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Geachte Mevrouwlheer.

Enige tijd geleden stuurde ik u een brieÍ over de gevaren van de kunstmatige zoetstof
aspartaam door oa. het afbraakproduK methylalcohol.
U stelde doordat er zulke minimê hoeveelheden ontstaan, er absuluut geen sprake is van een
gezondheidsbedreigende situatie.

Er is geen enkel correct gehouden experiment op lange termijn geweest op het gebied van
heterozygote phenylketonurie. Maanden tot jaren lang pieken van het plasma phenylalanine
kan de scheikunde van de hersenen veranderen. Onderzoekers hebben gesteld dat de stof
phenylalaninê gecontraïndiceerd is bij bovengenoemdê aafldoening. Echter. ook bij zwangere
vrouwen kan dèze stof zeer onaangename gevolgen hebben voor de ongeboren vrucht, daar
de stof phenylalanine zeer snel door de foetus wordt opgenomen en daar hersenbeschadigin-
gen doet ontstaan.
Staatssecretaris E. Terpstra stelt echter in een brief dat het gevaar van het gebruik van
phenylalanine gevoeglijk bÍ patiënten met PKU bekend is zodat zij van dê gevaren op de
hoogte zÍn. oaar phenylalanine echter bÍ iedereen bÍ langdurig gebruik gevaren opleveri voor
de gezondheid, vraag ik mij af oÍ er in het belang van de Volksgezondheid in Nederland niet
meer onderzoek dient te worden verricht naar een trjdbom waarvan de afschuwelijke gêvolgen
zich pas ovêr vele jaren zullen openbaren.

De neurochirurg Russel Blaylock zegt in ájn boek; Exitotoxins-thetaste that kills - Aspartaam
kan diabetes veroorzaken. Hij zegt dat dê gifstoffen die gevonden worden in bv. Nutrasweèt.
letterlijk neuronen zodanig stimuleren dat de dood er op volgt, in verschillende mate beschadi-
ging van de hersenen veroorzaaK. Bovendien vormt ách bÍ oplossingen asparrtyl- phenylala-
nine diketopiperazine te vormen, DKP hetgeen een kankervennekkende stoÍ is.

Dat er in onze spijsve(ering altÍd wel wat methylalcohol circuleert zonder dat dat problemen
oplevert is een volkomen normale zaak. Voedingsstoffen die Methanol bevatten bevatten
tevens een veel grotere hoeveelheid Ethanol dat het onmogeliik maakt dat Methanol in onze
spijsvertering wordt opgenomen. Doch dit was u waarschrjnlÍk wel bekend.

Het lijK me gezien het bovenstaande niet meer dan logisch dat de Consumentenbond een
zekere verantwoording heeft naar de Nededandse bevolking die machteloos is als het gaat
over een voedings supplement dat door de rijksoverheid gekwalificeerd wordt als volkomen
veilig.

lk wil echter gezien het bovenstaande eveneens nog even extra uw aandacht vestigen op
geruisloze toelating van genetisch gemaipuleerd voedsel. In uw bad heeft u al enige malen
hierover gepubliceêrd.

De gevolgen van het geruisloos toelaten van genetische manipulatie in onze voedselketen ájn
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onmogelijk tê overziên. Volgêns dê 'gentech'-industrie is genetische manipulatie een natuurlij-
ke voortzetting van traditionêle techniêkên van teeltkeuze en kruising. Dit is echter niet waar.,

Gemanipulêerde organismên, een gewas, een vis oÍ een bacterie kunnen wanneer ze
eenmaal ájn 'losgelaten' in hel milieu niet meer terug te halen ,

St a atssecretaris E. Terpstra heeft al toestemming voor de Nederlandse marK gegeven om
gênêtisch gemanipuleerde sojabonen toe te laten. Toevallig komt deze genetisch gemanipu-
leerde so.iaboon van de firma MONSANTO,
Diezelfde Írma Monsanto bracht in 1978 de kunstmatige zoetstof Nutrasweet op de marK, in
1994 bracht Monsanto rBGH op de Amêrikaanse marld, een genetisch gemanipuleêrd
rundergroeihormoon, vervaardigd mbv. genetisch gemanipuleerde bacterièn. Koeien hebben
450o/o meet kans op uier-ontstekingen, ,ltonsanto wrsÍ diÍ. Monsanto heeft systematisch alle
nadelen van rBGH onder tafel gehouden. Hetzelfde wat ze met de gegevens van Nutra-Sweet
hebben gedaan en wat ze nu waarschrjnlÍk ook wêer doen met de gegevens van de genêtisch
gemanipuleerde sojaboon. Monsanto heefr hondêrden milioenên geïnvesteerd in dê gênoem-
de produlden en ze willen winst zien.
Als het eenmaal zo ver is dat Nederland zijn toestemming heeff verleend, dan ligt de rest van
Europa aan de voeten van de Írma Monsaíto. Rëgeringen gaan dan niet meer nauwgezet de
schadelijke gevolgen van een eenmaal gegeven toestemming contróleren o

Aan dit bedrijf heeft de Nedêrlandse regering bij monde van Mevrotrw Terpstra de controle
over onze voêding toeveÉrouwd. in slaap gesust door de 'geruststellende' rapporten van een
gewetenloze industrie.

lk vertrouw er op dat u voor alle consumenten in Nederland op de bres zult staan en vooraan
bij het eisen van een volledig verbod op genetische manipulatie. Het eind is zoek.

Hoogachtend,

E. Gunneweg
Mission Possible NL
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Onderwêrp

Ceachte heer. merrouw.

In antwoord op uw brief delen wij u het volgende mee.

Van de inhoud van uw brief en de daarbij horende bijlage hebben wij kennis genomen.
Wij hebben echter voorzichtig de indruk dat het hier om enige stemmingmakerij gaet.

Methylalcohol is inderdaad een vergif. Echter, bij de spijsveÍering ontstaan zulke mini-
Ínale hoeveelhedcn, éat hicr absoluut gccn sprake is van ecn gezondheidsbedreigende
situatie. In onze spijsvertering circuleert altijd wel wat methylalcohol zonder det dit
problemen oplevert.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Consumentenbond

J.M. Vierstraete
Ledenservice
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