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et begonallemaal einde vande
jaren zeventig, in een laborato-
riumaandeuniversiteit in
Gent. Enhet is allemaal de
schulddeAgrobacterium tume-
faciens, de bodembacterie die,

zo ontdektendeprofessoren Jozef Schell
(overleden in 2003) enMarcVanMontagu
(79), in staat bleekomnieuwegenen in
bestaandeplantencellenbinnen te sluizen.
De tweeGentsemicrobiologen zettende

technieknaarhunhand.Het bacteriëleDNA,
dat door debacterie opdeplantwordt overge-
dragen, bleeknamelijk vervangen te kunnen
wordendoor eenander stukjeDNA, dusdoor
extern erfelijkmateriaal. In 1983, ruimvijf jaar
nahunontdekking, steldenSchell enVan
Montaguaandewereldhuneerste genetisch
gemanipuleerdeplant voor: een tabaksplant
diemet behulp vandebacterie eennieuwgen,
endus eennieuweeigenschapkreeg: ze bleek
antibioticumresistent.
Niet alleen inGentwerd fundamenteel

moleculair onderzoekbij planten verricht.
Zowel aandeuniversiteit vanWashingtonals
bij de landbouwreusMonsanto gingenmicro-
biologenmet de kennis vanSchell enVan
Montaguaande slag. “Daaromdeel ik op 17
oktober deprijsmetMary-Dell Chilton en
Robert T. Fraley, tweeAmerikaanse collegae.”

DeWorld Food Prize wordtmede
gesponsord door Monsanto. Monsanto is
eenmultinational die brood verdient aan
uw uitvinding. En die broodheer dankt u
met een prijs.
VanMontagu: “Ik begrijp de kritiek.Maaru
moet het hele plaatje zien.Dezeprijs is een
enormeerkenning.Niet zozeer voormij,maar
voor de techniek.Deprijs zet de ggo’s opde
agenda enopent dewegnaar ditmaatschap-

pelijk debat, dat echt dringend en tengronde
gevoerdmoetwoeden. En jazeker,Monsanto
is een vande sponsors; goed voorprecies 6
procent vanhet bedrag.
“Daarnaast kan iku vertellen: deWorld

FoodPrize bestaat al vijfentwintig jaar.Hij
werd inhet levengeroependoorNorman
Borlaug,Nobelprijswinnaar vandeVrede in
1970.Het is de eerste keer in al die tijd dat hij
naar genetisch gemodificeerde organismen
gaat, alle voorgaande gingennaarmensendie
de agro-ecologie eenhandhaddengeholpen.
Twee jaar geledenwonnendepresident van
Ghana enLula vanBrazilië hem, voorhun
beleidsbijdragenaanhet reduceren vanhon-
ger.Maar overhunbaanbrekendwerk lees je,
spijtig genoeg, nergens iets.”

Mensen komen op straat tegen uw
uitvinding. Ze zijn bang voor gewijzigde
genen, en voor wetenschappers die,
gestimuleerd door de industrie, God
spelen. Begrijpt u dat?
“De angst vandemensenplaatstwetenschap-
pers inde reëlewereld.Dat is voor onsniet
altijd prettig.Maar een laboratoriumkanbest
geen ivoren toren zijn, dus ikhebbegrip voor
diewantrouwigewerkelijkheiddie bij demens
zelfs eenneurobiologische verklaringheeft.
“Nieuw is die angst niet. In de zeventiende

eeuwwerdGalileoGalilei veroordeelddoorde
katholieke kerkomdathij, die als eerste een
telescoopnaar dehemel richtte, zichopenlijk
verzette tegende theorie dat de aarde zich
onbeweeglijk inhetmiddelpunt vanhet heelal
bevond.
“De volgendedecennia zullenonmisken-

baar inhet teken vande groenebiotechnolo-
gie, de genetisch gemodificeerde organismen
staan.Al sprekenmilieuactivisten liever over
‘gemanipuleerde’ gewassen.Dat klinkt nega-

tiever.Doorhet bewuste gebruik vande term
‘manipuleren’manipuleren ze zelf de publieke
opinie.”

