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Het symposium over zaad als cultureel 
erfgoed van de stichting Zaadgoed 
had niet het doel verzet op te roe-

pen tegen de multinationals, die met vijf 
bedrijven de helft van het zaadgoed van de 
wereld domineren. Eerder was het een plei-
dooi voor het behoud van alle bijzondere 
variëteiten en landrassen die de wereld kent. 
Diversiteit is de bedreigde diersoort. Het laat 
zich het gemakkelijkst vertellen vanuit het 
blikveld van een boer in een ontwikkelings-
land. Westerse boeren kunnen zich vaak 
niet meer herinneren hoe het was om zelf 
je zaaizaad te bewaren voor volgend jaar. 
Kopen is hier de norm.

Spreekster Vandana Shiva uit India weet 
dat er wel 200.000 rijstrassen in India waren 
voor de groene revolutie. Enkele duizenden 
zijn ervan bewaard in genenbanken en bij 
boeren. De rest is vervangen door hoogop-
brengende moderne rassen. „De oude land-
rassen werden neergezet als oude stinkende 
sokken met gaten”, zegt Shiva. „Maar dat 
waren het niet. Ze bevatten juist de antwoor-

den op honger, armoede en klimaatveran-
dering.”

Vandana Shiva zet zich in voor het 
behoud van diversiteit van soorten en rassen 
in de landbouw. Ze is wetenschapsfilosoof en 
bekijkt de wereld kritisch. Ze volgt de grote 
multinationals met argwaan. „Het idee ach-
ter de groene revolutie was dat grote gewas-
sen de wereld zullen voeden. Het vreemde is 
nu dat een groot deel van de mensen met 
honger boeren zijn. Ze verkopen hun pro-
duct en lijden vervolgens honger.”

KREDIET
Soms is het schrijnend wat er gebeurd is 

in een land als India. Boeren die overstap-
ten op hybride zaden of genetisch gemodi-
ficeerde gewassen, zoals nu de katoenteelt 
in India gedomineerd wordt, moeten de 
vele malen duurdere zaden soms op krediet 
kopen. Bij een misoogst loopt de schuld op, 
soms tot de bank de grond van de boer over-
neemt. Grond die vaak generatie op genera-
tie van de familie was.

De uitgangssituatie was anders. Om de 
diversiteit te bewaren startte het initiatief 
‘Gardens of hope’. Iedere tuin moet de vei-
lige haven zijn voor tenminste tien varië-
teiten. Kleine genenbanken zijn het die de 
basis zijn voor landrassen en uitgangsmate-
riaal dat in de toekomst nodig is.

Het is niet vreemd dat de bijeenkomst 
van stichting Zaadgoed op 22 november bij 

de Triodos Bank in Zeist was. Als sponsor 
voor duurzame bedrijven past de boodschap 
in het pakket van de bank. Biologische ver-
edelaars hebben behoeften die lijken op die 

van de tropische boer. Moderne tarwerassen 
zijn veredeld op respons op chemie. Ze moe-
ten goed presteren met kunstmest en gewas-
beschermingsmiddelen. Heel veel van hun 
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Eeuwenlang bewaarden boeren een 

schat aan ervaring in hun zaaizaden. 
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van multinationals. Daarmee verdwijnt 

diversiteit als belangrijke buffer.

a d v e r t e n t i e

Zaaien is precisiewerk, maar moet toch in een kort tijdsbestek gebeuren.

AMAZONE heeft hier als Europees marktleider een naam hoog te houden. Één van de iconen van AMAZONE is de D9/AD mechanische 
zaaimachine. De pneumatische zaaimachines leveren meer precisie met grotere werkbreedtes. De precisiezaaimachines uit de ED serie 
staan bekend om de perfecte langsverdeling van het zaad, ook bij werksnelheden van ver boven de 10 km/H. Omdat AMAZONE ook de 
bijbehorende zaaibedbereiding levert, zijn de combinatiemogelijkheden vrijwel onbegrensd.

www.kampsdewild.nl

Amazone_ED_NieuweOogst_278x198.indd   1 29-3-10   14:23



omgeving is maakbaar. Daarin is de biologi-
sche boer beperkt. Oogstzekerheid is eerder 
een optelsom van heel veel eigenschappen, 
waaronder resistenties. Bovendien laat de 
biologische teelt veel minder manipulatie 
toe in de veredeling.

