
 

  

DE GEVAARLIJKSTE TECHNOLOGIE OOIT UITGEVONDEN 

Deel 3 

 

Mobiele telefoons zijn geen blijvers 

 

Op de dag dat er digitale mobiele telefonie kwam in de stad New York, was ik van huis weg 

voor een driedaagse juridische conferentie. Op de dag dat ik thuis kwam, werd ik duizelig. 

Binnen een paar dagen had ik ook last van misselijkheid en onbeheersbare rillingen. Ik had 

de eerste astma-aanval van mijn leven. Ik had het gevoel dat mijn oogbollen puilden, mijn 

lippen waren droog, dik en gezwollen, ik voelde druk in mijn borst, en mijn voetzolen 

deden pijn. Ik werd zo zwak dat ik geen boek kon optillen. Mijn huid werd zo gevoelig dat ik 

er niet tegen kon om aangeraakt te worden en ik verdroeg het nauwelijks om kleren aan te 

hebben. In mijn hoofd denderde een goederentrein. Na de vierde dag kon ik niet slapen of 

eten. Tijdens de zesde nacht raakte mijn strottehoofd driemaal in een kramp. Telkens 

wanneer dat gebeurde kon ik niet in- of uitademen en ik dacht dat ik dood ging. De 

volgende ochtend ging ik weg uit mijn huis, om nooit meer terug te keren. 

 

Dit overkwam mij niet alleen, of maar enkele mensen. Te beginnen op 14 november 1996, 

de dag dat Omnipoint Communications al die zendmasten in werking stelde, werden 

duizenden Newyorkers plotseling ziek. Velen dachten dat ze een hartaanval, een beroerte 

of een zenuwtoeval kregen. Het Departement van Gezondheid noemde het een 

griepepidemie, en het hield tot de volgende mei aan. Ze bleven niet stilstaan om zich af te 

vragen waarom het alleen New York trof en geen naburige steden rond die tijd. De 

wekelijkse sterftestatistieken van de Centers for Disease Control, de gezondheidsdienst, 

gaven vanaf de week van 17 november in de stad een sterftetoename van 17 procent te 

zien, die 11 weken aanhield en 2300 mensenlevens betrof.  

 

De epidemie trof Boston pas het volgende jaar, toen telecomaanbieder Sprint daar met zijn 

digitale dienst begon, op 12 november 1997. Het sterftecijfer piekte met 15% gedurende 



16 weken. De epidemie trof San Diego toen Pacific Bell er op 1 november 1996 met zijn 

dienst begon en de sterfte over 17 weken met 14,5% toenam. Ze trof het nabije Los 

Angeles pas de volgende zomer, toen Pacific Bell er op 3 juli 1997 met zijn dienst begon en 

de sterfte gedurende de volgende 15 weken met 30% steeg. Ze trof Philadelphia in de 

herfst, toen Sprint er op 3 april 1997 met zijn dienst begon. Ze trof Jacksonville in Florida 

één herfst eerder, toen Powertel er op 15 oktober 1996 met zijn dienst begon. Ze trof 

Chicago, Milwaukee, Austin, San Antonio, Fort Worth, Houston, Atlanta, Fresno, Spokane, 

Portland, Sacramento, Charlotte en Tulsa, in elke stad beginnend op de dag dat de digitale 

mobiele telefonie in die stad beschikbaar kwam. 

 

In 1996 kwam ik aan de weet dat de sterkteniveaus er niet toe doen. Toen de 

microgolfstraling in het stadsdeel Brooklyn me na zes dagen blootstelling bijna om zeep had 

geholpen, was ik er zeker van dat de stralingsniveaus torenhoog moesten zijn. Ik huurde 

een beroepsmatig werkende ingenieur, Stuart Maurer, om met zijn spectrumanalysator de 

straling te meten. Ik kwam die dag van mijn motelkamer ten noorden van New York om 

hem bezig te zien. Tot mijn verbazing was het hoogste niveau dat hij mat, op iedere plek in 

huis, 0,0001 microwatt per vierkante centimeter. Ik had duidelijk nog een hoop te leren 

over microgolfstraling, en veel van wat ik dacht te weten klopte niet. 

