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Mijnheer derectormagnificus engeachtetoehoorders, ubent vandaag gekomen om
ietsovermijn vakPlantenveredeling (PV)tehoren.WatPVis,wat degeschiedenis is
enwaarhet naar toegaat.

Degeschiedenistotnutoe
Decreativiteitvan dePVisgebaseerd optweebelangrijke principes:i. Genetische
variatie en2.Selectiemethoden. Toen ikin 1988naar Wageningen kwam ben ik
gevraagd vooralhet aspect van degenetischevariatieengenetischemodificatie te
bedienen enprof.Stamwasverantwoordelijk voordeselectiemethoden waarin hij
eenzeer aanzienlijke bijdrage geleverd heeft. Alsjeover selectiemethoden spreekt ga
jeervanuit dater algenetische variatieis.Wantzonder genetische variatieisselectie
metblijvend effect nietmogelijk. Degewassen kunnen in4klassenworden ingedeeld
nl,zaadvermeerderd viakruisbevruchting (rogge,koolzaad, grassen), zelfbevruchting (tomaat,tarwe,rijst, petunia)of hybride rassen (mais,rijst, tomaat, paprika) en
vegetatief vermeerderd viaknollen,bollenofenten (aardappel,tulp, appel).Rassen
van delaatste3genoemde klassenbestaan inprincipe uit 1 genotypeen dievan de
eersteklasseuit populaties metzeerveelverschillendegenotypen.Daarombestaat er
eenzeergroteneiging om derassenvan dekruisbevruchters inhybride rassen om te
zetten.Ditgeldt omandere redenen ook voor steedsmeer zelfbevruchters en zelfs
tegenwoordig vooreenknolvermeerderd gewasalsaardappel zoals het nieuwe
kweekbedrijf Solynta laatzien.Hybride rassenzijn om 2redenen vangroot belang:
1.zijhebben eenhogereopbrengst potentie,maar 2.zijgeven daarnaast ook een
natuurlijke kwekersbescherming waardoor handel inzaden met het buitenland
eenvoudiger is.Omdat de rassen van zelfbevruchters, vegetatief vermeerderde
gewassen enhybriden uit 1 genotypebestaan zijn dezeook voorbestemd omin de
modernebiotechnologie bijgenetische modificatie (GMO)gebruikt te worden.
Daarom zijn maïs,katoen,sojaboon en papaja demeestbelangrijke GMOgewassen
opdit moment.Laterkom ikhierop terug.
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Hoebegon dePVeigenlijk? Wiewaren deeersteplantenveredelaars? Wij kunnen
daarvoor 12.000jaarterug gaan.Demens leefde toennogalsnomadeen had geen
vastewoon-ofverblijfplaats enverzamelde het plantaardig endierlijk voedsel in de
natuur. Daarbij kreeghijvoorkeur voorbepaaldeplanten en debehoefte om dezete
verbouwen. Zozijn deeerstegedomesticeerde cultuurplanten rondom de tijdelijke
verblijfplaatsen ontstaan.Ditwerd snelopgevolgd door kolonisatie, primitieve
landbouw, met meernadruk opdomesticatie van gewassen endaarmeeop plantenveredeling.Demensselecteerde planten metz.g.n domesticatie-eigenschappen, die
meer geschikt zijn voormenselijk handelen ophet veld,voor humane of dierlijke
consumptie of alsgroenegrondstof voor allerlei toepassingen zoalsvezelsen tegenwoordig ook'biofuels'. Na deoogst werd hetbestezaad of plantgoed bewaard voor
hetvolgende seizoen.Ditwas dus impliciet gebaseerd op het selecteren binnen de
aanwezige genetischevariatie.Dusmet selectieop domesticatie-eigenschappen is
de PVinzijn meest primitieve vorm begonnen.
Tijdspad vande Plantenveredeling
- 12.000jaargeleden:

onbewusteontdekking vangenetischevariatiediedeeerstedomesticatiestappen hebben mogelijk gemaakt
- 10.000-3000jaargeleden: primitivelandbouw start metbewaring vanzaad van hetbeste materiaal
- Begin1900:
Kruisingsveredelingstart naontdekking vandewettenvanMendel.
Selectiemethoden vanvegetatief vermeerderde,zelf - en kruisbevruchtende
gewassen
- 1930:
Klassiekeveredelingsmethoden viao.a.bevruchtingsbiologie, mutatieinductieenhybride rassen
- i960:
Celbiology wordtonderdeel vandeplantenveredeling metde bijbehorende
invitrotechnieken
- 1980:
PlantenbiotechnologiemetGMOen'MarkerAssisted Breeding'
- 2000:
Ontrafeling vanhetgeheleplantengenoom metallenieuwe mogelijkheden
voordeplantenveredeling.'GenomicSelection'

Devolgende stap in dePVwerd gezetbinnen de RKkerk. Demonnik Gregor
Mendelwasin1865deeerstediedeerfelijkheidsleer ontdekte door zijn beroemde
erwtenkruisingsproeven. Dieraakten indevergetelheid enrond 1900werden de
wetten vanMendel herontdekt enkon hetsystematisch opbouwen van dePVin de
verschillendegewassenbeginnen.Deontwikkelingen gingen toenheelsnelmet een
groot aantal nieuwe sub-gebieden zoalsverschillendevormen van genetica, inclusief
cytogenetica,bevruchtingsbiologie, kruisingsincompatibiliteit, mannelijke steriliteit,
soortkruisingen, mutatieveredeling, Polyploidie,haploidie,hybride rassen,selectiemethoden, etc...Aldezeontwikkelingen spelenvandaag nog steedseen belangrijke
rol,maar steedsweer ineen nieuw creatief jasjevaak vergezeld van een nieuwe
techniek.
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Intussen ishet PVbedrijfsleven volwassen geworden met eeneigen brancheorganisatie,nlPlantum,diemeer dan 350leden heeft. Nederland staat aandetopvan de
groentezaadhandel, handel inpootaardappelen en indievanbolgewassen.Voor de
2eWOwerd het veredelingswerk vooraldoor instituten enuniversiteiten gedaan en
het zaad werd door zaadvermeerderingsbedrijven verkocht.Door de zeer goede
samenwerking tussen hetonderzoek en dezezaadbedrijven konden deze zaadbedrijven het praktisch veredelingswerk, dat direct tot rassen leidt, overnemen.
Desamenwerkingsdriehoek tussenonderwijs/onderzoek, overheid en bedrijfsleven
had tot de80-erjaren van devorigeeeuw eenenormbevruchtende werking.Dit is
dereden dat Nederland wereldwijd inde PVeen prominente rolisgaan spelen.De
universiteit heeft nogsteedsdebelangrijke taak omstudenten op zowel MScalsPhD
niveau voordit creatieveberoepop teleiden en fundamenteel onderzoek te doen.
Derolvan Plant Research International (PRI-DLO)en zijnvoorgangers ishet uitvoeren vanstrategisch onderzoek o.a.voordezebedrijfstak. Dehuidige samenwerkingvan PRI-DLOen universiteiten met de projectbureaus 'CBSGenTTIGreen
Genetics'zijn de resultante van demeest recentevorm van samenwerking waar
wein Nederland trotsopkunnen zijn.Iseralleen maar goud dat schittert?Nee,er
zijn voordezebedrijfstak zeergrotebedreigingen? 1.Erwerden inmijn begintijd
voldoende mensen voordezebedrijfstak opgeleid dieallen,muveenkorte periode,
zeergemakkelijk eenbaan konden vinden. Bijmijn binnenkomst eind 1988was deze
situatieinDuitsland algewijzigd. Professor Geiger uit Hohenheim kwam in1989
met zijn studenten opexcursie inWageningen en vertelde dat hijbijna geen
studenten meerhad. Dat kon iknietgelovenomdat inWageningen opdat moment
ervoor PVteveelstudenten studeerden. Niet langdaarna heeft dezetrend niet
alleen PVgetroffen maar hetgehelegebied van dePlanter.wetenschappen.Het ging
terug van meer dan 50veredelingsstudenten per jaarnaar 15voor de gehele
Plantenwetenschappen. Door internationalisering van het onderwijs op MScniveau
iser veelgecompenseerd.Vandaag isdezecrisisniet meerzogroot maar er worden
nog steedsteweinig mensen opgeleid om aan devraag vanuit het bedrijfsleven te
kunnen voldoen.Hoofdoorzaak isonzewelvaart en desteedsgroter wordende
afstand tot delandbouw.Daarnaast isdelandbouw met zijn milieuproblematiek
vaak negatief inhet nieuws.Dezeteruggang isook inlanden alsChinatemerken.
