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om het gebruik van chemicaliën in de landbouw te bevorderen, hadden de 
Amerikaanse overheid en de Wereldbank afgedwongen dat Amerika hun 
graan zou exporteren als India óók zaad en chemicaliën importeerde. 

Er gaapte een enorme kloof tussen het officiële succesverhaal van de 
Groene Revolutie en de werkelijkheid in de Punjab. Als gevolg van de 
industriële landbouw verbouwde de Punjab, inmiddels gereduceerd tot een 
streek van rijst en tarwe, nu juist mínder voedsel. Ooit kweekten boeren in 
de Punjab 41 soorten tarwe, 37 rijstvarianten, 4 typen maïs, 8 soorten gierst, 
16 typen suikerriet, 19 peulvruchtvarianten en 9 verschillende oliezaden.10 
Deze diversiteit is goeddeels vernietigd. Voor tarwesoorten met namen als 
Sharbati, Darra, Lal Pissi en Malwa, die naar de herkomst en de kwaliteit 
van het gewas verwijzen, zijn zielloze monoculturen in de plaats geko-
men met namen als hd 2329, pbw 343 en wh 542 – gewassen die geteisterd 
worden door plagen en ziekten, en die van steeds grotere doses pesticiden 
afhankelijk zijn.

De Groene Revolutie heeft de Punjab vooral opgezadeld met verwoes-
tijning, uitputting van het grondwater, afkalvende biodiversiteit, boeren 
die diep bij hun leveranciers in het krijt staan en een ‘kankertrein’ – met 
regelmaat rijdt er een trein vanuit het platteland die de slachtoffers van 
aan pesticiden gerelateerde kankersoorten voor gratis behandelingen naar 
Rajasthan vervoert. Desondanks wordt dit niet-duurzame model nu ook 
naar de oostelijke delen van India en Afrika geëxporteerd. Via de Alliance 
For a Green Revolution in Africa dringt multimiljardair Bill Gates grote 
hoeveelheden chemicaliën en commerciële zaden aan Afrika op, zonder 
zich om de gevolgen te bekommeren. Sterker nog, alle ontwikkelingshulp 
die door de mangel van het G8-beleid wordt gehaald, legt op ondemocrati-
sche wijze een mislukt model aan Afrika op. Tragisch genoeg zijn de echte 
lessen van de Groene Revolutie in de Punjab alleen geleerd door hen die in 
haar kielzog geruïneerd zijn geraakt.

Inmiddels is er een tweede Groene Revolutie uitgebroken, en dit keer 
bestaat die uit ggo’s. Ggo’s, genetisch gemodificeerde organismen, zijn gene-
tisch bewerkte gewassen, waarvan de genen versleuteld zijn om gifstoffen te 
produceren. Net als bij de oorspronkelijke Groene Revolutie wordt beweerd 
dat ggo’s ‘de wereld voeden’. Maar de waarheid is dat ggo’s niet tot een hogere 
productie leiden, er niet in slagen onkruid en plagen te bedwingen en alleen 
maar meer chemicaliën nodig hebben. Genetische manipulatie leidt tot een 

verlaten. De vijfde fictie is dat voedsel een handelsproduct is. De werkelijk-
heid is dat hoe meer voedsel tot een artikel wordt omgevormd, hoe verder 
het buiten het bereik van de armen raakt – met honger als gevolg – en hoe 
meer de kwaliteit achteruitgaat – wat tot ziektes leidt.

We kunnen niet langer van een voedselsysteem spreken; waar we het hier 
over hebben is antivoeding. Voedsel raakt in conflict met zichzelf zodra het 
met geweld uit de voedselketen en de lokale economieën wordt gerukt, 
om vervolgens met winst verhandeld en als afval gedumpt te worden. Het 
resultaat is een ecologische ramp, armoede en honger. De toekomst van 
voedsel hangt samen met ons bewustzijn dat het levensweb een voedselweb 
is. Dit boek is gewijd aan het levend houden van dit inzicht, want als we 
de ecologie van het voedsel uit het oog verliezen, hebben we een recept in 
handen voor hongersnood en uitsterven.

* * *

De afgelopen dertig jaar is mij duidelijk geworden dat ons huidige voedsel-
systeem kapot is. In 1984 onderzocht ik voor het eerst de Groene Revolutie 
in de Punjab. De Groene Revolutie is de misleidende naam voor een model 
van op chemicaliën gebaseerde landbouw dat in 1965 in India werd geïn-
troduceerd. Na de Tweede Wereldoorlog waren chemiebedrijven naarstig 
op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor de synthetische meststoffen die in 
omgebouwde oorlogsfabrieken werden gemaakt. Maar de inheemse gewas-
soorten in India namen de chemische meststoffen niet op, dus werden ze 
gemodificeerd tot dwergvarieteiten die chemicaliën konden opnemen – en 
er afhankelijk van werden. Tegen het midden van de jaren zestig was dit 
zaad/chemicaliën-duo gereed om onder het banier van de Groene Revolu-
tie naar het zuidelijk halfrond te worden geëxporteerd.

Het valse narratief dat door de Groene Revolutie in stand wordt gehou-
den, is essentieel om het dominante paradigma rond voedsel en landbouw 
te begrijpen. Volgens dit narratief is het aan de Groene Revolutie te danken 
dat India van hongersnoden is verlost, iets waarvoor Norman Borlaug – de 
hoofdwetenschapper van het project – in 1970 de Nobelprijs voor de Vrede 
kreeg toegekend. Maar in 1965 was er in India helemaal geen hongersnood. 
Als gevolg van droogte waren de voedselprijzen in de steden gestegen en 
was het land gedwongen graan te importeren. Als onderdeel van een beleid 
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gaat met een blinde vlek voor de bijdragen van de diversiteit aan soorten, 
en de ecologische processen en functies waarin ze voorzien en waarvan ze 
deel uitmaken. Dit paradigma heeft geen enkel oog voor de rol en de grote 
waarde van vrouwen en kleine boeren, die verantwoordelijk zijn voor het 
leeuwendeel van de mondiale voedselproductie en wier kennis van essen-
tieel belang is voor een duurzame voedselvoorziening.

De derde barrière ligt in hebzucht en een rekensom van voorspoed 
gebaseerd op deze inhaligheid. Winstbejag van ondernemingen blokkeert 
de transitie naar een gezond, duurzaam en democratisch voedselsysteem. 
Boeren worden in dit systeem van graaizuchtige multinationals opgejaagd 
in de illusie om meer geld te oogsten, ook al zijn juist de boeren de verlie-
zers in dit industriële productiesysteem dat enorm hoge kosten met zich 
meebrengt. Als burgers worden we door de inhaligheid van multinationals 
louter tot consumenten gereduceerd, terwijl de meesten van ons zich nog 
altijd niet bewust zijn van hoe, waar en door wie ons voedsel nu eigenlijk 
wordt verbouwd en wat er precies in zit.

* * *

Dus wie voedt de wereld echt? Opnieuw moeten we ons afvragen wat we 
precies met ‘voedsel’ en met ‘wereld’ bedoelen. Als we met ‘voedsel’ het 
levensweb bedoelen – de valuta van het leven, ons eten, onze cellen, ons 
bloed, ons verstand, onze cultuur en onze identiteit – en met de ‘wereld’ 
Gaia – onze rijke en levende planeet, onze Moeder Aarde, vibrerend van 
soortendiversiteit en ecosystemen, van veelvouden aan volkeren en cultu-
ren – dan zijn het de bijdragen van de biodiversiteit, onze compassie en de 
kennis en intelligentie van kleine boeren die de wereld voeden. Mijn eigen 
onderzoek en ervaringen van de afgelopen dertig jaar hebben me duidelijk 
gemaakt dat het antwoord op het voedselvraagstuk niet gelegen is in de in-
dustriële landbouw, maar in de agro-ecologie en de ecologische landbouw. 

