
56 . Spiegelbeeld .  jun i  2012

Geen verhaal dus om je bang te maken,

maar om je wakker te SCHUDDEN.

Waar gaat het over? Er is een bedrijf

werkzaam in de voedselindustrie, dat zich

NIETS gelegen laat liggen aan morele gevoelens.

Noch aan andere waardes die mensen hoog in

het vaandel dragen, zoals verantwoordelijkheid

voor je medemens, compassie of het spreek-

woord: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat

ook een ander niet’. 

We  spreken over een bedrijf, Monsanto is de

naam, dat –samen met een aantal soortgelijke be-

drijven- langzaam maar zeker in staat is, de we-

reldproductie van voedsel te domineren!

Monsanto heeft inmiddels een dusdanige

machtspositie in de wereld opgebouwd op het

gebied van gepatenteerde voedselzaden, dat het

een wereldmonopolie aan het vestigen is; vooral

ook door de overnames van veel kleine

zaad(teelt)bedrijven. Bestaande zaden worden

van de markt gedrukt en er wordt een monopolie

op Monsanto’s (gepatenteerde) zaden gevestigd,

recht onder onze ogen. En als het nu allemaal

zo’n goede ontwikkeling was, dan viel het nog

mee, maar het valt niet mee. Het is regelrechte

manipulatie, bedrog, omkoping en misdadige

praktijken wat de klok slaat. Overdreven? Oor-

deel zelf: hier het hele verhaal.

Wat is Monsanto?
Monsanto werd in 1901 in St. Louis (Missouri)

opgericht als chemisch bedrijf. Tegenwoordig is

Monsanto dé wereldleider op het gebied van ge-

netische genmanipulatie in zaden van agrarische

gewassen. Het bedrijf is groot geworden met de

productie van onder andere de uiterst giftige

PCB’s. Dit zijn chemische kristalvormen, die in

productieprocessen worden toegepast, maar ui-

terst giftig en lang in het milieu achterblijven.

PCB’s hebben een met dioxine vergelijkbare gif-

tige eigenschap. 

In de Nederlandse bodem en in het slib ligt nog

steeds een dioxine-erfenis, aangezien PCB's ruim

50 jaar zijn toegepast in industrie en techniek.

Ook zijn er nog steeds transformatoren en con-

densatoren in gebruik die PCB's bevatten. De

overheid wil deze apparaten zo snel mogelijk rei-

nigen of verwijderen.

Maar bij Monsanto leek men juist ‘blij’ met deze

giftige eigenschap van PCB’s. Het waren de

Monsanto ‘ingenieurs’ die op het idee werden

gebracht om deze PCB’s te gebruiken in het ver-

gif dat aan het Amerikaans leger werd geleverd

in de Vietnamoorlog. Een gif dat als het beruchte

ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ over het

bladerdak van Noord Vietnam werd gesproeid.

Tot op de dag van vandaag is de grond in deze
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Monsanto
een draak van een bedrijf..

Dit is geen artikel om nu eens even te gaan lezen, bijvoorbeeld met de benen onder je achterste en

bij een lekkere kop thee ‘even weg te dromen’…  Dit artikel gaat er juist over of je wakker wilt worden,

wakker wilt zijn en blijven! Het artikel gaat over een sluipmoordenaar die zelfs zomaar op je bord zou

kunnen liggen, in de vorm van een cracker, een boterham of als warme maaltijd. Sterker nog, deze

sluipmoordenaar kan zomaar al in je lijf zitten. 



jun i  2012 .  Spiegelbeeld .  57

Aziatische gebieden nog zó zwaar vervuild, dat er

nog steeds sprake is van ernstige geboorte-afwijkin-

gen op zeer grote schaal.. Monsanto wil van scha-

devergoedingen, noch van aansprakelijkheid iets

weten, maar ziet zich, na een juridische strijd van

bijna 30 jaar, nu toch geconfronteerd met een vonnis,

waarbij het bedrijf deze rotzooi ernstig wordt aan-

gerekend. 