Daar islandbouw teveelverbonden met armoede,met onvoldoende geld verdienen
enteweinigmetperspectief.Ditgeldt vooreendeelook inNederland.Toevallig is
de PVeenbedrijfstak waarin goed verdiend wordt. Dit isbijhet grotepubliek en
potentiële studenten nogsteedsonvoldoendebekend;2.Eentweedebedreiging moet
gezochtworden indewereld van dekennisbescherming. DePVheeft indeloop der
jarenvanaf 1961 het kwekersrecht (KR),in UPOVverband, ontwikkeld. Ditheeft een
zeersterkebasis inEuropa.Hetbelangrijkste vanhetkwekersrecht is,dat eenmaal
gecommercialiseerde rassen ook alskruisingsouders voor deconcurrent kweker
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beschikbaar zijn.Ditnoemen wevandaag 'open innovatie'.Het kwekersbedrijfsleven
verdient hiermeevoldoendegeld zodat ergeldmiddelen voorhanden zijn omvia
innovatienieuwerassen temaken.Ditbetekent in depraktijk dat elkbedrijf weleens
eenbelangrijke eigenschapindemarkt zetdiesneldoor anderen gratis overgenomen
wordt. Ditisdemanierom goedeeigenschappen snelinverschillende achtergronden
verspreid tekrijgen. Het isook de reden dat de PVgemiddeld een opbrengstverhoging van 1.5% perjaarheeft mogelijk gemaakt. Delaatstejaren neemt deze
stijging voor dezelfbevruchtende granen alstarwe,inlanden alsFrankrijk, af. Erzijn
mensen diedenken dat dit aandehuidigeklimaatverandering ligtmaar ikdenk dat
devoortdurende fusies vanbedrijven eenbelangrijkere oorzaak zijn.Erworden te
weinig proefvelden aangelegd waardoor erteweinig diversmateriaal in voldoende
mateophet veld getest wordt. Ditaspect werd recent bijhet Eucarpia congres in
Boedapest optafel gelegd.Eenvergelijking metmaïsveredelinginde USAlietzien
dat daar nog wel voldoende proefvelden aangelegd worden om op gewenste
opbrengstverhogingen tekunnen selecteren.
Eenanderebedreiging voorde plantenveredeling wordt gevormd door de biotechnologiediezijn intrede inde80-erjaren deed.Metde introductie vandeze familie
van nieuwe technologieën heeft hetmultinationalebedrijfsleven zichnadrukkelijk bij
dezewinstgevende bedrijfstak gemeld.Indewereld van dechemieen farmacie is
industrieel patentrecht (IP)eenbelangrijke drijfveer om producten tebeschermen en
winsttemaken.Hetisnietdebedoelingdat de concurrent dezeuitvinding gratisof
überhaupt gebruikt.Denieuwe uitvindingen indebiotechnologiewerden daarom
vanaf begin 80-erjaren, via deBayh-DoleAct,niet alleen in de farmaceutische
industriegeoctrooieerd maar laterook steedsvaker indeplantenveredeling. Indeze
beginperiode van debiotechnologie isnooit devraagduidelijk optafel gekomenof
IPindezebedrijfstak nu welzal werken,en zojahoe?Het KR(kwekersrecht) isin
het verleden ontwikkeld omdat toen IPniet hetjuistebeschermingssysteem bleek te
zijn.Op dit moment dreigt het KRsteedsvakermet het IPvermengd teworden.Eén
van degevolgen daarvan isdateenrasmeteenIPelement erinnietmeeralskruisingsouder vrijgebruikt magworden.Het isdebedoelingdatbijvoorbeeld GMO's
(genetischgemodificeerde organismen) helemaal niet alskruisingsouder gebruikt
mogen worden.Ditbetekent dat inditbeschermingssysteem nieuwe eigenschappen
niet viavrije concurrentiehun waardekunnen gaanbewijzen. Erwordt dus duidelijk
op het punt van'open innovatie'ingeleverd. Daarnaast wordt het steeds duidelijker
dat het patenteren van natuurlijke genenbijsteeds meer gerechtelijke uitspraken
geenuitvinding maar eenontdekkingblijken tezijn endus steedsminder eenvoudig
voor IPinaanmerking komen.Het lijkt eropdat opdit gebied inhet nabije verleden
door patentbureaus misschien wel inschattingsfouten zijn gemaakt. Door dezeIP
ontwikkelingen moetenkweekbedrijven steedsmeerinjuridischeexpertise, patent-
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aanvragen enpatentrecht investeren dat ten kostegaatvan dewinst enhet eigenlijke
kweekwerk. Plantum, debrancheorganisatie van kweekbedrijven, heeft deze
problematiek enkelejarengeleden, nationaal en internationaal, aan deorde gesteld.
Erzijn rond ditonderwerp gesprekken gaandeom dezecontroverseopte lossen.
Het istehopen dat het elementvan 'open innovatie'overeind blijft omzodoende de
opbrengstgroei weerop 1.5%of meer perjaar tekrijgen waardoor wein2050nog
steeds instaatzijn om dewereldbevolking tevoeden.Alsdit probleem van de
kennisbescherming niet goed opgelost wordt zalereennoggrotereconcentratie van
kweekbedrijven moetenkomen waardoor onzevoedselzekerheid inhet geding kan
komen.Onzerassen zullen dan opde duur teveel eenzelfde genetische achtergrond
krijgen. Hieraan zijn naast onvoldoende opbrengstverhoging allerlei risico's verbondenzoalsinde70-erjarenbleek met dehybride maïsrassendiebijna allenhetTexas
cytoplasmabezaten vanwege de mannelijke steriliteit diedaarvoor nodig was.
Ditcytoplasma, en dus allerassenmet dit plasma,bleekvatbaar tezijn geworden
vooreenbepaaldemutant van deschimmel Helminthosporium maydis, diezichrazend
snel verspreidde;3.Doordebiotechnologie met zijn genetischemodificatie van o.a
planten isregelgeving ontwikkeld, maar deze isuiteindelijk zijn doel voorbij
geschoten.Dedoelstelling vandeGMOregelgeving was'biosafety' dat in Europa
voorhet milieu o.a. in'directive 2001/18/EC'en in'regulation EC1829/2003'voor het
voedsel geregeld wordt. Hiermee wordt de introductievangenetisch gemodificeerde
planten inde EUoptwee manieren mogelijk gemaakt: a.alsGM-importproduct
zodat het inde EUverwerkt engeconsumeerd mag worden. Ditbetreft op dit
moment 45rassen;enb.alsGM-rasdat inde EUook ophet land verbouwd mag
worden.Ditbetreft nu 4rassen.In2011 werd inde EUalleen inSpanje >ioo.oooha
insectenresistente Bt-maïsgeteeld.Inde praktijk wordt de toepassing van de
veiligheidsregels voor deteelt vanGMgewassen vooral door allerlei belangengroeperingen geblokkeerd. Hetbeproefde middel isdeburgerbang temaken.Dit
heeft ertoegeleid dat in Europa ophet hogeniveau van regeringsleiders besluiten
overGMOrassengenomen moeten worden.Daareindigt het vaak ineen patstelling
zodat uiteindelijk de EUcommissie het besluit toch zelf moet nemen. Dit alles
betekent indepraktijk dat grotemultinationals deenigebedrijven zijn diedit soort
GMOdossiersgeaccepteerd kunnen krijgen tegenzeerhogekosten (6-8MEuro).Dit
wasinhetbegin waarschijnlijk ookhun doel.Nu isditeendirectebedreiging voor
het rendement vanhun investeringen maar ookvoordetraditionele kweekbedrijven.
Dezebedreiging neemt de laatstejaren steedsabnormalere vormen aan omdat de
juridische uitleg van de definitie van eenGM-plantanders isdan op DNA niveau
wetenschappelijk gehanteerd en gehandhaafd kan worden. Het uitkruisen van een
GMOeigenschap via recombinatie levert technisch enbiologisch eenGMO vrije
plant op.Echterjuridisch blijkt eenGMOvrije nakomeling nog steeds een GMO
tezijn omdat één van deouders éénof meerdere generaties terug eenGMOwas.
