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OnbeantwooÍd gebleven brieven over problemen met de zoetstof Aspartaaml

MÍne heren,

Op 7 oktobeÍ jl. stuuÍde ik u een brief met ontzettend veel gegevens over de kunslmatige zoetslof
asparlaam. U kÍeeg van mÍ een dik pek informalie wearin niet de eerste de bege t/vetenschappers
uil Amerika hun standpunt uiteenzetlen over de enorme gevaren die verbonden zÍn aan het
langduÍig gebruik ven aspartaam.

De firma Monsanto, de Íabrikant van asparlaam, heen in MevÍouw Erica Terpstra een welwillende
bondgenoot gevonden bij de intÍoductie van de door deze fiÍma Genetisch€ gemanipuleeíde
producten. Monsento werd mel open armen door de NederlaÍdse regering verwelkorÍÍt, bí monde
van Mevrouw EÍica Terpstra, als een van de eeÍste landen in Europa die de genetisch gemanipu-
leeÍde sojabonen toeliet. Dat hieót de weg voor Monsanto naar Europe werd geëffend voor de
intÍoductie van hun produden in de andere EGlanden trverd voor het gemak maaÍ even buiten
beschouwing gelaten.

Op 17 december stuurde ik u een heÍinnering betreffende mijn briefdd. 7 okobeÍ.

Helaas heb ik moeten conslateren dat u niei de moeite hebt willen nemen op beide brieven te
reageÍen" De reden hiervooÍ lÍkt me niet overeen le kom€n met hel open kaÍakter van de
Socialiíischê PaÍtij. Ofi,rel u moet een gegronde reden hebben om ingezetenen van Neder'land,
die problemen onder uw ogen brengen volkomen tê negeren. Dat dit verre van fatsoenlljk is behoef
ik u niet te veÍtellen. Te zijner tifil, wanneer het gevaar van het gebruik van aspaÍtaam volledig
onderkend zal woÍden zal dat zijn zonder dat de SP daaÍ deel aan heeft gehad, helaas.

lk hoop ecnter niet dat u verontruste buÍgeÍs altijd met hun pmblemen in de kou zull laten stasn. lk
moet echter het eÍgste vrezen. OÍ is het zo dat alleen die zaken volíedige aandecht krijgen,
weeÍaan de SP diÍed kiezeÍs voorde€l denkt te kunnen behalen.
OÍ he€fi de aspaÍtaam lobby van het grote gekl ook bij de SP toegeslagen?

Met vÍiendelÍke groet,

E- Gunneueg-
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Zoetstof Asoa rtea m I

Geachle heer Haan

Bijgaand doe ik u de kopieèn toekomen van de aan de Socialistische Partij gestuurde brieven d.d.
7 oktober en 1 7 december 1996.

Tevens heb ik de bÍ de brief van 7 oKobeÍ behorende bijlagen eveneens bijgevoegd.

lk wil graag benadrukken dat ik in het bezit ben van zeer veel documentatie (bewijsmaleriaal) die
aangeeft dat de goedkeuring van de zoetstof aspartaam in Amerika nog steeds als ze€r omstreden
moet worden gezien. HieÍoÍÉer bevinden zich kopieën van de originele hoorzittingen van de
Senaat en zeer veel artikelen van gerenommeerde wetenschappers van onderzoeken die de
gevaren van aspartaam zeer duidelÍk weergeven-

lk heb tevens een intemet bericht bijgevoegd waarin de voorlopige conclusie dat S€ade de proeven
met espartaam nogmaals heeft uitgevoeÍd, met onwaarschijnlUke uitkomsten. Zodra hier meer oveÍ
bekend is zal ik u dit lalen weten.

groet,Met vriendelijke

á''l

íGrnn""rr.g.


