met de exploitatie van een plaatselijke natuurlijke
grondstoffenbron gewoonlijk óf totale werkloosheid óf
verhuizen over een lange afstand betekent. Tenslotte stelt
de betrekkelijke welgesteldheid van de stadsbevolking
haar nu in staat om minder met bestaan en
overlevingskansen bezig te zijn en meer met esthetische
vraagstukken in verband met de levensstijl. Maar er
bestaat nog een enorme economische kloof tussen het
gesloten boekhoudsysteem van een onderneming die winst
moet uitkeren aan zijn financiers, en de nieuwe sociale
boekhouding die veel niet-monetaire waarden bevat. De
industrie als het medium voor produktie en de
maatschappij als de bron voor beheer en leiding, hebben
nog geen gemeenschappelijke taal waarmee ze tot een
gemeenschappelijke balans kunnen komen. Ik zie in dit
alles een diepwortelende verandering in de achtergrond
waartegen de industrie werkt. Deze wordt nu met een
stedelijke massa geconfronteerd die zich weinig bewust is
van de noodzaak van de industrie, zich ver van de
materiële produktiecyclus ophoudt, zich weinig bewust is
van de rol die natuurlijke bronnen bij de bevrediging van
zijn behoefte spelen, verstoken is van een
verantwoordelijkheidsgevoel voor hen die in fabrieken ver
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van de steden werken, en druk bezig is met het creëren
van een besluitvormingsprocedure die de traditionele
economie als verouderd zal behandelen.

De afkeer van onpersoonlijkheid
De eerder gemaakte opmerkingen over het aantal
bomen, nodig om een krant uit te geven, illustreert nog
een punt: de relatie tussen de stad en natuurlijke bronnen
steunt zwaar op de statistiek. Soms lijkt het of de
stadsbewoner het idee heeft dat hij alleen maar met de
buitenwereld overweg kan door deze in cijfers om te
zetten; dat, als een probleem maar kan worden
gekwantificeerd door marktanalyses, politieke
opinie-onderzoeken, modellen, behoefte-studies of
produktietabellen, de weg naar de oplossing open ligt
Deze houding leidt tot de planificatie van een statistisch
opgehoopte massa die door de besluitvormers in de
laatste decennia is gebruikt Maar dit Is allemaal erg
onpersoonlijk, neutraal en ver verwijderd. Daarentegen is
nu feitelijk een revolutie ontstaan die zich richt op nieuwe
opvattingen over bemoeiing met zaken: - Inspraak,
medezeggenschap, democratisering, volksmacht, sociaal
bewustzijn, betrokkenheid, "animation sociale". Deze
contra-revolutie is in wezen een vechten voor de
overleving van de individu, tegen arbitraire
besluitvorming die zich op grote afstand afspeelt. Zij Is
diepgeworteld en vitaal, en een toenemend aantal mensen
zien er de hoop in voor de maatschappij van morgen.
Maar in de tussentijd geeft het aanleiding tot vaak
irriterende manifestaties. Er is enige onwerkelijkheid in de
manier waarop activiteiten worden gekozen en uitgevoerd.
Deze kunnen geen bepaald patroon volgen omdat de
totaalconceptie nog ontbreekt. Ze lijken aanvankelijk
eerder destructief dan constructief omdat zij uit frustratie
voortkomen. Ze volgen rages - vooral een stedelijk
verschijnsel - en wisselen daarom in intensiteit en
doelstelling. Er ligt een atmosfeer van rusteloosheid
achter, een gistende groep die er altijd is en makkelijk
kan worden gemobiliseerd. Want de massa's in de stad
denken dat zij de regering en overheidsbeslissingen
beïnvloeden; ze staan dicht bij het centrum van
besluitvorming, zij vormen een groot deel van het
electoraat en de markt, zij weten hoe communicatie-media
en politieke guerrilla-technieken te gebruiken, en zij staan
open voor deze invloed. Door "citificatie" kan de
stadsbevolking het lot van het bos bepalen vrijwel zonder
de stad te verlaten. Hoe velen hebben in werkelijkheid de
jacht op zeehonden gezien, de zwerftochten van een
ijsbeer gevolgd of de watervallen in de White River
gefotografeerd?
