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Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn een
stuk ’slimmer’ dan hun natuurlijke soortgenoten.
Ze hebben handige eigenschappen, zoals hardere
schillen, groeien vaak sneller en kunnen bijvoor-
beeld worden geprogrammeerd om enzymen te
produceren. Omdat ze resistent zijn gemaakt tegen
allerlei ziekten en insecten, worden ze ook ’groe-
ner’ genoemd: er is minder of helemaal geen land-
bouwgif nodig om ze groot te brengen. En toch
waarschuwen velen, dat deze slimme, groene plant-
jes wel eens een grotere bedreiging voor de planeet
kunnen vormen dan ons hele chemische en nucle-
aire arsenaal bij elkaar.

Het verplaatsen en vervangen van genen biedt
eindeloos veel mogelijkheden, maar de techniek
ervan staat nog in de kinderschoenen. Uit de vele
mislukte experimenten blijkt steeds weer hoe wei-
nig we in feite nog maar weten. Een blauwe roos
maken bijvoorbeeld, lijkt zo gemakkelijk: je zet
gewoon het gen dat petunia’s blauw kleurt in het
DNA van de roos.We wachten echter nog steeds op
de eerste blauwe roos. En dan die zalm, die door
middel van genetische manipulatie in korte tijd
groot moest worden ... Hij groeide wel, maar werd
ook groen!

Het probleem is, dat het onmogelijk is te voor-
spellen hoe de in laboratoria ontwikkelde levens-
vormen zich in de vrije natuur zullen gedragen. Het
introduceren van vreemde soorten in een natuur-
lijke omgeving heeft in het verleden al tot kleine
rampen geleid. Zo verdrong de Noord-Amerikaan-
se zwartekersenboom in Duitsland allerlei zeld-
zame planten- en diersoorten, dunde de nijlbaars in
het Victoriameer de inheemse vissoort uit en vormt
de geïmporteerde brulkikker in Nederland een be-
dreiging voor onze eigen kikkers. De moeilijkheid
met planten en dieren is nu eenmaal dat ze leven:
ze planten zich voort en er ontstaan kruisingen. De
gevolgen voor het ecosysteem zijn niet te overzien.

Ondanks de risico’s gaan wetenschappers on-
verstoorbaar door met het ontcijferen van de gene-
tische code van het leven. Het kraken van erfelijke
informatie is routine geworden. Van bacteriën,
schimmels, fruitvlieg, worm, aardappel, tomaat,
muis, varken en mens is het erfelijke materiaal al
voor een groot deel in kaart gebracht. Onderzoe-
kers ontdekken in hoog tempo nieuwe genen en
combineren deze dragers van erfelijk materiaal
naar hartelust: menselijke insulinegenen worden in
een bacterie geplaatst, zodat deze insuline gaat pro-
duceren; het gen van een vuurvliegje laat planten
licht geven en er zijn inmiddels tomaten op de
markt met het gen van een vis.

Waar ligt de grens? Wie bepaalt wat wel en wat
niet kan? Op dit moment lijkt het erop, dat de grote
multinationals het voor het zeggen hebben. Vooral
in de Verenigde Staten is – in tegenstelling tot
Europa, waar alleen nog maar onderzoeksplanta-
ges zijn – de genetisch gemanipuleerde productie
niet meer te stoppen. Genen, zaden, schimmels,
hormonen, planten, diersoorten en zelfs menselijke
cellen zijn ’eigendom’ van deze mammoetbedrij-
ven. De verwachting is, dat het grootste deel van de
ongeveer zeventigduizend genen die het menselijk
ras uitmaken, binnen zeven jaar zal zijn gepaten-
teerd1). Binnen afzienbare tijd zal ieder schepsel
van enige ’waarde’ het eigendom zijn van enorme
bedrijven die hoge vergoedingen zullen verlangen
voor alle nieuwe ontdekkingen op het gebied van
’hun’ plant, gen, of wat dan ook.

