
PERSPECTIEF 

De synergie van 
Borst en BrÏnkhorst 

Gesprek over actuele raakvlakken 
Landbouw en Volksgezondheid 

door Marianne van der Schilden & Kees Verhaar 

E ls Borst (EB): 'Ik denk dat Land
bouwen VWS heel veel samen 
kunnen doen, en daarom is het 

ook heel leuk dat we deze specifieke porte
feuilles hebben. Maar ik kan ook veel sa
men met Roger van Boxtel doen op het ge
bied van Grotestedenbeleid. Voor zover het 
toeval is, maken we er het beste van.' 

Laurens Jan Brinkhorst (LJB): 'Ik was er 
zelfs op tegen dat wij LNV zouden krijgen. 
Daar denk ik nu anders over, mede omdat 
VWS en LNV inderdaad een aantal actuele 
thema's gemeen hebben. Beide ministeries 
werken in het spanningsveld van economie 
en maatschappij. Beide hebben hun reflec
tie op gezondheid, milieu, risico's voor de 
consument en de beoordeling hoe je met die 
risico's omgaat. Gezien de aard van de ma
terie en de raakvlakken vind ik het heel in
teressant dat wij samen optrekken, nog los 
van onze gezamenlijke D66-achtergrond. 
Werken met levend materiaal, planten, die
ren, mensen, heeft een extra dimensie 
naast de economische kant van EZ of mi
lieurandvoorwaarden van VROM.' 

Kees Verhaar (KV): 'Wat is die extra dimen
sie dan?' 

D66 levert vijf bewindslieden 
aan Paars-II. Hebben die 
D66'ers samen ook iets 

extra's, of hangen zij als los 
zand aan elkaar in een 

kabinet van individualisten? 
Op deze vraag komen we in 

deze jaargang van Idee 
geregeld terug. Dit keer in 

gesprek met Els Borst, minister 
van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, en Laurens Jan 
Brinkhorst, minister van 

Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, over de poütieke en 

inhoudelijke samenhang 
tussen volksgezondheid en 
landbouw. Een toevallige 
strategische keuze tijdens 

de kabinetsformatie? 
e----- ------e 

EB: "!\vee belangrijke bindende thema's 
zijn voeding en biotechnologie. In beide 
brede onderwerpen zijn de burgers hevig 
geïnteresseerd. Wij kunnen die twee on
derwerpen samen goed benaderen vanuit 
een typische D66-houding. Zo moet je de 
toekomst positief tegemoet treden. Tegen 
nieuwe technologische mogelijkheden 
zeggen wij ')a" maar we willen tegelijker
tijd een aantal waarden overeind houden, 
zoals keuzevrijheid voor de consument. 
Aan biotechnologie zitten ethische aspec
ten waarover D66 altijd al veel heeft na
gedacht, zoals dierenwelzijn, ingrepen in 
het genetisch apparaat van de mens, zelfs 
ingrepen in menselijke embryo's.' 

LJB: 'Er zit een geweldige synergie in de 
twee portefeuilles. En dat heeft ook poli
tieke uitstraling. Het Besluit biotechnolo
gie bij dieren is eigenlijk tot stand geko
men zonder discussie in de ministerraad, 
want VWS en LNV waren het erover 
eens. Ik denk dat het bij voedselveiligheid 
precies zo is. Als hier twee verschillende 
maatschappelijke visies hadden gezeten, 
had dat een geweldige knokpartij tussen 
LNV en VWS kunnen opleveren. Wij dra
gen gezamenlijk het kabinetsbeleid van 

LJB: 'Die extra dimensie is de complete maatschappelijke context 
van economisch functioneren in samenhang met risico, veiligheid, 
milieu en gezondheid. Dat heeft te maken met immateriële waar
den die heel erg te maken hebben met de kwaliteit van de samen
leving, wat een belangrijk thema is voor D66. De consument is ons 
uitgangspunt, en dat gaat over departementsgrenzen heen. Ik 
denk dat een VVD'er op Landbouw veel meer zou focussen op uit
sluitend economische aspecten.' 

risicobeoordeling, risicocommunicatie 
door de Europese Voedselautoriteit en risicomanagement. We 
werken ook samen op het terrein van meldingscentra. D66 zou 
graag naar één gemeenschappelijke voedselinspectie willen. 
Daarbij wordt meer verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven zelf 
gelegd: om de eigen kwaliteit te waarborgen moet men zijn eigen 
toeleveranciers controleren. Nu is het nog te vaak een kat-en
muis-spelletje met de overheid als politieagent.' 

