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Liever gentech
dan gif en armoe
Genetisch gemodificeerde gewassen staan er

slecht op. StraatarmBangladeshheeft er juist

zijn hoopopgevestigd.Want kleine boeren

boeken er goede resultatenmet een

gentechaubergine. Is dit het experiment dat

ons denkenover de techniek verandert?

DoorHidde Boersma Foto’sDaniel Rosenthal

‘A
ls ikgeengif gebruik,dan
gaanalmijnplantendood.’
DekleineMohammedShah-
jahanstaat indeheiigezon
tussenzijnaubergineplan-

tendienetdeeerste vruchtenbeginnentedra-
gen. Indepadentussendegewassenverraden
opengescheurdegifzakjeshetovervloedigebe-
strijdingsmiddelengebruik. ‘Ik spuitongeveer
tweekeerperweekommijnplanten tebe-
schermentegen insectendiezeaanvreten’,
zegthij. ‘Het spulbrandtopmijnhuiden ik
voelmeziekachteraf.’
Tochblijft Shahjahanspuiten,wanteen

goedeoogst is cruciaal voorhemomgenoeg
voedsel en inkomsten tegenererenomhet sei-
zoendoor tekomen. Shahjahan is een landloze
boeruitdeomgevingvanTrishal, eenstadje
zo’n 100kilometerbovenDhaka,dehoofdstad
vanBangladesh.Hijhuurt vaneenvanzijn
dorpsgenoteneen lapgrondvanongeveereen
halvehectare,waarvanhijdehelftbeplantmet
rijst.Ophet restantverbouwtShahjahan
groentenalsbonen,bloemkool enaubergines.
Vooraldie laatste ispopulair, het isnaaardap-
peldemeestgegetengroentevanhet land.Af-
hankelijk vandeopbrengst isongeveerdehelft
vanShahjahansoogst vooreigengebruik,de
rest verkoopthij opdemarkt.Metaubergines
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kanhij veel verdienen. ‘Ikprobeerelk seizoen
watgeld te sparen, ikdroomervanomuitein-
delijk zelf land tekunnenkopen,waar ikmet
mijngezinkanwonen’, zegthij.
Shahjahansverhaal is exemplarischvoorde

zeventigmiljoenboerendieBangladeshrijk is.
Demeesteboerenbedrijvenzijnernietgroter
daneenhectare, enalleswatdeboerendoen,
vanplanten totwiedenenoogstengaatmetde
hand. Tegelijkertijd zijnkunstmest enbestrij-
dingsmiddelenwel ruimvoorhandenendie
wordendanookveelvuldiggebruikt. Teveel-
vuldigdoorgaans:boerenzijnzobangvoor
eenmislukteoogstdat ze liever voordezeker-
heideenkeertje extra spuitendanhet risico lo-
penopmonga, de seizoensgebondenhonger in
Bangladesh.Het is eenmanier van landbouw
bedrijvendie slecht is voorhetmilieuenvoor
degezondheidvandeboer.Het spuitenge-
beurtdoorgaanszonderenigevormvanbe-
schermingenveel vandegebruiktebestrij-
dingsmiddelenzijnverboden inEuropaomdat
ze tegiftig zijnbevonden.

DeBengaalseoverheidwilgraagverande-
ringbrengen indezepraktijken,maarbeseft
datdatniet tenkostemaggaanvandeop-
brengst.Niet alleende individueleboer raakt
dangedupeerd,maarhethele land.Bangla-
deshbalanceert continuophet randjevan

Ik spuit
ongeveer
twee keer per
week gif. Het
spul brandt
op mijn huid
en ik voel me
ziek achteraf

Moinul Islam, een

boer in Sadullapur,

oogst de genetisch

gemodificeerde au-

bergines die hij dit

jaar voor het eerst

verbouwt. Hij is blij

met het gewas.
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voedseltekorten, voornamelijk veroor-
zaaktdoorhetenorme inwoneraantal.Met
161 miljoen inwonersopvierkeerNederland is
hethetdichtstbevolkte land terwereld,de
stadstaatjesdaargelaten.Omaldezemonden
tevoedenheefthet landnual elkhoekjeen
gaatje aanvruchtbaregrond ingebruik: zelfs
indrooggevallenrivierbeddingenentussende
treinrails verbouwenBengalenrijst. Bangla-
deshstaat vooreenenormeuitdaging:deko-
mendedecenniakomenernaarverwachting
nogeensveertigmiljoenmensenbij, diealle-
maalgevoedmoetenwordenopdezelfdehoe-
veelheid landbouwgrond,het liefstooknogop
eenduurzamemanier.