De Gardens of hope kent Nederland 
ook. Privé-initiatieven houden oude ras-
sen in stand. De oude Oerakker van Ruurd 
Walrecht is verdwenen nadat Walrecht naar 
Zweden vertrok en heeft plaatsgemaakt voor 
een netwerk van mensen die zaden ver-
meerderen en bewaren, het netwerk ‘Eeuwig 
Moes’, en de Wageningse genenbank.

ErfgoEd
Vandana Shiva vindt dat zaad niet gepa-

tenteerd kan worden als intellectueel eigen-
dom. Het moet eerder als een cultureel erf-
goed gezien worden dat van iedereen is. Zij ziet 
biologische landbouw als enige manier voor 
India zichzelf te laten voeden. „Het idee dat 
dat niet kan komt voort uit de monocultuur 
van de geest”, stelt ze. „Lagere kosten voor de 
boer leveren misschien wat minder kilo’s per 
hectare, maar wel meer welvaart voor de boer 
en gezondheid voor de mensen.”

Ze is geen tegenstander van een bedrijfs-
leven dat zaaizaad veredelt. „Boer, publieke 
en private sector zijn partners in de verede-
ling. De antisociale veredelaar past niet in 
de partnerschap.”

Drie staten van India en de bergstaat 
Bhutan willen biologisch verder gaan in de 
landbouw. Shiva denkt dat met lage kosten 
en goede opbrengsten boeren meer toekomst 
hebben, misschien wel veel minder snel 

naar de stad trekken als kansloze arbeiders. 
„Het familiebedrijf ging bij ons niet kapot 
aan inefficiëntie maar aan bedrog. We kun-
nen ons geen systeem veroorloven waar de 
boer geen inkomen uit krijgt.”

Klimaat
Toen de tsunami in Azië de kusten over-

spoelde, liet de vloed een zoute laag achter 
in het kustgebied. Van oorsprong waren er 
in het gebied zouttolerante gierstvariëtei-
ten. De oplossing voor de bewoners van het 
gebied was daarom dichtbij.

Voor Shiva is er nog een voordeel in de 
biologische landbouw. „Gangbaar is ener-
gie- en chemie-intensief. Beter is het de 
biologische landbouw te intensiveren. In 
tropische landen blijken de boeren die meer 
organisch materiaal in de bodem hebben en 
bomen op hun bedrijf beter te overleven in 
periodes van droogte.” Ze verwacht ook een 
grote reductie in broeikasgassen door over-
schakeling op biologische systemen.

De laatste inzichten lijken op wat wij 
in Nederland leren over organisch mate-
riaal. Het symposium laat niet het gevoel 
achter bij het publiek dat alle vooruitgang 
teruggedraaid moet worden, wel dat die 
vooruitgang kritischer tegen het licht mag 
en dat er meer bloemen mogen bloeien in 
de landbouwontwikkeling, móeten bloeien 
misschien zelfs, want een belangrijke buf-
fer voor de toekomst is een breed rassen-
pakket.
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Akkerbouw is van  
nature groen
De landbouwplantenteelt is een hele groe-
ne richting in het maatschappelijk, econo-
mische spectrum. De teelten geven een 
prachtig gevarieerd beeld in het land van 
verschillende intense en zachte kleurscha-
keringen groen. Groene en blauwe diensten 
zijn dan ook eigenlijk synoniem aan de 
akkerbouw in ons waterrijke Nederlandse 
landschap. Daarmee hoeven we onszelf niet 
te vergelijken met andere landen, maar het 
spreekt voor zich dat er wat dat betreft een 
schril contrast bestaat met diverse dorre, 
stenige gebieden in en buiten Europa.