Marianne van der Schilden is senior onderzoeker bij het l//lag in Wageningen. 
Kees Ver/war is sellior onderzoeker bij toas in Wageningen en voorzitter van de redactie 
van Idee. 
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EB: 'Het grote voordeel van onze samenwerking is dat we geen 
"territoriumprobleem" hebben. Wij gaan niet zitten kibbelen. Ik 
vind ook belangrijk dat we geen van beiden bang zijn voor nieu
wigheden, dat is de D66-toekomstgerichtheid. Mogelijke risico's 
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moeten natuurlijk worden afgegrendeld, maar het is geen ''Nooit 
genetische manipulatie met voedsel" of "Nooit iets met die bio
technologie" omdat het allemaal eng is of zo.' 

Marianne van del' Schilden (MvdS): 'Wat die angst voor nieuwig· 
heden betreft, wat doeje als die onder consumenten groeit?' 

heb ik daar alle respect voor. Dus ik vind ook consumentenvrijheid 
en etikettering heel belangrijk. Maar ik ben overtuigd van de 
noodzaak dat mensen beter moeten weten wat er aan de hand is. 
De biotechnologie is niets anders dan een gereedschapskist met 
een aantal nieuwe instrumenten, maar heel veel mensen durven 
die kist al niet eens open te doen omdat ze bang zijn dat er een 
monster van Frankenstein uit opstijgt. De onwetendheid is te 
groot en daar ligt een duidelijke opdracht voor het onderwijs. 
Opgroeiende kinderen moeten begrijpen wat er gebeurt in de 
moderne wereld om hen heen.' 

KV: 'Maar zijn we dan wellicht in het verleden te principieel 
geweest? Beschikken we in eigen land nog wel over de kennis die u 
via dat onderwijs wilt overdragen?' 

EB: '0 ja, zeker wel. Absoluut op het gebied van biotechnologie. 
Juist omdat wij op mijn vakgebied, de volksgezondheid, vrij tole
rant zijn. In veel Europese landen mag het menselijke embryo dat 
overschiet bij de reageerbuisbevruchting nooit of te nimmer voor 
enig researchdoel gebruikt worden. Bij ons - en daar heb ik voor 
geknokt en uiteindelijk ook een Kamermeerderheid voor gekregen 
- mag dat embryo in de eerste veertien dagen na de conceptie 
onder strikte voorwaarden wel voor wetenschappelijk onderzoek 
worden gebruikt. We hebben laboratoria op het gebied van geneti-

ca, we hebben wereldberoem

lJB: 'Angst wordt altijd aangepraat. 
Daartegen moet je een attitude hebben. 
Onbekendheid kun je op twee manieren 
aanpakken. Je kunt zeggen: we moeten 

Brinkhorst: 'Maar ja, je kunt 
biotechnologie of kernenergie 

de genetici - maar de over
dracht van al die geleerden 
naar het onderwijs en de 
jeugd is nog een beetje dun-

niet meer "ontontdekken"'. netjes.' 

terug naar het bekende. Maar ja, je kunt biotechnologie of kern
energie niet meer 'ontontdekken'. Je kunt ook zeggen: er zijn risi
co's aan verbonden, maar er zijn ook kansen. In mijn ogen is D66 
een partij die eerst kijkt naar kansen en daarna pas naar bedrei
gingen. Het meest vreselijke wat ik me kan voorstellen bij de bio
technologie is dat Europa het onderzoek doet naar de bedreigin
gen en Amerika naar de kansen. Dat zou een fatale taakverdeling 
zijn, want het zou betekenen dat wij met de rug naar de toekomst 
leven. Voor een deel is dat mijn persoonlijke visie. Voor mij heeft 
het automatisch met een betrekkelijke rationaliteit te maken, met 
de wens om het innovatieve karakter te zien van die technologi
sche ontwikkelingen, zonder je ogen te sluiten voor de ethische 
bezwaren of de (milieu)risico's. Van het ontwikkelen van kansen 
gaat een drijvende kracht uit die belangrijk is en blijft voor dit 
land.' 