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Dezevoor technisch ingewijden waanzinnige uitlegblokkeert voor de kweekbedrijven inEuropa ook de mogelijkheid om een GMOalstussenproduct te
hanteren zonder dat het rasdat eruit voortkomt opDNAniveau eenGMOis.Eris
eencommissie ingesteld ombijvoorbeeld 'reversebreeding',waarditspeelt,op dit
aspecttebeoordelen.Het isteverwachten datvoor'reversebreeding' de technische
uitlegopDNAniveau geaccepteerd zalgaanworden.Het isdevraagof ditook naar
andere genetisch gemodificeerde eigenschappen geëxtrapoleerd mag worden.Voor
'reversebreeding' heeft ditvanaf deallereersteogenblik toen eenbedrijf met deze
vraag kwambijna 10jaargeduurd om uiteindelijk tot dezevoor ons eenvoudige
technische conclusietekomen.Het isveelveiliger voor kweekbedrijven dit soort
ontwikkelingen buiten de EUtoetepassenzoalsook steedsmeergebeurt.Het laatste
voorbeeld van demoeilijke situatie rond GMOishetvertrek van BASFop dit terrein
uit Europa.Het gebrek aanuitvoeringvan regelgeving inde EUisduseen andere
maar serieuzebedreiging voorde veredelingsbedrijfstak enblokkeert de creativiteit
indit vakgebied. Dezesituatiezalnietsnel veranderen omdat deEuropese commissievoor 'biosafety regels'aangegeven heeft omhet principe van 'reconstructed logic',
dat normaal aandeverdereontwikkeling vannieuweregelgeving tengrondslag ligt,
voorlopigniet toetepassen.Ditsoort stroperigesituatieskost Europa veelbanen en
maaktonssteeds meerafhankelijk van producten geproduceerd buiten Europa die
steedsvakergenetischgemodificeerd zullen zijn.Zelfs indehuidige financiële crisis
met veelbanenverlies maakt ditschijnbaar geen verschil.Ikhoopniet dat weeerst
eenhongersnood nodighebbenvoordat onzeogen in Europa echtopen gaan.

Domesticatie
Alswijteruggaan naar de inhoud vanhet vakplantenveredeling dan hebben erzich
delaatstejaren heelveelnieuwe ontwikkelingen voorgedaan.Ikwil dit vandaag
bezienvanuit het perspectief van degenetischevariatiedoor het fenomeen domesticatievanuit het verreverleden door tetrekkennaar nu en detoekomst.In2007heeft
Balteronderzoek beschreven naar de'oerwortels'van delandbouw. Hieruit blijkt dat
indeperiode van 12.000-2000jaar geledenwereldwijd opveelverschillende plaatsen
planten gedomesticeerd zijn.Hetbegon inhet Midden-Oosten met tarween rogge
(-10.000jaar),rijst inChina(-8ooojaar),aardappel inZ.Amerika (-7000jaar),maïsin
M.Amerika (-8000-9000jaar)en zonnebloem in N.Amerika (-5000jaar) om een
aantal voorbeelden tenoemen.Dit iseenheelanderbeeld dan het verspreidingsgebied van dezegewassen vandaag laat zien.Bijvoorbeeld tarween aardappelen
worden opzeer veelplekken wereldwijd geteeld.Dus wijhebbendoor selectieonze
gewassen behoorlijk aan onze plaatselijke omstandigheden weten aan te passen.
Nieuwe gewassen komen erbijna niet meer bijomdat allerlei voedselveiligheidsregels dit steedsminder mogelijk maken. Erworden tegenwoordig veel eerder
allerlei voedselveiligheidsvragen gesteld die inhet verleden impliciet op een
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natuurlijke manierbeantwoord werden.Wijkunnen onzevoorouders dankbaar zijn
dat zijvoorzichtig maar wel nuchter waren enniet teveel doorsloegen in allerlei
regeltjes. Primairedomesticatie vindt nogwelsteedsplaatsalswenaar desiergewassenkijken waarvolkomen nieuwe sierplanten voortdurend welkom zijn, maar ook
bijvoorbeeld inChina voor deproductievankruiden dieindetraditionele Chinese
geneeswijze toegepast worden.Het verzamelen van planten inhet wild wordt steeds
meer door regels aanbanden gelegd zodat deproductie ervan meer landbouwkundig moet plaatsvinden. Daarbij moetgeselecteerd worden opvormen dieeen
meer landbouwkundige aanpak mogelijk maken.
Erzijn klassiekedomesticatie-eigenschappen dietegenwoordig ook met moderne
techniekenbeteronderzocht zijn.Eéndaarvan isde recessieve kleurmutatie van het
kafje bijrijst dat vanzwart inwit veranderd is.Dezeeigenschap wordt inbijna alle
rassen gebruikt.Modern onderzoek heeft uitgewezen dat dezemutatie het uitschakelen vanhet'Blackhuilgen4"betreft met eendeletievan22bp.Eenander bekend
voorbeeld ishetgenopchromosoom 4vanmaïsvoormeerrijigheid op demaïskolf
ende recessieve tbi (teosintebranching 1 enzym) mutatie dieapicale dominantie
veroorzaakt. Erzijn veelmeerberoemdegemuteerde domesticatie-eigenschappen
diebijvoorbeeld het fenotype vandebloemkool veroorzaken of enkelebasiseigenschappen bepalen, zoalszelfbevruchting bijtomaat.Devariatievoor domesticatie
werd inhetbeginvooral indenatuur binnen de soort gezocht engevonden. Een
anderebelangrijke domesticatie-eigenschapissmaak. Demeestewildevormen van
cultuurplanten bezittenveelmeer toxischemetabolieten dan dehuidige cultuurvormen diewijeten.Dezeveranderingen zijn allemaal hetgevolgvan selectie o.a.
opsmaak vianatuurlijke variatie.Het iszeer opmerkelijk datergeengrote vergiftigingsproblemen na deveredelingvangewassen opgetreden zijn. Het op smaak
brengen vangewassen isweltenkostegegaanvan deweerbaarheid vande plant
tegenbiotische factoren zoalsinsecten.Vaughanet al.,(2O07)gaf inzijn overzichtsartikel over domesticatie aan dat door nieuwe veredelingstechniekensuperdomesticatiemogelijk isgeworden. Enkelevoorbeelden hiervanzijn 1.introgressie
of translocatie vanresistenties uit wildesoorten.Dittypedomesticatie isgebaseerd
opkruisingmeteenandereresistentewildesoort enherhaaldeterugkruising met
devatbare cultuurplant waarbij steedsop deresistentie-eigenschap geselecteerd
wordt.Heteindresultaat iseengedomesticeerde resistentie indecultuurplant die
echtervaaknog lastvanenkelenegatieve effecten vannaburigeallelenvande wilde
soort kanhebben. Deintrogressie kaneenaanzienlijk deelvan het chromosoom
van dewildesoortbetreffen metvaak allelenvan andere genendievoor negatieve
eigenschappen coderen.Ditnoemen weinonsvak 'linkage drag'.Deveredeling
vanveelgewassen issteeds meerafhankelijk vandit soort gedomesticeerde ziekteresistenties geworden; 2.Eenanderebijzondere vorm van domesticatie isselectie
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op groeikracht ofheterosis inhybride rassen diealeerder genoemd zijn.Hier wordenverschillende allelen vaneenzelfde gen inverschillende ingeteelde ouderlijnen
na kruisingopcombinatiegeschiktheid vooropbrengst getest engeselecteerd.Zoals
eerder aangegeven ishet fenomeen hybride rassen indePVzeerbelangrijk geworden.Het inkruisen van resistentie uit andere soorten kan alsbijproduct ookbeter
combinerende allelen vooropbrengst meebrengen. Dus'linkage drag' isniet alleen
maar negatief;3. Eenderde vorm van domesticatie ishet creëren van nieuwe
gewassen.Demeestbekendevoorbeelden zijn denieuwegrassoort Festulolium die
voortkomt uit kruising russensoortenvan Festuca enLolium. Maarhet grootstesucces
isTriticaledat begonmet eenkruisingtussen roggeentarwe.Op dit moment wordenerwereldwijd velemiljoenen hectaresgeteeld en ishet in Europa vooral populair
inPolen.Het isnietalleeneenveevoedergewas maar steedsmeerookeen voedingsgewasen eenbasisplant voorde productie vanbiobrandstoffen. Interessant fenomeenbijditsoortnieuwe gewassen, dieallopolyploid worden genoemd, is de
gefixeerde heterosis tussen allelen van dezelfde genen vanbeide gecombineerde
soorten.Nieuwesoortshybriden spelen daarnaast ookeenzeerbelangrijke rol in de
sierteelt.4.Autopolyploidisatie.Bijgrassen,klaversensiergewassen ispolyploidisatievanhet zelfde genoom eeninteressante mogelijkheid. In dejaren50-70van de
vorigeeeuw ismbv colchicinepolyploidisatie van grassen mogelijk geworden.
