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Hoezo wil jij geen straling? 
Vaak snappen mensen niet dat wij geen straling willen. Voor sommigen van ons is het 

omdat ze er ziek van worden, voor anderen omdat ze zich in de effecten en toepassingen 

van straling hebben verdiept.  

Maar als je aangeeft dat je tegen straling bent, dan krijg je vragen en opmerkingen. 

Variërend van oprecht geïnteresseerd tot belachelijk makend. En dan is het handig als je 

je antwoorden klaar hebt.  

Hieronder volgen enkele veel voorkomende vragen/opmerkingen gevolgd door 

mogelijke antwoorden. Het zijn maar wat voorbeelden. Pas je antwoorden aan aan de 

persoon en zijn/haar houding. En soms is het ook goed om een tegenvraag te stellen. 



1: Technisch 

 

1.1 De techniek 

 

5G is niet anders dan 3G of 4G. 

 5G is anders op techniek, frequentie en  vermogen.  

 Met 5G zijn hele andere dingen mogelijk, zoals het volgen van alle burgers, crowd 

control, ……. 

 Door de invoering van 5G en alles wat daaraan vast hangt zal je privacy 

verdwijnen. 

 Door de invoering van 5G en alles wat daaraan vast hangt kun je straks niet meer 

zwartwerken…… en dus ook geen zwartwerkers meer inhuren.  

 5G is ontworpen als wapen en is inmiddels ook als zodanig gebruikt. En dit wapen is 

straks in ieder lantaarnpaal aanwezig en door kwaadwillende eenvoudig te hacken. 

Vroeger klaagde men ook over de straling van de apparatuur in huis. 

 Ja maar dat was laagfrequent, nu is het hoogfrequent.  

 Ja, dat was laagfrequent en inmiddels weten we dat die mensen toen gelijk hadden 

en wordt er niet meer onder hoogspanningsmasten gebouwd. Het is een kwestie van 

tijd dat men het ook voor hoogfrequent zal inzien. 

Als je toch geen gebruik maakt van 5G, waar maak je je dan druk over? Je hoeft niet mee 
te doen.  

 Was dat maar waar! 
 Ik maak nu ook geen gebruik van wifi, 3G of 4G en ik heb er al last van. 
 Maar mijn buren maken er wel gebruik van….en mijn huisarts, mijn ziekenhuis, de 

school van de kinderen, de sportclub, de kunstkring, het theater, het restaurant, 
nagenoeg ieder hotel of vakantiepark, …. Hoe moet ik dat allemaal mijden dan? 

 Het gaat iet om het feit of ik het gebruik. Het gaat omdat ik ongewild de straling 
door mijn lijf krijg. (en ik wordt er ziek van) 

 

Ja maar in de natuur is ook straling 

 Oh ja en hoeveel natuurlijke straling is er dan t.o.v. de kunstmatige straling? 
  

Ik heb allang 5G-wifi hoor. 
 Je wifi gebruikt 5GHz (gigaHertz) en dat is iets anders als 5G. 5GHz is de frequentie 

en 5G staat voor de 5e generatie mobiele communicatie. Maar ik geef toe dat het 
raar is dat er op je router 5G staat en niet 5GHz. Het is dan ook denkbaar dat jouw 



router wel voorbereid is voor 5G . Ze willen je tenslotte overal kunnen volgen, dus 
ook in jouw eigen huis. 

  
 

Vroeger werkte men met sterkere veldsterktes dan nu. 

 Oh is dat zo? In welke industrie dan? En hoeveel uW/m2 was dat dan?  
 Was dat ook hoogfrequent? 
  

 
Waarom heb ik er dan geen last van dan ? 

 Ik denk niet dat ze daar wetenschappelijk al een antwoord op hebben, maar het is 

niet anders als bij allergieën, niet iedereen is daar vatbaar voor. Niet iedereen krijgt 

de griep en niet iedereen is vatbaar voor aids. Eigenlijk heel normaal dus. 

 Ik zou willen dat ik wist waarom jij er geen last van hebt, dan zou ik er voor mezelf 

misschien iets aan kunnen doen. 