Voedsel wordt geproduceerd door de bodem, het zaad, de zon, het water 
en de boer, die allemaal met elkaar in wisselwerking staan. Voedsel beli-
chaamt ecologische relaties, en de kennis en wetenschap omtrent de wissel-
werkingen en de onderlinge verbondenheid die ons voedsel voortbrengen, 
worden agro-ecologie genoemd. De agro-ecologie voedt ons.

Vruchtbare grond is de basis van de voedselproductie. Deze vrucht-

geheel nieuwe vorm van bestuiving, met schadelijke gevolgen voor plant 
en dier, de gezondheid van mensen en het levensonderhoud van boeren 
en plaatselijke gemeenschappen. De enigen die gebaat zijn bij genetisch 
gemodificeerde gewassen zijn grote concerns die zo meer giftige chemi-
caliën slijten en de royalty’s op het zaad opstrijken. Goed beschouwd zijn 
hun inhaligheid en drang om patenten op zaad te bezitten de enige redenen 
waarom ggo’s ondemocratisch aan de voedsel- en landbouwsystemen van 
de wereld worden opgedrongen. 

Maar er lijkt een kentering gaande. De woede die in 1984 in de Punjab tot 
een uitbarsting kwam, is nu overal aan het losbarsten: of het nu gaat om de 
straten van Egypte, waar de Arabische Lente van start ging mede uit protest 
tegen de gestegen broodprijzen; de crisis in Syrië, waar het conflict losbarst-
te met protesten van boeren die hulp eisten na de misoogsten als gevolg van 
langdurige droogte; of om de miljoenen mensen uit alle geledingen van de 
samenleving die zich bij de marsen tegen Monsanto aansluiten – een we-
reldwijde, zelfsturende burgerbeweging die zich verzet tegen de controle 
van multinationals over wat we verbouwen en eten. Overal heerst onvrede 
over het dominante geïndustrialiseerde en gemondialiseerde voedselsys-
teem dat, bestierd door een handvol multinationals, de planeet verwoest 
en het levensonderhoud van boeren, de gezondheid van mensen, de demo-
cratie en de vrede ondermijnt. In dit licht bezien, is een nieuwe inrichting 
van het voedselsysteem niets minder dan een centrale voorwaarde voor ons 
voortbestaan. 

Wat weerhoudt ons er dan van om over te stappen op een voedselsys-
teem dat milieu- en mensvriendelijk is?

De eerste barrière wordt opgeworpen door de macht van multinationals. 
Slechts vijf chemie- en zaadgiganten – Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow en 
DuPont – zijn eropuit ons complete voedselsysteem te beheersen. Bedrij-
ven zijn juridische constructies, toch eisen ze in toenemende mate een per-
soonsstatus op. Maar bedrijven zijn geen mensen. Ze worden niet geboren 
en ze gaan niet dood. Ze kunnen geen voedsel verbouwen, ze kunnen geen 
voedsel eten. En toch nemen ze onze duurzame en voedende voedselsyste-
men over, om die met handelsproducten en geweld te vervangen. 

De tweede barrière wordt gevormd door een gemilitariseerd, mechanis-
tisch, reductionistisch en gefragmenteerd landbouwparadigma dat gepaard 
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gezien iedereen moet eten, is de lokale voedselsoevereiniteit de sleutel tot 
de voedselzekerheid: lokalisatie voedt ons. 

Werken met zaden, biodiversiteit, de bodem en water, en dat naar de 
wetten van de natuur en de ecologie, dat vormt het fundament van de 
voedselproductie. Deze kennis en werkwijze behoren van oudsher toe aan 
vrouwen, die wereldwijd een meerderheid van de voedselproducenten uit-
maken. Vrouwen voeden ons. 

Voedsel is leven. Het wordt voortgebracht via levende processen die 
leven mogelijk maken. In de landbouw en de voedselproductie komen de 
natuur en de natuurwetten op de eerste plaats. Het schenden van deze wet-
ten en het overschrijden van de grenzen van het vermogen van de natuur 
om zich te vernieuwen – of het nu om zaden, grond, water of energie gaat 
– zijn een recept voor voedselonzekerheid en toekomstige hongersnoden. 
De ecologische landbouw brengt niet alleen meer en beter voedsel voort, 
hij herstelt ook de economie van de natuur en de gezondheid en het welzijn 
van gemeenschappen. Zorgen voor de aarde en het voeden van mensen 
gaan hand in hand. 

Het voeden van de mensheid werpt enkele van de meest fundamen-
tele vragen van onze tijd op. De voedselkwestie voert ons naar een ethisch 
vraagstuk; naar onze relatie met de Aarde en andere soorten, naar de vraag 
of we het recht hebben soorten over de rand van de afgrond te duwen en of 
we grote delen van de mensenfamilie het recht op veilige, gezonde en voed-
zame voeding mogen ontzeggen. Die ethische vraag wordt een ecologische 
vraag: of we bereid zijn als leden van de Aardse gemeenschap te leven, of 
dat we onszelf de vernieling in jagen door het ecologisch fundament onder 
de landbouw te verwoesten. Ook speelt er de culturele vraag naar onze 
voedselculturen, onze identiteit, ons thuisgevoel en onze geworteldheid. 

Het voeden van mensen is verder een kennisvraag of we blijven vasthou-
den aan een destructief, reductionistisch en mechanistisch paradigma; of 
we zaden en de grond blijven opvatten als enkel dode materie en mechanis-
men die we kunnen beheersen en vergiftigen, of dat we zaad en de bodem 
als levende, zelforganiserende en zelfvernieuwende systemen zien die ons 
voedsel schenken zonder dat we daarvoor chemicaliën en gifstoffen hoeven 
te gebruiken. Ook is het een vraag of we de eeuwenoude landbouwmetho-
den van boeren als kennis beschouwen, en boeren als intelligent, of dat we 
hen voor simpel en onwetend houden, omdat ze niet hoog zijn opgeleid. 

baarheid is het product van miljarden bodemorganismen die tezamen 
het bodemvoedselweb vormen. Biodiversiteit en bodems die rijk zijn aan 
organisch materiaal vormen ook de beste strategie voor klimaatadapta-
tie en waterbesparing. Water is essentieel voor de levende bodem, en de 
biologische landbouw bespaart water door organisch materiaal te recyclen 
en zo het waterhoudend vermogen van de grond te verhogen. De bodem 
wordt als een spons die meer water kan opzuigen, wat het waterverbruik 
terugdringt en ook nog eens bijdraagt aan een betere klimaatbestendigheid. 
De levende bodem voedt ons. 

Net als vlinders verspreiden bestuivers stuifmeel van de ene plant naar 
de andere, om ze in een moeite door te bevruchten. Zonder bestuivers komt 
de voortplanting van de meeste plantensoorten in het geding. Bestuivers 
voeden ons.

Het voeden van de planeet komt neer op het ondersteunen van de inte-
griteit en de diversiteit van het voedselnetwerk: van de bodem tot de oce-
anen, van micro-organismen tot zoogdieren, van planten tot mensen. Het 
voedselsysteem staat niet los van de natuur en de aarde. Het is gebaseerd 
op ecologische processen aan de hand waarvan de planeet leven creëert, in 
stand houdt en vernieuwt. De planeet is levend: haar valuta is leven; haar 
valuta is voedsel. Zoals de oeroude Indiase tekst Taittiriya Upanishad het 
verwoordt: ‘Alles is voedsel. Alles is voedsel voor iets anders.’ In tegenstel-
ling tot wat de industriële landbouw ons voorhoudt, is de natuur door en 
door levend, en haar diversiteit voedt ons.

Boeren kweken planten en bewaren zaden, ze conserveren en verrijken 
de bodem, ze beheren het water en beperken het gebruik ervan. Boeren 
zijn voedselproducenten. Terwijl ze beslag leggen op slechts 30 procent 
van de mondiale grondstoffen, verbouwen ze 70 procent van al het voedsel 
op aarde. Kleine boeren, hun gezinsleden en tuinders voeden de wereld. 