Tenslotte is de stadsbewoner - hoever ook van het
politieke systeem vervreemd - zich erg bewust van de
noodzaak van regelingen en de beperking van keuze die
hem opgelegd zijn door zijn eigen collectieve en
geconcentreerde bestaan. Hij is daarom maar al te bereid
om dezelfde beperkingen aan andere situaties op te
leggen - bijv. het bos. Hij mist het vertrouwen in de

leiders van de economie, wat voortkomt uit groeiend
nationalisme en een reactie tegen het maken van
woekerwinsten. Hij wil daarom het nationale erfgoed
heroveren, niet alleen door het te bezitten maar ook door
het gebruik er van tot in de details te regelen.

Wat kan de bosbouwkundige daaraan doen?
Wat betekenen nu de processen en resultaten van
"citificatie" voor de bosbouwkundige? Om te beginnen
vindt hij nieuwe concurrenten voor het gebruik van
natuurlijke bronnen tegenover zich, want de eisen van de
stadsbewoners zijn nu hoger dan ooit tevoren wat betreft
de toegang tot de open ruimten en de kwaliteit van het
milieu. De industrie moet daarom nu iets van zijn
exclusieve rechten opgeven.
Maar de stadsbewoners, hoewel vervreemd, beschikken
over een zekere relativerende beoordeling van
communicatie-media, een groot aantal bronnen van
wetenschappelijke inlichtingen, en energie besteed aan de
hervorming van politieke en besluitvormende systemen.
Toegegeven, op het ogenblik handelen zij op een wijze
die gedeeltelijk met zichzelf in tegenspraak is, en in een
dergelijke situatie is het gewoonlijk mogelijk om enkele
van hun eisen tijdelijk in te willigen zonder de
fundamentele voordelen prijs te geven. Maar deze aanpak
is op de lange duur gedoemd te mislukken; de
tegenstroom is te sterk om te worden onderdrukt. Ik
geloof dat de Industrie de maatschappij eerst meer en
betere informatie moet verschaffen over zijn economische
rol, de aard van het gehele produktieproces, zijn behoefte
aan natuurlijke bronnen, de geografische gedwongenheid,
de werkelijke ecologie van het bos en de
beheerstechnieken die nodig zijn om het te behouden.
Deze informatie moet erop gericht zijn de burgers in
aanraking te brengen met een belangrijk economisch
apparaat dat zij tot nu toe geneigd waren te negeren als
ontoegankelijk of niet interessant Vervolgens moet er,
geloof ik, een nieuwe aanpak ontwikkeld worden voor de
besluitvorming met betrekking tot de nationale bronnen.
Deze besluiten worden nu te vaak genomen in een sfeer
van confrontatie, onder toezicht van een jury; een goed
pleidooi kan het besluit veranderen. Een dergelijke
openbare procedure is zeker beter dan de oude
geheimzinnige manier; maar waar een zaak verdedigd
wordt, is ook sprake van eenzijdige argumenten. Een
besluit in deze context genomen brengt teleurstellingen en
ruzies met zich mee. Wat zou moeten gebeuren is dat
iedere partij probeert de taal van de ander te spreken,
zich in te leven in het gezichtspunt van de ander en dat
met het eigen standpunt te integreren, zodat een synthese
tot stand komt.
Hoewel deze benadering dikwijls wordt gebruikt bij
onderwijs of bij demonstraties van "social simulations",
wordt hij nietzaalgemeen als nodig zou zijn gebruikt
voor actuele openbare besluitvorming.