  

 

Die slapeloosheid van jou is echt niet van de straling. Ik heb er ook last van en bijna 

iedereen om mij heen slaapt slecht. 

 Maar de straling is overal en dus het ook logisch dat bijna iedereen er last van heeft. 

 Ongeveer 5% tot 10% heeft last van straling en slecht slapen is één van de meest 

voorkomende klachten. Dus de kans is groot dat jouw slapeloosheid ook van de 

straling komt. 

 Zet eens een weekje iedere nacht de wifi en alle mobieltjes en smartwatches uit. 

Wedden dat je beter gaat slapen? 

 

1.2 Telefonie en internet 

 

Heb jij geen wifi, dus je hebt geen internet? 

 Mijn wifi staat uit, maar ik doe al mijn internetzaken via een kabeltje. Ik kan 

daarmee alles wat je met de wifi ook kan, maar dan zonder wifi….en dus zonder de 

hoofdpijn. 

Heb jij geen I Phone , hoe doe je dat dan met .... 

 Bellen doe ik met een telefoon aan een kabel. Die worden nog gewoon verkocht. 

 Mobiel bellen doe ik alleen wanneer echt nodig met mijn telefoon op 2G/3G. 



 De weg vinden doe ik met mijn Tomtom/navigatie. Die ontvangt wel straling, maar 

zendt het niet uit. 

 Ik sluit mijn smartphone aan met een kabeltje en zet de wifi en bluetooth uit. 

  

 

Vlieg jij dan ook niet? 
 Nee ik vlieg niet. Voor ik in het vliegtuig zit, is er al zoveel straling in de luchthaven, 

dat ik het vliegtuig niet eens haal. 
 In het vliegtuig is vooral veel radioactieve straling. Meer dan in Tjernobil. Vind jij 

dat dan ook niet erg? 
 In het vliegtuig heeft iedereen zijn toestel op vliegtuigstand. Daardoor valt de 

straling van mobiele communicatie in het vliegtuig nog mee. 
 Leuk weetje: alle mobiele devices moeten op vliegtuigstand gezet worden i.v.m. de 

straling die storingen kan veroorzaken en we willen toch niet neerstorten. Veel 
mensen doen een tracer in het koffer, zodat oma kan zien wanneer je bent 
geland…….dus gewoon straling.  

 

Kun je niet tegen straling? Dan moet je de trein van … naar …. Pakken. Daar heb ik nooit 
dekking. 

 Als er in die trein geen dekking is, gaan de mobieltjes van de mensen om je heen 
juist extra hard stralen. Daar wil ik dus niet zijn. 

 

1.3 magnetron 

Waar staat jouw magnetron? 

 Op de vuilnisbelt. 

 Een magnetron? Dat is zo 20e eeuw. 

 De magnetron maakt de voedingswaarde kapot.  

  

1.4 We kunnen niet meer zonder. 

 

Ah joh, het is gewoon nodig in deze tijd. 

 Noem mij dan eens dingen die we niet bedraad kunnen oplossen! 
 Dus jij vindt een spelletje spelen op je telefoon belangrijker dan je gezondheid? 

Moeten we dan terug naar de oertijd? 



 Nee we moeten juist nog meer technologische ontwikkelingen hebben, maar dan 
zonder de straling. 

 
Mijn mobiel is mijn wekker en horloge, dus ik kan niet zonder. 

 Of je koopt een wekker en een horloge……en dus geen smartwatch. 
 Als ik een wekker en een horloge voor je koop, kun je dan wel zonder? 
  

 
 
Ik moet de telefoon voor mijn werk hebben. 

 Je bent dakdekker/schilder/ ….., als je baas zou zien hoeveel je op je mobiel bezig 
bent, zou hij het ook verbieden. 

  
 

Je kunt mensen hun mobiel niet afpakken. 

 Waarom zouden we het willen afpakken? Er zijn zoveel mogelijkheden om je mobiel 
zonder straling te laten werken. 

