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Samenvatting 
 
Het herontwerpen van de genomica – het reconstrueren van samenlevingen: 
lokale duurzame biotechnologische ontwikkelingen 
 
 
De genomica is een geesteskind van de huidige hoogtechnologische, kennis intensieve wijze van 
productie van de Westerse economieën. Het is niet verbazingwekkend dat het 
ontwikkelingsverloop van biotechnologie in het algemeen en van de genomica in het bijzonder 
gestuurd wordt door het agrarische bedrijfsleven en publieke onderzoeksinstellingen die vooral 
gevestigd zijn in de Westerse wereld, en met name georiënteerd zijn op de commerciële 
landbouw. Het merendeel van de kleinschalige en arme boeren wordt hierdoor buitengesloten van 
dit specifieke ontwikkelingsverloop. Dit type ontwikkeling is in dit proefschrift betiteld als 
deterritorializing (Hoofdstuk 1). Het is ‘deterritorializing’ in zoverre dat het de lokale mensen en 
hun sociaal-politieke structuren uitsluit van de biotechnologische besluitvorming. In de rurale 
Derde Wereld, die het verste afstaat van de techno-economische machtscentra, betekent dit dat 
kleinschalige arme boeren, non gouvernementele organisaties en lokale onderzoekers weinig of 
geen mogelijkheden hebben om hun stem te laten horen binnen wetenschappelijke en 
technologische onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen die juist hen, meer dan wie dan ook 
zouden kunnen beïnvloeden. Als gevolg hiervan, wanneer genomica wordt gepresenteerd als een 
technologie die ontwikkeling zou kunnen bevorderen, is veelal een directe technologie transfer 
benadering voorgesteld om deze doelstelling te bereiken. 

Tegen deze achtergrond is in dit onderzoek gezocht naar alternatieve, territoriale 
trajecten voor de ontwikkeling van biotechnologieën die zijn gericht op het versterken van 
kleinschalige boeren systemen en op de versterking (‘empowerment’) van lokale groepen binnen 
biotechnologische systemen. Deze territoriale alternatieven zijn gedefinieerd met het concept 
lokale duurzame biotechnologische ontwikkelingen. Lokale duurzame biotechnologische 
ontwikkeling is gedefinieerd als een type ontwikkeling die gebaseerd is op de her-constructie van 
biotechnologieën vooral (maar niet exclusief) door en voor lokale actoren, en die agrarische 
boeren systemen versterkt en de positie versterkt (‘empower’) van boeren, non gouvernementele 
organisaties en lokale onderzoekers binnen de biotechnologische structuren. 
 Lokale duurzame biotechnologische ontwikkeling wordt omschreven (in Hoofdstuk 2) als 
bestaande uit twee kernelementen – (bio)technologie en territorialiteit. Technologie is hier 
gedefinieerd als een sociale structuur, een systeem gevormd door sociale en materiële elementen, 
die politiek heeft. Er is gewerkt met benaderingen van de Kritische Theorie van technologie (bijv. 
Andrew Feenberg) en vormen van constructivisme, zoals Sociale Constructie van Technologie 
(bijv. Wiebe Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch), Social Shaping of Technology (bijv. 
Donald MacKenzie en Judy Wajcman), en Actor Netwerk Theorie (bijv. Bruno Latour). Het 
theoretische referentiekader voor de politiek van biotechnologieën betreft de historische 
processen van industrialisatie (David Goodman, Bernardo Sorj, en John Wilkinson), 
verwetenschappelijking (Jan Douwe van der Ploeg), en biotechnologisatie (Guido Ruivenkamp) 
van landbouwbeoefening. Dit onderzoek suggereert dat er eerder een verscheidenheid aan 
geschikte trajecten voor (en binnen) verschillende locaties is dan dat de veronderstelling van een 
unidirectioneeel traject voor de ontwikkeling van biotechnologieën geldt. 