Hoewel bloeiende akkers op zichzelf al een 
genot zijn voor het oog, wordt in het komen-
de landbouwbeleid ruimte geschapen om 
extra, vrijwillige groene en blauwe diensten 
te stimuleren. De noodzakelijke intensive-
ring van de akkerbouw om aan de groeien-
de vraag naar voedsel te voldoen, betekent 
niet dat die bloeiende akkers uit het land-
schap verdwijnen. En, omdat stimulering 
van die groene en blauwe diensten inhoudt 
dat daar geld mee gemoeid is, betekent dat 
dus ongetwijfeld dat akkerbouwers niet iets 
extra’s kunnen verwachten voor die prach-
tig bloeiende akkers.

Waar akkerbouwers wel op kunnen reke-
nen is dat extra respect voor ons water en 
het creëren van extra ruimte voor biodi-
versiteit beloond wordt. Akkerbouwers die 
bovenop de wettelijke vereisten bredere 
randen vrijlaten langs waterhoudende slo-
ten en op de kopakkers ruimte vrijhouden 
voor het keren van werktuigen en daar bio-
diversiteit stimuleren, krijgen daarvoor een 
beloning. Door die ruimte voor natuur en de 
extra bescherming van oppervlaktewater 
wordt het bedrijfsrendement onder druk 
gezet. Het spreekt voor zich dat daar een 
maatschappelijke vergoeding tegenover 
moet staan om ten minste dat verlies te 
compenseren.

Daarnaast zijn er natuurlijk andere aspec-
ten die minder zichtbaar zijn, maar wel een 
extra inspanning betekenen ten faveure van 
het milieu, biodiversiteit en kwaliteit van de 
bodem. De inzet van beslissingsondersteu-
nende systemen, minimumdoseringssyste-
men, het gebruik van gps en precisieland-
bouw zijn allemaal instrumenten, die ertoe 
bijdragen om de druk op het milieu, water-
kwaliteit en biodiversiteit te verlichten. 
Middelenkeuzes zijn daarbij van belang, 
evenals het plaatsspecifiek toedienen van 
bestrijdingsmiddelen. Inspanningen die veel 
verder gaan dan het wettelijke kader en 
door de maatschappij op een stimulerende 
wijze zouden mogen worden beloond.

In de akkerbouw hebben we het over een 
zeer uitgebreid pallet van heel veel ver-
schillende producten, teelt- en bewaarsy-
stemen. Bij al die systemen zijn werkme-
thoden te benoemen die verder gaan dan 
het optimale economisch haalbare dat 
voldoet aan de wettelijke kaders. Het gaat 
daarbij niet alleen om rassenkeuzes of 
isolatiesystemen in de bewaring. Heel veel 
mogelijkheden zijn er voor groene en blau-
we diensten zichtbaar en minder zichtbaar. 
Boeren willen daar graag keuzes in maken 
voor hun bedrijfsvoering en marktconforme 
vergoedingen daarvoor helpen de richting 
daarin mede te bepalen.

J e r o e n  K l o o s , 
Va kg r o e p  A k k e r b o u w
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In modellen voor de veredeling 
waarbij boeren participeren zitten goe-
de mogelijkheden. Hoogleraar biolo-
gische veredeling Edith Lammerts van 
Bueren ziet kansen voor de biologische 
rasselectie.

De rassen die biologische telers het liefst 
hebben lijken in sommige opzichten 

op de rassen die het goed doen in ontwik-
kelingslanden. Ze moeten namelijk willen 
groeien met minder of geen chemische mid-
delen en kunstmest. De eisen aan een graan-
ras kunnen bijvoorbeeld te maken hebben 
met productkwaliteit bij lage bemestingsni-
veaus, onkruidonderdrukking en voldoende 
strolengte. Dat laatste verlaagt het risico op 
aarziekten en het stro heeft een functie voor 
het vee of andere bedrijfsonderdelen.