Het iseenvanderedenenwaaromMatia
Chowdhury,deBengaalseminister van land-
bouw, in2014beslootomgenetisch
gemodificeerdegewassen toe te staan inhaar
land.Datgebeurt vooralsnogheelkleinschalig,
opditmoment testen250boerenheteerstege-
wasdatbeschikbaar isgesteld,bt-brinjal.Dat is
eenauberginevariantdie resistent is tegende
vraat vandezogenaamde fruit and shootborer,
eenrupszonderNederlandsenaam,diede
grootstebedreigingvormtvoorBengaalse
aubergineboeren.
Het insect is inzijneentje verantwoordelijk

vooreenverlies vangemiddeld20 tot40pro-
centvandeoogst, zelfs alsdeboerenspuiten
zoals zedoen.Aandeaubergine ismetbehulp
vanmoleculaire techniekeneengentoege-
voegdvaneenbacterie,waardoordeplanteen
gifstof aanmaaktdiede rupsdoet sterven.Boe-
renhoevendaardoorminderbestrijdingsmid-
delen tegebruiken.Degifstof werkt specifiek:
demeesteandere insecten,maarookvogels,
zoogdierenenmensenzijnongevoeligvoorde
stof.

InSadullapur, inhet conservatieverenoord-
westenvanhet land,werktMoinul Islam,hoe-
kiggezichtenvollebaard, samenmetzijnzus
Bithiophet land. Islamiseenvandeboerendie
debt-brinjaldit jaar voorheteerstuitprobeert.
Netals Shahjahanverbouwthij vooral rijst,
aangevuldmetgroenten. Islamenzijnzuszit-
tenmidden indeoogsttijd:hunaubergine-

plantenreiken totokselhoogteen
zijnbehangenmetveel vruchten.
Zehoeven tijdenshetplukken
nauwelijks eenstap tedoenom
hunzilverenschalen tevullen. ‘Vo-
rig jaar verdiende ikongeveer
25.000taka (280euro)metmijn
aubergines,nuzit ikalop30- à
35.000taka (340-400euro)hal-
verwegehet seizoen.Waarschijn-
lijkkomtdaarnogeenkeer
35.000bij’, zegt Islam. ‘Ikbenblij
methetgewas, kijk eenshoegroot
deaubergines zijn.’ Islamvertelt
dathij veelmindergif heefthoe-
venspuitendanvoorgaande ja-
ren. ‘Ikhebhelemaalniksge-
bruikt tegende fruit andshootbo-
rer, alleenmaar tegenvliegjes en
spinnen’, vertelthij.Dat scheelt
hemveelgeld,wantpesticiden
zijneenvandegrootstekosten-
postenvoorboeren inBangla-
desh.
Islams inkomstenstijgenbo-

vendiendoordat zijnaubergines
populair zijnopdemarkt. Elke
ochtendrijdthijmetzijnoogst
vandedagervoornaardedorps-
kern,omdaarzijngroenten tever-
kopenaaneen tussenpersoon,die
zevervolgensnaar steden inde
omgevingbrengt.Opdeafgela-
den, loutermetmannenbevolkte
marktblijktdatmensenweten
dat Islameengewasverbouwt
waarminderpesticidenopzitten,
datdusgezonder is voordeconsu-
ment.De tussenpersoonbiedt
hemvandaag7 takaperkilo,waar-
door Islamsruim70 kilo tellende
dagoogsthem500taka (bijna
6 euro)oplevert.’Metdegewone
variantkreeg ikvorig jaarmaar5à
6 takaperkilo’, vertelthij.Methet
extragelddathij verdientmetde
gentechaubergines,hoopt Islam
meergrondtekunnenkopenen

Bron: BARI
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400
euro heeft Moinul

Islam verdiendmet

zijn gentechaubergi-

nes, veel meer dan

vorig jaar met de

gewone.

zijnhuisop teknappen.Nu isdat
nogdeels vangolfplaat enhijwil
hethelemaal vansteenmaken.