 Territorialiteit is gevormd door twee hoofdelementen, macht en lokaliteit. Binnen de 
context van de ontwikkeling van biotechnologie, is territorialiteit hier gedefinieerd als het 
uitoefenen van macht door lokale actoren op biotechnologische ontwikkelingen. In dit opzicht 
zijn de gebruikte conceptuele kaders: territorialiteit (Robert David Sack en Alberto Magnaghi), 
alternatieve ontwikkelingsbenaderingen (Alberto Magnaghi, Björn Hettne of John Friedmann), en 
biotechnologieën op maat (Guido Ruivenkamp). Binnen deze kaders, zijn de in dit proefschrift 
behandelde case studies gepresenteerd als illustraties van biotechnologische ontwikkelingen die 
de agrarische systemen van kleinschalige arme boeren kunnen versterken, en waarbinnen, tot op 
een bepaalde hoogte, macht uitgeoefend is door lokale actoren. 
 Het concept Lokale Duurzame Biotechnologische Ontwikkeling is gepositioneerd op het 
kruispunt tussen territorium en biotechnologie; het betreft het uitoefenen van macht door lokale 
actoren op biotechnologische ontwikkelingen. In Hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat een 
territoriale benadering van biotechnologische ontwikkelingen tenminste drie analytische 
domeinen dient te beschouwen: 
 

1. Het territoriale domein betreft de sociale dimensies van macht en lokaliteit met 
betrekking tot de ontwikkeling van biotechnologieën. Dit domein bestudeert de sociaal-
politieke dynamieken die zijn omarmd door direct belanghebbende (‘multi-stakeholder’) 
netwerken om agrarische problemen van boeren binnen een bepaald territorium het hoofd 
te bieden door biotechnologie. Het onderzoekt de horizontale aspecten (de, tot op zekere 
hoogte, niet-hiërarchische structuur) van de sociale relaties tussen de verschillende sociale 
groepen betrokken bij de biotechnologische ontwikkeling, door te kijken naar of en hoe 
(met name) boeren, non gouvernementele organisaties, en lokale onderzoekers zijn 
opgenomen in het proces. 

2. Het technologische domein analyseert de macht en de materiële dimensies van 
technologie. Het bestudeert de vereiste materiële veranderingen voor een lokaal specifieke 
(territoriale) ontwikkeling van biotechnologie. In feite, voor zover het materiële niveau 
deels een functie is van het politieke niveau (wat betreft de machtdimensie van 
technologie), is het nauw gerelateerd met het sociale niveau, de twee niveaus 
(co)construeren elkaar binnen sociaal-technologische structuren. Ze zijn hier 
gedifferentieerd en apart behandeld louter en alleen voor het gemak en de duidelijkheid 
van de analyse. 

3. Het her-territorialisatie domein richt zich op het versterken (‘empowering’) van territoria 
wat betreft biotechnologische ontwikkelingen. Het onderzoekt de positie waarop ‘lokale 
duurzame biotechnologische ontwikkelingen’ de territoria plaatst waarbinnen ze plaats 
vinden met het oog op toekomstige onderhandelingen rondom biotechnologie. Op deze 
manier, reflecteert dit domein hoe het proces van biotechnologie territorialisatie nieuwe 
sociaaltechnologische structuren genereert die de agrarische systemen van boeren en de 
positie van boeren, non gouvernementele organisaties, en lokale onderzoekers binnen 
biotechnologiche structuren versterkt. Het reflecteert ook op de nieuwe dynamieken die 
dit type ontwikkeling brengt binnen de historische context van een toenemende 
industrialisatie en biotechnologisatie van de landbouw. 

 
Er zijn veel theoretische studies die beargumenteren dat de genomica de agrarische beoefening 
van boeren zou kunnen versterken, maar er is minder onderzoek uitgevoerd naar de werkelijke 
toepassing van de genomica binnen specifieke agrarische boerensystemen. De in dit proefschrift 
beschreven studie probeert dit gat op te vullen door onderzoek te doen naar de mogelijkheden en 



uitdagingen die voortkomen uit de ontwikkeling van bepaalde biotechnologieën binnen 
specifieke agrarische boerensystemen. Drie casussen zijn in dit kader geanalyseerd. 
 
Casus 1 (Hoofdstuk 3): De territorialisatie van de productie van een Bacillus thuringiensis 
biopesticide binnen de context van kleinschalige landbouw in Andhra Pradesh, India  
 