EB: 'U had het over die achtergrond van angsten bij de consu
ment. Dat is een kwestie van voorlichting, voorlichting, voorlich
ting! Ik vind dat de mensen veel te weinig weten wat het concreet 
betekent, een genetisch gemodificeerde aardappel of gentech-soja. 
En ik vind ook dat mensen het recht hebben om te zeggen, dat je 
niet op die manier aan de natuur mag morrelen, al vind ik dat per
soonlijk wat overdreven, want volgens mij doen we al sinds de 
mens bestaat aan het kruisen van planten en dieren, en dus eigen
lijk aan biotechnologische handelingen. Het kan nu alleen alle
maal veel sneller en grootschaliger. Bovendien kun je nu ook 
oortgrenzen overschrijden, en dat is natuurlijk een fundamente

le tap. Als je het daar niet mee eens bent (en het eng vindt), dan 

[0 E E -

KV: 'Is het dan geen zaak om 
daar de onderwijsminister voor agrofood op aan te spreken?' 

LJB: 'Aan de Universiteit Wageningen wordt veel aan biotechno
logie gedaan en ik neem aan dat dit in het agrarisch beroepson
derwijs ook wordt onderwezen. Maar het gaat om het bredere mid
delbare onderwijs. Ik denk niet dat we te weinig kennis in huis 
hebben, maar dat het in het gewone onderwijs nadrukkelijker een 
plaats moet krijgen.' 

EB: 'Neem het voorbeeld van teelt van een groentesoort waarbij 
een gen is ingebracht dat resistentie tegen bepaalde bestrijdings
middelen bevordert. Dan is het gewas resistent tegen die herbici
den, en het onkruid eromheen niet. Dan kun je eenvoudig het 
onkruid wegspuiten en het tomatenplantje komt tot volle wasdom. 
Als je die informatie geeft aan een consument die geen idee heeft 
van resistentie en van zoiets als het overbrengen van een gen van 
het ene organisme naar het andere, dan helpt dat natuurlijk niets. 
Dat soort basiskennis zou ik graag op school hebben. Neem insu
line voor suikerpatiënten, die kan worden geproduceerd met de 
DNA-recombinantmethode. Dat werkt perfect, maar veel mensen 
deinzen terug voor dat moeilijke woord.' 

LJB: 'Dat voorbeeld van Els over die tomaat maakt veel mensen 
bang. Daarom mogen we wellaboratoriumproeven doen maar 
geen veldproeven, want dan zaaien die genetisch gemodificeerde 
gewassen uit en dat kan "vreselijke gevolgen" hebben. Nou, in de 
Verenigde Staten is ongeveer de helft van de maïs en de soja gene
tisch gemodificeerd en daar zijn nooit echt grote problemen 
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geweest. Als wij zeggen dat je niet op een commerciële manier 

bepaalde resultaten kunt bereiken zonder ook veldproeven te 

doen, dan zegt men dat er eerst een moratorium moet komen. Op 
die manier komen we er niet. Laten we vooral geen proeven doen, 

want stel je voor dat die goed uitpakken, dan moeten we er wel 

mee verder. Dat is een soort angsthazerij waarmee je de angst 

aanwakkert. Wij zijn bereid om zo min mogelijk risico te nemen 
(en je moet het risico ook kunnen indammen en als dat een pro

bleem is, trek je een scherpe grens), maar als je überhaupt niet 

bereid bent om veldproeven te doen, kom je nooit aan een com

merciële toepassing toe.' 