Er speelt op het internet een indringende documen-

taire over Monsanto. Deze is gebaseerd op het boek

‘De wereld volgens Monsanto’ van journalist en

filmmaker Marie-Monique Robin. ( voor het boek

zie blz. 32) Haar onderzoek strekte zich uit van de

Verenigde Staten tot Azië en Europa en via nooit

eerder verschenen documenten en op basis van ge-

tuigenissen van slachtoffers, wetenschappers en po-

litici toonde Robin aan, dat het bedrijf Monsanto

heel goed wist hoe schadelijk de genoemde PCB’s

voor mens, natuur en milieu waren en nog steeds

zijn. 

Geheim achter de macht van 
Monsanto?
Genetisch gemanipuleerde (GM of GMO) gewassen

zijn in de V.S. toegestaan sinds 1992, op verzoek van

met name Monsanto. Verzoeken die werden gedaan

ZONDER speciale onderzoeken om het veilig ge-

bruik ervan te testen.. Volgens president George

Bush sr. waren GM-zaden substantieel zo goed als

gelijk aan natuurlijke zaden. Het blijkt steeds meer

dat dat regelrechte kletskoek is! Er lijkt sprake van

politiek handjeklap, of in gewone mensentaal: cor-

ruptie! Door de wetsvoorstellen van Bush sr. door

het Amerikaanse congres te loodsen, werd het dus

mogelijk om genetische patenten te verkrijgen op

voedselzaden. En Monsanto’was er in die jaren 1990

dus als de kippen bij om haar GM-imperium op te

bouwen. Inmiddels zijn we 20 jaar later en is het be-

drijf wereldleider in de genetische modificatie van

zaden: het had in April 2008 op maar liefst 674 bio-

technologische producten een octrooi. Van sojaza-

den tot bieten en van katoen tot maïs, Monsanto

heeft het allemaal, in haar GM-mandje.

Monsanto en de Amerikaanse 
overheid
Het blijkt dat Monsanto volledig verweven is met

de wetgevende macht in de VS. Oud-medewerkers

van beiden, gaan door een draaideur en zitten

ineens als beleidsbepaler aan de andere kant van de

tafel, waarbij ze hun vroegere werkgever natuurlijk

door wetgevingsbepalingen loodsen. Daarbij het be-

lang van burgers in de VS, en inmiddels wereldwijd,

volledig achter te stellen. En deze overheidsmede-

werkers schuiven rustig, een paar jaar later, weer

terug naar hun oude werkgever, Monsanto!

Vroegere advocaten van Monsanto zijn toegewezen

als verantwoordelijke overheidsvertegenwoordi-

gers, die de regels moesten opstellen voor de GM-

industrie. Tot op de dag van vandaag heeft de

overheid niet één onafhankelijk onderzoek gedaan

naar het veilig gebruik van GMO-zaden. Alleen on-

derzoeken die door de GM industrieën zélf zijn ver-

richt zijn gepubliceerd. Geen wonder dat Monsanto

en consorten zo positief zijn, en GM als dé oplossing

presenteren voor alle honger in de wereld. 

Afwezigheid onafhankelijk 
onderzoek
Het is dus één van de grootste mysteries rondom ge-

netisch gemanipuleerd voedsel: de afwezigheid van

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de

mogelijke lange-termijneffecten ervan! Sinds de

start in de jaren 90 in de VS en Argentinië, is er geen

onderzoek gedaan naar diëten met genetisch gema-

nipuleerde voeding op mensen of zelfs ratten. En

langzaam maar zeker is het duidelijk geworden

waarom dit niet wordt en is gedaan: de mega-GM-

corporaties, zoals Monsanto, BASF, Pioneer en Syn-

genta, verbieden dit! En waarom? Nou dat is

duidelijk. In een artikel van het ‘Scientific American’

van augustus 2009 wordt duidelijk hoe de snelle

verspreiding van GM producten in de voedselketen

sinds 1994 heeft plaats gevonden. De reden dat er

geen onderzoek gedaan is naar GM-zaden en -oog-

sten, is niet moeilijk te verklaren. De genetisch ge-

De schadelijke gevolgen zijn inmiddels 

wetenschappelijk bewezen
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manipuleerde gewassen, zoals ‘Monsanto Roundup

Ready’-sojabonen (MON8110 GMO maïs), leidt in-

middels, wetenschappelijk bewezen, tot ernstige li-

chamelijk-schadelijke gevolgen!

