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Minister-president Rutte zorgde recent voor een schok, toen hij  
publiekelijk bekende dat hij echt anders is gaan denken over Zwarte Piet. 
Ik kon hem daarin alleen maar gelijk geven. Ook ik denk inmiddels anders 
over Zwarte Piet. Was ik daardoor eerst een racist? Ik hoop en denk het 
niet. Of in ieder geval geen ergere racist dan iedere andere Nederlander. 
Natuurlijk gaat dit stukje niet over racisme. Daar gaat dit vakblad niet 
over. En als ik de discussie in de media volg en zie hoe mensen daar als 
racist worden zwartgemaakt, ben ik daar iedere dag weer bij om.  
Ik geef u dit voorbeeld, omdat ik zelf anders ben gaan denken over 
gewasbescherming. Ik heb in mijn rol als hoofdredacteur ook altijd 
geprobeerd om de belangen van greenkeepers en golfbaanbeheerders 
hoog te houden. En u weet het, greenkeepers en golfbaanbeheerders zijn 
geen activisten, maar hebben als taak om een zo mooi mogelijke baan 
neer te zetten. En moeten dat doen – zeker in deze tijden van corona – 
met zo weinig mogelijk geld. Voor dat onderhoud wil je een zo breed 
mogelijk pakket middelen en daar hoort gewasbescherming dan gewoon 
bij. Vanwaar dan toch die andere manier van denken over gewas-
bescherming? Ik ben nog steeds van mening dat greenkeepers hun werk 
moeten doen met een zo breed mogelijk pakket middelen en misschien 
mag daar bij hoge uitzondering nog een klein scheutje gewasbescher-
ming bij zitten. Maar persoonlijk zou ik het nooit gebruiken. Ik heb zelf 
een serieus grote tuin, maar bij mij komt er geen druppel van dat spul 
door de tuinpoort. En als u de recente berichten over de relatie tussen 
Parkinson en gewasbescherming leest, kunt u begrijpen waarom.

Tegelijk is het duidelijk hoe complex het is om het zonder al die  
middelen te doen. Recent werd het eerste wetenschappelijke product 
van de Nederlandse leerstoel op het gebied van graskunde naar buiten 
gebracht. In deze uitgave staat een gedeeltelijke samenvatting van deze 
studie van de Universiteit van Wageningen door Daniel Hahn. Deze  
publicatie laat heel aardig zien dat het allemaal zo eenvoudig nog niet 
is. De simpele open deuren kan iedereen wel intrappen, maar echt een 
andere en succesvolle manier van biologisch beheer tegen schimmels en 

onkruiden, dat is makkelijker gezegd dat gedaan. Overigens laat de  
studie ook aardig zien dat biologisch niet per se vriendelijker is dan  
chemisch. Het is bekend dat er in Noord-Amerika een goed biologisch 
middel beschikbaar is tegen paardenbloemen. Voor greenkeepers klinkt 
dat interessant, maar je moet er toch niet aan denken dat zo’n middel 
ontsnapt van de golfbaan en alle paardenbloemen in de omgeving 
doodt.
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