Tetraploide rassen vanLolium grassen zijn de meestbekende zaadvermeerderde
gewassen diehieruit voortgekomen zijn met de interessante mogelijkheid van
interactietussen 4ipv 2allelen.Bijveelvegetatief vermeerderde bolgewassen en
Alstroemeria heeft demogelijkheid van chromosoomverdubbeling zichvia ongereduceerde gameten op eennatuurlijke wijze tijdens het veredelen voorgedaan
zonder dat deveredelaar datwist.Ikhebzelf inKeulenbijhet MaxPlanck Instituut
bijaardappel veelaanongereduceerde gameten gewerkt.Het isverheugend tezien
hoedit fenomeen inmeer recent onderzoek opgen niveau eenbetere wetenschappelijkebasiskrijgt zodat er nu veelgerichter met dit fenomeen gewerkt kan worden.
5.Inons tijdperk van genomics meto.a.genklonering isgenetische transformatie de
meestmodernevorm vangen gerichtedomesticatie geworden.Dealeerder genoemdebiotechnologiebestaat oorspronkelijk uit tweehoofdontwikkelingen nmlcelbiologieengenomicswaar latersteeds nadrukkelijker debioinformatica bijgekomen is.
Indecelbiologiezijn allerlei technieken ontwikkeld diede PVerghelpen.Dit varieert
van invitrobewaring,en invitrovermeerdering tot plant regeneratieuitblad - of
stengelexplantaten, protoplastenfusie of genetische transformatie. Bijde genetische
transformatie vaneengeïsoleerd gennaar hetgenoom van deplant speelt de grondbacterieAgrobacterium tumefacienseenbelangrijke rol.Ditpathogeen isinstaat om
enkelegenen opeennatuurlijke wijze naar deplantover tebrengen zodat deze plant
eenvoedingsplaats voor het pathogeen gaatmaken. Bijdebiotechnologie isvan deze
mogelijkheid gebruik gemaakt door dit systeem aan tepassenvoor de overdracht
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vanvoordemensgewenste genen.Indemoleculairebiologiezijn zeerveel ontwikkelingen tezien.Deontwikkeling die ikhierwilnoemen ishet sequencen (ontrafelen) vandeDNAvolgorde ingehelegenomen vanbijna allelevende organismen.
Ditbegon eenaantaljaren geleden met dievan demens diedoor president Clintonin
deUSAwereldkundig gemaakt werd.Ditheeft bijdehumanegenetica een revolutie
teweeggebracht, alswe alleen aldenken aan de herkenning van erfelijke ziekten.
Het isoleren vangenenenhet lokaliseren inhet genoomvanbelangrijke eigenschappen isookbijdeplantzeerbelangrijk geworden.Ditheeft o.a indePVgeleid tot de
mogelijkheid van'marker assistedbreeding' insteedsmeergewassen.Ditzalop niet
altelangetermijn misschien welopgevolgd of aangevuld worden door 'genome
based selection' vanwege de explosief toegenomen kennisen herkenning van
belangrijke geassocieerdeallelenwaarop direct massaal geselecteerd kan worden.
Demogelijkheid waar ik langer bijstil wilblijven staan isde domesticatie van
gekloneerdegenen inGMgewassen. Doordemoleculaire biologiezijn steeds meer
genen vanallerlei levendeorganismen voorde PVbeschikbaar gekomen.Ikwilhier
eenonderscheid maken tussen transgenen, diehun basisvinden inniet kruisbare
soorten maar vooralookbacteriën envirussen en vaak eenhybridekarakter hebben
encisgenen, dieuitbestaandenatuurlijke genenbestaan vandebekende 'breeders
genepool'.Deeerder genoemde 'biosafety' regelsvoorde PVzijn primair ontstaan
omdat ineerste instantietransgenen vanmicro-organismenbeschikbaar waren die
voorde PVeen'nieuwegenepool' vormden en daarnaast wasgentransformatie zelf
ineersteinstantieook nieuw.Later, toen deregelsalgeformuleerd waren,zijn pas
cisgenen van de plant zelf of van kruisbare soorten meer beschikbaar gekomen.
Endoor voortgaand moleculair onderzoek iskomen vast testaan dat genetische
modificatie voor planten niet nieuw ismaar dat denatuur dat allang doeten dat de
plant dusallangsequentiesvanbijv.Agrobacterium kanbezitten.Het meest bekende
voorbeeld isdeaanwezigheid vangenen uitAgrobacterium in 14tabakssoorten. Ikstel
daarom vast dat decisgenen inmijn ogen per ongeluk inderegelgeving van o.a.
richtlijn 2001/18/ECterecht gekomen zijn.Zijvoldoen helemaal niet aan de definitie
dieinde EUhiervoor gehanteerd wordt omdat hetgenen zijn dieook via normale
kruising ingebracht kunnen worden. Eengroot voordeel vangenetische modificatie
vanzulkecisgenen isdatzezonder deeerder genoemde'linkage drag' geïnserteerd
kunnen worden zodat dit veredelingsprobleem hiermee uit de weg geruimd is.
'Linkage drag' vraagt bijde normale introgressieveredeling vaak heelveel tijd.
Delaatstetijd zijn rond cisgeneseeenaantal rapporten geschreven dieheel duidelijk aangeven dat cisgeneseeven veilig isalsconventionele plantenveredeling. De
ministeries van 'Infrastructuur en Milieu' en'Economie, Landbouw en Innovatie'
moeten nu hun oordeel vellenom tekijken ofzedeconclusiesvan dezewetenschappelijke rapporten inhun politiekebeoordeling onderschrijven ofniet.Zijzullen naar
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Brusselopeenzeker moment eenduidelijk standpunt moeten innemen.In gesprekkenmetheteerst genoemde ministeriewordt nogsteedsterughoudendheid gevoeld.
Het isjammer temoeten constateren dat dit ministerie eneendeelvan depolitiek op
dit terrein onvoldoende ooghebbenvoor 'reconstructed logic7oftewel voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.Erdreigt inde EUdekeuzegemaakt teworden dat
eentheoretisch veiligheidsrisico zwaarder weegt dan het aanzienlijk kunnen verminderen van het fungicidegebruik. Voor aardappel isdat alleen alin Nederland
1500-2000tonactievestof op 157.000ha.Ditbetreft 50%vanalle gewasbeschermingsmiddelen dieinonsland elkjaargebruikt worden.Sommigebelangrijke NGO's die
voor milieubescherming opgericht zijn maken dezelfde niet logischekeuze,terwijl ze
niet aangevenwaarom eentheoretisch risicozwaarder weegt dan hetgebruik van
zoveelgewasbeschermingsmiddelen. Voormijisdat ook ethischgezien onbegrijpelijk.Demedia spelen het spelletje vaak zomeedatook deze,voor de plantenveredelingbelangrijke ontwikkeling buiten Europa dreigt te gaan plaatsvinden. Deze
cisgene producten zullen vervolgens wélweer in Europa geïmporteerd en geconsumeerd gaan worden. Het istehopen dat voldoendejongemensen met moderne
kennisopgeleid zijn en zullen gaan worden zodat dit, vooreen deel 'generatie'
gerelateerde, probleem alsnogop tijd opgelost zalworden. Het fenomeen van
cisgenesekan zelfs op straat goed uitgelegd worden zoalsde Eurobarometer van
2010laatzien (Gaskelletal.,2011).Daarin isin24landen voor appel naar acceptatie
van transgenese encisgenesegevraagd.Deconsument had inmeerderheid geen
problemen met cisgeneversproducten.Aldit soort argumenten blijken totnu toeniet
tewerken.