In de Verenigde Staten zijnmaïs en soja
doorgaans al genetisch gemodificeerd.
Europa is terughoudender. Zal Europa
zijn strenge regelgeving voor ggo’s
versoepelen?
“InhetVerenigdKoninkrijk heeft de eerste

minister,DavidCameron, belangrijke stappen
gezet die het debat rondggo’s aanzwengelen.
De tijd is er rijp voor. Er is de enormedrukom
de subsidies aande landbouw te verminderen.
De aardeheeft, ondermeer op vlak van chemi-
caliën, haarhoogtepunt al eenpoosbereikt.
De klimaatveranderingendwingenonsomde
voedselproductie te herzien. Engeboortebe-
perkingbiedt geenadequaat antwoordopde
honger indewereld. Enhonger enarmoede
leiden totmigratie.
“Neem India,waar bijnadehelft vande

bevolking is ondervoed.We sluitenonzeogen

voordezemeerdan eenhalfmiljard Indiërs.
‘Er is in dewereld genoeg voedsel, hetmoet
alleenbeter verdeeldworden’,wordt er dan
geroepen. Ja, dat is zo, enontwikkelingshulp-
organisatiesmogen zeggendat het hongerpro-
bleemniet gerelateerd is aan een tekort aan
voedsel,maar aande toegankelijkheid ervan.
Volgensdiezelfde redenering is er ook genoeg
geld opdewereld,maarmoet dat alleen gelijk-
matigerwordenverdeeld.
“Zulkeuitsprakenveranderendewereld

niet. De techniek vanhetmodificeren van
gewassen verandert dewereld fundamenteel:
hij kandehonger doenverminderen.De
beschikbaarheid vanvoedselwordt vergroot;
de opbrengst endekwaliteit ervanwordt

Ditweekendprotesteerden overal terwereld, ook inBrussel,
weer duizendenmensen tegenMonsanto, eenmultinational
gespecialiseerd in industriële landbouwendus ook in genetisch
gemodificeerde organismen.De grondlegger vandeze ggo’s
is deGentsewetenschapperMarcVanMontagu.
Donderdagneemthij in deVSdeWorld FoodPrize in ontvangst.
Margot Vanderstraeten legde hemophet rooster.

‘Ggo’s kunnenhonger
dewerelduit helpen’

H

GOD VAN DE GEWASSEN Spelen wetenschappers God
De Gentse pionier Marc Van Montagu tempert de angst.

‘Als je het voedsel van

een land in je macht

hebt, heb je alles

in je macht. Voedsel

is een wapen’

Durban, Zuid-Afrika

Los Angeles

Los Angeles

Duizenden burgers trokken
afgelopen weekend de straat
op om te protesteren
tegen ggo’s. Vooral gigant
Monsanto was daarbij kop
van Jut. Berlijn, Brussel,
Chicago, Londen, Marseille,

Sydney, Denver en Mumbai
zijn maar enkele van de 500
steden waar luide oproepen
weergalmden om ggo’s
te boycotten omdat de
gezondheidseffecten voor
de mens onbekend zijn.

Wereldwijd protest tegen
landbouwreus Monsanto
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gemaximaliseerd, ende gewassen zijn vrien-
delijker voorhetmilieu.Want omoogsten te
doen lukken,worden er vandaagnoodzakelij-
kerwijs veel chemicaliën gebruikt. Bij ggo’s is
die resistentie ingebouwd.Demoderne groene
biotechnologie kandebiologische landbouw
helpen.
“Er ismet genetisch gemodificeerde orga-

nismen, ggo’s, op termijnnog zoveelmogelijk.
Ikwordnu tachtig. Ik
ben er trots opdatwij
inGent de grondleg-
gers vandemoderne,
groenebiotechnolo-
gie zijn. Volgensmij
wordtwat ik zeg, bin-
nen een twintigtal
jaar dewerkelijkheid.
Techniek en techno-
logie zullenons red-
den.Wetenschap is de
enigeuitweg. Je kunt
bamboegenetisch
veranderen, zodat de
vezels nog sterker
worden envoorduur-
zameredoeleinden
kunnenworden inge-
zet. Opdiemanier
zouhet gebruik van

fossiele grondstoffen, zoals petroleumwaar
menplastic vanmaakt, kunnendalen.
Populieren zoudengemodificeerd kunnen
worden, in die zindat ze drie keer zo snel zou-
dengroeien als vandaag, enhout van een
hogere kwaliteit afleverenook.”