2: Wezenlijk geinteresseerd of echt niet begrijpen 

 
Hebben huisdieren er ook last van ? 

 Katten schijnen het lekker te vinden, honden vinden het verschrikkelijk. 
 Ja, en dieren in de natuur ook. Daarom sterven er zoveel insecten uit. 
  

Oh heb jij geen smartphone? Mijn moeder is ook zo’n digibeet. Het is een generatiekloof 

 Ik zit dagelijks op internet, ik lees mijn mail, heb een eigen youtube kanaal en heb 
mijn eigen site gemaakt. Wat kun jij op je mobiel, wat ik niet kan? 

 .. 

 

Je houdt het toch niet tegen/knt er toch niets aan doen, dus waar maak je je druk om? 
 Dat zeiden ze ook tegen degene die voor vrouwenrechten streden. Of voor een 

rookverbod. 
 Waar ik me druk om maak? Ik maak me druk om de toekomst van jouw kinderen. 

Over wat de regering met ons van plan is. Over dat ze onze vrijheid en onze privacy 
gaan afnemen. Over dat ze ons willens en wetens proberen ziek te maken. Over…… 

 .. 
  

Maar  jullie gebruiken zelf ook internet en zo. Als je echt achter het principe staat dat het 
slecht is, dan moet je niet meer op het internet gaan zitten en geen tablet, wifi, 
smartphone meer aanschaffen. 



 Ik ben alleen tegen de straling. Niet tegen de apparaten of applicaties. Er is met de 
techniek van tegenwoordig heel veel mogelijk zonder straling. 

 Ik zit op internet via een kabel. 
 Ik moest voor mijn vaste telefoon en vaste internet perse een router, maar de wifi 

staat permanent uit. 
 Ik had een smartphone, maar die heb ik bewust opgezegd. 
 Ik heb mijn mobiel in principe altijd uit staan en heb deze alleen bij me voor als ik 

met pech kom. 
 .. 
  

3: Gezondheid 

Als radiogolven echt zo slecht waren, hadden we allang allemaal ziektes.  

 Ja dat hebben we toch ook. We hebben zelfs klinieken voor mensen met 
onverklaarbare ziekteverschijnselen(SOLK), die trouwens precies overeen komen 
met de ziekteverschijnselen die je van straling krijgt. (maar dat is toeval hoor!!!! 
Hihihi) 

  

Roken is 100x erger 
 Maar roken is een keuze en de rook van een ander kan ik buiten houden door mijn 

ramen te sluiten. Straling kan ik niet buiten mijn eigen huis houden. 
 Nee hoor, ik wordt van rook niet zo ziek als van straling. En roken is verboden in 

openbare ruimten, dus moeten ze die openbare ruimten misschien ook maar 
stralingsarm maken. 

 Het enige bewezen effect van roken is kanker. De enige bewezen effecten van 
straling zijn opwarming en kanker. Dus is straling erger. 

 
 
Dat gezeur over straling. Met het zelfde gemak, zit men te pas en te onpas met ieder 
pijntje bij de eerste hulp om een "foto" te laten maken. 

 Ik laat alleen en rontgenfoto maken als het echt perse nodig is en dan ben ik ook 
dagen ziek. 

 Dat is een ander soort straling en ja ook schadelijk. 
 Die straling duurt een seconde. De straling van mobiel communicatie is er 24/7. 

 
 
 
Maar jij wordt er zelf niet ziek van zeg je, maar waarom strijd je dan toch zo fanatiek 
tegen straling en 5G? 

 Er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat ook gezonde mensen er ziek van kunnen 
worden. En dus ook jij en ik kunnen kanker krijgen van straling. 

 Er zijn zoveel mensen die er wel ziek van worden. Daar wil ik niet aan meewerken. 
 Ik ken iemand die er last van heeft. Heel erg.…. 
 …. 
 … 



  
 

Jij bent ook veel thuis hé! 

 Ja, dat is de beste plek om te zijn. 
 Als ik bij jou op visite kom, ben jij dan bereid alle straling uit te zetten? 
  