Sommigen vinden, dat het manipuleren van ge-
nen in wezen niets anders is dan het ouderwetse
fokken en telen van rassen. Maar telen en kweken
is in ieder geval nog gebaseerd op deelname van
het organisme zelf. Je kunt een paard met een ezel
kruisen om een muildier te krijgen, maar je kunt
een paard niet met een eik kruisen. Knippen, plak-
ken en knutselen is biologisch geweld. Manipule-
ren is van een andere orde dan bijsturen en verzor-
gen. Het hele idee dat je een plant of dier ’van jou’
zou kunnen noemen, is absurd. Het manipuleren
van genen is namelijk heel iets anders dan het
scheppen van nieuw leven. Gelukkig is de weten-
schap van dat laatste nog ver verwijderd.

Veel biotechnologiebedrijven beweren dat ze
opkomen voor het welzijn van de mensheid, door
bijvoorbeeld bij te dragen aan de oplossing van
vraagstukken als het wereldwijde voedseltekort.
Maar de vraag is, of hun doelen wel zo nobel zijn en
het leven op aarde bij hun aanpak gebaat is. Het
bedrijf Monsanto bijvoorbeeld heeft een octrooi in
handen voor het vervaardigen van zaden die maar
één generatie groeien. Het DNA is zo geprogram-
meerd, dat de plant zijn eigen embryo’s doodt. Bin-
nen afzienbare tijd zullen zulke ’zelfmoordzaden’
van alle mogelijke gewassen op de markt zijn,
waardoor de natuurlijke cyclus van zaad-tot-plant-
tot-zaad wordt verbroken. De cyclus die het leven
op deze planeet in stand houdt, komt hiermee ten
einde. Een ander bezwaar is dat door het wereld-
wijd goedkoop op de markt brengen van uniforme
zaden het gedaan is met de biodiversiteit. Kleine
boeren die door de eeuwen heen het juiste zaad
hebben gecultiveerd om op hun specifieke bodem-
soorten de beste planten te doen groeien, worden
weggeconcurreerd.

De mythe van de biotechnologie

noot 1 Patenteren: van de overheid het exclusieve recht verkrijgen op het maken of verkrijgen van
een bepaald product
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De eerste Wereldvoedselconferentie conclu-
deerde al in 1974, dat de oplossing van het voedsel-
probleem maar in zeer beperkte mate afhankelijk
is van nieuwe technische uitvindingen. Voedselpro-
blematiek – zo stond er in de slotverklaring – heeft
primair te maken met armoede. En armoede heeft
alles te maken met een oneerlijke verdeling van de
middelen die de aarde ons geeft. Ik vrees dat het
bedrijven als Monsanto – de nobele motieven ten
spijt – uiteindelijk vooral om veel geld verdienen
gaat.

Achter veel biotechnologiebeleid zit de ge-
dachtegang dat wij het recht zouden hebben de na-
tuur te bezitten, te beheersen en uit te buiten. Toen
Christopher Columbus in 1492 Amerika ontdekte,
werden hem door koningin Isabel en koning Ferdi-
nand de privileges van ’ontdekking en verovering’
gegeven. Ook de paus gaf in die tijd ’Goddelijke
toestemming’ tot het onderwerpen van hele delen
van de aarde, inclusief bewoners, die gewoon on-
derdanen werden. Het waren deze decreten die de
basis legden voor het imperialistische2) denken van
de westerse mens. Het land, de bossen, de rivieren,
de oceanen en de atmosfeer werden gekoloniseerd,
geëxploiteerd en vervuild. Inmiddels valt er steeds
minder te halen en dus richt het grootkapitaal zich
nu op andersoortige koloniën. Vijfhonderd jaar na
Columbus is het doel van ontdekken, veroveren,
bezetten en bezitten nog steeds hetzelfde.

De biotechnologie is vandaag de dag wat de nu-
cleaire technologie in de jaren zestig en zeventig
was: een gevaarlijk spelletje met Moeder Natuur.
Bij het energievraagstuk werd veel geld geïnves-
teerd in gevaarlijke oplossingen (kernenergie) en
de voor de hand liggende oplossingen (zonne- en
windenergie) werden vrijwel genegeerd; op soort-
gelijke wijze dreigt bij het voedselvraagstuk de bio-
technologie met een verkeerde aanpak te komen.
Er zijn immers simpeler oplossingen. Voor het
voedselprobleem is vermindering van de mense-
lijke consumptie van vlees – voor de productie van
vlees is veel graan nodig – misschien nog wel de
eenvoudigste en doeltreffendste. Toegegeven, er

zullen niet veel mensen zijn die dat voor zichzelf
een aantrekkelijke optie vinden.Toch is het belang-
rijk te beseffen dat we wel degelijk een keuze heb-
ben. Uiteindelijk bepalen we nog altijd zélf wat we
eten.