Het zaad is de eerste schakel in de voedselketen. Zonder zaad is er geen 
voedsel. Zonder zaaddiversiteit is er geen diversiteit in voedsel en voe-
dingswaarde, die essentieel is voor de gezondheid. Zonder zaaddiversiteit 
is er geen klimaatbestendigheid in tijden van klimaatchaos en -instabiliteit. 
Zaden voeden ons.

Voedsel is geen handelsartikel; het is geen parfum of sieraad dat overal 
ter wereld verkocht kan worden. Elk levend wezen staat in een andere rela-
tie tot voedsel, en elke cultuur en plek produceert haar eigen voedsel. Aan-
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komen uit oorlog, hun wortels hebben in geweld. Het andere paradigma is 
verankerd in de agro-ecologie en in levende economieën, en is gebaseerd 
op de Wet van wederkerigheid – op teruggeven aan de samenleving, aan 
de kleine boeren en aan de Aarde. Het belichaamt de waarden van zorgen 
voor en delen met, niet van eigenbelang en hebzucht. Een mondiale para-
digmawisseling, een absoluut vereiste voor ons voortbestaan, kan daarom 
niet langer op zich laten wachten. 

Dit boek, Wie de wereld nu echt voedt is een neerslag van dertig jaar onder-
zoek en actie, en een oproep tot een wereldwijde paradigmawisseling. 

We hebben echter niet alleen een paradigmaverschuiving maar ook een 
machtsverschuiving nodig. Een industriële landbouw die het product is van 
hebzuchtige multinationals kan en zal ons geen duurzaamheid en gezond-
heid brengen. Daarom moeten we de transitie maken naar een agro-eco-
logisch systeem, zodat we voedsel in overvloed kunnen verbouwen. We 
zullen ons moeten richten op het verzamelen van zaden, het verrijken van 
de bodem, het koesteren van biodiversiteit en het beschermen van vrouwen 
en kleinschalige boeren. We moeten ophouden met het verarmen van onze 
prachtige planeet. Het is aan ons om de kiemen te zaaien voor de hoop op 
een voedselsysteem dat niet alleen de gezondheid ten goede komt, maar 
ook het welzijn van de planeet en al haar bewoners. 

De voedselkwestie is tot slot een economische vraag of de armen te eten 
hebben of honger lijden; of we een ongezond en niet-duurzaam voedselsys-
teem met ons belastinggeld willen subsidiëren; of zaden gemeenschappe-
lijk bezit zijn of via patenten aan multinationals toebehoren; en of voedsel 
wordt verdeeld op basis van principes van rechtvaardigheid, eerlijkheid 
en soevereiniteit of op basis van de oneerlijke regels van de zogenaamde 
vrijhandel.

Toen mij eenmaal duidelijk was hoe misleidend en ronduit onjuist het 
dominante landbouwsysteem was, besloot ik in actie te komen. Ik wijdde 
mijn leven aan het verzamelen van zaden en het promoten van biologische 
en ecologische landbouwpraktijken. In plaats van het gebruik van chemi-
caliën en kapitaalinvesteringen op te voeren die onze kleine boeren met 
schulden opzadelen, zette ik me in voor het versterken van biodiversiteit 
en ecologische processen en voor het samenwerken met de natuur, in plaats 
van haar de oorlog te verklaren.

In 1987 richtte ik Navdanya op, een beweging voor het verzamelen van 
zaden, het beschermen van de biodiversiteit en het verspreiden van eco-
logische landbouwmethodes. We hebben bijgedragen aan de oprichting 
van ruim honderd gemeenschappelijke zadenbanken, die boeren helpen 
om met ongepatenteerde zaden en zonder externe middelen smakelijke en 
voedzame gewassen te verbouwen, waarmee ze zowel de voedingswaarde 
van hun eigen voedsel als hun inkomsten hebben kunnen verhogen. Voor 
de boeren fungeerden de zadenbanken als reddingsboeien in tijden van 
klimaatextremen, zoals droogtes, overstromingen en cyclonen. Waar we 
ooit zijn begonnen met het verzamelen en delen van zaden, delen we nu 
het zaad van de kennis van de agro-ecologie. Via onze Earth University 
verspreiden we ideeën en praktijken rond levende zaden, levende grond, 
levend voedsel, levende economieën en levende democratieën. Met onze 
op biodiversiteit geschoeide ecologische landbouw, leren we onze studen-
ten niet alleen hoe ze gezond voedsel in overvloed kunnen verbouwen, 
maar ook hoe deze werkwijze de vruchtbaarheid van de bodem verbetert, 
de biodiversiteit vergroot, water bespaart en de hoeveelheid broeikasgassen 
terugdringt, die bijdragen aan de klimaatverandering. 

De strijd tussen de beide voedselparadigma’s is een krachtmeting tussen 
twee ideeën en ordeningssystemen. Het ene paradigma is gebaseerd op de 
Wet van exploitatie en de Wet van dominantie die, oorspronkelijk voortge-
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ele chemische landbouw en behandelt de bodem daarentegen als een inert, 
leeg vat voor chemische meststoffen. Fabrikanten van springstoffen moesten 
na de Eerste Wereldoorlog nieuwe markten aanboren voor hun producten. 
Hun fabrieken waren uitgerust voor stikstoffixatie en synthetische stikstof-
bemesting bood een gemakkelijke uitweg voor een omschakeling naar een 
‘vreedzaam’ gebruik van hun oorlogsproducten3 – zij het dat dit ‘vreedzame’ 
gebruik van chemicaliën een oorlog tegen de bodem en de aarde zou ontke-
tenen. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze oorlog voortgezet onder het 
banier van de Groene Revolutie met als doel giftige chemicaliën naar het 
zuidelijk halfrond te exporteren.

Alleen al in India slaagde twintig jaar Groene Revolutie erin de bodem-
vruchtbaarheid in de Punjab om zeep te helpen. Eeuwenlang waren de 
landbouwgronden generaties lang door boerenfamilies op peil gehouden, 
en dit had nog eeuwenlang zo door kunnen gaan als internationale ‘des-
kundigen’ en hun volgelingen in India niet ten onrechte gemeend hadden 
dat technologie en land inwisselbaar waren en chemicaliën de organische 
vruchtbaarheid van de bodem konden vervangen.

In het mondiale landbouwsysteem gaat elk jaar 24 miljard ton vruchtbare 
grond verloren. In India bedraagt dat jaarlijks 6,6 miljard ton, in China 5,5 
miljard, en de Verenigde Staten verliezen elk jaar 3 miljard ton vruchtbare 
grond. Jaarlijks gaat tien tot veertig keer meer vruchtbare aarde verloren dan 
op natuurlijke wijze aangevuld kan worden. Met alle bodemvoedingsstoffen 
die jaarlijks door erosie verloren gaan, is een bedrag van 20 miljard dollar 
gemoeid. Chemische monoculturen leiden niet alleen tot een bodem die 
slechter bestand zijn tegen droogtes, ze dragen ook bij aan voedselonzeker-
heid. Het gevolg van deze bodemaantasting is dat er op die plekken minder 
schoon water voor handen is, de aangetaste gebieden vatbaarder zijn voor 
klimaatverandering en voedselonzekerheid en armoede daarmee voortdu-
rend op de loer liggen. Door dit verlies aan vruchtbaar land worden op dit 
moment al 1,5 miljard mensen rechtstreeks in hun inkomen of voedselzeker-
heid getroffen.4 Gaan we door met het op deze schaal vernietigen van de le-
vende bodem, dan zal er op basis van de huidige staat van bodemdegradatie 
over 20 tot 50 jaar wereldwijd 30 procent minder voedsel beschikbaar zijn.5

Aangedreven door de Wet van exploitatie en de Wet van dominantie 
hebben we gezonde bodems ingeruild voor chemische messtoffen. De op-
mars van het kunstmestgebruik heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 