 
Maar mag ik vragen wat je dan voelt? (meestal serieus geinteresseerd) 
 

 Ik heb last van ……..(je eigen waarneming noemen) 
 Het voelt net alsof mijn huis een elektrische stoel is. 
 Ik hoor vooral ‘s nachts een zoemtoon die zo sterk is dat ik niet kan slapen.  
 Veel mensen horen een zoemtoon. Hoor jij dan ‘s nachts geen zoemtoon? 
 Het voelt alsof ik in een magnetron woon. 
 Het voelt alsof ze met een tandartsboor aan mijn hersenen zitten. 
 Mijn haren worden snel vet, stinken en ik heb heel veel haaruitval 
 … 
 .. 

4: Stralingswerende maatregelen 

 
 
Wat heb jij voor aparte gordijnen voor je raam? 

 Dat is stralingswerend doek. Het beschermt mij tegen de straling van buiten mijn 
huis. 

 Dat is geen raam, dat is de muur met de buren. Het doek beschermt me tegen de wifi 
van de buren. 

 
 
Vind je het niet belachelijk hoe jij je huis hebt afgeschermd. 

 Kijk eens hoeveel maatregelen we hebben getroffen voor corona. En straling is 
aangetoond schadelijker, heeft dezelfde (en nog meer) symptomen en is wèl overal 
aanwezig. 

  
 
 

 

5: Maar wel een oordeel 

 
 



5.1 Ongeloof 

 
 
 
Ik heb daar geen last van, dus kan ik me niet voorstellen dat het kwaad kan. 

 Niet erg hoor, dat jij je het niet kunt voorstellen. Maar gelukkig doet jouw 
voorstellingsvermogen het er totaal niet toe, want we hebben het hier over pure 
wetenschap. 

 Je hebt ook geen last van hooikoorts, dus je denkt dat hooikoorts niet bestaat? 
 
Als het slecht zou zijn, dan zouden ze dat echt niet toelaten. 

 Waarom zijn er dan zoveel wetenschappelijke rapporten die het gevaar aantonen? 
 
De overheid heeft rapporten waaruit blijkt dat het veilig is. 

 Oh, kun je me die dan toesturen? Ik ben al een jaar op zoek en kan alleen rapporten 
vinden waaruit juist het gevaar  blijkt. 

 
Straling kan geen kwaad, zeggen ze zelf in de media. 

 Dan kijk jij andere media dan ik. 
 De media zegt ook dat Sinterklaas helemaal uit Spanje is komen varen. 
 De meeste reguliere media worden gefinancierd door de overheid, de telecom en de 

farmacie. Zij hebben geen persvrijheid. 
  

 
 
Maar je hoort het niet, ziet het niet, voelt het niet,…. 

 Ja ik voel het dus wel. 
 Pollen zie ik ook niet en toch hebben mensen daar last van. 
 Koolmonoxide hoor je niet, zie je niet en voel je niet en het is extreem gevaarlijk. 
 Corona hoor je niet, zie je niet en voel je niet. Heb jij niet meegedaan met al die 

maatregelen? 
 Met mijn meter kan ik het je wel laten zien en horen. Helaas kan ik het je niet laten 

voelen. 
 
 
Toen de trein was uitgevonden, dachten we ook dat we er aan dood zouden gaan. 

 Een dat was ook zo, daarom zijn er eerst spoorwegovergangen gebouwd en later 
onderdoorgangen. 

 Maar in een trein stappen is een keuze. De straling in mijn huis niet. 
  

 
 

5.2 Het gevaar is niet bewezen 

 
Als het slecht was, dan zou het wel verboden zijn.  

 Dus toen roken nog niet verboden was, was het dus nog niet ongezond? 
 Dus toen asbest nog niet verboden was, was het dus nog niet ongezond? 



  
 

5.3 Het zit tussen je oren! 

 
 Ik voel niks, zit het niet tussen je oren? 

 Met allergieën is er ook altijd een beperkte groep die daar last van heeft. Dus dat jij 
het niet voelt, zegt niets. 