Overigens, ik wil niet beweren dat álle genetisch
gemanipuleerde voeding per definitie ongezond of
zelfs onnatuurlijk zou zijn. Want wat is tenslotte
natuurlijk? Als een bever een dam bouwt, noemen
we dat natuurlijk; maar als een mens een dijk aan-
legt, vinden we dat onnatuurlijk. Een evolutietheo-
rie die alleen de biologische ontwikkelingen na-
tuurlijk vindt, is te beperkt.Tenslotte is de mens, in-
clusief zijn hersenen en handen, ook een natuurlijk
product van de evolutie. Een lantaarnpaal is even-
zeer een product van de evolutie als een boom.

De technologie is inmiddels echter zo machtig
geworden, dat de mens elk levend organisme kan
manipuleren. Die ultieme machtsgreep betekent
op den duur misschien wel de ondergang van de
mens. De grote uitdaging zal daarom zijn de tech-
nologie in harmonie met de natuur te laten functio-
neren: de technologie als aanvulling op de natuur.
Het uitgangspunt wordt dan het versterken van na-
tuurlijke processen in plaats van het ingrijpen in de
natuur. Dat betekent dat je bij elke manipulatie de
vraag moet stellen of die werkelijk nodig is, of het
algemeen welzijn er werkelijk mee is gediend, en of
niet alleen de doelen van enkelingen worden ge-
diend. Dan is het cruciaal om uitgebreid stil te
staan bij het mogelijke effect van een nieuwe crea-
tie op de rest van de natuur. Natuurlijk, wie met
respect voor zijn omgeving handelt, zal voorzichtig
te werk gaan, maar dat sluit lang niet alle risico’s
uit. Het is niet zinvol je te verzetten tegen élke
kunstmatige creatie van de mens. Maar een alerte
houding tegenover de biotechnologische industrie-
en van zowel politici, die immers bestuurlijke
macht hebben, als de burgers zelf is noodzakelijk
om dreigend onheil te voorkomen.

naar: Tijn Touber
uit: Ode, nr. 25, maart/april 1999
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noot 2 Imperialisme: streven naar wereldmacht
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Graan, vee en ideeën
Tijdens een strandwandeling in Nieuw-Guinea

werd Jared Diamond geconfronteerd met één van
de grote vragen in de geschiedenis van de mens-
heid. De Amerikaanse bioloog en vogelkenner
raakte daar, nu meer dan vijfentwintig jaar gele-
den, in gesprek met een lokale politicus die Yali
heette. Hoe komt het toch, vroeg Yali hem, dat wij
zwarten in Nieuw-Guinea ons tot voor kort nog
moesten behelpen met stenen werktuigen, terwijl
jullie, blanke Europeanen en Amerikanen, staal,
machines, geneesmiddelen, softdrinks en para-
plu’s hebben uitgevonden?

Diamond moest hem het antwoord schuldig
blijven. Maar de vraag bleef knagen. Waarom
heeft de ene cultuur zich sinds de laatste IJstijd
ontwikkeld tot een hoogtechnische samenleving,
terwijl de andere amper de beginselen van de
landbouw onder de knie heeft gekregen? Waarom
domineren volkeren van Europese en Aziatische
afkomst de wereld, en zijn de oorspronkelijke be-
woners van Afrika, Amerika en Australië onder-
worpen of ver achtergebleven in macht en rijk-
dom? Waarom hebben de Europeanen Amerika
gekoloniseerd, in plaats van de indianen Europa?
Waarom is het in de geschiedenis zo gelopen en
niet andersom?

Het zijn simpele vragen, waarop veel mensen
het antwoord wel denken te weten. Nog altijd
heerst het hardnekkige geloof – ook al zegt men
dat meestal niet hardop – dat de verklaring is te
vinden in raciale verschillen, schrijft Diamond in
zijn boek Guns, Germs, and Steel. Dat boek, waar-
voor hij afgelopen voorjaar de Pulitzer Price ont-
ving, is zijn late maar fascinerende antwoord op
Yali’s vraag. Het is, zoals de ondertitel van de
Engelse editie met een knipoog zegt, A Short His-
tory of Everybody for the Last 13.000 Years. Met
een schat aan argumenten uit de geologie, de
linguïstiek, de biologie en de geschiedenis van
techniek en politiek, wordt een overtuigend alter-
natief gegeven voor de raciale verklaring, die hij als
„weerzinwekkend en onjuist” van de hand wijst.

