‘We moeten
leren omgaan
met overvloed’
Louise Fresco, expert wereldvoedselvoorziening, is door
Wageningen University geëerd met de Outstanding Alumnus
Award. De alumna met een internationale carrière bij de FAO,
nu hoogleraar in Amsterdam en distinguished professor in
Wageningen, vormt volgens de jury een inspiratiebron voor
velen. ‘Ik heb de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn.’
Tekst ALEXANDRA BRANDERHORST Fotografie Bart de Gouw

Hoe is het om de Outstanding Alumnus
Award te ontvangen?
‘Het is een prachtige bekroning, een bevestiging van mijn Wageningse wortels. Ik heb
nog steeds veel contact met collega’s en met
de Raad van Bestuur en ik geef wel eens gastcolleges. Wageningen is van een vrij kleine
marginale hogeschool uitgegroeid tot een
internationaal georiënteerde universiteit en
onderzoekscentrum, met behoud van het
toepassingsgerichte en multidisciplinaire
karakter.’
Op de middelbare school voerde u al actie
tegen hongersnood.
‘Ik zat op de Europese school in Brussel en
wilde al die rijkeluiskindertjes laten zien dat
er arme mensen waren die amper te eten hadden. Met een paar medescholieren zorgden
we ervoor dat er één dag alleen droge rijst te
eten was in de schoolkantine. Dat sloeg aan.
De volgende stap was dat ik besefte dat het
op toeval berust of je in Biafra, Nederland of
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Calcutta wordt geboren; dat geeft je de verplichting iets te doen voor de wereld. Dat is
nog steeds een leidraad in mijn leven. Maar ik
ben nooit een militante actievoerder geweest.
Ik ben iemand van de dialoog en het compromis. Zelfs tijdens mijn studie in de progressieve jaren zeventig bleef ik dat nette meisje.’
Wat zijn de belangrijkste thema’s, als het
gaat om het wereldvoedselvraagstuk?
‘Chronische honger is gekoppeld aan onderontwikkeling. Armoedebestrijding is daarbij
het allerbelangrijkst; je moet inzetten op algehele economische ontwikkeling. Bovendien
moeten we de groeiende wereldsteden straks
voldoende kunnen voeden. Ook is het zaak
duurzamer te gaan produceren. Kortom, we
moeten investeren in landbouw en innovatie.
Jarenlang is daaraan geen aandacht besteed.
Pas na de stijging van de voedselprijzen in
2008 is ook bij de politiek het inzicht ontstaan dat er investeringen nodig zijn om de
slag te maken van zelfvoorzienende naar pro-

Outstanding Alumnus
Award
Tijdens de viering van de 95e dies
natalis van Wageningen University
op 15 maart ontving Louise Fresco
de Outstanding Alumnus Award. De
jury noemt haar ‘een van de bekendste en invloedrijkste afgestudeerden in de laatste jaren’ en een
‘inspirerend voorbeeld voor studenten en onderzoekers’.
Het Wageningen Universiteits
Fonds reikt de prijs om de vier jaar
uit aan afgestudeerden die een uitzonderlijke maatschappelijke bijdrage hebben geleverd in het
Wageningse domein. Eerdere winnaars zijn schrijver Frank
Westerman, kankerwetenschapper
Floor van Leeuwen en bugman
Ruud Kleinpaste, programmamaker over insecten.
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fessionele landbouw. Ook in Nederland staan
voedsel en landbouw inmiddels prominent op
de agenda. Er is meer betrokkenheid vanuit
de samenleving met alle misverstanden die
daarbij horen, bijvoorbeeld dat biologische
landbouw altijd beter is, of dat biotechnologie
inherent gevaarlijk is.’
Bent u een rolmodel voor vrouwelijke
wetenschappers?
‘Ja, misschien wel. Er zijn niet zoveel vrouwen
op dit niveau in de wetenschap en beleid. Ik
heb de verantwoordelijkheid om zichtbaar te
zijn. Ik probeer jonge mensen te helpen en te
stimuleren in hun wetenschappelijke carrière.
Ik hoef mezelf nu ook niet meer te bewijzen
door een bepaald aantal wetenschappelijke
artikelen per jaar te produceren, dus ik heb de
vrijheid om dienstbaarder te zijn.’
Bent u idealistisch, realistisch of beide?
‘Ik streef wel naar een ideaal, namelijk een
wereld zonder honger en armoede. Door de
jaren heen word je wel realistischer over wat
ervoor nodig is om dat te bereiken, maar ik
ben optimistisch gebleven. We kunnen van
onze fouten en van elkaar leren. Kijk bijvoorbeeld hoeveel minder auto-ongelukken
er zijn dan 25 jaar geleden, dankzij een
combinatie van techniek en gedrag. Auto’s
zijn veiliger, we rijden voorzichtiger en hebben betere wetgeving. Hetzelfde geldt voor
voedsel. Kijk eens hoe goed we gevoed zijn
in Nederland en hoeveel keuze we hebben,
na tienduizenden jaren van voedselschaarste.
Nu moeten we leren omgaan met overvloed.
Dat is de grootste uitdaging die er momenteel is.’ W
Info: www.louiseofresco.com

Louise Fresco
1952 Geboren in Meppel, opgegroeid in Brussel
1970	Studie Agrarische sociologie van de niet-westerse
gebieden, bijvak Tropische plantenteelt
1986 Promotie cum laude Tropische plantenteelt
1990 Hoogleraar Plantaardige productiesystemen in Wageningen
1997 Director of Research, landbouwdepartement FAO
1999 Assistant Director-General landbouw FAO
2006 Universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling in
internationaal perspectief, Universiteit van Amsterdam
2012 Verschijning boek Hamburgers in het Paradijs
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