 Ja de hoofdpijn zit tussen mijn oren, maar mijn hartkloppingen zitten in mijn hart. 
 Dus bij mijn hond zit het ook tussen de oren, want die gaat ook niet slapen als de 

wifi nog aan staat. Denk je dat ik met mijn hond naar de psychiater moet? 
 Voel jij helemaal niets? Wat vervelend voor je, dat het waarschuwingssysteem van 

jouw lichaam niet werkt. Nu zul je moeten vertrouwen op mensen zoals ik. 
 Ah jij voelt het niet. Dus jouw lichaam is eigenlijk een auto zonder de alarmlampjes 

op je dashboard. Jij wordt dus niet gewaarschuwd. 
  

 
 
 
GGD: Wij kunnen u wel helpen met verwijzing huisarts, zodat u psychische hulp kunt 
krijgen om met uw klachten te leren omgaan. 

 Dat is ongeveer hetzelfde als dat ik door mijn man dagelijks in elkaar geslagen 
word en u zegt: ik kan u wel helpen met verwijzing huisarts zodat U psychische hulp 
kunt krijgen om met uw klachten te leren omgaan. 

  
 

 
Het is placebo-effect. 

 Ja echt? Wordt jij al ziek bij de gedachte? Nee, dat heb ik niet. Ik werd al ziek 
voordat ik wist dat het bestond.  

  
 
 
Oh je bent bang voor straling (veelvuldig gebruikt door EZK, kamerleden en media) 

 Nee ik ervaar gezondheidsproblemen door straling, dus wil ik geen straling in mijn 
huis.  

 Dus als ik naar de tandarts ga om een gaatje te laten vullen, omdat ik tandpijn heb, 
dan ben ik bang voor gaatjes? 

 Dus als ik een glassplinter uit mijn hand haal, omdat het pijn doet, dan ben ik bang 
voor splinters. 

 
 
 
 
Het is psychisch, anders moest ik ook last hebben. 

 Dus alle ziektes die jij niet hebt, zijn psychisch. Vertel jij dat zelf even tegen een 
kankerpatient. 

 
Je bent er teveel mee bezig 



 Ja, omdat veel mensen niet willen inzien hoe ernstig het is. Dus offer ik me op voor 
een betere wereld. 

 
Dat komt omdat je die mast/antenne ziet! Als je niet wist dat hij er stond had je geen 
last. 

 Toen ik het nog niet wist, had ik wel allerlei kwalen, maar snapte niet waar ze 
vandaan kwamen. Doordat ik het weet, kan ik oplossingen zoeken en heb ik juist 
minder klachten. 

 Dus dieren reageren op straling omdat ze de antenne zien staan. Goh, dat heb ik 
nog in geen enkel onderzoek gelezen. 

 Dus als we over alle antennes een tent heen zetten, zodat ze niet meer zichtbaar 
zijn, dan gaan de bijen niet meer dood? 

 

5.4 Egoïsme  

 
Maar ik voel/merk niets, dus hoef ik het niet te laten. 

 Maar je bent wel verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen van anderen. 
 Dus mensen die zelf geen last hebben van sigarettenrook, hoeven het niet voor een 

ander te laten? 
 
Dus ik mag niet bellen, omdat jij er last van hebt? 

 Dus ik mag niet gezond zijn, omdat jij zo nodig moet bellen? ….in spelletjes spelen of 
porno kijken? 

 
 
Je zaait haat en onrust (met je andere mening over electromagnetische straling /5G). 

 Ja maar het is ook zo verontrustend, dat iedereen het moet weten. 
 Ja sorry, dat komt omdat ik me er in verdiept heb. Ik vergeet steeds dat jullie nog 

onwetend zijn. 
 Mooi, want het wordt tijd dat de wereld wakker wordt. 
 Denk je dat als ik mijn oogkleppen op doe, dat ik dan minder last heb? 
 Oh fijn dat jij nu ook inziet dat het verontrustend is. 

Maar jullie zijn maar met zo weinig die er last van hebben.  
 Volgens onze overheid heeft in vergelijkbare landen 5% tot 10% van de bevolking 

last van straling. Dus in Nederland waarschijnlijk meer dan een miljoen mensen. 
 