Deze casus studie kijkt naar de ontwikkeling van biopesticides voor de behandeling van plagen in 
agrarische boerensystemen van de (half)droge districten van Mahaboobnagar en Nalgonda, in de 
staat Andhra Pradesh, India. In deze gebieden is de wonderboom (Ricinus communis) het 
voornaamste verbouwde gewas, en de wonderboom semilooper (Achea janata) een van de 
belangrijkste plagen. Het merendeel van de lokaal beschikbare chemische- en bio-pesticiden om 
het grote productieverlies van de wonderboom door de semilooper aan te pakken, zijn 
onbetaalbaar en/of ongeschikt voor de boeren. Deze casus bestudeert hoe de menselijke en 
materiële middelen van het territorium zijn gemobiliseerd om de wonderboom semilooper aan te 
pakken door gebruik te maken van biotechnologieën. Gebaseerd op lokale bacteriestammen van 
Bt (Bacillus thuringiensis) die efficiënt werken tegen de semilooper – bacteriestammen die 
bestudeerd zijn met genomica technologieën -, hebben netwerken van boeren, non 
gouvernementele organisaties, en publieke onderzoeksinstellingen een nieuw proces ontwikkeld 
om een Bt-spray te produceren tegen de plaag die rendabel is, die kleinschalige technische 
capaciteiten vereist, en die op dorpsniveau gereproduceerd kan worden. Ook is in sommige 
dorpen een gedecentraliseerd systeem van productie-units opgericht om de Bt-spray te 
produceren en te distribueren, een systeem dat ook andere biopesticiden en biomeststoffen 
fabriceert die aangepast zijn aan de lokale behoeften en capaciteiten. 
 In deze casus wordt ook gefocust op de materiële kant van het herontwerpproces van de 
productie van Bt-biopesticiden in de vorm van sprays. Bt-sprays werden gewoonlijk 
geproduceerd door een fermentatieproces in een vloeibaar medium, maar het netwerk heeft een 
nieuw productieproces ontwikkeld dat gebruik maakt van een fermentatieproces in een vast 
medium. Dit herontwerp maakt het mogelijk dat de productie van de Bt biopesticide plaats vindt 
op dorpsniveau binnen de bovengenoemde productie-units. De casus toont aan dat de sociale en 
materiële reorganisaties rondom de Bt-spray een nieuw begrip genereren, zowel van het 
territorium als ook van de ontwikkeling van biotechnologie. De biotechnologieën zijn niet langer 
ver weg ontwikkeld en in de territoria van boeren ‘geparachuteerd’, maar ze zijn ontwikkeld van 
onderop, al naar gelang de lokale perceptie van de behoeften en de waardering van geschikte 
technieken en procedures van lokale boeren en non gouvernementele organisaties, die daarbij 
instaat zijn gesteld (‘empowered’) tot het ontwikkelen van agrarische 
plaagbestrijdingstechnologieën, en daardoor ook gemachtigd worden binnen hun eigen territoria. 
 
Casus 2 (Hoofdstuk 4): De Wiphala Genomica: de territorialisatie van moleculaire markers in 
kleinschalige aardappelsystemen in de Boliviaanse Andes 
 
De tweede casus behandelt het inzetten van Moleculaire Markers (MMs) binnen de kleinschalige 
hooglandse aardappelverbouw systemen in de departementen Cochabamba en Norte de Potosí in 
de Boliviaanse Andes. In deze territoria is de rijke diversiteit aan aardappelvariëteiten van de 
boeren essentieel voor het overleven van boerenhuishoudens, want deze diversiteit wordt 
strategisch gebruikt om aardappelen te produceren binnen de sterk verschillende ecosystemen van 
de Andes hooglanden. Daarbij heeft de diversiteit aan aardappels ook een belangrijke culturele 