 

Hetzelfde is nu aan het gebeuren met 5G, alleen in plaats van een griepvirus de schuld te 

geven, belast de maatschappij een coronavirus met de schuld. En deze keer gebeurt het 

overal tegelijk in plaats van stad voor stad. Op 13 oktober 2020 liet aanbieder Verizon een 

persbericht uitgaan dat de beschikbaarheid aankondigde van zijn 5G-netwerk voor de hele 

Verenigde Staten. Op dezelfde dag bracht Apple een persbericht uit dat de lancering 

aankondigde van zijn 5G-telefoon, de iPhone 12. De iPhone 12 en 12 Pro lagen op 23 

oktober in de winkels, en de iPhone Mini en Max waren begin november verkrijgbaar. In op 

twee na elke afzonderlijke staat van de VS begon plotseling in de week van 24 oktober het 

sterftecijfer te pieken, en niet later dan de week van 21 november. De twee uitzonderingen 

waren Wisconsin, waar de sterftepiek begon in de week van 17 oktober, en Hawaii, waar 

zich die winter geen significante sterftetoename voordeed. Over het hele land genomen, 

steeg het sterftecijfer gedurende 20 weken met 25%, en er stierven 300.000 mensen. 

 

Het gebeurt ook plotseling overal met vogels, insekten en dieren in het wild. Iemand in 

Knoxville, Tennessee, schreef me een week geleden: 

 

'De afgelopen paar maanden heb ik op onze bloemen 5 hommels gezien die me verlamd 

leken. Ongelukkig genoeg hebben we heel dicht bij ons huis 5G Ultra Breedband van 

Verizon, wat je alleen buiten kunt krijgen, en ik denk dat dit ze te pakken kreeg. We 

brachten de 4 naar binnen, elk op een ander moment, en 3 van de 4 kwamen binnen 5 

minuten weer bij, dus liet ik ze weer naar buiten. De 4e had iets meer dan een uur nodig 



om weer op te leven, voor hij weg kon vliegen.' 

 

Een andere waarnemer, te East Dover in Vermont, schreef een paar dagen geleden: 

 

'We hebben een heel ruime hectare zwarte bessen, bosbessen (11 variëteiten) en nog wat 

nieuwere bessensoorten staan. Onze kleine kwekerij heeft een biologisch keurmerk, wat 

geldt voor 3 hectare open veld (waarvan maar één beplant) en op de rest van de 12,5 

hectare staat bos. De zwarte bessen bloeien vroeg en onze 4 variëteiten bloeien allemaal 

binnen een paar dagen na elkaar. Er zijn zo veel verschillende bestuivende insekten die 

naar de velden toe komen; waaronder een bepaalde hommelsoort met een rode taille. Het 

is wonderlijk om alle verschillend gevormde insekten bezig te zien en te horen. 

 

'Deze lente, terwijl ik tussen de rijen door liep en alle bloesems in het voorste veld 

bewonderde, bleef ik plotseling staan omdat het bijna helemaal stil was. Er waren twee 

hommels tussen de 2.225 zwartebessenstruiken, en hun gebrom viel zo op omdat alles zo 

stil was. Toen ik het vertelde aan een appelkweker, iemand al van een vijfde generatie, zei 

hij dat er dit jaar niet alleen geen bestuivende insekten waren, ook de tijd was helemaal 

van slag. Zijn asperges bijvoorbeeld waren twee weken te vroeg (net als de mijne). 

Vergeleken met 2020 was de bloesemtijd van de zwarte bessen dit jaar 2 weken eerder. Het 

was een koude lente, maar ik zou denken dat dit de bloesem zou vertragen. Dus dat was 

een andere reden waarom er nog geen insekten waren. Twee weken is geweldig veel tijd! 

Ook de bosbessen waren over het algemeen vroeg en de gebruikelijke volgorde van de 

variëteiten was veranderd. 

 

'De volgende dag haastte ik me naar Forever Wild, een bijenteler, en verzekerde me van 

een pallet met vier korven. Het was te koud voor ze om te vliegen, dus ze bleven in hun 

korven te midden van een weelde aan bloesems van zwarte bessen. Blijkbaar beginnen 

hommels al te vliegen vanaf zo'n 10°, maar voor bijen moet het minstens 15° zijn. De 

bijenteler zei dat ze een kwart van de hele staat Vermont bestuiven en dat iedereen meer 

in het noorden (meestal appels) het over hetzelfde had – geen bestuivende insekten en 

met name geen hommels. 

 

'Nog iets eigenaardigs dit jaar was het feit dat we maar heel weinig Japanse kevers hadden 

[soort meikever]. Dit zou kunnen zijn omdat het een buitengewoon nat jaar was, maar het 

is interessant om te zien dat zowel de kevers als hommels onder de grond overwinteren. En 

toen ik in september mijn ouders bezocht in Concord, Massachusetts, wees mijn moeder 

erop dat alle eiken donkere plekken hadden. Het blad van al onze bomen hier in Vermont 

heeft dezelfde plekken, vooral de beuken en ratelpopulieren. Ik plantte onze eerste 

bessenstruiken in 2014, dus ik heb geen uitgebreid arsenaal aan persoonlijke ervaring wat 

betreft het hebben en houden van een kwekerij, maar ik hoop door te gaan met mijn 



waarnemingen en ben van plan dat experiment met aluminium afscherming van Katie 

Haggerty te herhalen maar dan met zwarte bessen.' 