Wist je dat je, voordat je het GMO-zaad kunt aan-

schaffen een verklaring moet ondertekenen: de “End

User Agreement”. Monsanto, Pioneer (Du Pont), en

Syngenta verbieden met deze verklaring elk onder-

zoek. Wetenschappers mogen dus geen onderzoek

verrichten naar de omstandigheden waaronder de

GM-zaden bloeien of sterven. Ze mogen ook niet on-

derzoeken óf bepaalde GM-zaden beter zijn dan an-

deren, of dat GM-zaden tot een grotere voedsel

productie leiden dan natuurlijke zaden. Maar het

meest alarmerend is het verbod om mogelijke effec-

ten op de lange termijn, op mensen of dieren, te

mogen onderzoeken. En je raadt het al: het enige on-

derzoek dat gepubliceerd mag worden, is onderzoek

wat vooraf is goedgekeurd door Monsanto en de an-

dere GM-corporaties. 

Het gaat hierbij, let wel, om de voedselketen en de

gezondheid van mens, dier en het milieu. Al het

voedsel zou nauwkeurig onderzocht moeten wor-

den, en zeker geldt dat voor genetisch gemanipu-

leerde gewassen.

Door manipulatie van wetgevers, door uiterst agres-

sieve verkooptechnieken en door het in een razend

tempo opkopen van zaadbedrijven in de wereld, is

Monsanto een gevaar voor de wereldbevolking en

de planeet  geworden. Dat lijken grote woorden

maar er is werkelijk geen woord overdreven aan.

Deze moloch is een duistere macht die niet veel

goeds in het schild draagt.

Kloppen de claims van Monsanto
dan niet?
De claims van Monsanto zijn gebaseerd op de uit-

spraken die ook president George Bush sr. deed in-

zake de toelating van (gepatenteerde) GM-zaden op

de wereldmarkt. Deze claims bestaan uit het zoge-

naamd bestrijden van de voedselcrisis in de wereld.

Want de steeds groeiende wereldbevolking zou na-

tuurlijk meer en meer behoefte hebben aan voedsel..

En met ‘gewone’ zaden zou dat niet gaan lukken..

Nee, de GM-zaden, en het liefst natuurlijk de zaden

van Monsanto, zouden de uitkomst gaan bieden. In-

middels blijkt de claim, dat GM-zaden hogere op-

brengsten genereren, een regelrechte leugen.. Er is

werkelijk geen ander woord voor. En je had het al

kunnen verwachten.. Het was al duidelijk, als er

GEEN onderzoeken zijn en mochten worden gepre-

senteerd, die aantonen dat GM-zaden hogere op-

brengsten geven én onschadelijk zijn. Dan zou je dat

toch te denken moeten geven? Maar nee hoor, Mon-

santo werd overal als ‘redder van levens’ binnenge-

haald. Volledig onterecht dus!

Studies tonen aan; GM-zaden geven
10% MINDER opbrengst
Genetisch gemanipuleerde zaden (GM) leiden NIET

tot een toename van de voedselproductie, wat tot

begin jaren 2000 werd aangenomen, maar juist tot

een fikse lagere oogst. Dat bleek in 2009 uit een 3-ja-

rige studie door de universiteit van Kansas. De GM-

cowboys pretendeerden toen al een 10-tal jaren dat

dit wél het geval is, maar zoals nu blijkt, volkomen

ongefundeerd. Maar deze cowboys hebben inmid-

dels wel een verstikkende grip op de landbouw in

de wereld!