Depraktijkenvan Islamenzijn
collega-gentechboerenhebbende
ogenvandehelewereldopBan-
gladeshdoenrichten.Genetische
gemodificeerdegewassenzijn
controversieel enonderdeel van
eenheftigengepolariseerddebat
invooral EuropaendeVerenigde
Staten. Er isgeenenkelweten-
schappelijkonderwerpwaarde
publiekeopinieendeweten-
schappelijke consensuszoveruit
elkaar liggen, zo liet eenonder-
zoekvanhetAmerikaansePewRe-
searchCenter twee jaargeleden
zien.Waarwetenschappershet er
grotendeelsovereenszijndat
gentechgewassenveilig zijnende
landbouwkunnenverbeterenen
verduurzamen, ziethetmeren-
deel vanhetalgemenepubliekze
juist als eenrisicovoordevolksge-
zondheidendevoedselvoorzie-
ning.Vooralmilieubewegingen
enngo’s voerenactief campagne
tegende techniek.Dat isniet zon-
der resultaat: indemeesteEuro-
pese landen,maarook inveelont-
wikkelingslanden, ishet verbo-
denomgengewassen teverbou-
wen.

Voorstanders vande techniek
hopendatde resultatenvanhet
bt-brinjalprojecthet imagovan
genetischemodificatiewatkan
oppoetsen.De techniekwordtnog
vooralgebruikt voorbulkproduc-
tenals tarwe,maïs enkoolzaad,
waardoorveelmensenhaarasso-
ciërenmet intensieve landbouw
engrootschaligemonoculturen.
Deauberginemoetdaarverande-
ring inbrengen.Het ishet eerste
gentechgewasdat specifiekont-
wikkeld is voorontwikkelingslan-

We zijn een
dichtbevolkt
land dat zijn
mensen wil
voeden,
daarvoor
gebruiken we
ook de
nieuwste
technologieën
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den:het zijndearmsteenmeest
kleinschaligeboerendieervan
moetengaanprofiteren.

Tegenstandersvangenetische
modificatie zien inhetproject een
paardvanTroje.Hetgendat is toe-
gevoegdaandeauberginekomt
oorspronkelijkuitde stal van
Monsanto,marktleiderophetge-
biedvangentechgewassenen
misschienwelhetmeestgehate
bedrijf terwereld.Hetgen iswelis-
waarbelangeloosbeschikbaarge-
steldvoorditproject,maarmi-
lieubewegingenvermoedeneen
slinksebedrijfsstrategie: alshet
bt-brinjalproject slaagt, dangeeft
datbyproxygoedkeuringaande
praktijkenvanhetbedrijf inhet
Westen.Dat zouertoekunnen lei-
dendatdevoedselproductienog
meer inmonopolistischehanden
komt.Deactivistenzijnboven-
dienbangdatdegentechgewas-
senschade toebrengenaanmens
enmilieu, alontbreektdaarvoor
elkwetenschappelijkbewijs.

Debetrokkenen inBangladesh
blijvenernuchteronder. Viade
mediazijnzeopdehoogtevanhet
debat inhetWesten,maarvoor
henvoeltdekeuze logisch: ‘We
zijneendichtbevolkt landdat zijn
mensenwil voeden,daarvoorge-
bruikenweookdenieuwste tech-
nologieën,’ zegtParthaBiswas, on-
derzoekeraanhetBangladesh
RiceResearch Institute (BRRI), een
vandeplekkenwaarBangladesh
zijn lokalegentechgewassenont-
wikkelt. ‘Dat zoudenwenatuurlijk
nietdoenalshetonzenatuurzou
vernietigen.’

