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‘Overigens ben ik van mening dat
Carthago verwoest moet worden’
zei de politicus Cato in de Romeinse Senaat over de toenmalige aartsvijand van Rome, Carthago, als eind
van iedere toespraak. Hij kreeg gelijk. Zo ben ik van mening dat Bintje
vernietigd moet worden, maar ik,
geen senaatslid en minder moedig,
zei het niet. Toch meen ik dat al tien
jaar.
Het zit zo. De doelstellingen van het
MeerJarenPlan-Gewasbescherming,
het evangelie van de politiek correcte gewasbeschermer, worden voor
de fungiciden niet gehaald. Dank zij
Bintje. Deze aardappel is zó vatbaar
voor Phytophthora infestans, dat zij
alleen geteeld kan worden bij de
gratie van de spuit. Weg met die
rommel, zou je dan zeggen. Dan
komen de ‘economische belangen’
opdraven. Nee, niet die van de boeren, die Bintje zouden kunnen vervangen door meer opbrengende
rassen met goede frietkwaliteit, die
beter salderen omdat ze minder
bespoten hoeven te worden.

Ja, het zou gaan om de belangen
van de friteurs, een klein maar bijzonder mensenras dat vraagt om
grote partijen van grote Bintjes, deze voor een tiende cent per kilo
wast, snijdt en voorbakt, om ze dan
als voorgebakken friet weer uit te
spugen over alle frietstalletjes van
Nederland. Partijen van gemengd
ras, of wisselend een partij van ras 1
en dan van ras 2, vraagt om bijstelling van de machines en dat kost
geld. Mijn idee is ‘jammer dan’.
De echte belanghebbende is natuurlijk het Nederlandse volk, dat
maar geen genoeg kan krijgen van
zijn ‘patatje’, met of zonder ‘oorlog’,
en voor een dergelijke lekkernij
geen stuiver meer wil gaan betalen
omwille van het milieu. We hebben
hier dan ook een zaak van het Nederlandse volk tegen het Nederlandse volk, van milieubelang tegen
buikbelang. Het conflict is slechts
een schijnconflict, waarbij iedereen
elkaar vriendelijk belazert, met als
doel de status quo te handhaven.

De oplossing is nabij. Bintje, geboren in 1906, kan in 2006 als honderdjarige een feestelijke begrafenis
krijgen. Het wordt gewoon ieder jaar
een beetje minder, zoals een oudje
van die leeftijd betaamt. Niet in
geestelijke vermogens, maar in areaal, in hectares. Overigens, de
schimmel helpt, die is in de laatste
tien jaar wat veranderd naar aard en
gedrag, wat agressiever geworden.
Het Ministerie van Landbouw, bekend om zijn slappe knieën, zou een
oprisping van moed dienen te krijgen en Bintje gewoon moeten verbieden. Of, volgens polderetiquette
een convenant tussen overheid en
bedrijfsleven moeten sluiten over
een ‘phase-out’ van de bejaarde dame, liefst met bijpassende subsidies
als smeergeld. Tien, twintig jaar te
laat wordt dan de afhankelijkheid
van fungiciden met een grote klap
verminderd. Zo lang wisten we het
al. Toch flink van zo’n Ministerie.
Overigens ben ik van mening dat
Bintje vernietigd moet worden.
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