2  •
De levende bodem voedt de wereld, 
niet chemische meststoffen

Wat ik ook delf uit U, o Aarde
Moge dat spoedig aanwas geven
O Zuivere, dat mijn houwen nooit
uw levensaderen, uw hart doorboren.
‘Prithvi Sukta’ of ‘Hymne aan de Aarde’. 
– Gebed uit de ‘Atharva Veda’.1

In 1905 kwam de Engelse botanist Sir Albert Howard in Indore, India, aan. 
Samen met zijn vrouw Gabriëlle vestigde hij er zich als landbouwadviseur 
en begon hij de teeltmethoden van boeren en grondbezitters te bestude-
ren. Howard staat bekend als een van de grondleggers van de biologische 
landbouw, maar in werkelijkheid waren het de kleine boeren in India die 
de vaders en moeders zijn geweest van zijn inmiddels beroemd geworden 
filosofie en praktijk. Hier in India leerde hij de landbouwtechnieken die 
voedingsstoffen terugvoeren aan de bodem te omarmen. In een van zijn 
vele geschriften merkte hij op dat ‘gezondheid in bodem, plant, dier en 
mens één groot geheel vormen.’2

De bodem is een levend systeem met miljarden bodemorganismen die 
een fijnmazig web van bodemvoeding weven dat de bodemvruchtbaar-
heid behoudt, bevordert en vernieuwt. Alle voedselproductie is van dit 
web afhankelijk. Het welzijn van de bodem is van essentieel belang voor 
het welzijn van de mens. Vanuit dit gezichtspunt bezien, is het doel van 
bemesting dus niet simpelweg gelegen in het verhogen van de opbrengst 
en het bemesten van planten, maar in het voeden van de levende bodem.

Het reductionistische paradigma heeft de weg geëffend voor de industri-
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zekerheid. Een Deens onderzoek uit 1997 analyseerde een enkele kubieke 
meter aarde en trof daarin duizenden kleine regenwormen, vijftigduizend 
insecten en mijten en 12 miljoen rondwormen aan. Het onderzoek stelde 
vast dat een gram aarde dertigduizend protozoën, vijftigduizend algen, 
vierhonderdduizend schimmels en miljarden individuele bacteriën bevatte. 
Het is deze verbijsterende biodiversiteit die de bodemvruchtbaarheid op 
peil houdt en vernieuwt,8 en die bodembewerkers – of bodemorganismen – 
in staat stelt te gedijen. Tot deze organismen behoren schimmels, bacteriën, 
rondwormen en regenwormen. 

In een onverontreinigde bodem wordt organisch materiaal afgebroken, 
waardoor bodemvorming optreedt. Humus is Latijn voor ‘grond’ of ‘aarde’. 
Humus is organisch materiaal dat door bodemorganismen is afgebroken en 
tot levende aarde is gemaakt. Een belangrijke eigenschap van humus is dat 
hij als een spons fungeert en tot 90 procent van zijn gewicht aan water kan 
vasthouden. Een bodem die arm is aan humus is vatbaarder voor droog-
tes, nutriëntentekorten en bodemerosie. Een humusrijke bodem bevat 
veel schimmels, zoals mycorrhiza die niet zonder humus kunnen bestaan. 
Mycorrhiza gaan een symbiose aan met planten door het wortelgestel te 
penetreren en daar voedingsstoffen en vocht voor planten te verzamelen. 
In een kringloop van wederzijdse afhankelijkheid dragen deze schimmels 
ook bij aan de vorming van humus en het binden van de bodem. 

Levende bodems wemelen van de nuttige bacteriën. Eén theelepel aarde 
bevat tussen de honderd miljoen en een miljard bacteriën, wat neerkomt op 
een kleine 2,5 ton per hectare. Bacteriën zorgen voor de afbraak en immo-
bilisatie van voedingsstoffen die ze in hun cellen vasthouden en waarmee 
ze verlies aan bodemnutriënten voorkomen. Ze produceren stoffen die 
bodemdeeltjes tot aggregaten – samengestelde bodemdeeltjes – binden, 
wat bodemerosie voorkomt en het waterhoudend vermogen van de bodem 
vergroot.

Actinomycetes zijn bacteriën die organisch materiaal afbreken. Ze leven 
op humus en scheiden een lijmstof af die de bodemdeeltjes in aggregaten 
bindt. Zonder micro-organismen vindt er geen binding plaats en verandert 
de bodem in stuifaarde, die zich makkelijker door water en wind laat weg-
spoelen en -blazen. Een levende bodem bevat ook stikstofbindende bacte-
riën die een symbiotische relatie met de plantenwortel aangaan, gebaseerd 
op een uitwisseling van stikstof en koolstof. 

verspreiden van het nieuwe zaad, want op alle plekken waar het nieuwe zaad 
wortelschoot, werden tegelijk nieuwe markten voor chemische meststoffen 
opengelegd. Tijdens een vergadering in 1967 in New Delhi sprak Norman 
Borlaug – die het ‘succes’ van de Groene Revolutie in India kreeg toegedicht 
– zich nadrukkelijk uit over de rol van kunstmest in de nieuwe landbouwor-
de: ‘Was ik lid van jullie parlement,’ zo zei hij tegen de verzamelde politici en 
diplomaten, ‘dan zou ik elk kwartier van mijn stoel opspringen en luidkeels 
“Kunstmest! Geef de boeren meer kunstmest” roepen. Voor India is deze 
boodschap van levensbelang. Kunstmest zal India meer voedsel brengen.’6

Een technologisch systeem dat het bodemleven vernietigt, kan echter 
onmogelijk beweren dat het de wereld voedt. De claims van de Groene 
Revolutie – of die van genetische modificeerders – dat hun technologieën 
de wereld zullen voeden, zijn apert onjuist. Een wezenlijk onderdeel van 
deze technologieën is namelijk dat ze het bodemleven doden en dus de 
bodemerosie en -degradatie versnellen. Aangetaste en dode bodems, 
bodems zonder organisch materiaal, zonder bodemorganismen en zonder 
waterhoudend vermogen, creëren geen voedselzekerheid maar hongers-
noden en ze vormen de kern van de voedselcrisis waarvoor de wereld zich 
momenteel geplaatst ziet.

Gezonde en vruchtbare bodems brengen gezonde planten voort, die op 
hun beurt gezonde mensen voortbrengen. Zo stelde Howard vast:

Een vruchtbare bodem krioelt van gezond leven in de vorm van een 
overvloedig aanwezige microflora en brengt gezonde planten voort die, 
als ze door dieren en mensen gegeten worden, gezondheid op dieren en 
mensen zullen overbrengen. Maar een onvruchtbare bodem, dat is een 
bodem zonder voldoende microben, schimmels en ander leven, zal dit 
gebrek in welke vorm dan ook aan de planten overbrengen, en die plan-
ten zullen het weer op de dieren en mensen overbrengen.7

 
De miljoenen organismen in de grond vormen de bron van de bodemvrucht-
baarheid. Het grootste deel van de biomassa in de bodem bestaat uit micro- 
organismen. Deze micro-organismen houden de bodemstructuur op peil, 
dragen bij aan de biologische afbraak van dode planten en dieren, en bin-
den stikstof. Ze vormen de sleutel tot de bodemvruchtbaarheid, en hun 
vernietiging door chemicaliën bedreigt ons voortbestaan en onze voedsel-
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winst bejag, en de zaden kunnen aanpassen en genetisch modificeren. 
Deze ‘elitekennis’ reduceert de zadenvarianten van boeren tot genetische 

memen die grote concerns vervolgens kunnen stelen, ontleden en paten-
teren. Deze miskenning van hun zaden is niet alleen oneerlijk ten opzich-
te van de boeren maar ook ten opzichte van de samenleving als geheel, 
omdat boerenzaden nu juist wel over smaak, voedingswaarde en kwaliteit 
beschikken. Uiteindelijk verkiezen de meeste mensen deze kwaliteiten toch 
de vruchten van traditionele zaadvarianten die van generatie op generatie 
zijn doorgegeven boven de producten van hybriden en genetisch gemodi-
ficeerd zaad. 