MvdS: 'U had het net over kansen en bedreigingen. Ik zou graag 
concreet van u horen wat dan de kansen voor Nederland zijn, zowel 
op het gebied van voedsel als voor medische toepassingen.' 

EB: 'In Nederland proberen we bijvoorbeeld gentherapie uit. Bij 

ziekten die het gevolg zijn van een fout in één gen, kun je probe

ren cellen te halen uit het zieke orgaan (bijvoorbeeld de longen bij 

de taaislijmziekte of de pancreas bij suikerziekte), vervolgens het 

goede gen erin te stoppen en ze dan weer terug te plaatsen. 

Daarnaar wordt in Nederland veel onderzoek gedaan en we heb

ben sterke onderzoeksgroepen op het gebied van celbiologie en 
immunologie - dus daar kunnen wij ook vondsten doen en voort

gang boeken. Dat wil ik graag toestaan. En daar is ook weinig 

ethisch bezwaar tegen. De ethische bezwaren hebben betrekking 

op gevallen waarbij 

KV: 'Terug naar het embryo, als ik dat zo mag zeggen. Het is nu al 
mogelijk om bij een vrouw die geen kinderen kan krijgen een eicel 
van iemand anders met de eigen genetische eigenschappen in te 
brengen. Dat is dus nog vóór er sprake is van een embryo. Mag 
zoiets straks in Nederland' 

EB: 'Dit is nog niet aan de orde geweest in de Kamer. Ik denk dat 

een meerderheid daar wel mee akkoord zou gaan. Persoonlijk heb 

je de ziekte gaat 

bestrijden door al in 
het embryo genen te 

veranderen, want 

dan krijg je een situ

atie dat die nieuwe 

genen ook op het 

nageslacht over-

Borst: 'U had het over angsten bij 
de consument. Dat is een kwestie 

van voorlichting, voorlichting, 
voorlichting!' 

ik er ook geen bezwaar tegen. We hebben 

de stap al gezet naar een bevruchting 

buiten het lichaam, in een buisje. En het 

is toch een mooi idee als je dan je eigen 

gaan. Nou zouje zeggen "Fijn, dan is die ziekte ook de familie uit", 

maar daartegen bestaat bezwaar. In Frankrijk is zelfs een wet die 

zegt dat ieder mens recht heeft op zijn eigen erfelijke samenstel

ling en ook het recht om die door te geven aan zijn nageslacht. Dus 
je mag wel een ziek orgaan tijdens het leven manipuleren, maar 

aan de erfelijkheid van de ziekte magje niks doen. Daar is dus een 

meerderheid van de Kamer voor een moratorium.' 

MvdS: 'Dan kom je dus bij de keuzevrijheid van het individu ter
wijl dat ongeboren individu zelf nog niet eens kan kiezen. ' 

EB: 'Ja. Mrondend wil ik nog het kankeronderzoek noemen, een 

sterke onderzoeksgroep in Nederland. Daarvoor worden ook gene

tisch gemodificeerde dieren gebruikt. Je moet geen dierproeven 

doen als er een alternatief mogelijk is. Maar als het de enige moge
lijkheid is, als zelfs een proef met een muis die genetisch wat ver

anderd is de enige mogelijkheid is, dan vind ik dat het ook moet 
kunnen. Je moet niet onnodig dieren dood maken voor de medi

sche wetenschap en ik geef jaarlijks veel geld uit voor het afschaf

fen van dierproeven. Voor cosmetica worden geen testen meer 

gedaan met dieren en ik heb zo'n idee dat dit binnen onze partij en 

onze achterban wordt gewaardeerd. Wij zijn immers ook begaan 

met dierenwelzijn en vinden niet dat je voor zieke mensen maar 

alles moet doen, ongeacht hoeveel ratten of muizen je daarvoor 

opoffert. Dat is niet des D66.' 
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genetische eigenschappen mee kunt 

geven, ook al is het met de eicel van een ander.' 

KV: 'Maar het is heel dicht bij het beeld van Frankenstein.' 