Kruiden of groenten uit de hydrocultuur
(gekweekt in water waaraan noodzakelijke
groeivoedingsstoffen zijn toegevoegd)
hebben de intense smaak noch de stevige
structuur van hun soortgenoten die traag
in de grond hebben kunnen groeien.
Ggo’s komen de smaak, de diversiteit en
de culinaire cultuur niet ten goede.
“Wewillendebeschikbaarheid vanvoedsel
vergroten, en voedingskwaliteit doen toene-
men–dat is honger doenafnemen.Ggo’s zul-
len zich voorlopignietmet smaakbezighou-
den, omde eenvoudige redendat niemand in
smaak zal investeren.Daarmoet je je van
bewust zijn.Maar smaak zal volgen.
“Anderzijdswordt onze smaakopandere

niveausdehele tijd ‘gemanipuleerd’, endat
wordt algemeenaanvaard.Welke tomaten
wordenvandaagdedag gekweekt?Niet die
met debeste smaak.De tomatendiewij kopen,
zijn de soortendie gemakkelijk getranspor-
teerd kunnenworden, die amper rotten, snel
groeien.
“Op termijn zullen juist de genetischemodi-

ficaties deze eventuele eenzijdige teelt kente-
ren.Mensen zeggen, vanuit onwetendheid, ‘de
ggo’s zullende gewassen tot een tiental elitaire
soorten reduceren’. Nee, dankzij demodifica-
tietechniek kunnenwe juist alle oudeplanten-
soortenhergebruiken, en er een twintigtal
nieuweeigenschappenaan toevoegen. Zo’n

diversiteit is de toekomst. Traditie, op
moderne leest.”

Als binnen dewereld van de ggo’s alles
rozengeur enmaneschijn is, waarom is het
verzet dan zo sterk? Enwaarommaakt
met name de groene beweging zich dan
zoveel zorgen?
“Bijna alle partijenonderkennenhetmaat-
schappelijk belang vanggo’s.Maarpolitici
durvengeenpositief standpunt in te nemen,
omdat ze vrezenkiezers te verliezen.
“Ookdaarommoethet publiekedebat drin-

gendaangezwengeldworden.Hoebeter de
mensen ingelicht zijn, hoebeter de toekomst
vandezewereld.Dewegnaar dedemocratie
vandekennis is een langeweg.Wetenschap
en rationaliteit zijn in feite recente verschijn-
selen.Als het op voedsel aankomt, komt er
altijd een vormvangeloof omdehoekkijken.
Menkiest vanuit een irrationele overtuiging
tussenwat goedof slecht is. Biovoedsel is goed.
Wetenschap is slecht.
“Denkaande actievoerders die vorig jaar

ons aardappelproefveld inWetteren gedeelte-
lijk hebbenvernietigd.Waarin verschillenhun
sterke, emotionele reacties vandie van, bij-
voorbeeld, demeerdan eenmiljoenFransen
die eenpoos geledenop straat kwamenom
tegenhet homohuwelijk te protesteren.
Bestaan er rationele argumenten tegenhet
homohuwelijk?Zoueenhuwelijk tussenmen-
sen vanhetzelfde geslacht schadeberokkenen
aandewereld?Waar zijn debewijzendat
ggo’s nefast zouden zijn voor de gezondheid?
Desinformatie regeert. En eenheilig geloof in
wat goedof slecht zou zijn.”

U betreurde die inval op het proefterrein
ten zeerste. En u bent er niet rouwig om
dat Barbara Van Dijck, de Leuvense onder-
zoekster die uitsluitendwoordvoerster
van de actie was, veroordeeld werd tot zes
maanden effectieve gevangenisstraf?
“We leven in eenbeschaving, enniet onder
eenmilitaire dictatuurwaar je gewelddadig
uit dehoekmoet komenomgehoord tewor-
den.Het is betreurenswaardig dat uit die ver-
nieling zelfs geen ernstigmaatschappelijk
debat is voortgevloeid. Iedereen zou er baat bij
hebbengehadals die actievoerders zichmet
goede argumenten inplaats vanmet geweld
haddengewapend.
“Alwil ik gerust toegevendat ik sympathie

kanopbrengenvoordat greintje anarchisme
dat demensnogheeft.Mensenmoeten zich
opdie kracht vanultiemverzet kunnenberoe-
penopdiemomentenwaarop erwerkelijk iets
verkeerd gaat. Burgerlijke ongehoorzaamheid
is een essentieel goed.Maar, hoehardde
tegenstemmenookmogenklinken, het onder-
zoeksveld inWetterenmoest nietworden
bestormdomeenpunt temaken. Ende actie-
voerders hebben, uit hoofde vandeLeuvense
onderzoeksterBarbaraVanDyck, zelfs nahun
actie geen enkel rationeel enwetenschappelijk
argument tegengenetisch gemodificeerde
gewassennaar vorengebracht. Terwijl dat

‘De volgende decennia

zullen onmiskenbaar

in het teken van de groene

biotechnologie,

de genetisch

gemodificeerde

organismen staan’

door gewassen te wijzigen?
‘Techniek en technologie zullen ons redden.’