Biologisch is in zekere zin low input, 
boeren met weinig energie en middelen. 
Lammerts noemt de maïsveredeling in een 
afgelegen bergstreek in China als voorbeeld. 
De lokale bevolking kon niet uit de voeten 
met hybride rassen, omdat die wel om high 
input vroegen. Veredeling was duur en daar-
om participeerden boeren in de selectie. 
De vier maïsrassen die uit het programma 
kwamen mochten licentievrij gebruikt wor-
den in het ontwikkelingsgebied. Daarbuiten 
betalen gebruikers wel rechten aan de insti-
tuten die de veredeling leidden.

In Nederland heeft Lammerts goede 
ervaringen met het project BioImpuls. Nu al 
werken tien biologische akkerbouwers mee 
in de selectie voor zes pootgoedhandelshui-
zen. „We hebben dat aantal ruim binnen 
de termijn gehaald. De mensen komen uit 
groepen die een cursus veredeling doen. Het 
consortium begon drie jaar geleden met 
twee hobbykwekers”, zegt Lammerts. „De 
Nederlandse kweek is groot geworden door 
de vele handen en ogen van boeren.”

BioImpuls verzamelt de kennis over 

selectie en veredeling onder kwekers uit de 
gangbare pootgoedsector. „We maken daar 
een handboek over met interviews met de 
telers. In onze cursus is de ervaringsdes-
kundige Jan van Loon docent. De cursus is 
populair onder studenten.” 

Er doen wel veel meer mensen mee aan 
de cursus dan dat er uiteindelijk mee gaan 
doen als boerenkweker in BioImpuls. Dat 
is logisch volgens Lammerts, want je moet 
voldoende tijd en de juiste motivatie hebben 
om kweker te worden. „Je hebt er de juiste 
‘drive’ voor nodig.”

De beloning komt voor de kwekers ook 
pas als een ras op de rassenlijst komt. Dan 
pas deelt een kweker in de royalties. „Het is 
wel bijzonder dat in Nederland de kweker 
de helft daarvan krijg, en in het geval van 
Agrico zelfs 70 procent”, zegt Lammerts. In 
die zin is ons systeem weer een voorbeeld 
voor het buitenland.

BioImpuls werpt volgens de hoogleraar 
zijn vruchten af. Dat komt ook op tijd. „Er 
lopen al jaren veredelingsprogramma’s 

waar de rassen Toluca en Bionica uit 
voortkwamen. Op de afgelopen rassen-
shows lagen al meer nummers met een 
phytophthoraresistentie. Dat laatste is heel 
belangrijk voor de biologische akkerbou-
wers, omdat de aardappelziekte met teelt-
methodes niet te voorkomen is. Naast de 
resistentie zijn er weer andere eigenschap-
pen, zoals goede respons op lagere bemes-
tingsniveaus, nodig. Andere problemen 
uit de gangbare teelt kunnen weer min-
der belangrijk zijn. Biologisch heeft veel 
minder problemen met aardappelmoeheid 
door de ruime vruchtwisseling.

De boer is heel belangrijk voor BioIm-
puls en biologische veredeling. Lammerts: 
„Juist in de biologische veredeling is het 
boerenoog belangrijk. Het is een erken-
ning van de vermogens van de telers én het 
maakt veredeling financierbaar, want pas 
als de rassen op de markt komen delen de 
kwekers in de opbrengst.”

J o r g  Tö n j e s
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INTERVIEW MILIEU-ACTIVISTE VANDANA SHIVA

‘Pesticiden
zijn modern
wap entuig’
De industriële landbouw is volgens
Shiva een oorlogsindustrie. ‘De
slachtoffers zijn de aarde en wijzelf.’
Van onze verslaggever
Mac van Dinther

AMSTERDAM De wereld is in oorlog,
zegt de Indiase milieu-activiste
Vandana Shiva (58). Het strijdtoneel
is niet Irak of Afghanistan, maar ons
dagelijks brood. Als wapens worden
geen bommen en granaten gebruikt,
maar genetische manipulatie en pes-
ticiden. De slachtoffers zijn de aarde
en wijzelf.