Daar hiervoor nodig is dat alle partijen hun zaken op tafel
leggen, moet de industrie proberen de economische
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elementen die van toepassing zijn op haar activiteiten, in
een dergelijke opzet te plaatsen dat ze makkelijk kunnen
worden geïntegreerd in het nieuwe stelsel van waarden.
De gemeenschap zou dan de consequenties van haar
keuzemogelijkheden kunnen zien, en wel compleet en
vergelijkbaar. Ik wil zelfs nog verder gaan en stellen dat
de Industrie het spel volledig moet meespelen door zeker
te stellen dat alle belanghebbende partijen, inclusief zijn
werknemers, bij de besluitvorming worden betrokken. In
de derde plaats moet de industrie in verband met het
beheer van produktiebossen zich beperken in verband met
het toekomstige milieu. De bezwaren van de gemeenschap
zullen dringender worden en een groter gebied gaan
beslaan. Waarschijnlijk zullen regionale verschillen gaan
ontstaan die verschillende industrieën op verschillende
wijze zullen beïnvloeden. Er zullen kosten moeten worden
gemaakt en keuzen worden gedaan t.a.v. investeringen,
waarvoor de gemeenschap de volle verantwoordelijkheid
moet overnemen. De industrie wenst verzekerd te zijn van
de toekomstige grondstofvoorziening, en dit zal
herbestudering vragen van bijv. bosbeheerscontracten en
van eigenaarsrechten. De bijdrage van de industrie moet
zijn dat zij haar beperkingen duidelijk maakt en dat zij de
reeks van mogelijkheden bestudeert waaruit passende
oplossingen kunnen worden gekozen.

Nieuwe Natuurkalender 1973
ten bate van het behoud en herstel van het vogeleiland
Griend in de Waddenzee.
Verschenen is de natuurkalender 1973 van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten.
Deze maandkalender bevat 12 foto's in kleur en
zwart-wit met beschrijvingen en kaartjes van een aantal
natuurgebieden in Nederland en 121ips voor wandelingenl
De opbrengst van deze kalender komt ten goede aan
het herstel en behoud van de vogelbroedplaatsen van het
eilandje Griend in de Waddenzee.
Zonder dit herstel, dat in 1973 plaats vinden, zou
Griend gedoemd zijn te verdwijnen en daardoor zouden
duizenden vogels van ons Waddengebied hun broedplaats
verliezen.
De kalender kost ƒ 4,90. Hij is te bestellen door overmaking van dit bedrag op giro 9933 van Natuurmonumenten
te Amsterdam.
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Tenslotte zullen de oorzaken van de "citificatie" moeten
worden bestudeerd, zodat ze kunnen worden geïsoleerd,
begrepen en beantwoord. De dualistische wildernis-mythe
schept een dualistisch front. De industrie kan niet direct
antwoord geven aan de aanhanger van totale
conservering; deze kan alleen door de gemeenschap in
brede vorm worden beantwoord, hoewel de industrie kan
helpen bij de analyse van het probleem. Ook het antwoord
van de industrie aan de voorstanders van recreatie moet
weer bestaan uit definiëring en analyse van het probleem,
met het zoeken naar en het testen van oplossingen. Milieu
voor de openluchtrecreatie strekt zich uit van het
stadspark tot het oerbos.
De vraag naar elk daarvan moet worden vastgesteld. Voor
alle wensen die betrekking hebben op bos zullen
overeenkomstige bosmodellen moeten worden opgesteld
in samenhang met beheersmodellen. Dit zal duidelijk
maken hoe de houtverwerkende industrie kan worden
geïntegreerd bij de ontwikkeling van
recreatiemogelijkheden, in een dubbele rol van gebruiker
van het geproduceerde hout en als ontwikkelaar van
investeringen. Op deze wijze kan de industrie deelnemen
in de planning van het natuurlijke milieu dat volgens de
beslissing van de huidige ge-urbaniseerde gemeenschap
van essentiële betekenis is-voor de-generatie van morgen.