De inheemse zaadvarianten van boeren kunnen worden gewonnen en 
bewaard, en jaar op jaar opnieuw gezaaid worden. Voor 1,4 miljard mensen 
fungeert dit op boerderijen bewaarde en vermeerderde zaad als hun voor-
naamste zaadbron.1 Om winst te kunnen maken moet de agribusiness dit 
zelfvoorzienende, voedzame systeem van voedselproductie doorbreken. En 
dus wordt de zadenvariëteit van boeren vervangen door een drietal nieuwe 
zaadvarianten: de zogeheten hoogproductieve zaden (hpg’s), hybride zaden 
en ggo’s. 

Zoals we gezien hebben, kun je hpg’s in werkelijkheid beter hoogreac-
tieve varianten noemen. Hpg’s zijn vatbaar voor ziektes en plagen en leunen 
zwaar op chemicaliën en kunstmest. Hoewel de boeren de zaden aanvanke-
lijk kunnen bewaren, zullen ze na een of twee zaairondes vervangen moe-
ten worden. En dus moet de boer nieuwe zaden kopen. 

Hybride zaden zijn ‘eerste generatie’-zaden die geproduceerd worden 
door twee genetisch verschillende oudersoorten te kruisen. De nakome-
lingen van deze hybride gewassen kunnen niet bewaard of vermeerderd 
worden omdat de volgende generaties een veel lagere opbrengst geven. 
Ze dwingen de boer dus elk seizoen opnieuw de zadenmarkt op te gaan. 
Ook leggen ze de basis voor de patentering van zaad. Noch de boer noch 
de concurrent kan precies hetzelfde zaad produceren tenzij hij of zij de 
inteeltlijnen kent, wat onder de bedrijfsgeheimen valt. In combinatie met 
restrictieve wetgeving verhindert dit dat boeren het zaad kunnen bewaren, 
vermeerderen en verkopen.

Ggo’s – genetisch gemodificeerde organismen – worden vervaardigd 
door dna-fragmenten te knippen en te lijmen, de zogeheten cisgenetische 
modificatie of door genen uit een niet-verwant organisme (bijvoorbeeld 

6  1
De vrijheid van het zaad voedt de wereld, 
niet een zaaddictatuur

‘We verkopen geen zaden, we verkopen winst.’
– Bedrijfspublicatie van Shiram Bioseed Genetics

Zaad is de eerste schakel van de voedselketen en de bergplaats van de toe-
komstige evolutie van het leven: het vormt de grondslag van ons hele zijn. 
Zaden hebben zich millennialang vrijelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij 
hebben ze de planeet een rijke scharkering aan leven geschonken. Duizen-
den jaren hebben boeren, in het bijzonder vrouwen, zaden vrijelijk met 
elkaar en met de natuur gekweekt en veredeld. Deze boerenzaden herbergen 
de kennis van een agro-ecologisch, onderling verbonden web van voedsel 
en leven. 

De afgelopen halve eeuw heeft een reductionistische mechanistische 
denkwijze het juridische en economische kader verschaft voor de privatise-
ring van zaad en de kennis over zaad. Deze privatisering heeft de diversiteit 
ondergeschoffeld, boeren het recht op innovatie en veredeling ontnomen, 
het gemeenschappelijk biologisch en intellectueel bezit afgeschut en zaad-
monopolies gekweekt.

Deze verwoesting is mogelijk gemaakt door inheemse zaadvarianten 
systematisch in diskrediet te brengen, zaadvarianten die door boeren in de 
loop der eeuwen op hun ecologische, medicinale en veevoederbehoeften 
zijn toegesneden en die qua smaak en voedingswaarde aan de plaatselijke 
voorkeuren zijn aangepast. Maar zaadmultinationals doen deze zaad-
varianten van boeren graag af als ‘primitieve’ cultivars, afgezet tegen de 
‘elitaire’ cultivars – zaden die ontwikkeld zijn door wetenschappers, oftewel 
de ‘elite’. Zij willen de zaadhandel immers graag beheersen voor hun eigen  
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De diversiteit van het boerenzaad wordt onzichtbaar gemaakt in een 
proces dat van start is gegaan met de Groene Revolutie. Door steeds weer 
de veronderstelling dat de zadenvarianten van boeren ‘leeg’ zijn erin te 
hameren, heeft de Groene Revolutie zich voortgezet in industriële ver-
edelingstechnieken die ons nu met zaden en gewassen opzadelen die niet 
alleen leeg zijn qua voedingswaarde, maar ook vol gif zitten. 

De overgang naar hpg’s. hybride zaden, en ggo’s heeft ertoe geleid dat 
zaden, ooit een gratis hulpbron voor kleine boeren die op de boerderij ver-
meerderd konden worden, veranderd zijn in prijzige inputs die de boer 
moet aanschaffen. Landen werden gedwongen om internationale leningen 
af te sluiten om deze nieuwe zaden te helpen verspreiden en boeren moes-
ten bij banken voor krediet aankloppen om ze te kunnen gebruiken. Inter-
nationale landbouwcentra – zoals cimmyt (International Maize and Wheat 
Improvement Center) in Mexico en het irri (International Rice Research 
Institute) op de Filippijnen, dat later deel zou gaan uitmaken van de door 
de Wereldbank aangestuurde centra voor landbouwonderzoek – fungeren 
als springplanken voor deze nieuwe zaden.2

Aan het begin van de jaren tachtig waren er nog duizenden zaadbedrij-
ven, waarvan het overgrote deel bescheiden familieondernemingen. Rond 
de eeuwwisseling beheersten de tien grootste zaadbedrijven ter wereld al 
een derde van de commerciële zadenmarkt, waarmee jaarlijks zo’n 23 mil-
jard dollar is gemoeid.3 Dat is sindsdien nog fors gegroeid – volgens een 
rapport van Seed Savers Exchange uit 2012 zou inmiddels meer dan de helft 
van de markt in handen zijn van de top drie (Monsanto, DuPont, Syngenta) 
en bijna driekwart in handen van de top tien.4 Zaadmultinationals zijn uit 
op een totale controle over het zaad en, via de controle over het zaad, op de 
controle over het voedselsysteem. Zouden ze erin slagen alle boeren, toch 
de oorspronkelijke zaadveredelaars, de zadenmarkt op te jagen, dan zou die 
markt voor de zaadindustrie in de biljoenen dollars lopen. 

* * *

Elk zaadje belichaamt duizenden jaren aan natuurlijke evolutie en hon-
derden jaren aan veredeling door boeren. Het vormt de gedestilleerde uit-
drukking van de intelligentie van de aarde en de intelligentie van de boe-
rengemeenschappen. Boeren hebben zaden gekweekt op hun veerkracht, 

een bacterie) in de cel van een plant (bijvoorbeeld maïs) in te brengen – de 
zogeheten transgenetische modificatie.

Dit kan op twee manieren gebeuren: door het gen met een genenkanon 
te beschieten of de plant via de bacterie agrobacterium te infecteren, waar-
door de plant een tumor ontwikkelt. Aangezien beide technieken onbe-
trouwbaar zijn, wordt er een antibiotica-resistent gen ingebracht om de 
cellen die het nieuwe gen hebben opgenomen te scheiden van de cellen die 
het niet hebben opgenomen. Omdat het gen geen deel uitmaakt van het 
plantengenoom, vertonen planten niet altijd automatisch de eigenschappen 
waarvoor het gen is ingebracht. Om dit te ondervangen, voegt men genen 
van virulente virussen als promotor toe, wat de kans verhoogt dat de plant 
de gewenste eigenschappen zal vertonen. Elk ggo heeft dus vier kenmerken: 
genen die niet in de plant thuishoren, genen voor plantenkanker, antibio-
ticaresistente merkergenen en de genen van de virussen die als promotor 
fungeren. Dit genenpakket is schadelijk voor de plant, voor de biodiversi-
teit en voor eenieder die het eet. 