LJB: 'Je moet het beeld van Frankenstein niet gebruiken om 

angst op te roepen, zoals met "Frankensteinvoedsel". Dat is pre

cies het verschil tussen genetisch gemodificeerd en genetisch 

gemanipuleerd voedsel. Een organisatie als Greenpeace spreekt 

systematisch over genetisch gemanipuleerd voedsel. Het woord 
"gemanipuleerd" heeft een betekenis van "eigenlijk doe je dat op 

een geniepige manier, met verkeerde bedoelingen". Daarmee sug

gereer je dat degenen die niet tegen genetische modificatie zijn 
eigenlijk slecht zijn. En daar moet je heel erg mee oppassen, want 

zo kom je heel dicht bij de inquisitie. Omdat ik het niet eens ben 

met een bepaalde opvatting, ben ik nog niet slecht. Nee, de basis 
in de communicatie moet respect voor elkaar zijn, ook al zijn we 

het niet eens. Heel typerend is wat mij onlangs gebeurde op een 
manifestatie van de PvdA over voedselveiligheid. Een vragenstel

ler was teleurgesteld dat het Europees Parlement een amende

ment over het volstrekt afwijzen van genetische modificatie niet 
had overgenomen en hij verwachtte van mij als vertegenwoordiger 

van de Nederlandse regering dat ik protest zou laten horen, Maar 

dat vind ik onzin want de wetgever heeft gesproken. Ik ben demo

craat en ik respecteer dat het Europees Parlement samen met de 
Raad een standpunt heeft ingenomen. Dat vond de vragensteller 
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moreel veroordeelbaar. Dergelijke discussies moeten we mijns 

inziens in D66 zien uit te bannen. Dat leidt niet tot vruchtbare 

resultaten, maar tot verkettering.' 

EB: 'Wat ik wel reëel vind is dat je moet letten op het behoud van 

de diversiteit van gewassen en diersoorten. Bij een monocultuur 

komt er altijd een dag dat een soort uitsterft. Als je terugvalt op 
één soort graan op de hele wereld, is de volgende stap geen graan.' 

MvdS: 'Maar ik blijf zitten met de vraag wat de specifieke voorde
len zijn voor voedingsgewassen in Nederland: is er bijvoorbeeld al 
een gentech-gewas waarmee we kunnen scoren?' 

IJB: 'Je moet dat bezien in de groeiende Europese ruimte, die 

waarden heeft die afwijken van de Amerikaanse. Wij zijn bewus

ter, minder naïef. De Amerikanen zouden bijvoorbeeld zonder 

Europese druk nooit tot etikettering overgaan. In zoverre is het 

goed dat wij minder naïef omgaan met de beoordeling van risico's 

maar je moet niet doorslaan naar de andere kant. Ik pleit ervoor 

hier een klimaat te scheppen waarin kansen mogelijk zijn. Dan 

zullen wetenschappers die kansen in Europa pakken en niet naar 

Amerika emigreren. Een ongewenste ''brain drain"! Wat mij 

betreft in ons land, in Denemarken of Frankrijk, maar de 

Europese wereld van biotechnologie zal terechtkomen waar ze 

zich het prettigste voelt.' 

wat voor bereidheid om zich aan te passen. Het is een specifieke 

nichemarkt. Een hele sympathieke verbreding van de landbouw, 

maar van beperkte economische betekenis - net als agrotoerisme 
en agrarisch natuurbeheer.' 

EB: 'Het is een kwestie van vraag en aanbod. '!\vee kanten moe

ten elkaar vinden. In de zorg bestaat voor deze mensen een plaat
stekort maar we hebben wel geld voor ze vanuit de AWBZ.' 

WB: 'Er kunnen natuurlijk nog meer zorgboerderijen bij de hui
dige paar honderd komen.' 

EB: 'Dan kan de zorgverzekeraar het beschikbare bedrag voor die 

verzekerde bij de boerderij brengen.' 

WB: 'Maar het hangt wel sterk af van het soort boerderij. Leent 

het bedrijf zich ervoor? En het moet passen in de gezinssituatie. 