betekenis voor de Quechua en Aymara populaties die deze territoria bewonen. 
Ongelukkigerwijze is deze diversiteit blijkbaar terug aan het lopen. 
  Deze casus schetst twee tegenstrijdige begrippen van aardappeldiversiteit. Aan de ene 
kant wordt de aardappel biodiversiteit gezien als grondstof; de aardappelen van boeren hebben 
geen intrinsieke waarde, de waarde van (nieuwe/andere) variëteiten is gecreëerd (toegevoegd) 
door plantveredelaars binnen veredelingsprojecten. Aan de andere kant wordt biodiversiteit 
gezien als cultureel materiaal; aardappelen zijn entiteiten (eindproducten) ontwikkeld door 
boeren en hebben daarom wel een intrinsieke waarde. Het is beargumenteerd dat de ontwikkeling 
van biotechnologieën die ten doel hebben om de problemen van locale variëteiten aan te pakken, 
voordelig zou kunnen zijn vanuit zowel het territoriale perspectief op de overleving en 
versterking (empowerment) van de lokale gemeenschap alsook het globale perspectief van het in 
standhouden (en ontwikkelen) van biodiversiteit. Vandaar dat in dit hoofdstuk gesuggereerd 
wordt dat het inzetten van moleculaire markers (MMs) binnen het culturele begrip van 
biodiversiteit – de hier genoemde ‘Wiphala Genomica’ – potentieel heeft om bepaalde agrarische 
problemen van boeren aan te pakken. Daarnaast zijn enkele participatieve plantveredeling 
netwerken waargenomen die een mogelijke geschikte sociale omgeving (platform) vormen voor 
het inzetten van MMs. Deze sociale platformen zijn al bezig met het vorm geven aan de Wiphala 
Genomica. 
 Deze casus bestudeert ook de materiële aanpassingen die nodig zijn voor MMs om goed 
te kunnen functioneren binnen de Boliviaanse context. Uiteindelijk moet de analyse de huidige 
werkelijkheid beschouwen rondom hoe, als MMs ingezet worden binnen het grondstof begrip van 
diversiteit, de door boeren ontwikkelde aardappelenvariëteiten uit het territorium zijn gehaald en 
door globale netwerken zijn toegeëigend om gebruikt te worden als de basis voor 
veredelingsprogramma’s buiten het territorium, voor doeleinden die waarschijnlijk niet het 
territorium te goede komen. Echter, binnen de sociale omgeving van de Wiphala Genomica 
worden Quechua en Aymara boeren machtig, en is het behoud en de ontwikkeling van de 
genetische variëteit en productieve diversiteit van de aardappel versterkt. Bij het gebruik van 
MMs binnen een specifieke sociale en technische code kunnen de ontwikkelings capaciteiten 
binnen deze territoria versterkt worden. 
 
Casus 3 (Hoofdstuk 5): De biotechnologisatie van Jatropha voor lokale duurzame 
ontwikkelingen in Yoro, Honduras 
 
In het licht van een toenemend biobrandstoffen regime binnen de landbouw, bestudeert de derde 
casus de huidige inspanningen van lokale netwerken van boeren, NGOs, en onderzoeksinstituten 
in het departement Yoro van Honduras om een nieuwe energetische betekenis te geven aan 
Jatropha. Deze struik wordt traditioneel gebruikt voor andere doeleinden (zoals ‘levende hekken’ 
voor vee, voor zeepproductie en voor medisch gebruik). De sociaal-politieke organisatorische 
structuur – het Gota Verde netwerk – dat voor de lokale en duurzame productie en het gebruik 
van (Jatropha) biobrandstoffen is geconstrueerd wordt in dit hoofdstuk bestudeerd. 
 Deze casus onderzoekt ook het verwetenschappelijking en biotechnologisatie proces 
(doormiddel van de genomica) dat Jatropha thans ondergaat. Om deze doelstelling te bereiken, 
wordt in deze casus een globaal georiënteerd netwerk bestudeerd dat werkt met deze plant. Het 
netwerk wordt gecoördineerd vanuit Nederland en is betrokken bij samenwerkingsverbanden met 
lokale netwerken (inclusief het Hondurese Gota Verde netwerk) die zouden kunnen leiden tot en 
verbetering van de lokale productie van Jatropha. Het accent ligt op de interactie tussen deze 



twee netwerken, dus op hoe het verwetenschappelijking en biotechnologisatie proces dat 
uitgevoerd wordt met Jatropha, de lokale ontwikkelingen in Honduras kan versterken. 
 
 Hoofdstuk 6 concentreert zich op de conclusies die op grond van de casussen getrokken 
kunnen worden binnen de drie bovengenoemde analytische domeinen om het concept lokale 
duurzame biotechnologische ontwikkelingen verder te ontwikkelen. 
 