Deconclusierond domesticatie indePVisdat dezeopzeerveelmanieren plaatsvindt: 1.Het directselecterenvan planten uitwild populaties indenatuur.; 2.Het
combineren van allelen dietot hogeopbrengst leiden;3.Introgressie van belangrijke
eigenschappen uit andere soorten;4.Het combineren vangenomen van verschillende
soortenomtot nieuwegewassen met gefixeerde heterosistekomen;5.Het ontwikkelen vannieuwe polyploidegewassen met demogelijkheid vanmulti-allelie,en
6.genetische modificatie vangenen uitkruisbaresoorten (cisgenen) en niet-kruisbare
soorten (transgenen) zonder het probleem van'linkagedrag' maar met het probleem
vantaaieregelgeving inEuropa envoorcisgeneseonterechte regelgeving.

Eigenonderzoek metimpact
Ikhebgedurende 38jaar actief onderzoek aan verschillende veredelingsonderwerpen gedaan.Het voorbeeld dat ikvandaagnaar vorenwilhalenslaat terug op
onderzoek bijhet MaxPlanck Institut für Züchtungsforschung (MPI)inKeulen,bij
deRijksuniversiteit Groningen enbijWageningen Universiteit.Begin80-erjaren van
de vorigeeeuw werd in Groningen het GBC(Groningen Biotechnology Center)
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opgericht dat interdisciplinair onderzoek propageerde omzosneller totbiotechnologischeoplossingen tekomen.Eenbezoek aanAVEBEinFoxholbracht aanhet licht
dat erdringend behoefte was aaneen aardappel met alleen amylopectine ipv het
normale mengsel vanamylose(20%)enamylopectine (80%).Zuiver amylopectine is
voorveeltoepassingen eenbeteregrondstof danhet eerder genoemdemengsel.Deze
vraag was de aanzet tot een groot interdisciplinair project om via 2wegen tot een
amylosevrije mutant tekomen: 1.Viauitschakeling van het enzym KGZ (korrelgebonden zetmeelsynthase) door een verliesmutatie in het KGZgeneof 2.Door
uitschakeling van dit enzym mbv de RNAi/anti-sense technology. Hiervoor ishet
gekloneerde gen,coderend voor KGZ,nodigomvia transformatie tot uitschakeling
vandit gen tekomen.
1.Deeerstewegvergdegeen nieuwe technologieof regelsmaar weleen recessieve
mutatie van het KGZgen diebijeentetraploide plant alsaardappel met48chromosomen op alle4dehomologe chromosomen aanwezig moet zijn.Daarnaast is
aardappel op diploid niveau zelfincompatibel, zodat dereguliere mutatieinductie
enselectieopditploidieniveau toentecomplexwas.Daarom isgekozenom met
een 12chromosomige monohaploide plant tebeginnen en dezeinweefselkweek te
mutageniseren. Monohaploid 1-179.7322, dieikineerder onderzoek aldaargeselecteerd had, isdaarvoorbijhet MPIopgehaald. Na 2jaar onderzoek werd de mutant
86.040,die nog monohaploid bleek te zijn, geselecteerd (Jacobsen etal.,1989).
Dezeplant voldeed aan alleeisen,geen KGZactiviteit, geen KGZeiwit en alleen
amylopectine inhet zetmeel.Het heeft 2jaar geduurd voordat deze plant kruisingsnakomelingen had. Het heeft tot midden 90-erjaren geduurd voordat de
industriedemutant grootschalig isgaan gebruiken inhaar veredelingsprogramma.
Op dit moment zijn er4rassenmet amylose-vrijzetmeel dieop iooo-en hectaren
geteeld worden.Ditgebeurt inDuitsland omdat deeerste2rassen onvoldoende
basisresistenties voor de Nederlandse teelt bezaten. Rond 2008iser voor deze
eigenschap concurrentieopdemarkt gekomen met deselectievaneenamylose vrije
aardappelmutant inDuitsland dieviamoderneweg (TILLING)geselecteerd is.Het
zalwaarschijnlijk nogenkelejaren duren voordat van dit Duitsemateriaal rassen
opdemarkt komen.
2.DewegviaRNAiisveeleenvoudiger alshet KGZ-gen eenmaal gekloneerd is.Dat
isinde loopvanhet project door prof.Visser (toenmalig promovendus inGroningen)
gelukt. Hierdoor lagde weg naar 'gene silencing' open. Het voordeel van deze
benadering isdat bestaande moderne rassen ineen stap amylose vrij gemaakt
kunnen worden zonder dat ras verder teveranderen. Decruciale factor hier was
ontwikkeling van debiologischeveiligheidsregelgeving. Eénvan deeersterassenvia
dezetransformatieweg wascvApriori waarvan rond 19982500ha verbouwd werd.
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Dezetransformant istoen door Dr.Kuipers alspromovendus in Wageningen
gemaakt (Kuipersetal.,1994).Het aanvragen vaneenverlenging voor demilieuvergunning vandezeGMOplanten ishierfataal geworden. Minister Pronk gaf geen
vervolgvergurtningafwaardoor deteelt vandittransgene rasgeblokkeerd werd. Zijn
hoofdbezwaar wasdeaanwezigheid vanantibioticum resistentiegenen inde plant.
Eenpositieve'biosafety' analysehierover door RIKILTen RIVMmocht niet baten.
Ditwasheteindevandit rasondanks het feit datAVEBElaterdoor de Raad van
Stateinhetgelijk gesteld werd.Stand vanzakennu isdathetmerker-vrije amylose
vrije rasModena alenkelejarenbijdeEFSAaangemeld isomindeEUtoegelaten te
worden.Ditrasbevatgeen antibioticum resistentiegenen meer waar zoveel bezwaar
tegenwas.Het isdevraag ofdit rasop kortetermijn voor deteelt inde EUbeschikbaar zal komen.
Conclusie isdat hetonderzoek aan de aardappel met amylose-vrijzetmeel wetenschappelijk een hoge impact heeft. Het heeft dit typeonderzoek opveel anderelaboratoria geïnduceerd. Maatschappelijk heeft het GMOonderzoek aan deze aardappel
veelstof doen opwaaien. Het isfijn om tezien dat het product waar het om ging
uiteindelijk op demarkt isgekomen enzeer veelverschillende toepassingen heeft
zowel op technisch gebied alsinde voeding.

Waarom cisgenese?
Hetvolgende deel vanmijn afscheidsrede wil ikwijden aanmijn wetenschappelijke
activiteiten van de laatste7jaar.Ikben vanaf begin 90-erjaren 15jaar trouw lid
geweest van deCOGEMom deregelgeving rond deeerder genoemdeGMO'smeete
helpen ontwikkelen maar vooralook omhet ministerietehelpen adviseren bijGMO
laboratorium-, veldproef- enmarktintroductieaanvragen.Ditbetrof zowel derode,
groene alswittebiotechnologie. Derodebiotechnologie houdt zichbezigmet de
gezondheid van mensendier,dewittemet deindustriële productievan bijvoorbeeld
enzymen via micro-organismenen degroenemet cultuurplanten. Ikbenbij de
COGEMgewoon lid geweest, voorzitter van de landbouwcommissie en interimvoorzitter. Ikhebdaardoor veeloverhet fenomeen GMOmoeten nadenken. Enzag
eind 90-erjaren de toepassing van deregels indegroene biotechnologie met het
uur stroever worden. Ikzagook met dezeersnellevooruitgang vande moleculaire
biologiedat hetkloneren van genensteedseenvoudiger werd endat de beschikbaarheid van interessantegekloneerdeplantengenen voortoepassing inde plantenveredeling steeds dichterbij kwam.Ikzagookdat ereennegatieve omslag had plaatsgevonden indeacceptatievan GMOplanten.Dezenegatieve aandacht door NGO's
werd eind 90-erjaren definitief verlegd van GMOmicro-organismen naar GMO
planten. Dehoofdreden wasen ishet feit dat multinationalszichhiermeezijn gaan
bemoeien.Bijmijn vertrek uit deCOGEMwerd ikmijbewust dat eriets gebeuren
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moest omdeGMObenadering, dievoorbepaaldegewassen noodzakelijk is,in de
veredeling tochmogelijk temaken.Ditkan alleen maar alsaan debezwaren, die aan
transgeneplanten kleven,tegemoet gekomen kan worden.Ditbetekendevoor mij
omgeen antibioticum resistentiegenen entransgenen van nietkruisbare soortenof
micro-organismentegebruiken. Demanier waarop dat wélzou kunnen, nlcisgenese,
wasmedemetdehulpvan dr.Henk Schouten ende toenmalige RPF(nuCU)al
geboren.Alleen dedefinitie vaneencisgenwasvolgensmijtebreed en is intussen
aangepast (Jacobsen et al.,2007).Mijn frustratie wasdat ikdegenenvan de eerder
genoemde 'plant breeder's genepool'door de moeilijke 'biosafety' regels zag
verdwijnen inhet domein vanhetmultinationale bedrijfsleven. Populair gezegd
vond ikdat door debiotechnologieen destringenteGMOregelgeving degenen van
decultuurplant vande plantenveredelaar 'gestolen' werden.Het ismijn overtuiging
datcisgenesesamen metdemerker-vrije transformatie technologie deze belangrijke
genen weerbijdeveredelaar terugkanbrengen waarzeook thuishoren.Ikben dit
ideegaan toepassen bijhet ziekteprobleem aardappel-Phytophthora enmijn collega
Henk Schoutenbijhet probleem appel-appelschurft. Daarnaast zijn Henken ikvoor
het ideevan cisgenesegaan lobbyen.Bijaardappel zijn uiteindelijk enkele grote
projecten ontstaan omtoteen'proof of principle'voor cisgenesetekomen. Daarnaast
heeft een legaatvan het WUF(Wageningen Universiteitsfonds), dat door een
overleden artsspecifiek beschikbaar gesteld wasvoorhetbevorderen vanGMO
onderzoek, ergstimulerend gewerkt.