Een nieuwere variant op ggo’s is v-gurt, ook wel terminator-zaad ge-
noemd. Terminator-zaden zijn genetisch bewerkt om een dodelijk gif af te 
scheiden dat het embryo van het zaad doodt, waardoor het onvruchtbaar 
wordt. Monsanto en het Amerikaanse ministerie van Landbouw zijn ge-
deeld eigenaar van het patent op deze terminator-technologie. Monsanto 
heeft geprobeerd de terminator-technologie op de markt te brengen, maar 
dankzij een wereldwijde campagne, waarvan ik deel mocht uitmaken, heeft 
het vn-Biodiversiteitsverdrag in 2006 een moratorium op dit zaad afgekon-
digd. Deze zaden zijn hierdoor voorlopig nog niet op de markt gekomen. 

Hoewel zaadproducenten stellen dat ggo’s goeddeels hetzelfde zijn als 
niet-genetisch gemodificeerde gewassen, stellen ze tegelijkertijd dat deze 
gewassen nieuw en anders zijn, dat het om uitvindingen gaat. Het is een 
opportunistische logica. Hetzelfde ggo wordt natuurlijk genoemd wanneer 
men de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid probeert te ontlo-
pen, en niet langer natuurlijk – of onnatuurlijk – wanneer het om het eigen-
dom ervan gaat. Ik noem dit ontologische schizofrenie. Laten we wel zijn: 
Ggo’s worden maar met één doel op de markt gebracht, namelijk om door 
middel van patenten zaden en levensvormen te bezitten. Via de octrooien 
en het innen van de royalty’s erop worden deze ggo’s zowel een bron van 
controle als van winst. 
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overschotten en pseudo-concurrentie zijn toegevoegd om zo de industriële 
voedselproductie, het globaliseringsbeleid en de handelsliberalisering te  
kunnen rechtvaardigen als het beste kader voor het verbouwen van voedsel. 

Globalisering van de landbouw en de heerschappij door bedrijven over 
de landbouw zijn één en hetzelfde. Het wto-landbouwverdrag uit 1995 is 
een internationale overeenkomst die landen dwingt hun im- en export te 
liberaliseren en bedrijven in staat stelt zeggenschap te verwerven over de 
binnenlandse productie, binnenlandse markten en de wereldhandel. De 
samenhang tussen het verdrag en het bedrijfsleven is onmiskenbaar evi-
dent, daar de voormalige vicepresident van Cargill, Dan Amstutz, de oor-
spronkelijke verdragstekst heeft opgesteld. Het wereldwijde graanaanbod  
is dan ook vrijwel geheel in handen van een klein clubje privébedrijven: 
Cargill, Continental, Con Agra, Louis Dreyfus, Bunge, Garnac, Mitsui/
Cook en Archer Daniels Midland. Cargill heeft onlangs Continental over-
genomen en is daarmee de grootste graangrootmacht geworden. 

Deze graangiganten zijn zowel de architecten als de begunstigden van 
de globalisering van de landbouw. Ze controleren de landbouw van het 
zaad tot op het bord, en van de boerderij tot aan de fabriek. Ze beheersen 
de inputs die boeren kopen als ook de markten waarop ze hun gewassen 
verkopen. En bovenal bepalen ze de prijs waartegen boeren hun opbreng-
sten verkopen. Op de korte termijn verlagen ze de prijzen om zo markten te 
veroveren, en op de lange termijn leidt deze monopolistische heerschappij 
tot hoge voedselprijzen. 

Omdat boeren gedwongen worden steeds hogere bedragen aan inputs 
uit te geven terwijl hun gewassen steeds minder opbrengen, levert het pro-
duceren van voedsel overal ter wereld negatieve rendementen op. De lage 
prijs van landbouwproducten wordt meestal verklaard in termen van over-
schotten en overproductie. In werkelijkheid zijn lage prijzen echter gelieerd 
aan monoculturen en monopolies. Wanneer alle boeren slechts één han-
delsgewas verbouwen, zal er uiteraard een overschot van dat ene product 
ontstaan. Maar dit is een pseudo-overschot, geen echt overschot. Dit is 
namelijk niet het overschot dat resteert nadat in het ecologisch onderhoud 
van de natuur of de voedsel- en levensbehoeften van de boer en zijn of haar 
gezin is voorzien. 

Industriële landbouw houdt in dat alle natuurlijke diensten die de biodi-
versiteit kan leveren moeten worden aangeschaft. En dezelfde landbouw-

voor 133 miljoen dollar aan plantaardige olie importeren, en in 2003 was 
deze rekening al opgelopen naar 940,6 miljoen dollar, oftewel 63,5 procent 
van al onze invoer aan landbouwproducten.8

Een ander voorbeeld: In 1992 verbouwden Indonesische boeren vol-
doende soja om de hele binnenlandse markt te voorzien. In de archipel 
nemen tofu en tempeh, beide op sojabasis, een belangrijk deel van het 
dagelijkse eetpatroon voor hun rekening. Na de invoering van neoliberale 
hervormingen opende het land de grenzen voor de invoer van voedsel 
en stond het toe dat goedkope Amerikaanse soja – dat wil zeggen, zwaar 
gesubsidieerde Amerikaanse soja – de markt overspoelde. Dit vaagde de 
eigen sojaproductie weg, met als gevolg dat Indonesië nu 60 procent van 
de soja die het land consumeert moet importeren. Toen de prijs van Ame-
rikaanse soja in 2007 tot recordhoogte opliep en tempeh en tofu – ook wel 
het vlees van de armen genoemd – in een paar weken tijd in prijs verdub-
belden, was dat in Indonesië aanleiding tot een nationale crisis.9

Volgens cijfers van de fao zijn voedseltekorten in West-Afrika tussen 
1995 en 2004 met 81 procent gestegen. In diezelfde periode nam de import 
van graanproducten toe met 102 procent, die van suiker met 83 procent, 
die van zuivelproducten met 152 procent en die van pluimvee met 500 pro-
cent. Volgens het International Fund for Agricultural Development (2007) 
beschikt de regio over de mogelijkheden om in de eigen voedselbehoefte te 
voorzien. Overal ter wereld schrijdt de liberalisering voort, ook al vergroot 
ze de kwetsbaarheden van landen.10

De voorstanders van globalisering schilderen de liberalisering van het 
handelsbeleid af als iets waar alle partijen wel bij varen en waar landen op 
het zuidelijk halfrond vrijwillig mee hebben ingestemd. In werkelijkheid 
hebben grote ondernemingen en rijke landen arme landen echter onder 
grote druk gezet om hun handel te liberaliseren en hun markten voor goed-
kope import open te stellen.

* * *

De systemen van industriële landbouw wekken de schijn efficiënter te zijn 
dan kleinschalige biologische landbouw door de definitie van het begrip 
‘opbrengst’ zo te verengen dat het slechts betrekking heeft op één onderdeel 
van één gewas. Dit is echter pseudo-efficiëntie, waaraan moeiteloos pseudo- 
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Het complete bouwwerk van industriële productie, vrijhandel en glo-
balisering is gebaseerd op het idee van concurrentie als een deugd, als een 
essentieel kenmerk van ons mens-zijn. Planten moeten wedijveren met 
elkaar en met insecten, waaronder bestuivers. Boeren worden tegen elkaar 
en tegen consumenten uitgespeeld, en landen zijn met elkaar in een con-
currentiestrijd verwikkeld via het najagen van investeringsrendementen 
en handelsoorlogen. Vanuit het perspectief van mensen en de planeet leidt 
concurrentie tot een neerwaartse spiraal, voor het grootbedrijf tot piekende 
winsten. Maar de ultieme consequentie van concurrentie is ineenstorting. 