Territoriale domein 
 
Lokale duurzame biotechnologische ontwikkeling is een handeling om biotechnologieën en 
daarmee genomica te territorialiseren. Dit onderzoek beargumenteert dat het territorialiseren van 
biotechnologie inhoudt dat lokale macht op biotechnologische ontwikkelingen wordt uitgeoefend. 
In navolging van Foucault, is hier de suggestie gedaan dat macht niet ‘het bezit is van’ (zoals een 
substantie), maar dat het ‘wordt uitgeoefend op’ (zoals een dynamiek) door een bepaalde 
organisatie van sociale relaties. De reorganisatie van sociale relaties kan daarom macht binnen 
biotechnologische structuren transformeren. Ten eerste, als biotechnologieën en de genomica een 
rol gaan spelen in het versterken van de agrarische systemen van kleinschalige arme boeren, dan 
dienen de sociale structuren die deze technologieën en deze wetenschap toepassen en verder 
ontwikkelen zich te heroriënteren op de specifieke problemen die deze agrarische systemen 
beïnvloeden. Tot dusverre zijn er weinig relevante genomica ontwikkelingen op dit gebied. In de 
in dit proefschrift geanalyseerde drie casussen zien we dat, door de betrokkenheid van lokale 
actoren en agrarische systemen, netwerken niettemin sommige relevante agrarische problemen 
van boeren binnen specifieke territoria aanpakken. 
 De drie hier bestudeerde lokale biotechnologische ontwikkelingen zijn geactiveerd door 
externe financiële bronnen. Internationale financiering in agrarische biotechnologie ondersteunt 
gewoonlijk impact georiënteerde projecten in de derde wereld rondom wat gezien wordt als 
relevante globale thema’s. Hierdoor kan het lokale onderzoeksagenda’s, die gericht zijn op lokale 
specifieke problemen, hinderen. Om dit te vermijden, is beargumenteerd dat 
financieringsinstanties onderzoeksstructuren zouden moeten ondersteunen in plaats van bepaalde 
projecten. Op deze wijze zou de wetenschap een meer duurzame ontwikkeling in deze regio’s 
kunnen ondersteunen en vergemakkelijken. In de faciliteiten van de lokale onderzoeksstructuren 
kunnen nieuwe onderzoeksvragen gesteld en beantwoord worden door middel van lokaal 
specifiek onderzoek (zoals de Wiphala Genomica). Dit argument houdt verder in dat de 
onderzoeksorganisaties en beleidsmakers van lage inkomenslanden strategieën gebaseerd op 
lokale condities en problemen kunnen uitwerken, waar externe instanties hun financiering op 
zouden kunnen afstemmen. Door lokale onderzoekscapaciteiten op te bouwen en te 
decentraliseren kunnen wetenschappen en biotechnologieën groeien binnen, en versterken de 
veelheid aan al bestaande lokale agrarische systemen. In feite geldt dat alleen door een dergelijk 
gedecentraliseerd systeem de kennis van de genomica en de bijbehorende technologie op een 
goede manier vertaald kan worden naar lokale specifieke toepassingen om kleinschalige arme 
boeren ten goede te komen (in tegenstelling tot slechts één op één overgebracht te zijn en van 
weinig nut, of erger). 
 Vele wetenschappers hebben beargumenteerd dat wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen zeer context afhankelijk zijn en dat ze gevuld zijn met sociale waarden, en dat er 
daarom een behoefte bestaat om een bredere set aan actoren binnen deze ontwikkelingen te 
betrekken. Het betrekken van een bredere groep van sociale actoren bij wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen is niet alleen moreel wenselijk, maar kan ook efficiënter zijn. In 



de hier geanalyseerde casussen zien we drie netwerken met verschillende belanghebbenden 
gericht op de territorialisatie van de wetenschappelijke kennis en biotechnologieën van de 
genomica binnen kleinschalige agrarische systemen in ontwikkelingslanden. Deze netwerken 
kraken het gangbare machtsmonopolie op de genomica kennis en technologieën die uitgevoerd 
worden door formele wetenschappers in dure labs. In en met de netwerken die geanalyseerd zijn 
in dit proefschrift werken moleculaire biologen, plantveredelaars, agronomen, sociale 
wetenschappers, boeren, en mensen van NGOs samen. Verschillende soorten informatie stromen 
door deze netwerken en worden vertaald in andere soorten kennis, of in praktische 
technologische toepassingen (de lokale specifieke Bt-spray, Wiphala Genomica, en Jatropha 
biobrandstof). Gegeven dat de reguliere sociale relaties die de agro-genomica 
sociaaltechnologische systemen meestal structureren, in het algemeen hun technologische 
capaciteiten niet kunnen of niet willen richten op arme boeren en hun agrarische systemen, volgt 
dat deze – de sociale relaties –geherstructureerd dienen te worden. De drie onderzochte casussen 
schetsen alternatieve trajecten om dat te doen. Deze trajecten gaan gepaard met het erbij 
betrekken van een bredere groep sociale actoren (bijv. boeren en NGOs), en met het 
vergemakkelijken van het delen van kennis door wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen te decentraliseren en te democratiseren. 
 
