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geblevenbrievenover problemenmet de zoetstofAspartaaml
OnbeantwooÍd

MÍne heren,
Op 7 oktobeÍjl. stuuÍdeik u een briefmet ontzettendveel gegevensover de kunslmatigezoetslof
asparlaam.U kÍeegvan mÍ een dik pek informaliewearinnietde eerstede bege t/vetenschappers
uil Amerika hun standpuntuiteenzetlenover de enormegevaren die verbondenzÍn aan het
langduÍiggebruikven aspartaam.
De firma Monsanto,de Íabrikantvan asparlaam,heen in MevÍouwEricaTerpstraeen welwillende
bondgenootgevondenbij de intÍoductievan de door deze fiÍma Genetisch€gemanipuleeíde
producten.Monsentowerd mel open armendoorde NederlaÍdseregeringverwelkorÍÍt,
bí monde
van MevrouwEÍica Terpstra,als een van de eeÍstelandenin Europadie de genetischgemanipuleeÍdesojabonentoeliet.Dat hieót de weg voor Monsantonaar Europewerd geëffendvoor de
intÍoductievan hun produdenin de andereEGlandentrverdvoor het gemak maaÍ even buiten
gelaten.
beschouwing
Op 17 decemberstuurdeik u een heÍinneringbetreffende
mijn briefdd.7 okobeÍ.
Helaas heb ik moetenconslaterendat u niei de moeite hebt willen nemenop beide brievente
reageÍen" De reden hiervooÍ lÍkt me niet overeenle kom€n met hel open kaÍaktervan de
Socialiíischê PaÍtij. Ofi,relu moeteen gegronderedenhebbenom ingezetenen
van Neder'land,
die problemenonderuw ogenbrengenvolkomentê negeren.Dat dit verrevan fatsoenlljkis behoef
ik u niet te veÍtellen.Te zijner tifil, wanneerhet gevaarvan het gebruikvan aspaÍtaamvolledig
onderkendzal woÍdenzal dat zijn zonderdat de SP daaÍdeelaan heeftgehad,helaas.
lk hoopecnternietdat u verontrustebuÍgeÍsaltijdmet hun pmblemenin de kou zull latenstasn.lk
moet echter het eÍgste vrezen. OÍ is het zo dat alleen die zaken volíedigeaandechtkrijgen,
weeÍaande SP diÍed kiezeÍsvoorde€ldenktte kunnenbehalen.
OÍ he€fide aspaÍtaamlobbyvan het grotegekl ook bij de SP toegeslagen?
Met vÍiendelÍkegroet,
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GeachleheerHaan
Bijgaand
doe ik u de kopieèn
toekomen
vande aande Socialistische
Partijgestuurde
brievend.d.
7 oktoberen 17 december1996.
Tevenshebik de bÍ de briefvan7 oKobeÍbehorende
bijlagen
eveneens
bijgevoegd.
(bewijsmaleriaal)
lk wil graagbenadrukken
dat ik in het bezitben van zeer veel documentatie
die
aangeeftdat de goedkeuring
van de zoetstofaspartaamin Amerikanogsteedsals ze€romstreden
moet worden gezien. HieÍoÍÉer bevindenzich kopieënvan de originelehoorzittingenvan de
die de
Senaaten zeer veel artikelenvan gerenommeerde
wetenschappers
van onderzoeken
gevarenvan aspartaamzeerduidelÍkweergeven-

lk hebtevenseen intemetberichtbijgevoegdwaarinde voorlopigeconclusiedat S€adede proeven
met espartaamnogmaalsheeftuitgevoeÍd,met onwaarschijnlUke
uitkomsten.
ZodrahiermeeroveÍ
bekendis zal ik u dit lalenweten.

Met vriendelijkegroet,
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