We kunnen toch niet voor die paar mensen allerlei beperkingen instellen. 

 Het aantal mensen dat last heeft van straling is hoger dan het aantal mensen dat 
last heeft van gluten en toch moeten alle restaurants het op de kaart aangeven. 

 Het aantal mensen dat last heeft van straling is hoger dan het aantal mensen in een 
rolstoel en toch moeten alle openbare gebouwen rolstoelvriendelijk zijn. 

 Het aantal mensen dat last heeft van straling is hoger dan het aantal mensen dat 
last heeft van rook en toch zijn alle openbare gebouwen rookvrij. 

 Het aantal mensen dat last heeft van straling is hoger dan het aantal mensen dat 
last heeft van……………………. En toch………… 

 



 
Ik heb er geen last van. 
 

 Als mijn kat/hond in jouw tuin poept, heb ik daar geen last van en dan mopper jij 
ook. 

 Ja, maar ik wel. 
 Altijd al gedacht dat ik een gevoeliger persoon ben dan jij. 
 Oh en laatst vertelde je nog dat je last had van…..(slapeloosheid, hartkloppingen,…..) 
 Waarom klaag je dan zo vaak dat je hoofdpijn hebt/  slecht slaapt? 

 
 
 5.5 Vernedering 

Ben je lid van die sekte met alu hoedjes? 

 Nee joh, dat is zo achterhaald. Er is tegenwoordig zo’n mooie stralingswerende 
kleding. Je moet wel een beetje bij de les blijven, hoor! 

 Is dat echt het enige wat jij van straling weet?  
  

Dan ga je toch in een hutje op de hei wonen. 

 Ik woonde goed, maar toen kwam jij naast me komen wonen. 
 Wil je mij helpen zoeken, want ik kan er geen vinden. 
 Waarom denk je dat daar dan geen straling is? 
  

Je weet niet waar je het over hebt! 

 Ik heb me er juist enorm in verdiept. Zal ik je wat goede links sturen? 
 Oh jij wel? Leg mij dan eens uit hoe het zit. 
  

5.6 Oorzaak zoeken in andere redenen  

 
Dat je gevoelig bent voor straling komt vast doordat je vegetarisch eet. Probeer gewoon 
een paar keer per week weer vlees te eten. 

 … 

 

6: Vertrouwen op de overheid en de media 

 
Het is allemaal wetenschappelijk getest en goedgekeurd. 

 Heb jij die rapporten gelezen dan? En kun je ze mij doorsturen? Wij zoeken ze al 
jaren. 



 En wie heeft die onderzoeken gefinancierd? 
 Waarom staat er dan op de site van de overheid dat 5% tot 10% van de mensen 

klachten ondervinden van straling? 

Het RIVM zegt dat het veilig is. 

 Het RIVM zei ook dat corona extreem gevaarlijk is en nu erkennen ze dat 98% van 
de bevolking er niet vatbaar voor is. 

 
Het zit toch onder de norm (Dus dan is het toch veilig?)? 

 Ja het zit onder de norm van de overheid, die 1.000.000x hoger is dan de veilige 
norm van bouwbiologen. Dat zijn mensen die er wèl verstand van hebben. 

  
  

Maar dat weet de overheid dan toch? De overheid beschermt ons wel. 

 Ja de overheid weet dat, maar ontkent het.  
 Waarom denk je dat de overheid geen bewijzen van veiligheid levert? 
 Waarom denk je dat de overheid sommige vragen niet beantwoord of per ongelijk 

kwijt is? 
 Waarom denk je dat de Nationale Ombudsman zich er inmiddels mee bemoeid? 

De NOS zei dat het veilig was. 

 Klopt, dat filmpje waarin het NOS-journaal ontkracht werd (LINK:>>) dat heb ik 
ook gezien. 

  

 

7: Overig 

Oh heb jij die zendmasten in brand gestoken? 

