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Zet ’m op groen!

Promotie en positionering
Het beeld dat de wereld van groen
en groen onderwijs heeft, klopt niet.
Daar moeten we wat aan doen.
Met die bedoeling kwam het groene
mbo naar Den Haag. ‘Zet ’m op
groen! We zullen eens laten zien
hoe bijzonder we zijn.’
“Nee”, zegt communicatieadviseur
Barbara de Lange. “Boer zoekt vrouw’
is niet echt goed voor het imago van de
sector.” Ze zit aan een ronde tafel zoals
bij praatprogramma’s als De Wereld
Draait Door. Met vier heren die onderwijs, bedrijfsleven en overheid moeten
vertegenwoordigen: Albert Jan Maat
(LTO), Henk Robben (Groene Welle),
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Pieter Hettema (Cedergroep) en Arie
Slob (ChristenUnie). Want sommige
vrouwzoekende boeren, stug en con
ventioneel, bevestigen weer alle vooroordelen.
Dat er 24 januari in de Pulchri Studio in
Den Haag over een tv-programma wordt
gesproken, is niet zo vreemd. De titel
van de bijeenkomst vandaag is immers
‘Zet ’m op groen!’. Het zingt al maanden
rond, als een soort van teaser. En de aankleding is in stijl. Grote tv-lampen,
beeldbuizen en camera’s, tv-persoonlijkheden zoals Bas Westerweel en Bas
Haring, en verwijzingen naar populaire
programma’s zoals DWDD en Life &
Cooking.
Kortom: we hebben er een zender bij.
En de naam is ‘groen’. Een goede openingsfilm zou Pride & Prejudice zijn.
De trots van het groene onderwijs is

voelbaar aanwezig. Het blijft vechten
tegen de vooroordelen. En we trouwen
nooit met OCW, bekijk ’t maar! (In de
film krijgen ze elkaar uiteindelijk toch.)
Gezellig
Maar Cees Veerman, boer en ex-minister, benadrukt de onafhankelijke
positie van het groene onderwijs,
vanzelfsprekend. Er wordt gelachen.
Dat valt goed. Om deze positionering
gaat het vandaag, hier in Den Haag.
Dichtbij de politiek waar de boodschap
aan zou moeten komen. ‘We zijn goed,
we zijn innovatief, we zijn apart en
we hebben fantastisch goede ideeën’
– vandaag is ook de verkiezing van
het beste groene leerlingenidee van
Nederland. En, zoals Veerman zegt:
De toekomst van het groen onderwijs
is florissant.’ Want groen is immers ge-

Toehoorders hebben ‘een gezellige middag’

‘Laat de angst niet regeren!’ adviseert oud- Bas Haring, filosoof, praat over natuur
minister Cees Veerman het groene onderwijs

Presentator Bas Westerweel (rechts) met LTO-voorman Albert Jan Maat

weldig belangrijk. De Lange: “Groen
wordt hip.”
Veerman is in de Pulchri Studio onder
vrienden. Het zijn er alleen niet zoveel
als gehoopt. Van de 170 mensen op de
presentielijst missen er vele. Er is slechts
een handjevol politicus gekomen.
En ook Clemens Cornielje, voorzitter
van de AOC Raad, is verhinderd; hij
stuurt zijn videoboodschap.
“Boer zoekt vrouw?” zegt Veerman,
verbindingen leggend met het thema.
“Daar ben ik 35 jaar geleden al in geslaagd. En dat zonder de hulp van een
tv-programma.”
Het wordt gezellig en gemoedelijk.
Maar, waarschuwt Veerman, wil het
groene onderwijs haar positie behouden, dan moet er wel wat gebeuren.
Dan moet er adequaat en innovatief
worden gereageerd. Dan moeten uit
dagingen – klimaatverandering, zorgboerderijen, verantwoord voedsel –
worden aangepakt. Denk ook aan de
jongeren die niet weten waar de melk of
de frites vandaan komen en die nooit in
de natuur komen. De media weten die
jongens steeds weer feilloos te vinden.
Dit is de serieuzere kant van zijn verhaal.

sport en zorgboerderijen uit de kast.
Of natuur. Mensen denken volgens
Veerman aan een knapperend houtvuur,
modderlaarzen, romantiek en een koe in
de wei. Authenticiteit en geborgenheid.
Maar natuur is niet volmaakt, zegt hij.
“Het gaat er rauwelings aan toe.” Natuur
is onbeheersbaar, stelt Bas Haring. “Natuur is juist bij uitstek onbeheersbaar.”
Hij zet als afsluiting van de groene middag een mooie boom op over natuur.
Over functie en bedoeling. Zo krijgt
natuur al snel een functie opgelegd en
proberen we het te beheersen, maar het
heeft nooit echt een bedoeling. “Natuur
is alles wat geen bedoeling heeft”, concludeert hij. Het is er gewoon; niet of
nauwelijks te beheersen. En dan de verrassing van de dag: net zo zijn it-projecten, steden en mode natuur. “We denken wel dat we dat kunnen beheersen,
maar niets is minder waar.”
Denken buiten de gebaande paden.
Dat is Haring wel toevertrouwd, maar
het is een uitstapje. Het gaat vandaag
vooral om bevestigen, uitdragen en promoten; geen verrassingen. Het wordt
uiteindelijk, zo noteer ik reacties, vooral
“een gezellige middag”. p

“Wees breed!” adviseert hij, met de
wijsvinger omhoog. “Wees bedacht op
nieuwe mogelijkheden, benut de schaalomvang en laat de angst niet regeren!”
Onbeheersbaar
Intussen moeten we hier wel wat rechtzetten, want het beeld klopt niet. Wat is
landbouw, wat is natuur, wat gebeurt
er in de groene wereld en wat is daarin
onze opdracht; de rol van het groene onderwijs? Allemaal zaken waar de wereld
buiten het groene onderwijs blijkbaar
een verkeerde voorstelling van heeft.
Wat is groen onderwijs bijvoorbeeld?

“Wees bedacht op nieuwe
mogelijkheden, benut de
schaalomvang en laat de
angst niet regeren!”
Wat gebeurt daar? Het is breed geworden, zegt Veerman. Het begrip ‘landbouw’ dekt de lading niet. Het gaat er
behalve om zorg voor voedsel ook om
zorg voor mensen. Opnieuw komen de
voorbeelden van recreatie, paarden-
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