
Beste mensen, 
  
.  
Een klein verslag van de hoorzitting van gisteren: 
  
De  hoorzitting over AVEBE. We waren met 8 Gentechvrije Burgers, Micha Kuiper, Femke Roorda, de 
eerste van het Platform Gentechnologie, Stichting Vomigen, (Robert Verlinden), Els en Luc Buur uit 
Nijmegen (Burgers voor gentechvrij voedsel), Wieteke van Dort met kennis Rien Eijbersen uit Den 
Haag en Elst. Voorlezing: We kregen per mens maar een kwartier de tijd, maar we hadden de brieven 
al verdeeld van Gentechvrije Burgers die niet konden komen maar toch iets wilde meedelen). 
Langzaam kwam men erachter dat we allemaal bij elkaar hoorden, geen pré. Vanwege een uitspraak 
van de Raad van State, krijgen we binnenkort een brief thuis, dat we geen belanghebbenden zijn 
tenzij we 100 meter van een proefveld wonen. Met andere woorden burgers krijgen in dit land steeds 
minder te vertellen en ik denk dat dit de laatste hoorzitting is geweest waar je je mening als burger nog 
kwijt kon. Waar gaat dit naar toe? Het voorlezen ging zo: eerst las ik mijn bezwaarschrift voor, 
dat  ging over het feit, dat AVEBE via een bestaande vergunning uit 2004,de vergunning is geldig tot 
2013, een aardappel op het veld uit wil proberen, met een heel nieuw construct.  Dit is niet toegestaan 
door de EU, omdat deze aardappel niet eerst in de kas is beproefd. Dat weten we omdat er geen 
literatuur over die proeven zijn. Dit is tegen het stap voor stap principe. Minister Cramer vond dat dit 
geen belemmering hoefde te zijn, maar misschien ziet de nieuwe minister dat anders, eenvoudig 
omdat het tegen de EU regels is.. 
  
Toen las Wieteke een aantal stuken voor die in het Engels gesteld waren zoals de e-mail van Irina 
Ermakova, een Russische wetenschapper aan imker Hans van den Broek uit Velp. Irina ontdekte dat 
ratten ziek worden van verschillende gentech gewassen, o.a. van Roundup Ready Soja van 
Monsanto en de brieven van Janneke Monshouwer van de stichting Viva Pacha Mamma en van Anne 
van den Hof. Rien las handgeschreven brieven voor van de familie Mekkes uit Daal en van mevrouw 
E.A. Nifterik uit Swifterbant. Luc (Luc, wil je je nieuwste versie aan mij opsturen?) las een stuk voor dat 
ging over gedachten die een gewone burger heeft over gentech en de onmogelijkheid om zelf nog een 
simpel zaadje in de grond te kunnen stoppen omdat een multinational de patenten daarop verkregen 
heeft. En de kloof tussen de gewone boer en de wetenschappers, een kleine groep die het over ons 
voedsel de baas zal zijn, terwijl we niet meer kunnen volgen hoe dat in een lab gemaakt wordt. Micha 
had een goed betoog uit zijn hoofd met meer algemene opmerkingen over gentech. Robert, tenslotte 
legde uit hoe het EKO keurmerk is overgenomen door de multinationals, waarvan de koningshuizen 
de groot aandeelhouders zijn, (die het verder in de wereld al eeuwen voor het zeggen hebben) en de 
oorspronkelijk eigenaren, die zulke goede intenties hadden, over het keurmerk niets meer te zeggen 
hebben. De criteria van het EKO keurmerk zijn vereenvoudigd en hebben allang de waarde niet meer, 
die het eerst had. Het gaat volgens Robert, tenslotte over onze grondrechten die ons via het nieuwe 
Europese verdrag ("Grondwet"), (waar we in Nederland "Nee" tegen hebben gezegd, waar 
Balkenende tenslotte tegen onze wil in, "Ja" tegen heeft gezegd, opmerking Miep) ontnomen zijn, 
zoals er bv is, het recht op vergaderen. 
  
Opvallend was, dat er weer met de hand  genotuleerd werd, met alle gebrekkigheden van dien, en de 
verdraaiingen die zo er gemakkelijk inslijpen, zoals we al eerder meegemaakt hebben. We hadden 
ook geen tafel voor ons om aantekeningen te kunnen maken. Verder waren de zes ambtenaressen 
(voorzitter, notulist, secretaris, deskundigen) tegenover ons echt wel aardig, maar konden ook venijnig 
uit de hoek komen, bv toen ik alleen de preambulen (overwegingen) had opgenoemd en niet de 
achterliggende artikelen van de EU richtlijn. Ik mocht die niet meer toevoegen, dat zouden zij wel 
doen. Er was ook een ambtenaar aanwezig die bij ons in het publiek zat. AVEBE had zich niet 
verwaardigd te komen wat we arrogant vinden. Door grote drukte is het ministerie niet in staat al over 
6 weken te reageren, wel krijgen we het verslag eerder. Tot slot ging één van de ambtenaressen nog 
met koekjes rond en konden we nog napraten in een andere ruimte waar koffie en thee konden 
worden gehaald uit een automaat. Het hotel had alles keurig verzorgd. Daar praatten we nog wat na. 
  
http://www.agd.nl/1097038/Nieuws/Artikel/BASF-ziet-af-van-nieuwe-proefvelden-gen-
aardappel.htm Wij hebben het Agrarisch Dagblad een persbericht gestuurd, waarna zij een 
krantenbericht hebben gemaakt en vervolgens hebben zij niet vermeld dat wij bezwaarschriften 
hadden gestuurd vanwege de BASF aanvraag en dat de hoorzitting niet doorging. Zo wordt je gewoon 
als bezorgde burgers van de kaart geveegd. Alleen de zitting over de AVEBE aardappel waar wij 
aanwezig waren, hebben zij vermeld  

http://www.agd.nl/1097038/Nieuws/Artikel/BASF-ziet-af-van-nieuwe-proefvelden-gen-aardappel.htm
http://www.agd.nl/1097038/Nieuws/Artikel/BASF-ziet-af-van-nieuwe-proefvelden-gen-aardappel.htm


  
Vriendelijke groet, 
  
Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens 
www.gentechvrij.nl  

 

Er staan tegenwoordig stevige barricaden voor het Binnenhof. 

 

Mijn Binnenhof (Ik ben in mijn hart nog altijd Hagenees) 

 

 

Fraai stukje Binnenhof, omdat er gewerkt werd aan het tramspoor ben ik gaan lopen, van het station 
naar het hotel, alles was opgebroken. Onderweg keek ik even rond in het Binnenhof 

 

Kwam ik op het Spui tegen, wel toepasselijk! 

http://www.gentechvrij.nl/


 

Buren van het Hotel Mercure. 

 

De kanjers die er voor zullen zorgen dat we goed voedsel op ons bord zullen blijven krijgen, ook in de 
toekomst! 

 

Voorkant hotel. 

 

Wieteke en Miep 



 

Napraten. 

 

  
 