„Toen ik in 1964 voor het eerst in Nieuw-Gui-
nea kwam, verwachtte ik daar primitieve mensen
aan te treffen, die geestelijk ver achter ons la-
gen”, vertelt Diamond. „Het was een schok om
het tegenovergestelde te zien. Dit waren slimme
jongens. Iedere dag werd ik met mijn neus op het
feit gedrukt dat zij de slimmen waren en dat ik de
dommerik was. En dat is nog steeds zo: als we
door de jungle lopen, zijn ze aardig en geduldig
met deze sukkel, die na vijfendertig jaar nog altijd
de betekenis van een gebroken blad niet kan dui-
den. Voor intellectuele superioriteit of een hoger
IQ van Europese volkeren blijken helemaal geen
aanwijzingen te bestaan. Maar hoe komt het dan

toch dat wij metalen gereedschappen hebben en
zij niet? Er moet een verklaring zijn.”

Die verklaring ligt volgens Diamond niet in de
mens. Het zijn volgens hem de klimatologische
omstandigheden en andere geografische omge-
vingsfactoren, die het historische lot van een volk
bepalen. Hij gaat ver terug in de geschiedenis om
te laten zien dat de aanwezigheid van bepaalde
planten en dieren op een continent verstrekkende
gevolgen heeft. 

Waar bepaalde graansoorten in het wild voor-
kwamen, konden de jagers en verzamelaars land-
bouwers worden. Zij konden hun nomadische be-
staan opgeven, een vaste verblijfplaats kiezen, ge-
wassen verbouwen en dieren gaan houden. Sys-
tematische voedselproductie leidde tot grotere
opbrengsten. Dit had aanwas van de bevolking tot
gevolg. Voedseloverschotten die bewaard konden
worden, stelden mensen in de gelegenheid zich
met andere dingen bezig te houden dan met de di-
recte zorg voor voedsel. Men kon zich gaan speci-
aliseren, zich toeleggen op een bepaalde vaardig-
heid, een specifiek beroep gaan uitoefenen. De
een werd soldaat, de ander boer, weer een ander
handwerksman. Deze specialisaties zorgden voor
tal van technische innovaties, zoals de uitvinding
van nieuwe wapens en nieuw gereedschap laat
zien. Er ontstond een gelaagde maatschappij met
een sterk gecentraliseerde politieke macht en een
complexe economie. 

Waar oorspronkelijk géén granen voorkwamen
die verbouwd konden worden, of géén dieren die
gefokt konden worden, daar bleef men jagen en
verzamelen. Het enige oorspronkelijke gewas uit
Australië dat zich liet verbouwen, de macadamia-
boom, droeg niet genoeg noten om een hele be-
schaving op te bouwen. Het enige grote zoogdier
dat er voorkwam, de kangoeroe, was voor domes-
ticatie niet geschikt en kon dus niet als lastdier of
voor de veeteelt gebruikt worden.

Het Europese en Aziatische continent had de
grootste variëteit aan wilde planten- en diersoor-
ten. Daardoor kon zo’n 10.000 jaar geleden de
eerste succesvolle landbouwcultuur ontstaan in
het gebied in het Midden-Oosten dat zich als een
halve maan uitstrekt over wat nu Israël, Jordanië,
Syrië en Irak is. Die ‘vruchtbare halve maan’, the
fertile crescent, werd de bakermat van allerlei cul-
turele ontwikkelingen, zoals het ontstaan van ste-
den, van schrift en van grote imperia.

Dat gebied, dat deel uitmaakt van de grootste
klimaatzone ter wereld, kent een enorme geogra-
fische variëteit, van hoge bergen tot zeeniveau.
Op 1000 meter kon men in juli oogsten, op 1500
meter in augustus. Van de vijfenvijftig planten-
soorten met grote zaden in de wereld, voorlopers
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van granen, was de meerderheid daar te vinden.
En ook de voorouders van de vijf belangrijkste
soorten vee kwamen er voor: koeien, geiten,
schapen, paarden en varkens.