Watishet probleem bijaardappel? Ditgewasiszeer vatbaar voor deoomyceet
Phytophthora infestans enerwordt perjaar in Nederland 1500-2000ton fungicide
gespoten omdezeziekteop 157.000ha tebestrijden. Erwordt gemiddeld 10-15Xper
seizoen gespoten.Dekosten diehieraan verbonden zijn,zijn met arbeidskosten 150
MEuro.Alswedit afzetten tegen de800Meurodiedegeoogsteaardappels,op de
boerderij waard zijn, isdit 15%.Alswedit probleem wereldwijd bekijken dan gaat
het om 27Mha aardappels eneen schadepost van8-10miljard Euro.Deklassieke
resistentieveredeling isalheel vroeghierop ingezet zonder veelsucces.In armere
landen,waarnietgespoten kan worden, kan deopbrengst na aantasting gemakkelijk
halveren (Haverkort etal.,2008).
Het ideeom viaGMOdit probleem telijf tegaanwassnelgeboren.ViaFESgelden
(Aardgasbaten)wordt ditvoorbeeldproject, genaamd DuRPh,met eensubsidie voor
10jaarondersteund. Ditproject looptnogdoor toteind 2015en wordt geleid door
Dr.Anton Haverkort.Doorzowel aanhet pathogeen alsaan deplant tegaan werken zijn er zeer interessante resultaten verkregen. Erzijn inhet begin 200wilde
aardappelsoorten met meer dan 1000accessiesopresistentie tegenPhytophthora
infestansgescreend.Hieruit kwamen eenaantal wildesoorten naar voren die verder
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onderzocht werden opdeoverervingvanderesistentie.Planten dieeen eenvoudig
overervingspatroon teziengaven zijn verder gebruikt omvialokalisatietot'mapbased' klonering vandezeresistentiegenen tekomen.Later werden ook R-genen
geïsoleerd dieheelergopgekloneerderesistentiegenen tegenandereziekten leken
en door dezehomologieveelsnellergeïsoleerd konden worden. Eenbekend voorbeeld hiervanishetgenRpi-vnti.i dathomoloogwasmethet Tm-2 resistentiegen in
tomaat tegentomaat-mozaïkvirusdat algekloneerd was.Eenandere zeer belangrijke
waarneming wasdat hetRpi-blbiresistentiegen uit S.bulbocastanumook inS.stoloniferumenin S.papitavoorkwam metbijna eenzelfde DNAsequentieenop het eerste
oogeenzelfde resistentiespectrum.Delesdiewehieruit moeten trekken isdat het
gebruik van resistentie uit verschillende soorten nietbetekent dat dezegenen dan
ookverschillend zijn.Zonder dezemoleculairekenniszou deklassieke resistentieveredeling ditnietweten enineentelaat stadium,nlop rasniveau,pastot deze
onaangename ontdekking komen.Intussen zijnermeer dan 24R-genen gekloneerd
die innegen clusters inhet aardappelgenoom gelokaliseerd zijn. Hier zitten een
aantal genen tussen dieeenbreed spectrum aan resistentie tegen het pathogeen
geven. Eenanderezeerbelangrijke ontwikkeling ishetwerk aan deeerder genoemde
a-virulentiegenenvan hetpathogeen. Dehypothese isdat elkR-genéénof meerdere
a-virulentiegenen inhet pathogeen heeft endaarmeesameneen hyprsensitiviteitsreactiegeeft. Ditisgebaseerd op deberoemde 'gen om gen hypothese' van Flor
uiti94i.Het isinderdaad mogelijk geblekenbijbijna elkR-genhet desbetreffende
Avr-gen tevinden.Wathebbenwehiernu aan?Onzehypotheseisdatstapeling van
R-genen uitverschillendeR-gen clusters,incombinatiemeteengoedPhytophthora
managementsysteem, debasisvooreenmeer duurzame resistentiekan vormen.
Dezehypothese wordt inhet DURPhproject getoetst.Hetstapelen vanR-genen is
het meesteenvoudig door 2of3R-genen ineenvectortezettenendezemetAgrobacterium deplant intebrengen. Ditisintussen metmeerderebreedspectrum R-genen
gebeurd. Hoekunnen wedebiologischewerking van 3breedspectrum R-genen
tegelijk aantonen? Datbleek indepraktijk mogelijk door debijbehorende.Aur-genen
alsindicator indeplant tegebruiken.Hiermee konvastgesteld worden dat inhet
gevalvanstapelingvan3,breedspectrum, R-genen dezealtijd actief warenengeen
'silencing' problemen optraden. Daarnaast zijn dezeplanten opbladniveau eninhet
veld opde resistentiegetoetst enerwerd ophet loof eenzwart-wit resistentiereactie
gevonden. Eennieuwgegeven isdat R-genen dievaak geen resistentie inde knol
gevenna transformatie somsminder vatbaar zijn.Detransformatieproeven zijn
door PhDstudent SuxianZhu totnu toemethet selectiegen nptllgedaan zodat via
selectieop antibioticumresistentie transformanten verkregen werden.Delaatste stap
om totcisgenesetekomenisdat alleen R-genenzonder selectiemerker in de plant
gebracht moeten worden om aan allecriteria van cisgenesetekunnen voldoen.
Ditmerkervrijetransformatieonderzoek verloopt ookvoorspoedig.Ditvergt hard
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werken omdat viaPCRreacties,ipvantibioticum resistentie,naar spontane transformanten gezocht moet worden. Ineenrangevan0.5-3%v a n de geregenereerde
planten lukt dit.Ditpercentage isergafhankelijk vanhet rasdat voor transformatie
gebruikt wordt. Deconclusie isdat weheeldicht tegen het 'proof of principle'
aanzitten.Erzijn alvoldoende R-genen gekloneerd dieinzo'n stapeling gebruikt
kunnen worden.Meer R-genen zijn echternodigomook inde toekomst voldoende
keuste hebben.

Perspectief
Wat isnu een interessant perspectief? Door de frites en chips industrie worden
wereldwijd regelmatig nog oude enzeer vatbare rassen zoalsBintje en Russet
Burbank opgroteschaalgeteeld. Ditgaatvaak gepaard met deinzet vanveelbestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora. Dezekunnen nu in 1 stapveranderd worden
inPhytophthoraresistente Bintje-plus en Russet Burbank-plusrassen.Hiermee kan
op zeer kortetermijn wereldwijd zeer grotemilieuwinst geboekt worden.In mijn
ogen zijn zulkecisgenerassen geenGMOplanten omdat ze,onder bepaalde voorwaarden, niet aande EU-definitie voor GMOplanten voldoen.Daarnaast heeft een
EU-onderzoekscommissie die zichmet nieuwe technieken bezig houdt in grote
meerderheid hieropdezelfde manier zichoveruitgelaten. Erkenning vandit feit
brengt resistentie van dit typevatbare rassen sneldichterbij.Ditgeldt ook voor het
EFSArapport dat recent over cisgenesegeschreven iswaarin gezegd wordt dat
cisgeneseeven veilig isalsde normale plantenveredeling (Anonymous.2012).

