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Geachte mevrouw, mijne heren,  

Betr.: Ingezonden brief. Reactie op artikel van CLM direkteur Wouter van der Weijden.  

Onderstaand een reactie op het artikel van de heer Wouter van der Weijden uit Bionieuws van 26 
februari 2000. Kopie van deze brief heb ik gestuurd aan de heer Wouter van der Weijden, 
Consumentenbond en Schuttelaar & Partners.  

'Als er een zinvolle toepassing is, dan zie ik over tien tot vijftien jaar zelfs de biologische landbouw 
transgene gewassen gebruiken. Als er maar goed in de gaten wordt gehouden wie er zeggenschap 
heeft over de technologie, er messcherp op de risico's wordt gelet en iedereen de veiligheidsregels 
met ijzeren discipline nakomt' Dit zegt Wouter van de Weijden directeur Centrum voor Landbouw en 
Milieu in Bionieuws 26 februari j.l. 

Het aantal condities wat van der Weijden stelt zijn niet mis te verstaan en zijn o.a. de 
basisargumenten waarop de protesten tegen biotechnologie zijn gebaseerd. Ook van der Weijden 
weet dat zijn voorwaarden niet zullen worden nageleefd laat staan kunnen worden gegarandeerd. 

 Als voorbeeld hiervan geeft hij zelf aan dat Monsanto arme zwarten heeft betaald om te 
demonstreren voor biotechnologie. In Nederland betaalde Monsanto rijke witten. Zo werd de 
coördinator Voeding en Milieu van de Consumentenbond ingeschakeld om de genetische 
gemanipuleerde soja in 1996 zo geruisloos mogelijk op de Nederlandse markt te introduceren. 
In hetzelfde jaar gaf de Consumentenbond aan de minister een positief advies tot toelating van 
de genetische gemanipuleerde sojaboon. Gelijktijdig gaf zij tegen haar eigen doelstellingen in 
toestemming tot niet- etikettering. Het gevolg hiervan is dat de consument, tot op de dag van 
vandaag, geen keuzevrijheid heeft. 

Los van de discussie over biotechnologie ligt het voor de hand, dat deze gemanipuleerde aanpak van 
introductie uiterst funest is voor de acceptatie van onwillekeurig welke nieuwe technische ontwikkeling 
dan ook.  

Hoogachtend, 
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