 Nee zendmasten in de fik steken is een misdaad, dat doe ik niet. Overigens hetgeen 
de overheid doet (ons blootstellen aan straling terwijl ze weten dat het ziekmakend 
is) is vele malen misdadiger. 

 Nee ik heb brieven geschreven aan gemeente/kamer/ministerie/…, heb een gesprek 
gehad met de burgemeester, voorlichting gegeven aan wethouders,…… Wat heb jij 
eigenlijk gedaan voor een betere wereld? 

 Nee, maar de overheid vraagt er wel een beetje om. Zij nemen mensen met 
gezondheidsklachten a.g.v. straling niet serieus. 

  

 



Ben jij een geitenwollensokkenfiguur? 

 Ja en daar ben ik trots op. Oh ik draag overigens nooit geitenwollensokken. 
 Nee, ik heb me gewoon in de materie verdiept. En ja als artsen en wetenschapper 

hebben aangetoond dat het gevaarlijk is, geloof ik dat. 
  

 

Ben jij een complotdenker? 

 Nee eigenlijk niet, maar wat moet ik vaak toegeven dat ze gelijk hebben. 
 Nee, helemaal niet, maar ik volg wel het nieuws en constateer dat er veel mis is in 

de wereld. 
 Nee ik ben een compleetdenker. 
 Ja, net als al die wetenschappers, artsen, biologen, techneuten en 

gemeentebestuurders die zich goed geinformeerd hebben. 

 
Alle buren hebben ook wifi. 

 Ja dat weet ik. Daarom heb ik zo’n last/ heb ik mijn huis voorzien van beschermende 
materialen. 

 Ja dat weet ik, en alle winkels, kantoren, huisartsen, ziekenhuizen, scholen, 
gemeentehuizen,… Daarom heb ik ook zo’n last.  

 

Ja maar dan kun je 112 niet bellen  

 We kunnen beter voorkomen dat we 112 moeten bellen. 
 Hoezo mijn vaste telefoon kan alle nummers bellen hoor, dus ook 112. 
 Maar de mensen om me heen wel. 
 Wat is erger? Eén keer in de twee jaar 112 niet kunnen bellen of 24/7ziek zijn van 

de straling? 
 
Toen 3G en 4G kwamen, was er ook protest (en er is toch niets gebeurd).  

 Hoezo is er niets gebeurd? De overheid geeft zelf aan dat 5% tot 10% van de 
bevolking klachten heeft a.g.v. straling. 

 
 

8: Waar ik nog geen oplossing of antwoord op heb: 

 

Hoe motiveer je nog meer mensen? 

 Spreek ze aan op dat wat mensen interesseert, en dat is voor iedereen anders: 

o preek een zwartwerker aan op dat zwartwerken straks niet meer kan.  



o Bij een ijdeltuit noem je haaruitval.  

o Bij jongvolwassenen: Hoe ga jij aan je kind uitleggen waarom ze maar 6 

vingers heeft? Durf je dan te zeggen dat papa en mama het belangrijker 

vonden om een spelletje op de mobiel te spelen? 

o … 

o …. 

o …. 

o …. 

o …. 

 

 

 

Totaal genegeerd worden of reageren helemaal niet. 

 .. 

 .. 

 

Wat is nog wel veilig / gezond / betrouwbaar e.d . 

 .. 

 .. 

 

Maar uw echtgenoot/echtgenote gebruikt ook heel veel mobiele communicatie. Doe daar 

dan eerst eens wat aan. 

 … 

 … 

Ja, als ik de officiele instanties niet meer kan vertrouwen dan weet ik het ook niet meer. 
Dus blijf ik daarin vertrouwen.  

  

Massa hysterie: Als het echt zo gevaarlijk was, reken maar dat er meteen alarmbellen bij 
overheid zouden afgaan. Met corona lock-down is het bewezen dat de overheid de 
gezondheid van de bevolking op nummer 1 zet! 

 .. 
  

 



Zomaar een overdenking: Is het jullie ook opgevallen dat de mensen die de domste en 

lompste opmerkingen maken, meestal ook de meeste schrijffouten maken? 