Nieuwste stap in de klassieke plantenveredeling
Mendeliaanse Genetica
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Waarkiezen we voor?
Kiezen wevooreentheoretisch risico,zoalssommige NGO'sen ministeries tot nu
toedoen of voor het gezonde verstand en tegen het gebruik van teveel bestrijdingsmiddelen? Ikhoop hier vooral mensen onder het gehoor tehebben die nog steeds
nuchtere Nederlanders zijn ennietklakkeloos geloven wat rond GMO's door o.a.
NGO'sbeweerd wordt.Het isinteressant vast testellen dat inhet verleden een
christelijk politieke partij (RPF)duidelijk onderscheid heeft durven maken tussen
wat voor henethisch wél en niét aanvaardbaar iszonder hiermee het kind met het
badwater wegtegooien.Ditvoorbeeld dient navolging door anderen inde politiek
maar vooral ook door NGO's.

Toekomst van dePlantenveredeling in Nederland
Almet alkan ik concluderen dat dePVinNederland nog steedseenzeer goede
basisheeft. Ermoeten enkeleproblemen opgelost worden om dit indetoekomst ook
zotehouden:1.Voldoendegoedemensen opleiden op alleniveaus 2.De problemen
tussen het KRen IPmoeten opgelost worden op eenmanier dat 'open innovatie'
inditvakgebied gehandhaafd kanblijven. Ditisvan grootbelang om ook in de
toekomst de noodzakelijke opbrengstgroei tekunnen realiseren.Allerleijuridische
beschermingskunstjes moeten dit niet tegenwerken; 3.Deregelgeving isook in
onsvakgebied opeenaantal fronten veeltever doorgeschoten. Ditmoetweer tot
normale proporties teruggebracht worden en'reconstructed logic7oftewel voortschrijdend inzichtmoet hierbij leidend zijn.

De toekomst van hetwetenschappelijk onderzoek in de
Plantenveredeling
Deplantenveredeling heeft zowel indeontwikkelde alsinminder ontwikkelde
landen eenbelangrijke taak om denoodzakelijke opbrengstverhogingen te kunnen
realiseren dienodigzijn om in2050ook allemensen tekunnen voeden.Alswe naar
de huidigeopbrengstniveaus kijken dan komen dezein deontwikkelde landen
steedsmeer indebuurt van het maximaal haalbare.Demoderne moleculaire
veredelings-en selectiemethoden zullenhier dus nodigzijn omsteedsdichter bij
het maximum tekomen.Daarnaast ishet vanbelang omdetheoretisch maximaal
haalbareopbrengsten naarbovenbijtestellen.Hiervoor isveel fundamenteel
onderzoek nodig ombijvoorbeeld deefficiëntie van fotosynthese van planten te
optimaliseren. Hierkangrotewinst geboekt worden.Het iszeker datbijdit soort
operatiesGMOeenbelangrijk hulpmiddel zalmoeten zijn.Omtotdeze doelstelling
tekomen ishet gewenst dat alletechnologieën daarbij ingezet kunnen worden.
Het voorbeeld hoehet nietmoet gebeuren ishierboven met deGMO regelgeving
aangegeven. Dezeisonvoldoende gebaseerd opwetenschappelijke kennis terwijl
vanupdating opbasisvan nieuwewetenschappelijke inzichten geen sprakeis.
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Indeminder ontwikkelde landen ishetgattussen demaximaal haalbare opbrengst
en deactueleopbrengst erggroot.Hierkan met dehuidige veredelingstechnieken op
kortetermijn zeerveelwinst geboekt worden.Het isdan ookzaak dat er voldoende
mensen opgeleid worden diede klassiekeveredeling voldoendebeheersen maar
tegelijkertijd ook ooghebben voor nieuwe ontwikkelingen om de gemakkelijk
implementeerbare moderne mogelijkheden niet te missen

Mijn functioneren bijWageningenUR
Terugkijkend, hebikeenzeervruchtbare tijd inWageningen achterde rug.Mijn
carrièrebegon,direct nahet afstuderen, inKeulenbijhet MaxPlanck Instituut voor
Pflanzenzüchtung enikbenopmijn hoogleraarschapdoorProf Feenstra in Groningen
bijdeRijksuniversiteit Groningen goed voorbereid.Debeginjaren inWageningen
warenuitdagend methetopzettenvandenoodzakelijke laboratoria.Tot2002hebik
mijprimair met studenten via collegesenafstudeervakken beziggehouden.Later is
dat door andere functies erhelaasveelminder vangekomen. Erstaat tegenover dat
ermeer dan70promovendi bijmijgepromoveerd zijn.Het onderzoekselement heb
ikbijmijn andere functies nooit losgelaten.Eind 80-erjaren,vlakna mijn aantreden
alshoogleraar, kwam professor de Haan van deVoorlopigeCommissie Genetische
Modificatie (VCOGEM)vragen of ikcommissielid wildeworden. Ikheb eerst
geweigerd omdat ikgeenzinhad mijzelf teadviseren.Door duidelijke gedragsregels
af tespreken heb ikdat tochgedurende 15jaargedaan.Begin90-erjaren kwam bij
mijook hetverzoekom eenonderzoekschool indePlantenwetenschappen op te
zettenwaarin promovendi meergestructureerd opgeleid konden worden.ExperimentelePlantenwetenschappen wasinWageningen deeersteonderzoekschool die
gelijk ook interuniversitair werd, samen met de Radboud universiteit in Nijmegen,
UvA,VU,RULen deuniversiteit van Utrecht.Ditheeft inhet begin veel energie
gevraagd.Ikbenblijtezien dat mijn opvolgers Prof de Witen daarna Prof Bisseling
er eentoponderzoekschool vangemaakt hebben. Ikben tweeperiodes lidvan de
Raad voor het Kwekersrecht geweest.Men vroegmijvooralommijn GMOexpertise
intebrengen enommijn universitaire onafhankelijkheid. DeGMOinbreng is,zoals
inmijnbetoog duidelijk isgeworden,ernooit vangekomen.Maarvan het commissiewerk bijdeRaad voorhet Kwekersrecht heb ikveelgeleerd enveeldieper inzicht
inhet KRgekregen.Ikwasgevraagd om grotefinanciële problemen bijdesector
Plantenwetenschappen tehelpenoplossen. Eenaantaljarenben ikdirecteur van het
departement Plantenwetenschappen geweest.Sinds dietijd weet ikwat reorganiseren isendatjealtijd mensen recht indeogen moet kunnen blijven kijken. Dit werd
directgevolgd door defunctie vandirecteur Wetenschap indegrote Kenniseenheid
Plant.Naeenaantaljaren werd deze functie opgeheven en heb ikdaarna een vrijere
rolgekregen meto.a.alsgevolghet onderzoek aan cisgeneseenhet maatschappelijk
aan de orde stellen van dit onderwerp. Sinds dietijd ben ikook regelmatig brief-
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schrijver naar deverschillendeministersen staatsecretarissen vanVROM,het latere
Infrastructuur enMilieu+ministeria van Infrastructuur enMilieu,geworden om dit
onderwerp onder deaandacht tebrengen enopde agenda tehouden.Ikben daarom
ook nog steedslidvan de werkgroep waarinwijstrategisch met dit onderwerp bezig
zijn.Totvorigjaarben ikook bijna 5jaaréén van de wetenschappelijk directeuren
vanTransforum geweest. Ditwaseenzeer interessanteexercitieonder debezielende
leiding van Dr.Henk van Latesteijn. Transforum moest innovatie inde agrarische
sector stimuleren en heeft dat met zeer veel enthousiasme en inzet gedaan. Ik heb
inmijn rol alsdirecteur van eendeelgebied bijTransforum veelaan'innovatieen
inventies'gewerkt.Ditwaseen zeer aansprekend deelgebied dat goed aansloot bij
mijn belangstelling. Op verzoek van Ria Beckers,Groen Links,ben ikeenflink
aantal jaren voorzitter van het Overlegorgaan Biologische Regelgeving (OBR)
geweestomderegelgeving indeBiologischeLandbouw tehelpen implementeren.