Ook de sojazaden van Monsanto zijn in dit kader

hiervan een voorbeeld. Deze sojazaden zouden een

hogere opbrengst genereren, maar dat is een regel-

rechte leugen. Deze genetisch gemanipuleerde soja-

zaden, geven een 10% lagere oogst dan reguliere
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De werkwijze van Monsanto
De grote doorbraak voor Monsanto kwam,

toen ze het uiterst giftige onkruidbestrijdings-

middel ‘RoundUp’ op de markt bracht. En wat

was het uiterst sluwe dat dit bedrijf had ge-

daan? Haar zaden waren zodanig genetisch

gemanipuleerd, dat deze gewassen bestand

zouden zijn tegen haar eigen (uiterst giftige)

onkruidbestrijdingsmiddel. Deze truc levert

Monsanto 2x omzet op.. De verkoop van het

giftige onkruidbestrijdingsmiddel  RoundUp

en natuurlijk de zaden die tegen dit gif be-

stand zijn. Dat dit bestrijdingsmiddel een ab-

solute milieucatastrofe veroorzaakt, intens

gevaarlijk is voor mens en dier, wordt door

Monsanto, ondanks veel wetenschappelijke

bewijzen, telkens met veel verve verborgen

gehouden! 
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zaden! Resultaten die een bevestiging van onder-

zoek vormen, dat al eerder was uitgevoerd door de

Universiteit van Nebraska. Hier werd ook een ge-

netisch gemanipuleerd sojazaad van Monsanto ge-

bruikt, maar een ander soort. Maar wel opnieuw

met hetzelfde resultaat: een 10% lagere opbrengst

dan reguliere zaden. En wat blijkt nu wél het geval:

de verwoestende werking van GM-zaden blijkt

steeds duidelijker te worden!  

Lijst van ruim 25 schadelijke 
gevolgen..?
Het is voorjaar 2012 en Monsanto is erin geslaagd

haar GM-plaag over de wereld uit te spreiden. Het

bedrijf is actief in bijna alle landen van de wereld,

en het einde lijkt nog niet in zicht. Maar de onder-

zoekers zitten wereldwijd ook niet stil. Doe even je

stoelriem vast en lees de effecten van het giftige on-

kruidbestrijdingsmiddel ‘RoundUp’. Overal ter we-

reld goedgekeurd en sinds een paar jaar ook volop

verkrijgbaar in Nederlandse tuincentra; supergif in

een uiterst vriendelijke, uitnodigende verpakking!

Uit een recente studie, die werd gepubliceerd in het

‘Journal of Toxicology in Vitro’ werd aangetoond

dat, zelfs bij zeer kleine doseringen, Monsanto’s on-

kruidverdelger Roundup, testosteron vernietigt,

wat uiteindelijk kan leiden tot mannelijke onvrucht-

baarheid! Daarnaast staat de teller op meer dan 25

ernstige aandoeningen die je kunt oplopen door ge-

bruik van dit schandalige gif, zo toont wetenschap-

pelijk onderzoek keihard aan. Hieronder zijn o.a. de

bewezen aantasting door RoundUp van het mense-

lijk DNA, het veroorzaken van geboorte-afwijkin-

gen, het aantasten van de lever en het veroorzaken

van kanker. 

Voorbeelden van aandoeningen 
Hier melden we nog een paar van de aandoeningen

die in direct verband worden gebracht met 

RoundUp: Hormoonafwijkingen bij kinderen, lever-

kanker, Parkinson-sympthomen, diverse kankervor-

men waaronder ook huidkanker, onvruchtbaarheid

bij mannen, schade aan de ontwikkeling van het

mannelijke geslachtsdeel, lymfeklieraandoeningen,

nierschade en te lage testosterongehaltes in het li-

chaam. En deze lijst wordt maar langer en langer..

De vraag is waarom Europese noch landelijke over-

heden ingrijpen?! Is ook daar de invloed van Mon-

santo op het Europese landbouwbeleid te voelen?

GM-zaden in Europa via achter-
deurconstructie
Wat je niet in kranten leest, of in nieuwspro-

gramma’s ziet, is de enorme manipulatieve druk,

die regeringsfunctionarissen in de VS op Europa

hebben uitgeoefend, om GM-zaden ook in Europa

te laten domineren.. Dat dit gepaard gaat met de-

zelfde lobby- en omkooppraktijken als in de VS, het

is de signatuur van bedrijven als Monsanto!