De realiteit van het levensweb is samenwerking: van de minuscuulste 
cel en het kleinste micro-organisme tot het grootste zoogdier. Samenwer-
king tussen uiteenlopende soorten verhoogt de voedselproductie en houdt 
plagen en onkruid in toom. Samenwerking tussen mensen brengt gemeen-
schappen en levende economieën voort die het menselijk welzijn, waaron-
der de bestaansmiddelen, maximaliseren en de winsten van industrieën 
minimaliseren. Coöperatieve systemen stoelen op de Wet van wederkerig-
heid. Ze scheppen duurzaamheid, rechtvaardigheid en vrede. In tijden van 
ineenstorting is samenwerking een eerste vereiste voor ons voortbestaan. 

* * *

Deze transities zijn geen valse utopieën; ze vinden overal ter wereld plaats. 
En uit het gebroken voedselsysteem en het gebroken politieke systeem rijst 
een nieuw, levend voedselsysteem op dat stoelt op levend zaad, op een le-
vende bodem, op levend voedsel en op levende boeren. 

Voor ons in de Navdanya-beweging is dit een transitieproces dat we de 
afgelopen dertig jaar doorleefd en ervaren hebben. Bij Navdanya zijn we 
de verandering die we in de wereld willen zien. Diversiteit, zelforganisatie 
en de Wet van wederkerigheid vormen op elk niveau de leidraad voor ons 
werk. Diversiteit is het middel en het doel van alles wat we doen, van het 
behouden van de biodiversiteit van planten en zaden tot het weer nieuw 
leven inblazen van de diversiteit aan kennissystemen tot het scheppen van 
biodiverse levende economieën tot het creëren van een levende voedsel-
democratie. 

Organisch is niet een ‘ding’, geen product. Het is een filosofie; een manier 
van denken en een manier van leven, gebaseerd op het besef dat alles ver-

De achtste transitie is van kunstmatige, gemanipuleerde en gefingeerde 
prijzen gebaseerd op de Wet van exploitatie naar echte en eerlijke prijzen 
die stoelen op de Wet van wederkerigheid.

In rijke landen plaatsen burgers steeds meer vraagtekens bij ‘goedkoop’ 
voedsel en bij het effect dat de overconsumptie van dit voedsel op hun 
gezondheid heeft. In arme landen zijn er protesten en rellen en vallen er 
regimes als gevolg van prijsstijgingen van voedsel dat gelieerd is aan het 
vrijemarktbeleid. De aanleiding van de Arabische Lente was bijvoorbeeld 
het gevolg van armoede en stijgende voedselprijzen. Zowel het ‘goedkope’ 
voedsel in rijke landen als de stijgende voedselprijs in arme landen is het 
gevolg van een voedselsysteem dat voorrang verleent aan winsten boven 
het recht van mensen op gezond, veilig en betaalbaar eten. Deze ontwikke-
ling is een uitvloeisel van prijsmanipulatie door megabedrijven en finan-
ciële instellingen door middel van subsidies in rijke landen en speculatie, 
het wedden op prijsschommelingen van landbouwproducten. Daar staan 
initiatieven voor eerlijke handel tegenover, die boeren in staat stellen om 
een eerlijke en rechtvaardige prijs te ontvangen voor hun bijdragen aan de 
gezondheid en hun zorg voor de aarde.

De prijs van wat dan ook zou de ware kosten en de ware opbrengsten 
moeten weerspiegelen: in het geval van industriële landbouw zijn dat de 
hoge kosten van ecologische afbraak en schade aan de volksgezondheid, en 
in het geval ecologische landbouw de positieve bijdragen aan bodemver-
nieuwing, behoud van biodiversiteit, waterbesparing, klimaatmitigatie en 
het voorzien in gezond voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen. 

We moeten het voedsel aan de mondiale markt onttrekken en het zijn 
waardigheid teruggeven. Ook moeten we de armsten hun waardigheid 
teruggeven door hun recht op voedsel te waarborgen. De waarde van 
voedsel is gelegen in de voeding, de cultuur en de rechtvaardigheid die het 
belichaamt. De waarde van voedsel kan en mag niet worden bepaald door 
een mondiaal casino. De echte waarde en de echte prijs van voedsel moeten 
gebaseerd zijn op de Wet van wederkerigheid, middels een voedseldemo-
cratie die goed, gezond en betaalbaar voedsel weer de centrale plek geeft 
die het toekomt voor het leven en de gezondheid van elke soort op aarde. 

De negende transitie is van een vals idee van concurrentie naar de realiteit 
van samenwerking.
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veel meer voedingsstoffen bevatten dan de chemische monoculturen van 
tarwe en rijst waarop de Groene Revolutie berust. Ze vergen ook tien keer 
minder water dan industrieel veredelde varianten. In drie decennia van 
toewijding hebben we drieduizend rijstvarianten en honderdvijftig tarwe-
soorten geconserveerd. Hiermee draaien we de uitholling van de zaden-
diversiteit terug en bieden we verzet tegen de opkomst van zadenmono-
polies. We hebben rechtszaken aangespannen – en gewonnen – tegen de 
biopiraterij van neem, basmatirijst en glutenvrije tarwe. Zaden zijn geen 
dingen, ze zijn de belichaming van eeuwen van evolutionaire intelligen-
tie. In het zaad ligt de potentie besloten van duizenden jaren aan creatieve 
evolutie. Levende zaden vormen de basis van een biologische landbouw die 
gegrondvest is op biodiversiteit, niet op monoculturen.

Onze tweede schakel in de voedselketen is de verbinding van het levende  
zaad met de levende bodem via op biodiversiteit gerichte biologische land-
bouw. In een tot wederzijds voordeel strekkende, eeuwigdurende vernieu-
wingscyclus die gebaseerd is op de Wet van wederkerigheid, maakt zaad 
de bodem tot bodem en maakt de bodem zaad tot zaad. De industriële 
landbouw meet enkel wat de boerderij verlaat; wij meten wat aan de bodem 
wordt teruggevoerd. Door vitale bodems voortdurend te herstellen hebben 
we de productiviteit kunnen verhogen. Ook heeft dit het waterhoudend ver-
mogen van de bodem vergroot terwijl het waterverbruik is teruggebracht.

In 1994 begon ik de Navdanya-boerderij in het dorp Ramgargh in de 
Doonvallei waar ik geboren ben, op een stuk land dat door een eucalyptus-
plantage dor en onvruchtbaar was geworden. De aanplant van eucalyptus-
bomen op akkerland was door de Wereldbank gepromoot als ‘sociale bos-
bouw’, al was er niets sociaals aan. De keus was uitsluitend op de eucalyptus 
gevallen omdat die als grondstof voor de papier- en pulpindustrie kon wor-
den verkocht. De bomen kunnen in cycli van zes jaar worden gerooid, en 
voordat ze tot pulp worden vermalen heb je er nauwelijks omkijken naar. 
Ze verbruiken echter wel enorme hoeveelheden water en putten de bodem 
uit doordat ze geen organisch materiaal aan de bodem teruggeven. In Aus-
tralië, hun natuurlijke habitat, beheerden de Aboriginals hun land door de 
eucalyptusbladeren en hun voedingsstoffen om de paar jaar te verbranden, 
waarmee ze Australië tot de grootste tuin op aarde omvormden. In India 
maakt deze cyclus geen deel uit van het ecosysteem.

bonden is, dat alles en iedereen met alles en iedereen relaties onderhoudt. 
Het besef dat wat we eten van invloed is op de biodiversiteit, de bodem, 
het water, het klimaat en op boeren. En het besef dat wat we met de bodem 
en met zaden doen van invloed is op onze eigen lichamen en onze eigen 
gezondheid. 