Technologisch domein 
 
Macht wordt niet alleen uitgeoefend door sociale relaties, maar ook binnen apparaten. Daarom is, 
om de macht uitgeoefend over biotechnologieën te democratiseren, niet alleen een reorganisatie 
van de sociale relaties die rondom biotechnologieën georganiseerd zijn nodig, maar zijn 
eveneens enkele materiële aanpassingen nodig. Onder de in de casussen geanalyseerde materiële 
aanpassingen zijn er sommige die nodig zijn door de onverenigbaarheid tussen de vereisten voor 
de functionering van de genomica en de lokale condities. De genomica gerelateerde 
technologieën zijn meestal duur en vereisen vaak zeer gespecialiseerde vaardigheden waaraan 
regelmatig niet kan worden voldaan in laboratoria met weinig inkomsten. Beargumenteerd wordt 
dat dit soort veranderingen de territorialisatie van de genomica een onvermijdelijke stap maken 
voor zulke laboratoria, welke degene zijn die frequent de agrarische boeren systemen 
ondersteunen. Een andere manier om naar de hier behandelde materiële veranderingen te kijken 
is dat deze nodig zijn om de genomica beheersbaar te maken voor lokale actoren. Bijvoorbeeld, 
in Hoofdstuk 3 hebben we gezien dat om een Bt-spray te kunnen produceren op dorpsniveau op 
een wijze die betaalbaar, toegankelijk en uitvoerbaar is, de industriële benadering van de 
productie van Bt-sprays waarin Bt sporen vermenigvuldigd worden door een fermentatieproces in 
een vloeibaar medium is getransformeerd in een fermentatieproces in een vast medium. De 
materiële veranderingen die door het herontwerpproces veroorzaakt zijn, vergemakkelijken de 
productie van de Bt-spray op dorpsniveau. En een gedecentraliseerd systeem van productie units 
heeft een nieuwe technologische code gegenereerd, die boeren, NGOs, en lokale onderzoekers 
omvat en die effectief een belangrijke plaag aanpakt die lokale agrarische systemen teistert. 
Hoofdstuk 4 onderzoekt op vergelijkbare manier sommige materiële en slimme veranderingen die 
lokale onderzoekers in hun lab voor moleculaire biologie in Cochabamba aan het implementeren 
zijn, om de genomica te kunnen toepassen en beheersen – zoals de productie van lokale 
polymerase en ethanol, en het gebruik van conventionele koelkasten in plaats van de prijzige 
koelkasten die worden aanbevolen volgens wetenschappelijke protocollen. Dit soort 
veranderingen en aanpassingen worden verwacht bij de grote meerderheid van laboratoria voor 
moleculaire biologie met een lage economische draagkracht. 



 Wanneer het aankomt op het implementeren van hightech technologieën zoals de 
genomica binnen lage input wetenschappelijke en technologische systemen die voor arme boeren 
en hun agrarische systemen zorgen, dan wordt een combinatie van verschillende soorten van 
kennis (formele en informele) en van technologieën (high en lage technologie) nodig. Geïsoleerd 
van andere technologische systemen is de genomica nutteloos – met name voor het type van 
wetenschappelijke en technologische structuren die gewoonlijk de agrarische systemen van arme 
boeren ondersteunen. Het Bt-netwerk gepresenteerd in Hoofdstuk 3 is een fascinerend voorbeeld 
van hoe lage technologieën een vitale stap vormen om de ontwikkelingen van de genomica en de 
boerenpraktijken te verbinden. 
 Dit onderzoek betoogt dat door de complexiteit en hoge kosten die samengaan met het 
gebruik van de genomica een gecombineerde dynamiek van centralisatie en decentralisatie van 
wetenschappelijke en technologische capaciteiten nodig lijkt te zijn om de velden van arme 
boeren met de genomica laboratoria te verbinden. Binnen deze context zou bijvoorbeeld de dure 
ontwikkeling van moleculaire markers gecentraliseerd kunnen worden. Dit kan kosten besparen 
en toegang naar kant-en-klare technologieën garanderen. Echter, voor zulke centralisaties is het 
nodig dat de onderzoeksinstellingen die met de genomica werken in contact blijven met 
plantdeskundigen in de gehele wereld, om te garanderen dat de markers die ze ontwikkelen 
feitelijk relevant zijn voor specifieke gebieden en beschikbaar in lokale variëteiten die een goede 
kruisbaarheid met elite cultivars tonen. Daarentegen biedt het gedecentraliseerde systeem van Bt 
productie units in Andhra Pradesh dat wat boeren toegang garandeert tot agrarische 
technologieën en daarbij tot het uitoefenen van macht over biotechnologische ontwikkelingen. De 
decentralisatie van wetenschap en technologieën resulteert ook in laboratoria, zoals diegene in 
Cochabamba die bijvoorbeeld met moleculaire markers experimenteert en daarbij lokaal 
specifieke alternatieve biotechnologische ontwikkelingstrajecten (de Wiphala Genomics) 
voortbrengt. Het evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie met betrekking tot 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zou een nieuwe dynamiek voor hun 
territorialisatie en democratisatie kunnen genereren. 
 Het lokale specifieke herontwerp van biotechnologische codes waarbinnen een specifieke 
herrangschikking van sociale krachten is gericht op een specifieke weg naar technologie-
ontwikkeling, zou door sommigen gezien kunnen worden als een intellectuele poging om 
technologisch determinisme (impliciet in de technologische transfer benadering) door een soort 
sociaal determinisme te vervangen. Hoewel de invloed van de maatschappij op technologie 
fundamenteel is voor de hier ontwikkelde theoretische analyse, is dit niet een geïsoleerde 
dynamiek: technologieën zijn ook de uitkomst van sociale en materiële wederzijdse aanpassing. 
Niettemin kan de participatie van achtergestelde sociale belanghebbenden de resultaten 
veranderen van de worsteling om biotechnologische codes te schrijven. Als er met de potenties en 
deficiënties van de agrarische systemen van arme boeren, hun boeren, NGOs, lokale bevolking en 
onderzoekers rekening wordt gehouden en zij een stem krijgen in het besluitvormingsproces van 
de agrarische genomica, dan neemt de kans danig toe dat de genomica de agrarische 
boerensystemen zal versterken en dat deze actoren meer macht (‘empowered’) zullen krijgen 
binnen de biotechnologische structuren. 
 
