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Een gewetensprobleem. De laatste weken ben ik gruwelijk druk geweest 
om al onze vakbladen ruim voor de kerst naar de drukker te brengen. 
Word ik toch ineens verrast door de plotselinge harde lockdown die onze 
premier afgelopen week heeft afgekondigd. De kranten en tv-journaals 
liepen ervan over. Verwacht van mij daarom geen zoveelste analyse van 
de impact van die zoveelste etappe van de corona-koers. Ik word sowieso 
vaak ronduit beroerd van het geleuter in kranten en op tv van al die men-
sen die ook allemaal wat moeten vinden en met een belerend vingertje 
naar lezers en luisteraars vertellen hoe het ‘echt’ in elkaar zit, en vooral dat 
‘die en die specialist’ er compleet naast zit. Lezers en kijkers worden door 
die deskundologen vaak als absolute idioten behandeld. Dat ga ik van-
daag allemaal niet vertellen. Ik wil met u een concreet, actueel en vooral 
acuut probleem aankaarten. 

 

Hoort een kerstboom bij de essentiële goederen? Ik had nog geen boom 
ingeslagen en onder druk van de lockdown heb ik nu iets gedaan waar 
ik eerlijk gezegd al jaren van droomde. Ik heb mijn boom eerlijk gebietst 
uit een nabijgelegen bosje. Ik heb me bescheiden opgesteld. Het is maar 
een klein boompje en eigenlijk zelfs niet meer dan een dubbele top, maar 
evengoed. 

Genoeg gegeind. Als corona een ding bewezen heeft is het wel dat 
bomen een eerste levensbehoefte zijn. Er werd geklaagd en gewaar-
schuwd voor drukte in winkelgalerijen, maar vaak was het in onze bos-
sen, parken en natuurterreinen net zo druk. Het is te hopen dat we deze 
hernieuwde aandacht en waardering voor de groene omgeving kunnen 
verzilveren in meer aandacht en budget voor groen. De politiek en de 
beleidsmakers knikken al jaren beleefd als de sector aandringt op het 
belang van groen en wij dit met cijfers en onderzoeken kunnen onder-
bouwen. Maar van instemmend knikken alleen zal de wereld niet groen 
worden. Daar is meer voor nodig. Hopelijk heeft corona het besef dat 
groen een must is nog eens extra versterkt.
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