
Lunch met Jesse Klaver 
 
Op 23 februari was Jesse Klaver op de redactie van BN de Stem in Etten Leur. Wij, Leendert en ik 
(Eke) en andere Brabantse krantenlezers waren uitgenodigd om aan te schuiven aan de koffietafel 
van de redactie om Jesse vragen te stellen. Er waren twaalf mensen aan tafel en er om heen ook nog 
wel vijftien, journalisten, cameramensen en van de redactie van de Stem. En zo bereikten we toch 
weer aardig wat mensen met onze boodschap. 
 
De meeste vragen gingen over onderwerpen die algemeen in de belangstelling stonden. Ons 
onderwerp was natuurlijk elektromagnetische  straling en de schadelijke gevolgen daarvan. Toen we 
aan de beurt waren en Leendert zijn vraag had gesteld zei Jesse dat hij er nog niets van wist, maar hij 
was zeker geïnteresseerd. Ook toen ik mijn meter pakte om te kijken hoeveel bolletjes dat aangaf.  
 
Er was niet genoeg tijd om ons punt uitgebreid toe te lichten, maar we hebben er toch een positief 
gevoel over. Ik heb wel kunnen zeggen dat we ons vooral ongerust maken over kwetsbare kleine 
kinderen die al van jongs af aan in de straling zitten. Jesse heeft twee kinderen van één en drie jaar, 
dus ik hoop dat hij zich dat aantrekt. Toezeggingen om ons punt op de agenda te zetten kon hij niet 
doen, maar wel: ‘ik neem het mee’. En wat zei Jesse achteraf tegen een journalist die vroeg welk 
vraag hij het meest interessant vond: onze vraag over elektromagnetische straling! 
 
Leuk was dat een zestienjarig meisje, ook uitgenodigd om haar vraag te stellen, zich afvroeg wat 
GroenLinks voor jongeren kon doen. Na afloop spraken we haar en haar twee vriendinnen, ze wisten 
niet dat deze straling gevaarlijk kon zijn. Ik heb hen folders en andere informatie meegegeven. Ze 
zullen het er op school wel over hebben. 
 
Een foto van de koffietafel: 
 

 
 
Onze vraag met inleiding: 
 
Recent zijn een aantal schadelijke milieufactoren uitvoerig in het nieuws geweest, zoals Q koorts, 
kankerverwekkende verf bij defensie en aardbevingen in Groningen. 
In alle gevallen was sprake van te late voorlichting, ontkenning van verantwoordelijkheid van 
overheidszijde en vervolgens niet voldoende of geen hulp voor slachtoffers. Dit alles om 
economische en industriële belangen niet te schaden. 



 
Aan dit rijtje kunnen we de elektromagnetische straling van draadloze communicatie toevoegen. Er 
zijn nu al veel mensen ziek door deze straling van zendmasten, wifi, smartphones, enz. en dat 
worden er steeds meer, mede door de toenemende stralingsbelasting waaraan voor velen niet te 
ontkomen is. Dit heeft geleid tot permanent ernstige klachten, verlies van werk, onleefbare 
woonsituaties en zelfdodingen. Daarnaast zijn er duizenden wetenschappelijke publicaties die 
gezondheidsschade aantonen. Toch wordt dit onderwerp door de Nederlandse overheid genegeerd 
en de slachtoffers krijgen geen enkele hulp. Dit eveneens vanwege de grote economische belangen. 
  
Daarom aan Groen Links – een milieubewuste partij - de vraag of deze zich wil inzetten voor de 
mensen die ziek zijn geworden door elektromagnetische straling en of u dit onderwerp in de Tweede 
Kamer op de agenda wil zetten. De normen voor stralingsintensiteit zijn in Nederland de hoogste ter 
wereld. De Nederlandse overheid doet niets om de burgers tegen deze straling te beschermen, in 
tegenstelling tot veel andere landen waar wel maatregelen worden genomen om de burger en met 
name kwetsbare kinderen te beschermen. Elektrogevoeligen hebben in Nederland geen rechten.  
 
Een foto van ons in gesprek met Jesse Klaver: 
 

 
 

Onze vraag hebben we met onder meer de hieronder staande tekst aan Jesse Klaver overhandigd: 
 
Een paar punten die gerealiseerd kunnen worden: 
- voorlichting geven aan de burgers over de schadelijke effecten van draadloze communicatie (want  
  die weet meestal nog van niets),  
- het voorzorgsprincipe hanteren, 
- mensen die ziek zijn geworden door deze straling helpen (geld voor afschermende maatregelen,  
  andere woning, uitkering enz.), 
- de burger infomeren over oplossingen voor stralingsreductie in huis (bijv. eco dect, eco wifi, eco  
   babyfoon), 
- stralingsvrije zones creëren in openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen, 
- plaatsing van hogere masten ver van woonwijken. 
 



Als mensen erg ziek zijn raken ze hun baan, huis, sociale leven kwijt, kunnen nergens meer heen 
zonder gezondheidsschade, overal zijn masten, wifi, smartphones. Zij zoeken een plek om te leven en 
velen zijn al naar een stralingsarme  omgeving  in andere landen verhuisd.  
 
Deze straling is voor iedereen schadelijk, vooral voor kleine kinderen, die al van jongs af aan 
bestraald worden. Vergelijk roken. 
De klachten, die per persoon nogal kunnen verschillen: 
op korte termijn: 
slaapproblemen, extreme vermoeidheid,  hoofdpijn, depressieve klachten,  nervositeit, 
onrustgevoelens, angstgevoelens,  concentratieverlies, maag-darmklachten,  huidklachten  
(o.a. verbrandingsverschijnselen),  hartritmestoringen, verhoogde bloeddruk, oorpijn, tinnitus, 
oogproblemen, pijn in spieren en gewrichten, e.a.   
op lange termijn: 
kanker, neurologische degeneratieve ziekten, zoals Alzheimer, disfunctioneren van immuunsysteem, 
schade aan genetisch materiaal. 
 
Meer informatie: www.stopumts.nl  
Dr. Leendert Vriens, Eke Vriens  
 
 
Foto’s afkomstig van BN De Stem en het Eindhovens Dagblad: 
 http://www.bndestem.nl/etten-leur/jongeren-interesseren-in-politiek-loze-beloftes-in-
verkiezingstijd-jesse-klaver-geeft-antwoord~a469bac0/  
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