De dader is de ‘militair-industriële
landbouw’. Want dat is een oorlogs-
industrie, aldus Shiva. ‘Kijk alleen al
naar de herkomst. De agro-industrie
komt voort uit chemische bedrijven
die na de oorlog ontstonden uit de
wapenindustrie.’ Namen als ‘Round

up’, ‘Pentagon’ en ‘Squadron’ voor
onkruidbestrijdingsmiddelen zijn
rechtstreeks ontleend aan het mili-
taire bedrijf. ‘Monsanto ontwikkelt
een zaad dat steriel is en waar je
maar een keer van kunt oogsten. Dat
zaad heet Terminator. Dat is je rein-
ste oorlogstaal.’

Shiva, van oorsprong natuurkundi-
ge, voert al 25 jaar campagne tegen
grote gentechbedrijven. Ze werd we-
reldberoemd met haar strijd, waar-
voor ze werd onderscheiden met de
alternatieve Nobelprijs. Ze was vori-
ge week in Nederland voor een le-
zing in De Rode Hoed. Daarvoor was
ze in Oslo voor een campagne om
het pensioenfonds van het staatsolie-
bedrijf Statoil te bewegen zijn aande-

len in het Ameri-
kaanse biotech-
nologiebedrijf
Monsanto te ver-
kopen.

Pensioenfond -
sen kwamen eer-
der onder vuur
wegens investe-
ringen in de wa-
penindustrie. Be-
drijven als

Monsanto zijn daarmee vergelijk-
baar, aldus Shiva. Ze is de vriendelijk-
heid zelve, maar haar donkere ogen
schieten vuur als ze het over haar
strijd heeft en ze schuwt grote woor-
den niet.

De oorlog wordt volgens haar op

meerdere fronten gevoerd. Allereerst
tegen boeren die met de belofte van
hogere oogsten worden overgehaald
om dure, genetisch gemanipuleerde
zaden en pesticiden te kopen. ‘Het
geld mogen ze lenen met hun land
als onderpand. Kunnen ze niet terug-
betalen, dan verliezen ze dat. Sinds
1998 hebben 200 duizend Indiase
boeren zelfmoord gepleegd omdat
ze hun schulden niet konden afbeta-
len.’ Vaak plegen ze zelfmoord door
de dure pesticiden te drinken, vertelt
Shiva.

Er wordt ook slag geleverd tegen
de natuur door cellen te bombarde-
ren met genen. Dat wordt gedaan
door genen aan een gouddeeltje te
‘plakken’ en in een cel te schieten.
‘Om te controleren of dat gelukt is
worden antibiotica gebruikt die zo
ook weer in ons lichaam terechtko-
men.’

Zwarte ingewanden
Uiteindelijk voeren we daarmee oor-
log tegen onze eigen gezondheid,
zegt Shiva. Want er zijn sterke aan-
wijzingen dat genetisch gemodifi-
ceerd (GMO) voedsel schadelijk is
voor de gezondheid. ‘In India is het
gebruik om na de katoenoogst scha-
pen en geiten op de velden te laten
grazen. Sinds het merendeel van de
katoen genetisch gemodificeerd is,
sterven veel van die dieren. Als ze
worden opengemaakt, blijken hun
ingewanden zwart te zijn en vol te
zitten met onverteerde voedselres-
ten.’ Wetenschappers die daarop wij-
zen worden volgens Shiva aan de
kant geschoven of monddood ge-
maakt.

Vijf bedrijven controleren wereld-
wijd de markt voor GMO-gewassen:
Monsanto, Syngenta, DuPont, BASF
en Bayer. ‘Maar Monsanto is de groot-
ste en agressiefste.’ Hun doel is mo-
nopolies te creëren, zegt Shiva, om
vervolgens daaraan te verdienen. ‘In
India heeft soja lokale gewassen als
kokosnoot, sesam en pinda uit de
markt gedrukt.’