Genetisch gemodificeerd voedsel is inmiddels vrij

te koop door heel Europa, als gevolg van deze di-

plomatieke druk uit de VS. Het democratische stem-

proces in de EU is overgeslagen en er vond één van

de meest fundamentele wijzigingen plaats in ons

voedselaanbod. VS-diplomaten werkten samen met

Spaanse overheidsfunctionarissen om GMO-zaden

geaccepteerd te krijgen voor boerenbedrijven door

heel Europa. Zónder dat andere Europarlementa-

riërs dit wisten! De Spaanse delegatie in het Euro-

parlement heeft reeds besloten om dóór de

‘bureaucratie van de Europese Commissie te bre-

ken’ en de VS te helpen met een achterdeurconstruc-

tie, die het mogelijk maakt, dat de GMO-zaden door

Europa worden verspreid.

Het was in dit verband met name de uiterst omstre-

den Euro-commissaris John Dalli die zich voor het

karretje liet spannen van VS-diplomaten. En het is

daarbij vooral te danken aan Wikileaks, dat Euro-

pese burgers van deze manipulatieve strategie op

de hoogte werden gebracht, toen Wikileaks een sta-

Het meest alarmerend is het verbod om 

mogelijke effecten op de lange termijn, 

op mensen of dieren, te mogen onderzoeken
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pel geheime diplomatieke post publiceerde op haar

website. Op vragen van diverse parlementsleden

aan de Europese Commissie, over deze ondemocra-

tische manier van opereren op dit terrein, weigerde

Eurocommissaris John Dalli, van gezondheids- en

consumentenpolitiek, directe antwoorden te geven,

omdat de informatie ‘te commercieel gevoelig’ lag..!

Maar hij hield ook keihard vol dat inmiddels ook de

Europese Voedselveiligheids-commissie geconclu-

deerd had, dat er ‘geen onacceptabele risico’s ver-

bonden zijn aan GMO-agrarische producten op de

publieke gezondheid’. Waar dus iedereen zich zo

druk over maakte..

Monsanto gaat over lijken
Steeds meer schrijnende informatie komt boven

water, over de manier waarop Monsanto in India

bezig is geweest. Het bedrijf heeft letterlijk arme

boeren tot zelfmoord gedreven, door de verschrik-

kelijk indoctrinerende wijze van verkoop van hun

genetisch gemodificeerde zaden, tevens resulterend

in het vernietigen van eeuwenoude zaadlijnen, die

al vele generaties in boerenfamilies bewaard zijn.

Het gaat erom dat met het kopen van gepatenteerde

Monsantozaden  elk jaar wéér door de boeren be-

taald moet worden! Iets wat ze niet kunnen betalen,

maar wat hen ook nooit is verteld.  

In een artikel dat Vandana Shiva, Ph.D., fysicus, mi-

lieudeskundige, wetenschappelijk advocaat schreef

komt een drama in India tevoorschijn. 

“In 1998 zorgde de Wereldbank ervoor, dat door haar

structurele aanpassingspolitiek, India gedwongen werd

om de zaadindustrie open te gooien voor industriële con-

glomeraten zoals Cargill, Monsanto en Syngenta. In een

klap was de input van de Indiase economie veranderd! De

zaden die boeren opspaarden als de start voor een nieuwe

oogst, dienden te worden vervangen door de zaden van

deze conglomeraten.

Monocultuur

Het ergste is daarbij dat de GM-katoenzaden niet alleen

gekocht dienen te worden, maar dat ze ook nog eens

kunstmest nodig hebben en met pesticiden dienden te

worden bewerkt! Bovendien kunnen deze zaden niet wor-

den bewaard voor een volgende oogst. Deze shift van het

oude systeem van zadenopslag,  tot een volgende oogst

naar een bedrijfsmonopolie van het zaadaanbod, had ook

nog eens tot fundamenteel gevolg dat de biodiversiteit van

zaden in een klap werd vervangen door een monocultuur

van gewassen in de landbouw.