Dankzij de voedselproductie en het houden van
dieren, bloeiden de economie en de technologie
op. Een schaduwzijde was dat ook allerlei ziekten
de kop opstaken. Doordat mensen dichter op el-
kaar woonden dan voorheen, op vaste verblijf-
plaatsen en met dieren in en om het huis, konden
ziektekiemen zich gemakkelijk vermenigvuldigen
en verspreiden. Pokken dankt de mens aan zijn
kamelen, de mazelen aan ander vee. De Ameri-
kaanse indianen, veelal nomaden die nauwelijks
huisdieren hadden, kwamen veel minder met bac-
teriën in contact. Daardoor konden ze geen immu-
niteit ontwikkelen tegen de ziektes die de Euro-
pese veroveraars en kolonisten meebrachten.
Ontelbare slachtoffers waren het gevolg.

Volgens Diamond hebben horizontale continen-
ten, die vanwege hun as van oost naar west
lopen, culturen voortgebracht die zich sneller heb-
ben ontwikkeld dan die van verticale continenten,
die van noord naar zuid over de aardbol liggen. In
Eurazië, met zijn horizontale as, konden gewassen
en gedomesticeerde dieren zich gemakkelijk ver-
spreiden, in tegenstelling tot die in Afrika en
Amerika. De verklaring daarvoor moet volgens
Diamond vooral gezocht worden in het klimaat.
Zuid-Italië, Noord-Iran en Zuid-Korea liggen alle-
maal op min of meer dezelfde breedtegraad. Daar-
door zijn de klimatologische verschillen onderling
vrij klein, terwijl die verschillen tussen de koele
hooglanden van Mexico en de hete laaglanden van
Centraal-Amerika veel groter zijn. Ontkieming,
groeisnelheid en ziekteresistentie van planten zijn
aan het klimaat aangepast, waardoor een plant uit
Noord-Iran het over het algemeen ook redelijk
goed doet in Frankrijk of China. Maar dichter bij de
evenaar wil ze niet groeien.

De opvatting van Diamond dat omgevingsfac-
toren als klimaat en andere geografische factoren
de loop van de geschiedenis hebben bepaald, is
hem op het verwijt komen te staan dat hij de in-
vloed van ideeën onderschat. Hij zou zich schuldig
maken aan fysisch-geografisch determinisme, dat
voorbij gaat aan wat nu juist bij uitstek een men-
selijke kwaliteit is: het vermogen om de geschie-
denis te beïnvloeden met behulp van een bepaald
gedachtegoed, van vindingrijkheid, religie en
andere ideële eigenaardigheden van culturen.

Diamond kent het verwijt: „Iedereen is creatief,
iedereen heeft ideeën. Maar de echte vraag luidt:
is de loop van de wereldgeschiedenis op lange
termijn bepaald door de kracht van ideeën, als iets
wat los staat van andere factoren? Als ideeën op
zichzelf stonden, zou een samenleving van jagers
en verzamelaars die met een heel goed idee
kwam, de wereld kunnen veroveren. Maar zo is
het niet gegaan. Want de ideeën zijn over de we-
reld verspreid samen met het vee, de bacteriën,
de legers en de sociale structuren. Ideeën maken
deel uit van het hele pakket. Waarom kwamen de
Spanjaarden naar de Nieuwe Wereld? Een van de
redenen was het verspreiden van hun geloof.
Voor een deel diende de godsdienst als een voor-
wendsel, maar voor een deel was het ook een op-
rechte motivatie. Het katholicisme was een onge-
looflijk krachtig idee. Maar het werd verspreid
door mensen met zwaarden, paarden en ziekten.”

Met een verwijzing naar raciale verschillen kun
je volgens Diamond Yali’s vraag niet beantwoor-
den. Hij wil niets weten van een raciale versie van
de theorie van de survival of the fittest. Maar hij is
er zich pijnlijk van bewust dat dergelijke opvattin-
gen wel wijdverspreid zijn. Hij is al weer bezig met
een nieuw boek, deze keer over de dreiging van
een ecologische catastrofe. Diamond blijft ons
boeien met lessen die we uit het verleden kunnen
leren.

Einde
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uit: NRC Handelsblad, 19 december 1998
naar: Marcel aan de Brugh en Juurd Eijsvoogel
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