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Gekalligrafeerde poster op doek, waarschijnlijk gemaakt voor Det norske Skogselskap
voor de jubileumtentoonstelling in Kristiania (Oslo) in 1914. Kunstenaar onbekend. De
tekst betekent zoveel als: Het bos, het trotse juweel van het dal, de waarborg voor het
geslacht, het geluk van de toekomst; verzorg, bescherm en behoed het, het bos is
onze beste vriend. Jij die houthakt, jij die zich voortbeweegt, die in het bos het
gereedschap hanteert, wees behoedzaam in het gebruik en de verzorging ervan, de
bescherming van het bos is in het belang van de toekomst.
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DE OUDE MAN EN HET HOUT

Ik kan me nog steeds levendig de dag voor de geest halen waarop ik
besefte dat hout stoken veel meer is dan alleen voor verwarming zorgen. Dit was niet op een koude winterdag, integendeel, het was ergens
eind april. De zomerbanden zaten al lang en breed onder de Volvo en
de ski’s waren weer in het vet gezet.
We waren vlak voor de kerst naar Elverum verhuisd en met behulp
van de motorverwarmer en een paar ventilatorkacheltjes waren we
prima door de laatste helft van een niet al te strenge Østerdalse winter
gekomen. In het huis naast ons woonde een gepensioneerd echtpaar.
Net volk van de opgewekte en hardwerkende naoorlogse generatie.
Een longziekte maakte dat Ottar, de man, zich die winter niet veel buitenshuis had vertoond.
Op deze voorjaarsdag, terwijl een zacht briesje over het gazon
streek en het smeltwater bruin in de greppels stond, was niets verder
uit mijn gedachten verdwenen dan het gure jaargetijde dat we zojuist
achter ons hadden gelaten.
Toen kwam er een tractor met aanhanger aanrijden, die vaart minderde en bij de buren het terrein op reed. Een verhoogd toerental, de
aanhanger kantelde – en een flinke lading berkenblokken werd op het
erf gestort.
Een flinke lading? Ze was gigantisch. Toen de blokken van de aanhanger raasden, kon je de grond voelen trillen.
In de deuropening, kortademig en met een gespannen uitdrukking,
verscheen Ottar, de man wiens langste expeditie sinds november naar
zijn brievenbus was geweest, die zo oneindig ver weg daar bij het hek
stond.
Nu stond hij naar de lading berkenhout te kijken. Hij sloot de tussendeur, verwisselde zijn pantoffels voor zijn schoenen en liep naar de
stapel hout toe, de modderpoelen ontwijkend. Hij bukte zich, pakte
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een paar blokken op, woog die in zijn hand en sprak met de boer, die de
tractor nu had stilgezet.
Haardhout, nú? dacht ik. Op het moment dat iedereen zich erop
verheugt om met een biertje op zijn veranda te zitten?
Jazeker, nu, begreep ik later van Ottar. Haardhout moest je in april
of mei inslaan. Ruw hout. Dan had je zelf de droogtijd in de hand, de
prijs was lager, en je kon zoveel krijgen als je nodig had.
Ik volgde hem die dag verder vanuit ons keukenraam. De tractor
reed weg en Ottar begon het hout weg te dragen en te stapelen.
In het begin moest hij even bijkomen na elk blok dat hij met piepende ademhaling had opgestapeld. Ik ging ernaartoe en wisselde een
paar woorden met hem. Nee, vriendelijk bedankt, maar hij had geen
hulp nodig. ‘Het is mooi hout dit jaar. Moet je dit blok eens voelen. Of
dat. Een mooie witte bast en gelijkmatig gezaagd. De zaagketting was
goed geslepen, dat kun je zien aan het feit dat de spaanders hoekig van
vorm zijn. Zelf zaag ik niet meer. Te oud. Het is ook mooi recht gekloofd. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer nu ze allemaal een
kloofmachine gebruiken. Nu, ik moest maar weer eens verder.’
Ottar werkte met gebogen rug door en ik liep weer naar binnen.
Even later maakte ik een ritje naar het dorp en merkte dat hout inslaan
in het voorjaar vaste prik was voor iedereen die ‘het begrepen had’. Op
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erf na erf, vooral voor de wat oudere huizen: houtlading na houtlading. Zoals munitie voor de elandjacht of blikvoer voor een poolexpeditie.
Er ging een week voorbij en de berg hout van Ottar slonk niet. Pas
de week daarop zag ik dat de top wat afgeronder raakte. En hijzelf, leek
hij nu ook niet wat energieker?
Ik maakte een praatje met hem, maar hij besteedde niet zoveel
woorden aan waar hij mee bezig was. Dat was niet nodig. Voor een kerel die zich er de hele winter aan had geërgerd dat zijn krachten hem
ontnomen waren door ouderdom en ziekte, terwijl hij zijn hele leven
werkzaam en actief was geweest, was er nu een karwei gekomen waardoor alles weer goed kwam. Hij had het gevoel iets van betekenis te
doen, en eens te meer had hij het prettige, geruststellende gevoel op
tijd te zijn begonnen en goed voorbereid te zijn.