Ikwasmetmijn GMOachtergrond blijkbaar voldoende onafhankelijk. In dit overlegorgaan zijn een aantal zeer interessante adviezen uitgebracht en door het toenmalig
LNVovergenomen. Wehebben dit overlegorgaan vorigjaaropgeheven omdat het
zijn functie opdat moment vervuld had. Eenfunctie dieikeind ditjaargabeëindigen isdievanpenningmeester vanMibiton.Dit iseen zeerbijzonder investeringsfonds inonderzoeksapparatuur met een'revolving7karakter.Het ishet eerste
revolving-fonds dat ookechtzijn naam eeraan doet.Inde 18jaarvanzijn bestaan
hebben wijtotnu toeongeveer 70-groteenkleineinvesteringen gedaan die bijna
altijd weerterugbetaald werden.Het betrof hierondernemende onderzoekers/
hoogleraren tehelpenbijhun prilleondernemerschap, maar ookzeerjonge bedrijven
diedoor demoeilijke beginfase heen moesten. Eenandere daad dieikhier bespreken
wilishet initiatief omeenbijzondere leerstoel Biologische Plantenveredeling op te
richten.Dithad in deWageningse omgeving veel voeten inde aarde.Deeerste
ronde isdoor de leerstoel Plantenveredeling uit eenbijzonder fonds betaald, maar
de tweede ronde uit het (biologisch) veld zelf.Prof.Lammerts van Bueren bleek
hiervoor dejuistepersoon tezijn dieopveleplaatsen hiervoor geprezen wordt. Zij
isdegene diehet fenomeen vanbiologisch zaad heeft helpen aanslingeren. Dit heeft
nieuwe milieu vriendelijke technieken opgeleverd dienu ookbijdebehandeling van
niet-biologischzaad toegepast worden. Delaatstejarenben ikookbeziggeweest op
verzoek van de provincie Limburg innovatiecafe's teorganiseren.Ditsloot duidelijk
aanbijmijn eerderefunctie van directeur van dekenniseenheid Plant.DeAgroFood
Community (AFC)diehierbij het vehikel washeeft ook gestimuleerd om de Floriade
naar Venloen omstreken te halen.Ikwaardeer de inbreng van Rinusvan de Waard,
Hans CauboenTonCornelissen enhet dagelijksbestuur met destuurgroep zeer.
Ditheeft geleid toteengroot aantal zeer inspirerende café-bijeenkomsten die voor
meerderebedrijven interessante positievegevolgen hadden.
Eenandereactiviteit dieikbespreken moet ismijn contactmet China.Dezeiszeer
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vruchtbaar geweest.Hetbegonmeteensandwichbeurs voorDr.QuDongYu,diein
Wageningen gepromoveerd is.Opverzoek vanProf.ZhuDewei,VicePresidentvan
deChineseAcademy ofAgricultural Science(CAAS),hebikveel CAASinstituten
ingeheelChinabezochtomadvies tegeven.Dewaarneming eind 90-erjarendat
Chineseonderzoekers nahunWageningse opleiding vaak niet terug gingen maar
doorreisden naarandere landenbracht mijophetideeeenPhD opleidingsprogrammatestarten metstarteneindpunt inChina.Hetideevaneen'double degree'was
geboren maarbleek aanbeidekantenopdatmoment niet eenvoudig uitvoerbaarte
zijn.Jekunt metditsoort ontwikkelingen ooktevroeg zijn enmeer alsaandrager
vanhetidee fungeren. Dr.Guusje Bonnema heeft mijgeholpenomdit programma
goed telaten verlopen.Erzijn inditprogramma 13PhDstudenten gepromoveerd.
Demeestemeteen'doubledegree' vanzowelWUalsCAAS.Uitdezeactiviteitis
eenbelangrijk project voor Dr.Guusje Bonnema ontstaan datinpotentie 15jaar door
KNAWenMOSTgefinancierd kanworden.Doorhetkloneringswerk vanresistentiegenen tegen Phytophthoramethetresistentiegen R3aheeft Prof.Sanwen Huangaan
debasisgestaanvanhetaardappel-Phyfopfif/iora programma waar ikuover verteld
heb.Delaatste2jaarheeft desamenwerking metProf.Sanwen Huang,Dr.QiaoWu
enCAASmeerdere Naturepublicatiesopgeleverd waarin PVinmeerdereofmindere
matebetrokken was.
Eenlaatstebijzonderheid diegemeld moet worden ishetfenomeen vandelegaten.
Ikhebhetgeluk mogen proevenommijn onderzoek enonderwijs ondersteund te
krijgen door3legaten.Ditheeft mijeenbijzonder gevoel gegeven.HetWageningen
Universiteitsfonds (WUF)speeldehierineenbelangrijke rolwaarvoor ikhetWUF
zeererkentelijkben

Dank
Dusalmetalismijn tijd inWageningen vruchtbaar geweest waarvoor ikheelveel
mensen zeer dankbaar ben.Hetistebetreuren datprof.Hermsen,éénvanmijn
primaire leermeesters,recent zeeronverwacht overleden is.Ikheb altijd vanzijn zeer
goed voorbereide collegesgenoten.Hetzelfde geldtvoor Prof.Parlevliet, Dr.van
Harten, Dr.Zeven,Dr.BosenDr.vanMarrewijk. Mijn opleiding waszogoed datik
alvóórmijn afstuderen metgemakhetMaxPlanck Institut für Züchtungsforschung
inKeulen instroomde.Detoenmalige directeur Professor Straubheeft het mogelijk
gemaakt datikopmijn project aandeFriedrichWilhelm Universiteit inBonn,bij
Prof.Werner Nitzsche,mocht promoveren. Zoalseerder aangegeven hebikin
Groningen veelvanprof.Feenstra geleerd.Will,jijhebt mijgeleerd hoe belangrijk
mutaties inwetenschappelijk maarooktoegepast genetischonderzoek kunnen zijn.
Eenbijzondere plaatsinmijn hart heeft AVEBEgekregen metzijnjarenlange steun
voorhetzetmeel-enPhytophthoraonderzoek, waarbij Dr.Peter Bruinenberg,Dr. Nick
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deVettenen Ir.Paul Heeres de primaire contactpersonen waren. Bijde vakgroep
moet ikvooral Prof.Visser noemen die eerst mijeen aantal jaren goed vervangen
heeft enmijlateropvolgde.Na mijn managementjaren gaf hijmijdegelegenheid om
dewetenschap weer optepakken. Bijdeonderzoekschool EPWheb ikheelveel
kunnen steunen op Ir.Wim de Leijster en BertvanAmersfoort. Tijdens mijn
directeurschap van het Departement Plantenwetenschappen ben ikbijgestaan door
een groepzeer gemotiveerde mensen enbijdekenniseenheid Plant hebben weeen
geweldigsecretariaat gehad waarikmetveelplezier aanterug denk.Iknoem hierbij
IlseClaasseninhetbijzonder. Ditgeldt ookvoor het secretariaat van Plantenveredelingwaarvan ikAnnie.Letty,NicoleenJannekewilnoemen.Delaatste onderzoekjarenwaren zeer prettig inde groepvan Dr.Edwin vander Vossenenna zijn vertrek
indievan Dr.Yuling Baimet Dr.VivianneVleeshouwers en later Dr.Jack van der
Vossenen de velepromovendi en MScstudenten. Daarnaast dank ik allemensen
die ikhierniet genoemd heb.
Echter, zonder eengoede thuisbasis was dit allesniet mogelijk geweest. Erwas
onvoorwaardelijke steun vanAncor,mijn vrouw, maarook van Didy enMartijn en
van EvertJan.Ancor, het iseen wonder dat wijna jouw levensbedreigende ziekte
nogsteeds samen zijn en dat misschien nogeentijdje mogen blijven.
Ikheb gezegd.
14 juni, 2012

EvertJacobsen
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'Plantenveredeling omvat alle menselijke activiteiten om tot
verbeterde rassen te komen. Domesticatie is hierbij cruciaal
die in elke tijdsperiode andere activiteiten omvat. Recente
en toekomstige ontwikkelingen hebben betrekking op de
moderne biotechnologie, ingewikkeld toegepaste regelgeving
en bescherming van het ras via kwekersrecht maar ook
patentrecht. Recente ontwikkelingen rond cisgenese, waarbij
genen van de "breeders' gene pool" gebruikt worden en voor
de klassieke plantenveredeling cruciaal zijn, zullen aan de
hand van het oplossen van het Phytophthora probleem bij
aardappel besproken worden.'
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