Herterritorialisatie domein 
 
Kritische literatuur heeft de structurele macht die het industrialisatie en biotechnologisatie proces 
van landbouw voortbracht bestudeerd. Goodman, Sorj, en Wilkinson onderzoeken de industriële 
toe-eigening van boerenpraktijken zoals plaag of bodem management door externe instellingen, 



en een parallelle ontwikkeling van industriële substitutie van rurale producten; Van der Ploeg legt 
uit hoe door het proces van verwetenschappelijking van landbouwbeoefening, agrarische 
activiteiten en boerenarbeid in toenemende mate wordt gecontroleerd door wetenschappelijke 
kennis; en Ruivenkamp betoogt dat door deze verwetenschappelijking een proces van 
biotechnologisatie heeft plaats gevonden waarin controle op afstand wordt uitgeoefend over 
agrarische arbeid vanuit het wetenschappelijke domein door het inbrengen van politiserende 
producten. Samen hebben deze historische processen geleid tot een verlies van autonomie aan de 
kant van boeren met betrekking tot het uitoefenen van hun agrarische praktijken. 
 De inhoud van technologie, wordt hier betoogd, is in essentie niet destructief; het is eerder 
een kwestie van ontwerp en verdere implementatie binnen de maatschappij. Agrarische en 
wetenschappelijke netwerken zijn niet alleen puur ontvangers van technologieën, en daarom 
reproduceren ze niet automatisch de gecodificeerde politiek binnen het technologische ontwerp. 
De netwerken van verschillende belanghebbenden, die geanalyseerd zijn in de drie casussen, 
dagen deze structurele macht van biotechnologische ontwikkelingen op agrarische activiteiten uit 
en, tot op zekere hoogte, draaien zij die terug naar lokale duurzame ontwikkeling. De industriële 
toe-eigening van boeren activiteiten is bijvoorbeeld uitgedaagd door de zelfgeorganiseerde 
praktijken van lokale netwerken van belanghebbenden. De reorganisatie van de beschikbare 
natuurlijke en menselijke middelen in Mahaboobnagar en Nalgonda (Andhra Pradesh, India) is 
door de lokale actoren in zelfbeheer uitgevoerd. In plaats van te participeren binnen een 
technologische transferstructuur en te wachten op de volgende geparachuteerde pesticide 
technologie, hebben ze deze gemeenschappelijk en politiek uitgedaagd. De netwerken ‘kraken’ 
bestaande biotechnologische systemen en richten deze op nieuwe doelstellingen. Hun strijd 
representeert een tegengestelde tendens tot toe-eigening, en een poging om de zorg en 
communale functies van biotechnologie ontwikkeling te herontdekken – zorg voor de lokale 
agrarische problemen van boeren, en het opbouwen van nieuwe vormen van communalisme 
waarin (bio)technologieën (hun ontwikkeling) gezien en meer gebruikt worden als een 
katalysator dan als een uitdaging voor lokale ontwikkeling. 
 De controle op afstand als gevolg van de verwetenschappelijking en biotechnologisatie 
processen is enigszins teruggedraaid door een lokale specifieke macht uitgeoefend op 
biotechnologische ontwikkelingen en agrarische arbeid (territorialiteit) . De casussen van de 
Boliviaanse Andes en van het Hondurese Yoro laten zien hoe de constructie van horizontale 
globale-lokale structuren, waardoor kennis en technologieën gedeeld kunnen worden, in staat zijn 
de ontwikkeling van geschikte en efficiënte lokale specifieke biotechnologieën mogelijk te 
maken – zoals de Wiphala Genomics. De vraag naar, en de praktijken van communicatie en 
democratisatie van biotechnologieën die deze bewegingen representeren, is zodanig 
fundamenteel dat het als toetssteen kan werken voor de hier gestelde bewering over de 
polipotentie van verwetenschappelijking en biotechnologisatie processen. Deze netwerken dagen 
de rationaliteit uit waarbinnen biotechnologieën tegenwoordig zijn ontworpen. Ze genereren 
gemachtigde (empowered) sociale omgevingen voor biotechnologie ontwikkeling. Binnen en 
door deze netwerken worden de inwoners van agrarische boerensystemen ‘empowered’ motoren 
van biotechnologie en van lokale ontwikkeling. 
 Een van de betoogde wenselijke uitkomsten van lokale duurzame biotechnologische 
ontwikkelingen is die van sociale duurzaamheid. Magnaghi definieert sociale duurzaamheid als 
een grotere betrokkenheid van zwakke belanghebbenden binnen het lokale 
besluitvormingssysteem. Deze algemene definitie vertaald naar onze biotechnologische focus, 
zou kunnen betekenen dat de structuren die biotechnologische ontwikkelingen beheren, complex 
genoeg zouden moeten zijn om de participatie van zwakkere sociale belanghebbenden en hun 