Ottar was altijd wel in voor een praatje, maar ik vroeg hem nooit
zijn band met hout onder woorden te brengen. Liever zag ik hem in
actie, in alle rust werkend aan iets dat simpel en eenvoudig was, maar
dat wanneer hij dat deed zowel iets moois als enigszins intiems kreeg.
Slechts één keer zei hij iets dat voorbij het praktische ging. ‘Het beste van alles is de geur,’ zei hij. ‘De geur van vers berkenhout. De schrijver Hans Børli heeft die ooit beschreven.’
Ottar werkte een paar maanden aan de stapel. Hij pauzeerde steeds
even, niet al te lang, terwijl hij de geur die Børli had beschreven opsnoof. Deze, en die van de hars van de paar blokken dennenhout die
ertussen zaten. Op een dag waren er alleen nog maar spaanders en
schors over, en die verzamelde hij als aanmaakhoutjes.
Ik heb nooit eerder een soortgelijke gedaanteverwisseling gezien.
Ouderdom en ziekte waren er nog steeds maar hij hield ze staande met
een frisse en hernieuwde levensmoed. Hij begon korte wandelingetjes
te maken, zijn rug werd rechter, en op een dag zat hij waarachtig op
een nieuwe, knalgele zitmaaier en maaide het gras.
Ik weiger pertinent te geloven dat het alleen door de fysieke inspanning en de zomerwarmte kwam dat hij opleefde. Het kwam door het
hout. Zijn leven lang had hij zijn eigen brandhout gekapt en ook al had
hij nu zijn kettingzaag voorgoed weggeborgen, hij verheugde zich nog
steeds over de sensatie van elk blok dat door zijn handen ging. Over de
geur die hem als in een gedicht deed voelen, het veilige gevoel dat van
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de stapels uitging, de uren voor de houtkachel die wachtten. Zoals
waarschijnlijk ook niemand moe wordt van het dragen van goudstaven, droeg hij zijn voorzorgsmaatregelen voor een nieuwe winter naar
binnen.
Zo is dit boek ontstaan. Het heeft me in mijn Volvo 240 met achterwielaandrijving naar een aantal van de koudste uithoeken van dit land
gevoerd om houthakkers en -stokers op te zoeken. Ik heb op kruispunten stilgestaan om te luisteren of ik het gebrom van een motorzaag
hoorde, maar het liefst het zachte knarsende geluid van een gepensioneerde met een boogzaag. Vervolgens ben ik voorzichtig dichterbij gekomen, om te proberen een gesprek over haardhout aan te knopen.
De feiten in dit boek zijn verzameld tijdens mijn ontmoetingen met
fervente houtliefhebbers, zowel mensen met een passie voor hout als
onderzoekers. Ik heb veel hulp ontvangen uit het wetenschappelijke
milieu met betrekking tot de verbrandingstechnologie en bosbouw.
Maar vooral ben ik vertrouwd geraakt met onderzoeksrapporten die
decennialang zijn gepubliceerd onder de bescheiden titel Kennisgevingen van het Noors Instituut voor Bosonderzoek.
Gaandeweg heb ik zelf het grootste deel van de methoden uitgeprobeerd. Ik heb eiken aanmaakhoutjes in de oven gedroogd, geprobeerd ronde stapels te bouwen, pech gehad met de valrichting van
dennenbomen. Tegelijkertijd heb ik de ziel van het brandhout nagejaagd. Maar houtliefhebbers zijn een slag mensen die hun voorliefde
niet zo nodig in woorden hoeven uit te drukken. Daarentegen is die
zichtbaar in de hoge, kaarsrechte houtstapels, de verse kit op oude,
gietijzeren houtkachels, de open houtschuurtjes met de lange zijde
naar het zuiden gericht (wees gerust, we komen hier nog op terug).
Ook zal dit boek veel over de methode gaan, omdat het over gevoelens
gaat die worden gecommuniceerd via een methode. Hopelijk maakt
dit het ook tot een praktisch boek, want zonder het overbrengen van
kennis over het kappen van bomen, speksteenkachels, ketting slijpen
en stapelen, was dit een puur antropologisch verhaal geworden voor
mensen die niet aan houthakken, stapelen of stoken doen.
Verrassend snel na de verschijning kreeg dit boek een groot publiek
in heel Scandinavië. In Noorwegen en Zweden alleen al werden meer
dan 200 000 exemplaren verkocht. Houtliefhebbers deelden door middel van brieven hun ervaringen en veel hiervan zijn meegenomen in
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deze uitgave, die ook aan een wat internationaler publiek is aangepast.
Brandhout is geen belangrijk onderwerp in Noorwegen. Niet voordat je het over het grotere verband hebt, in de vorm van een samenleving die op bio-energie gebaseerd is. Maar omdat de relatie van de
mens met vuur zo oud en zo tastbaar en universeel is, raakt het hout
altijd iets in ons binnenste.
Daarom is dit boek opgedragen aan jou, Ottar. Jij onthield iets dat
wij keer op keer weer vergeten: dat de winter elk jaar terugkomt.
Elverum, bij 31 graden onder nul
Lars Mytting
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