Hierdoor is de enorme stijging van de schuldenlast de

wortel van dit probleem, dat boeren hun leven letterlijk

geven.  Schulden zijn een reflectie van een negatieve eco-

nomie. Twee factoren hebben de landbouw getransfor-

meerd van een positieve naar een negatieve economie voor

boeren: de stijgende kosten voor de productie van gewas-

sen en de dalende prijzen voor landbouwwerktuigen.

Beide factoren zijn geworteld in de politiek om de handel

vrij te maken en de trend naar globalisatie door bedrijven.

In de afgelopen 10 jaren hebben méér dan 200.000 boeren

zelfmoord gepleegd in India alleen al. 

De boeren plegen zelfmoord als hun land wordt onteigend

door de financiers die werken als agenten voor de land-

bouwchemiebedrijven en de zaadbedrijven. Op deze ma-

nier zijn de zelfmoorden dus keihard het gevolg van de

industriële landbouw globalisering en het monopolie op

s p i r i t u a l i t e i t |  a u t e u r |lll g e z o n d h e i d |  G u i d o  J o n k e r s |

Supergif in een uiterst vriendelijke, 

uitnodigende verpakking!
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het eigendom op zaden, dat grote corporaties hebben.”

Op internationaal niveau zou de wereldgemeen-

schap het gemeenschappelijke belang van zaden

dienen te erkennen en tegelijkertijd een beweging

dienen te starten die patent en monopolies op zaden

tegengaat.”

Hoopvolle ontwikkelingen
Gelukkig, gelukkig. Niet iedereen zit te slapen. Er

zijn in de wereld ook hoopvolle ontwikkelingen

gaande in het GM-kader. Er komt meer en meer op-

pressie tegen het agressieve beleid van Monsanto

om haar landbouwrommel te verkopen over de hele

wereld. Hongarije is één van de vele landen die op-

staat tegen deze biotech multinational. De Hon-

gaarse regering heeft opdracht gegeven om ALLE

graanvelden waarop Monsanto-GMO-gewassen

staan, te vernietigen. 1000-den akkers met GM-maïs

werden omgeploegd. Veel van de boeren wisten fei-

telijk niet eens dat zijn GM-zaden hadden gezaaid!

Ook in Peru enorme weerstand tegen GM-zaden.

Een moratorium van maar liefst 10 jaar is afgekon-

digd rondom deze GM zaden. Het Peruaanse con-

gres nam deze beslissing ondanks overheidsdruk

om GM-zaden te legaliseren. Het zijn met name de

ongewisse gevolgen van het gebruik van GM-zaden,

die het congres dit besluit deden nemen. Ook in

Polen en Frankrijk is men wakker geworden en staat

Monsanto onder verdenking van vele misleidingen,

manipulaties en machtsmisbruik. Maar vooral de

GM-zaden komen meer en meer in een –terecht-

kwaad daglicht te staan.

Tot slot
Monsanto is dus een monsterlijk bedrijf dat keihard

op weg is om onze voedselproductie te monopoli-

seren. Dit gebeurt op basis van machtsmisbruik, het

wettelijk patenteren van uiterst onveilige GM-

zaden, manipulatief lobbywerk, overheidsinfiltratie

en nog veel meer wat het daglicht niet kan verdra-

gen. 

Omdat ook nog eens blijkt dat genetisch gemanipu-

leerd voedsel en het onkruidbestrijdingsmiddel

‘RoundUp’, UITERST schadelijk zijn voor de volks-

gezondheid, is een actieve rol van elke wereldburger

noodzakelijk. Het afwijzen van voedsel dat via GM-

zaden is geproduceerd en het kiezen voor gezond

alternatief voedsel, zijn twee voorbeelden van een

pro-actieve houding. Wees alert en wordt dus wak-

ker; je voedselkwaliteit wordt ondermijnd! Op-

nieuw een reden om zoveel mogelijk biologische

producten te consumeren en/of producten uit de

eigen streek. Nog beter; eigen geteelde onbespoten

groenten, indien dit natuurlijk mogelijk is. Denk

eens aan een biologisch groentepakket. <

Guido Jonkers

www.wantToKnow.nl