behoeften te kunnen garanderen. Mechanismen zouden gecreëerd moeten worden om te 
garanderen dat de territoriale (natuurlijke en menselijke) bronnen niet geëxploiteerd worden 
door de lokaal sterkste, of externe sociale actoren, en dat deze bronnen voor lokale gelijkheid 
worden gebruikt. Een voorbeeld van een type mechanisme dat binnen lokale ontwikkelingen 
geïnstitutionaliseerd kan worden en dat de participatie van sociaal zwakke actoren kan 
garanderen wordt in de derde casus beschreven. Hier is een coöperatief bedrijf in eigendom van 
en gecontroleerd door producenten van lokale biobrandstoffen opgericht voor de verwerking en 
distributie van de producten afkomstig van de Jatropha plant en andere brandstofgewassen. Dit 
type structuren omzeilt het normale proces waarin de productie van kleinschalige boeren wordt 
gekocht door tussenpersonen en buiten het gebied wordt verwerkt en gebruikt. Omdat het 
productiebedrijf in Yoro in handen is van kleinschalige Jatropha producenten, volgt dat in het 
hier bestudeerde biotechnologisatieproces van de Jatropha door middel van genomica, de 
genomica op lokale agrarische behoeften gericht zal worden, wat een garantie inhoudt dat de 
associatie van boeren een stem zal krijgen in het beslissen over wat de belangrijkste 
gewaseigenschappen zijn. Met andere woorden, een lokale specifieke macht kan uitgeoefend 
worden op de biotechnologische ontwikkelingen (territorialiteit). 
 Technologie is een van de structuren die territoria reproduceert. Het is een andere 
politieke arena waarin de strijd van insluiting en uitsluiting zich afspeelt. Het insluiten van de 
inwoners van een lokaliteit bij de besluitvorming rondom de toekomst van dat territorium (zijn 
constante herterritorialisatie) is gecompliceerd, maar wel effectief voor het bereiken van een 
machtsevenwicht binnen veranderingsprocessen. De biotechnologische toekomsten en die van 
territoria zijn gewoonlijk gericht op het voordeel van de sociale actoren die toegang hebben tot de 
besluitvorming. Het beeld van deze toekomst wordt meer divers, fascinerend en eerlijker wanneer 
de minder machtige actoren een stem krijgen, dat wil zeggen macht. Om dit te bereiken, is een 
van de codes die belangrijke positieve uitkomsten zou kunnen leveren die van Lokale Duurzame 
Biotechnologische Ontwikkelingen. 
 