Dat zijn trouwens vaak vrij eenzame situaties, vanwege de 

arbeidsomstandigheden op de boerderij werken veel boeren de 

hele dag alleen. De enige andere mensen die ze zien zijn de voer

transporteur en, bij het middageten, de echtgenote. Dat is niet het 

optimale klimaat om gehandicapten zorg te geven. Het is een heel 

duidelijke situatie waarin je maatwerk moet leveren. Maar wat er 

gebeurt is heel positief.' 

Borst over zorglandbouw: ~ls ik het geld 
lever, zorgt Laurens Jan voor de boeren.' 

MvdS: 'En het is een mooi voorbeeld van onderne
merschap: ondernemers die zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden.' 

LJB: 'Zeker. Ik ben bezig met een saneringsproces 
van de intensieve varkenshouderij. Van de 3000 

bedrijven is vermoedelijk maar een klein deel 

geschikt om een zorgtaak op te pakken. Maar ik zou 

KV: 'EI' zijn nog meer onderwerpen die beide ministeries raken als 
het gaat om voedselveiligheid, maar er zijn ook andere thema's met 
mogelijke synergie. Eén daarvan komt elders in dit nummer van 
Idee (pagina 26 e.v.) aan de orde, namelijk de zorglandbouw.' 

EB: 'Ik vind dat fantastisch! Een heel goed concept. Ik heb zelf 

vroeger al gezien dat het leven op de boerderij een structuur en 

ritme heeft waarvan iets rustigs uitgaat. Natuurlijk zijn er men

sen met een bepaalde handicap die in zo'n omgeving goed kunnen 
gedijen. Ik heb ook voorbeelden gezien van psychiatrische patiën

ten, die een tussenperiode op een tuinbouwbedrijf doorbrengen 

vóórdat ze weer de echte maatschappij in gaan. Ze krijgen daar 
weer zelfvertrouwen, want ze zijn bezig met nuttige dingen. Ik 

hoor dat het de mensen goed doet. Structuur, echt werken en geen 

flauwekul. Vanuit dat gevoel kunnen ze soms de stap maken naar 
een baan. Dat is mijn kant van de zaak. Jouw kant is de boer op 

zoek naar nieuwe mogelijkheden om het bedrijf te gelde te maken.' 

lJB: 'We spreken dan over multifunctionaliteit. En het is zeker 

waar dat op 80 à 85% van de bedrijven zodanig wordt geprodu

ceerd dat niet de omgeving kan worden geboden waarin fysiek of 
geestelijk gehandicapten tot rust kunnen komen of geholpen kun

nen worden. Maar er is een zeker een niche waarin het mogelijk is 

om die economische productiefunctie te combineren met zorg voor 

"patiënten". Maar we moeten niet onderschatten wat voor menta

le instelling daarvoor nodig is van de boer (EB: en van de boerin!!), 
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het best de moeite waard vinden om dit proces in een werkgroep 

nader te bestuderen. Eén van de karakteristieken is dat boeren 
een "way of life" is. Men wil graag in die context blijven leven en 

werken. En dat geeft misschien wat extra ruimte voor de zorg
boerderij.' 

MvdS: 'Het gaat er vooral om dat die ontwikkeling er is en maat
schappelijk wordt geaccepteerd en dat er bijvoorbeeld iets gedaan 
wordt met de financiering.' 

EB: 'Het geld is beschikbaar! We hebben de persoonsgebonden 
budgetten ingevoerd dus iedere gehandicapte brengt zijn "eigen" 

geld mee. Zo zie ik ook dat het moet gebeuren. Geld mag niet meer 
de reden zijn om geen zorg te verlenen. Geld mag ook geen belem
mering meer zijn als er vraag is naar de zorgboerderij, en er is 
aanbod. Dat is misschien nog niet overal doorgedrongen.' 

WB: 'Ik noteer dat met veel plezier.' 

KV: 'Dus als zij nou het geld levert .. .' 

EB: ' ... dan hij de boeren!' 

WB: 'En dan na afloop van Paars II als ex-ministers tot rust 

komen op een zorgboerderij.' • 
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