40kilometer tenwesten

Het Bangladesh

Agricultural

Research Institute

in Joydebpur (bo-

ven en onder) en

een gentechauber-

gine bij een boer in

de omgeving.
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HOUDBARE APPEL
Onlangs hebben de
Verenigde Staten een
gentechproduct goed-
gekeurd dat voedsel-
verspilling tegengaat:
de Arctic Apple bruint
minder snel, en blijft
daardoor langer eet-
baar.
Voor het eerst sinds de
introductie in 1996
daalde het landbouw-
areaal met gentech-
gewassen afgelopen
jaar, met 1 procent. Dat
kwam vooral door ver-
zadiging op de Ameri-
kaanse markt.
De met vitamine A ver-
rijkte Golden Rice werd
al in 2000 op de voor-
kant van het Ameri-
kaanse blad Time als
wondermiddel ont-
haald. Door enkele
wetenschappelijke
tegenslagen, gevolgd
door maatschappelijke
weerstand, ligt het
product nog steeds op
de plank.
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vanSadullapurwerktde68-
jarigeAfzalHossain,puntig sikje
engrijshaar,metzijndochters in
het veld.Hetboerenleven inde
continuezon isaf te lezenaande
donkeregroeven inzijngezicht.
Ookhij verbouwtgenetischgemo-
dificeerdeauberginesopeenplot
van ietsmeerdaneenhalvehec-
tare,maareenanderevariantdan
Islam.Bangladeshkent ruimtwin-
tigauberginevariantendiealleen
al invormverschillenvan lang-
werpigviaovaal totperfect rond.
Iedere soortheeft zijneigenkarak-
teristieken, sommigezijnhet lek-
kerst indecurry, andere latenzich
juistgoedgrillen.Omdediversi-
teit tebehoudenkruisenBen-
gaalsewetenschappershetanti-
rupsen-gen inalle lokale varian-
ten, zodatboerenhun favoriete
typekunnenblijvenverbouwen.
Er zijnvierbt-brinjalvarianten in
omloop, volgendseizoenkomen
ervijf bij,waarvande testfase zo-
juist is afgerond.

Hossain iseenvande twintig
boerendieals eerstedegenetisch
gemodificeerdezadenkreegvan
deoverheid enhij verbouwthet
gewasnudrie jaar. ‘Inhet eerste
jaarkreeg ikactivistenopbezoek,
die verteldendat ikhetgewasniet
moest verbouwen,omdat iker
ziekvanzouworden’, vertelthij.
‘Maar ikben tevreden. Ikhoef nau-
welijks te spuiten, endeop-
brengst isgoed.’
Het succesvandebt-brinjal viel

ookzijndorpsgenotenop.Dit jaar
begonHossaindaaromeeneigen
handeltjemetzadendiehijbe-
waarde. ‘Ik verkoopdezadenvoor

Bron: BARI
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WINSTper hectare

90%
van de boeren die

gentechplanten

verbouwen gene-

reert er een

goede oogst mee

Ik kreeg
activisten op
bezoek, die
vertelden dat
ik het gewas
niet moest
verbouwen.
Maar ik ben
tevreden

Een gentechgewas-

sen kwekende boer

bij Joydebpur (bo-

ven en onder) en

reageerbuisjes met

die gewassen bij

BARI in die voor-

stad van Dhaka.
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D
epremierheeft ‘huisje’ gezegd.
Daarwasbij ons indestraat enige
commotieover, omdathijhet

woordgebruikte inverbandmetdehuis-
vestingvanSyrischevluchtelingen inZuid-
Libanon.Zewonendaar in tentenvanvuil-
witplastic, tussenvuilnis envliegen, zonder
elektriciteit, endan ishetnietkies, klaagde
onzeontsteldeoverbuurvrouw,datdepre-
miervolgenseenreportage inde Volkskrant
dingenzegtals ‘Ik vindhet zo leukomin
hunhuisjes tekijken.Het zijn tochookhuis-
jes?Volgensmijnoemendemensenhet zelf
ookzo,het zijnhunhuisjesgeworden.’
Zelf vond ikhet lief.MarkRuttenoemt

hetkantoorvandekoningook ‘container-
tje’; het verkleinwoordje isnueenmaal vast
onderdeel vanzijnvocabulaire, vooral in
ongemakkelijke situaties. Ikkenmensen
diequasinonchalantgaangapenals zezich
bekekenvoelen;Ruttegaatdanextraveel
verkleinwoordjesgebruiken.

Interessanterwasdewaarnemingdiede
verslaggevervandeNOS indatzelfdekamp
deed:devluchtelingendachtendatdie
lange,blankemandiedingenvroegals
‘Denktudatu terugkuntnaarSyrië?’ (eh,
het is eroorlog,weetunog?)depremier
vanCanadawas.

MarkRutteaangezienvoor Justin
Trudeau:devluchtelingenzullendooroor-
logstrauma’s eenverstoordwaarnemings-
vermogenhebben. Trudeau is eensoortArie
Boomsmadiedehele tijdaanstellerige
push-upsdoetopzijn linkerpink,ondertus-
senquantummechanicauitlegt,high fives
doetmetzijnBenettonreclame-kabinet en
zicherop laat voorstaandathijhordes
vluchtelingennaarCanadahaalt.

