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Geachte
Mevrouwlheer.
Enige tijd geledenstuurdeik u een brieÍ over de gevarenvan de kunstmatige
zoetstof
aspartaam
dooroa.hetafbraakproduK
methylalcohol.
geensprakeis vaneen
U steldedoordater zulkeminimê
hoeveelheden
ontstaan,
er absuluut
gezondheidsbedreigende
situatie.
Er is geen enkelcorrectgehoudenexperiment
op langetermijngeweestop het gebiedvan
phenylketonurie.
heterozygote
Maanden
tot jaren lang piekenvan het plasmaphenylalanine
veranderen.
kan de scheikunde
van de hersenen
Onderzoekers
hebbengestelddat de stof
phenylalaninê
gecontraïndiceerd
Echter.ook bij zwangere
is bij bovengenoemdê
aafldoening.
gevolgenhebbenvoor de ongeboren
vrucht,daar
vrouwenkan dèzestof zeer onaangename
de stofphenylalanine
zeersneldoorde foetuswordtopgenomen
en daarhersenbeschadigingendoetontstaan.
Staatssecretaris
E. Terpstrastelt echterin een brief dat het gevaarvan het gebruikvan
phenylalanine
gevoeglijkbÍ patiëntenmet PKU bekendis zodat zij van dê gevarenop de
gebruikgevaren
opleveri
voor
hoogtezÍn. oaar phenylalanine
echterbÍ iedereen
bÍ langdurig
vraagik mij af oÍ er in het belangvan de Volksgezondheid
in Nederland
niet
de gezondheid,
gêvolgen
meer onderzoekdientte wordenverrichtnaareentrjdbomwaarvande afschuwelijke
zichpasovêrvelejarenzullen
openbaren.
that kills - Aspartaam
De neurochirurg
RusselBlaylockzegt in ájn boek; Exitotoxins-thetaste
gifstoffen
gevonden
veroorzaken.
die
worden
in bv. Nutrasweèt.
kan diabetes
Hij zegt dat dê
matebeschadiletterlijkneuronen
zodanig
stimuleren
dat de dooder op volgt,in verschillende
gingvan de hersenen
vormtách bÍ oplossingen
asparrtyl-phenylalaveroorzaaK.Bovendien
ninediketopiperazine
te vormen,DKPhetgeen
eenkankervennekkende
stoÍis.
circuleertzonderdat dat problemen
Dat er in onzespijsve(ering
altÍd wel wat methylalcohol
die Methanolbevattenbevatten
oplevert is een volkomennormalezaak. Voedingsstoffen
maaktdat Methanolin onze
tevenseen veel groterehoeveelheid
Ethanoldat het onmogeliik
spijsvertering
wordtopgenomen.
Dochditwasu waarschrjnlÍk
wel bekend.
een
niet meerdan logischdat de Consumentenbond
Het lijK me gezienhet bovenstaande
gaat
is
als
het
Nededandse
bevolking
die
machteloos
zekereverantwoording
heeft naar de
gekwalificeerd
wordt als volkomen
over een voedingssupplement
dat door de rijksoverheid
veilig.
vestigenop
nog evenextrauw aandacht
lk wil echtergezienhet bovenstaande
eveneens
geruisloze
gemaipuleerd
van genetisch
voedsel.In uw bad heeftu al enigemalen
toelating
gepubliceêrd.
hierover
ájn
in onzevoedselketen
vangenetische
manipulatie
De gevolgen
vanhet geruisloos
toelaten
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een natuurlijtê overziên.
Volgênsdê 'gentech'-industrie
is genetische
manipulatie
onmogelijk
vantraditionêle
vanteeltkeuze
enkruising.
Ditis echternietwaar.,
ke voortzetting
techniêkên
organismên,
een gewas, een vis oÍ een bacteriekunnenwanneerze
Gemanipulêerde
in helmilieu
eenmaal
ájn'losgelaten'
nietmeerterugte halen,
marK gegevenom
voor de Nederlandse
Staatssecretaris
E. Terpstraheeftal toestemming
genetisch
gemanipugênêtischgemanipuleerde
deze
sojabonen
toe te laten.Toevallig
komt
vande firmaMONSANTO,
leerdeso.iaboon
op de marK,in
DiezelfdeÍrma Monsanto
brachtin 1978de kunstmatige
zoetstofNutrasweet
1994 bracht MonsantorBGH op de Amêrikaanse
marld, een genetischgemanipuleêrd
gemanipuleerde
vervaardigd
bacterièn.Koeienhebben
rundergroeihormoon,
mbv. genetisch
alle
,ltonsantowrsÍ diÍ. Monsantoheeftsystematisch
450o/omeet kansop uier-ontstekingen,
vanNutra-Sweet
nadelenvan rBGHondertafelgehouden.
Hetzelfde
wat ze met de gegevens
vande genêtisch
ookwêerdoenmet de gegevens
hebbengedaanen wat ze nu waarschrjnlÍk
geïnvesteerd
gemanipuleerde
heefrhondêrden
milioenên
in dê gênoemsojaboon.
Monsanto
produlden
de
enzewillenwinstzien.
heeffverleend,
danligt de restvan
Als het eenmaal
zo ver is dat Nederland
zijntoestemming
gaandannietmeernauwgezet
de
Europaaan de voetenvande Írma Monsaíto.Rëgeringen
gevolgen
gegeven
o
vaneeneenmaal
toestemming
contróleren
schadelijke
Aan dit bedrijfheeft de Nedêrlandse
regeringbij mondevan MevrotrwTerpstrade controle
rapporten
van een
toeveÉrouwd.
in slaapgesustdoorde 'geruststellende'
over onzevoêding
gewetenloze
industrie.
lk vertrouwer op dat u vooralleconsumenten
in Nederland
op de breszultstaanen vooraan
verbodop genetische
Heteindis zoek.
bijheteisenvaneenvolledig
manipulatie.
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Onderwêrp

Ceachteheer.merrouw.
In antwoord op uw brief delen wij u het volgende mee.
Van de inhoud van uw brief en de daarbij horende bijlage hebbenwij kennis genomen.
Wij hebbenechter voorzichtig de indruk dat het hier om enige stemmingmakerij gaet.
Methylalcohol is inderdaad eenvergif. Echter, bij de spijsveÍering ontstaan zulke miniÍnalehoeveelhedcn,
éat hicr absoluutgccn sprakeis van ecn gezondheidsbedreigende
situatie.In onzespijsverteringcirculeertaltijd wel wat methylalcoholzonderdet dit
problemenoplevert.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebbengeinformeerd.
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