Achter de schermen wordt een hef-
tig gevecht geleverd om het eigen-
dom van zaden. Een bedrijf als
Monsanto vraagt steeds vaker paten-
ten op bepaalde eigenschappen in
zaden. Als dat wordt toegekend, kun-
nen andere veredelaars dat zaad niet
meer gebruiken. Het resultaat is dat
grote bedrijven zich zaden toe-eige-
nen, wat ten koste gaat van de varië-
teit.

We hebben het wel over een funda-
mentele zaak, benadrukt Shiva, die
in India 55 zadenbanken heeft opge-
zet. ‘Wie de zaden heeft, beheerst de
landbouw en controleert de voedsel-
keten. Als we dit toestaan, hebben de
boeren straks geen keuze meer in
wat ze telen en wij niet meer in wat
we eten.’

De moderne landbouw is verwor-
den tot een arbeidsextensieve, ener-
gieslurpende bedrijfstak. ‘Iedereen

heeft het over de opwarming van de
aarde. Het aandeel van de landbouw
daarin is 40 procent. Als we de land-
bouw aanpakken, werken we niet al-
leen aan een oplossing voor het kli-
maatprobleem, maar ook aan het
verminderen van onze gezondheids-
problemen.’

En we doen zelfs iets aan de werk-
loosheid. Want wat we nodig hebben
zijn niet meer machines, meer pesti-
ciden en meer genetische manipula-
tie, maar meer boeren die het land
bewerken op een manier die in even-
wicht is met de aarde.

Het is niet meer populair om boer
te zijn. We moeten zorgen dat het dat
weer wordt, zegt Shiva. ‘Je kunt ons
brein wel foppen met namaaketen,
maar ons lichaam niet. Uiteindelijk
zijn wij mensen biologische wezens.
Dus we hebben echt voedsel nodig.’

‘Microsoft van de
voedselproductie’

Ook in Nederland woedt een
discussie over het intellectueel
eigendom van plantenzaad. Za-
den worden van oudsher be-
schermd door ‘kwekersrecht’.
Dat biedt de kweker bescher-
ming, maar laat andere kwe-
kers wel de mogelijkheid om
het zaad te gebruiken voor ver-
dere veredeling.
Grote biotechbedrijven als het
Amerikaanse Monsanto vra-
gen steeds vaker patent aan
op eigenschappen die zij aan
planten hebben toegevoegd.
Met een patent wordt het zaad
geblokkeerd voor andere ge-
bruikers. Nederlandse zaad-
veredelaars en boeren willen
dat het patentrecht op zaad
wordt beperkt. Nederlandse
bedrijven zijn toonaangevend
in de veredeling van zaad voor
bloemen, groente en aardap-
pelen.
Onder zaadbedrijven is wereld-
wijd een consolidatie aan de
gang. Grote spelers als
Monsanto, Dupont en Syngen-
ta kopen kleinere bedrijven op.
Voor de meeste gewassen
wordt de markt beheerst door
nog maar een handjevol bedrij-
ven. Daarmee wordt het aan-
bod beperkt en de keuze klei-
ner, aldus Maaike Raaijmakers
van de biologische voedselor-
ganisatie Biologica. Een recent
slachtoffer is het Nederlandse
De Ruiter Seeds, dat in 2008
werd gekocht door Monsanto
en snel daarna stopte met het
veredelen van biologisch zaad.
‘Monsanto is hard op weg de
Microsoft van de voedselpro-
ductie te worden.’

Vandana Shiva
Foto Raymond Rutting

De boodschap die Greenpeace vorig jaar op een Oostenrijkse akker liet verschijnen, komt overeen met die van Shiva:
Geen GMO. GMO staat voor Genetically Modified Organism, genetisch gemodificeerd voedsel. Foto AFP