Iedereengelooftdat laatste, terwijl onze
KlaasDijkhoff (die, zowordtgefluisterd,
push-upskandoenopzijnwimpers)hier in
allebedaardheidveelmeerasielzoekersop-
vangt. Veelal in treurigevariantenop ‘huis-
jes’, datwel.Maar toch.Il

lu
st
ra
ti
e
B
e
rt
o
M
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rt
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e
z

Huisjes

Sheila Sitalsing
Het is eigenlijk heel simpel
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1 takaper stuk,het leverdemeongeveer 1.000
taka (11 euro)op’, zegthij. Eendorpsgenootvan
Hossain laatwetendatvolgenshemdezaden
zoookal Indiahebbenbereikt.Hossainsdorp
ligtdichtbij Indiaendegrens isdiffuus,boe-
renwisselenal eeuwenzaaigoeduit.De ter-
loopseopmerkingvandedorpsgenoot ligtge-
voeligerdanhij zelf waarschijnlijk vermoedt.
Degenetischgemodificeerdeauberginewas
oorspronkelijkbedoeldvoorde Indiasemarkt,
maaronderdrukvanactivistenheeftdeover-
heideenmoratoriumophetgewasafgekon-
digd.Opdezemanierbereiktde technologie
tochnogde Indiaseboeren.

Eenvoorlopigeanalysevanhetoverheidsin-
stituutdatdegewassenontwikkelt, hetBangla-
deshAgriculturalResearch Institute (BARI),
laat ziendatdegentechplantenbij 90procent
vandeuitgekozenboereneengoedeoogstge-
nereren. Inminderdan 1procentvandeplan-
ten troffendewetenschappersde fruit and
shootboreraan.De resultatensterkendeweten-
schappersomhetproject volgend jaaruit te
breiden. ‘Dat ismaargoedook’, zegtDilafroza
Khanam,hoofdbiotechnologiebij BARI. ‘Onze
testvelden leverdenzoveel vruchtenop,datwe
nu500kilozadenoverhebben.Voorheen
moestenboereneenkleinevergoedingneer-
leggenvoordezaden,nugaanwezemaargra-
tisweggeven.’
De goede resultaten zijn voor Bangladesh

ook aanleidinggentechgewassen inde toe-
komst breder in te zetten. In eenkas in Joydeb-
pur, de voorstad vanDhakawaar BRRI huist,
werkt Biswas aan eenbelangrijk volgendpro-
ject. Hij verzorgt er kiemplanten van eenbij-
zondere rijstsoort, eenwaarvandekorrels
geel kleuren, inplaats vanhet gebruikelijke
wit. De kiemplanten staanophet punt voor
het eerst overgezet tewordennaar velden in
deopen lucht, om te kijkenhoe zedaar preste-
ren.Het gaat omGoldenRice, debefaamde
rijstsoortwaaraan eengenuitmaïs is toege-
voegd,waardoorhet bètacaroteenprodu-

ceert, dat inhet lichaamwordt
omgezet in vitamineA. Jaarlijks
stervenongeveer 250duizend
kinderen aan een vitamine-A-ge-
brek,metname inAzië enAfrika,
omdat ze geen toeganghebben
tot eengevarieerddieetmet bij-
voorbeeldwortels, spinazie of
maïs. GoldenRicemoethier een
oplossing voor zijn.
Ookditproject is een tweede-

handsje.Oorspronkelijkwashet
gewasbedoeldvoordeFilippijnse
markt,maarnetals in Indiahou-
denactivistendaaropditmo-
mentde introductie tegen.
Bangladeshnamhetmaaral te
graagover.Deafgelopentijd ishet
gen ingekruist ineenvandedrie
meestgebruikteBengaalse rijst-
soorten. ‘Er zijnnogsteeds twee
miljoenkinderen inons landdie
risico lopenopeenvitamine-A-te-
kort’, zegtBiswas. ‘Er zijnwelpro-
gramma’swaarbij capsuleswor-
denuitgedeeldaankinderen,
maardiebereikenniet altijdde
meest afgelegengebieden.Het is
bovendieneenergkostbaarpro-
gramma.Rijstdaarentegenwordt
door iedereen,overalgegeten.
Rice is life.’ Alsdeplantengoed
groeien, zullendeBengaalsevel-
denovereenpaar jaargeelkleu-
ren,hooptBiswas.
Maarals zoveelbuurlandenzo

terughoudendzijn,waaromvoert
Bangladeshdanwelgentech in?
HetantwoordvanBiswas: ‘We
prefer to followscience.’

volkskrant.nl/kijkverder

Anti-armoe-aubergine:

bekijk de webspecial