Navdanya betekent ‘negen zaden’ en het betekent ook ‘nieuw geschenk’. 
‘Negen zaden’ staat voor diversiteit en ‘nieuw geschenk’ voor de zaden van 
vrijheid, hoop en leven die we planten. Voor ons zijn zaden gemeenschap-
pelijk bezit, niet het gepatenteerde eigendom van bedrijven. Navdanya is 
begonnen vanuit een simpele inzet om de biodiversiteit te beschermen 
en zaden te bewaren om ze te vrijwaren van genetische manipulatie en 
octrooien. Momenteel conserveren we ruim drieduizend rijstvarianten in 
de meer dan honderd gemeenschappelijke zadenbanken die op initiatief 
van Navdanya zijn opgericht. De gemeenschappelijke zadenbanken zijn 
nooit opgezet als musea; ze zijn levende zadenbanken, zadenreservoirs 
die vrij toegankelijk zijn voor de gemeenschap, met zaden die verschil-
lende gemeenschappen vrijelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Zaden 
en gemeenschappen zijn niet statisch; ze evolueren en veranderen, en de 
boeren die de zaden bewaren zijn ook de veredelaars die zaden en planten 
duizenden jaren hebben veredeld. Levende zaden ontwikkelen zich aan 
de hand van wisselende klimaatomstandigheden en dus zijn ze onze beste 
verzekering tegen klimaatverandering.

Milieu, armoede en gezondheid zijn, in onze ogen, niet van elkaar te 
scheiden: ze vormen verschillende kanten van een onderling verbonden, 
levend voedselsysteem – een voedselweb dat ook het levensweb is. Voor 
ons zijn het zaad, de bodem en de kleine boer een aaneengesloten geheel 
van creativiteit. Van het zaad tot op het bord spannen we ons in om de 
natuur, de levens van kleine boeren, de gezondheid van mensen en het 
sociaal welzijn te beschermen en te herstellen door de producent met de 
eter te verbinden. Daarbij telt Navdanya’s ‘van zaad tot bord’-cyclus vier 
cruciale schakels.

De eerste schakel bestaat uit levende zaden en de ruim honderd door vrou-
wen beheerde gemeenschappelijke zadenbanken, waar we een diverse col-
lectie zaaigoed bewaren en verdelen, waaronder ‘vergeten soorten’ zoals 
gierstsoorten als mandua en jhangora en dahls als gahat en naurangi, die 
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verenigingen van telers die hun eigen prijzen bepalen en een eerlijke markt 
vormen. Op deze manier worden ze niet gedwongen met elkaar te wedijve-
ren, waarbij ze ten slotte toch door een oneerlijke, onrechtvaardige markt 
worden uitgebuit. 

Aangezien iedereen een fundamenteel recht op gezond eten heeft, ver-
binden we het platteland met de steden via een eerlijke handel op basis van 
biologische producten. De zogenaamde vrije handel van de globalisering 
is alleen maar vrij voor megaondernemingen. Voor burgers vertaalt die 
vrijheid zich in deelname op basis van slavernij of uitsluiting. De globali-
sering zet consumenten tegen boeren op. Bij Navdanya hebben we samen-
werkingsverbanden gerealiseerd tussen voedselproducenten en eters, en 
tussen de stad en het platteland. We noemen onze leden in de steden copro-
ducenten, want door voor biodivers biologisch voedsel te kiezen, worden 
ze compagnons van de boeren bij het behoud van de biodiversiteit en het 
kweken van goed voedsel. Navdanya heeft vier verkooppunten in Delhi en 
een in Mumbai. Ook runnen we een biologisch café, waar mensen oude, 
vergeten gewassoorten kunnen proeven.

Ook steden kunnen voedselproducenten zijn. Daarom zijn we in scholen 
en gemeenschappen Tuinen van Hoop begonnen. Door te tuinieren wordt 
ieder kind een potentiële boer – een kind van de Aarde, een schepper. Ook 
zijn we Tuinen van Hoop begonnen met de weduwes van boeren die in de 
Punjab en de regio Vidarbha zelfmoord hebben gepleegd. Aan de hand van 
onze Tuinen van Hoop leren mensen wat het betekent om lid te zijn van de 
Vasudhaiva Kutumbakam, de ‘familie van de Aarde’.  Wat de Aarde betreft 
zijn we allemaal haar kinderen. Iedereen, rijk en arm, jong en oud, van elke 
gezindte en elke kaste, zou moeten leren om voedsel te verbouwen. Elke 
gemeenschappelijke ruimte, elk balkon en elk terras zouden we tot een tuin 
moeten omvormen. 

Het moet de planetaire missie van de mensheid worden om in tuinen en 
op boerderijen, overal ter wereld, immer biologisch voedsel te verbouwen. 
De afgelopen decennia zijn we getuige geweest van destructieve landbouw-
praktijken die de biodiversiteit hebben weggevaagd, bodems in woestijnen 
hebben veranderd, het zoetwaterareaal hebben uitgeput, de lucht hebben 
verontreinigd en onze lichamen hebben vergiftigd. Daarom werken wij 
aan innovaties in onze voedsel- en landbouwsystemen die de Aarde, onze 
gemeenschap, onze steden en onze gezondheid herstellen.

Nu is dit land vruchtbaar, met overal wormhoopjes. Het waterhoudend 
vermogen is zozeer verbeterd dat de irrigatie met 75 procent is terugge-
drongen. Overal heerst diversiteit: in de bodem in de vorm van bodem-
organismen en op de bodem in de vorm van planten en bestuivers. In 
plaats van een enkele non-voedselsoort te verbouwen, kweken wij ruim 
2000 verschillende gewassen en meer dan 150 soorten bomen. Alleen al ons 
mangobosje telt 9 verschillende mangovarianten. Recent onderzoek heeft 
uitgewezen dat er op de boerderij zes keer zoveel bestuivers voorkomen als 
in bossen. En de 2000 verschillende gewassen die we hebben verbouwd, 
hebben zowel de ecologische balans als de productiviteit van de boerderij 
verhoogd. De bodemvruchtbaarheid regelen we door organisch materiaal 
te recyclen, en plagen houden we in toom via onze grote diversiteit aan 
planten en insecten. Wij hoeven geen gif te sproeien. 

We hebben ons over de Aarde ontfermd en haar biodiversiteit hersteld, 
en daarmee het voedselproducerende vermogen van de Aarde vergroot. 
Het land in Ramgargh draagt twee verschillende geschiedenissen en twee 
paradigma’s van akkerlandgebruik met zich mee: het eerste, gesymboliseerd 
door de monocultuur van eucalyptusbomen en gekenmerkt door hebzucht, 
winst, commercie en onverschilligheid, en het tweede, gedreven door zorg 
voor de Aarde en respect voor biodiversiteit en ecologische processen. Het 
is het tweede, agro-ecologische paradigma dat ons heeft voortgedreven.

De derde schakel wordt gevormd door levende voedseleconomieën. 
Industriële landbouw en genetische gemodificeerde gewassen hebben 
onze boeren in een zelfmoordeconomie opgesloten. Wereldwijd bestaat 
de helft van de een miljard mensen die honger lijden uit boeren, omdat de 
geglobaliseerde industriële landbouw zijn basis heeft in het principe van 
exploitatie: zowel de boeren als het land worden geëxploiteerd. Wij schep-
pen levende voedseleconomieën die gebaseerd zijn op diversiteit en op het 
principe van wederkerigheid, wat garandeert dat boeren aan de bodem 
teruggeven, en dat de samenleving aan de boeren teruggeeft. 

Diversiteit en decentralisatie gaan hand in hand. Een levende voedsel-
economie kan daarom alleen maar gebouwd worden op het fundament van 
een plaatselijke voedseleconomie. Door zaad tot bord te verbinden facilite-
ren we de samenwerking tussen producenten en eters op basis van eerlijke 
handel. We helpen landbouwgemeenschappen om zich om te vormen tot 
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