●MarcVanMontagu:
‘Waar zijn de bewijzen
dat ggo’s nefast
zouden zijn voor
de gezondheid?
Desinformatie
regeert. En een heilig
geloof inwat goed of
slecht zou zijn.’
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Facts &
Figures

Los Angeles

Marseille

Brussel

Brussel

170
miljoen hectare
omvat de industrie
van de biotechno-
logische gewassen.
Ter vergelijking:
België is 3 miljoen
hectare groot.

1%
van het landbouw-
areaal in de EU
zijn commerciële
ggo-teelten. Spanje
leidt met 116.307
hectare ggo-maïs
in 2012.

9
EU-lidstaten ver-
bieden bepaalde
of alle ggo-teelten:
Polen, Italië,
Frankrijk, Bulgarije,
Oostenrijk,
Griekenland,
Hongarije,
Duitsland en
Luxemburg.

2
commerciële
ggo-teelten zijn
in Europa goed-
gekeurd, maïs van
Monsanto en de
ggo-aardappel
van BASF.

(BRONNEN: ISAAA, FAO,

ESAF)

juist het punt zoumoeten zijn: argumentendie
steekhouden.
“De actievoerdersweten volgensmij van-

daagnogaltijd niet dat elke reguliere aardap-
pelboer zijn gewassenminstens anderhalve
maand (juli, augustus) per jaar elke dagmet
herbiciden enpesticidenbesproeit. Ennee, de
helewereld kanniet biologischwerken.Dus
die redeneringbrengt geen zodenaandedijk.
Als ikmoet kiezen tussende agrochemische,
industriële landbouw, of landbouwmet gene-
tisch gemodificeerde gewassen – endat is de
reële keuze vanvandaag –hoef ik niet na te
denken.”

Uweet ook dat het hongerprobleem uit de
wereld helpen, geen hoofdbekommernis
is van een bedrijf als Monsanto, dat gespe-
cialiseerd is in biotechnologische land-
bouwproductie en dus in de ggo’s? Is die
evolutie niet het gevaar? Dat de techniek
van genetisch gemodificeerde organis-
men door opwinst toegespitste voedings-
industriëlen wordt toegepast, en dat we zo
onze voedselveiligheid in hun handen leg-
gen?
“Ik sprak een tijd geledenmetRobertGates,
die tijdensdeKoudeOorlog, onderBush, de
baas vandeCIAwas.Hij verteldemedat, bij de
komst vande eerste satellieten,Amerikauiter-
aardmeteengefocustwas opde graanvelden
vande toenmaligeUSSR, en vanChina.Als je
het voedsel van een land in jemachthebt, heb
je alles in jemacht. Voedsel is eenwapen.
“Die realiteitmoet je zekerniet overhet

hoofd zien.Herinnert u zichdehongersnood
inEthiopië.Diehonger inde jaren tachtig
werdpolitiekuitgebuit. Ethiopië is voormeer
dan80procent afhankelijk van landbouw.
Amerika vonddat de invloed vandeRussen in
deHoornvanAfrika te grootwerd.De regio is,
door zijn ligging, van strategischbelang voor
dewereldeconomie. Via voedsel en voedsel-
hulppakkettenkun je gebiedenonder controle
krijgen.Vraagdatmaar aan iemandals
HermanPortocarero, die als diplomaat en
schrijver dezematerie zeer goedkent, en
beschrevenheeft. Datmisbruik is vanalle tij-
den, en vanalle landen.
“Maar,met betrekking tot de ggo’s. Ze zijn

geenproduct en geen techniek.De grotemulti-
nationals, zoalsMonsanto, Bayer enBASF,
hebbennumisschien eenvijftal genetisch
gemanipuleerde zaden.Het patent erop is
peperduur, de aanvraag voor zo’ndossier is
complex.Depolitiekmoet zijn voedselveilig-
heid goed inde gatenhouden, dat spreekt voor
zich.Monsanto zal nooit eenmecenas vande
maatschappijworden.Grote bedrijvenwillen
geld verdienen. Endusmoet je reagerenop
evoluties die schadelijk zijn.
“Maar evengoedmoet je reagerenopposi-

tieve ontwikkelingen.De ggo’swordenaange-
vallen.Deburgerlijke alertheid zorgt ermede
voordatMonsanto enandere groten zichniet
kunnenpermitterendat er iets fout gaat. Ze
hebbendeboerennodig. Endeboerenhebben
hennodig.”
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