 

Een natuurkenner in Griekenland, Diana Kordas, stuurde in oktober een gedetailleerd 

rapport vanaf het eiland Samos in het oosten van de Middellandse Zee: 

 

'Ik woon op het platteland een paar kilometer buiten de hoofdstad van Samos, Vathi, die 

op het eind van een grote baai ligt, en tegenover de toeristenplaats Kokkari. In juli van deze 

zomer, 2021, werd boven Kokkari een proefmast van 5G in werking gesteld. Deze zendmast 

staat tegenover ons aan de overkant van de baai, een van de twee zendeenheden staat 

recht op ons gericht, even hoog boven zeeniveau als ons perceel. Hij staat ongeveer 6 

kilometer ver weg. 

 

'Waar wij wonen, zijn we omringd door zendmasten en versterkers (in totaal 14) die 

werken met 2G-, 3G- en 4G-frequenties. Er is de laatste paar jaren een zeer geleidelijke 

terugloop geweest in aanwezigheid van insekten en vogels, vooral sinds 2014, toen 4G hier 

kwam. Het raakt veel soorten; de laatste vuurvliegjes (waarvan we er hier veel hadden) 

verdwenen twee zomers terug. Het is jaren geleden dat we te pletter gevlogen beestjes op 

de voorruit hadden onder het rijden. Maar sinds die 5G-zendmast aan de overkant van de 

baai is begonnen, hebben we bijna alle bestuivers en nog een hele hoop meer verloren. 

 

'In de vroege zomer hadden we altijd een heleboel bestuivers: hommels, honingbijen, veel 

soorten wilde bijen, timmermansbijen, allerlei soorten wespen, en zweefvliegen. We 

hebben de neiging op ze te letten, want we kweken ons eigen fruit en de groenten. De 

vroege zomersoorten werden zonder enig probleem bestoven; maar de meloenen, 

tomaten en courgettes die we begin juli uitzetten, hebben heel weinig opgeleverd, omdat 

er ondanks alle bloesem niet veel bestuivers waren. Er is geen enkele courgette bestoven, 

en de tomatenplanten hadden maar 3 vruchten. De meloenen (niet zoveel als we zouden 

hebben verwacht) schijnen te zijn bestoven door kleine 's nachts vliegende motjes. 

 

'Wij hebben anderhalve hectare land, wat een vrij groot bezit is voor het eiland. Er staan 

veel grote bomen (pijnboom, cipres, johannesbroodboom, wilde pistache, olijf, amandel en 

een bosje uiterst zeldzame mastiekbomen) en wat fruitbomen (abrikozen, pruimen en 

peren) naast velden met grassen en wilde planten. Laat me hier vermelden dat we niet één 

soort bestrijdingsmiddel gebruiken, en we hebben ook geen buren nabij die enig 

bestrijdingsmiddel gebruiken. Het meeste van het land om ons heen is wild, zowel de berg 

op als naar de zee toe. Op ons eigen land is nooit bestrijdingsmiddel gebruikt geweest en ik 

zou zeggen dat dit naar alle waarschijnlijkheid ook geldt voor het meeste land om ons 

heen. Dit is GEEN probleem wegens bestrijdingsmiddelen. 

 



'We houden het land ook zo wild mogelijk, en behalve op de stukken die we bewerken 

mogen de wilde planten vrijelijk groeien: grassen, bloemen (veel orchideeën) en een hele 

hoop wilde venkel. Er staan veel struiken en heesters (waarvan ik niet eens alle namen 

weet). Veel bomen zijn meer dan 100 jaar oud, en sommige cipressen meer dan 300 jaar. 

 

'We zorgen voor om-en-ombeplanting en zetten ook bloeiende basilicumsoorten en 

zinnia's, die bestuivende insekten aanlokken, tussen de andere planten. We plaatsen ook 

schoteltjes water voor ze om van te drinken – bijen krijgen dorst. Gewoonlijk hebben we 

massa's bijen, vlinders, zweefvliegen, wespen, enz., in allerlei soorten, en tot voor kort 

hadden we veel bestuivers. De terugloop begon in juli toen de zendmast werd aangezet. 

 

'De bijen en andere bestuivers, en inderdaad de meeste insekten, zijn nu bijna allemaal 

weg. We weten dit om verschillende redenen: een ervan is wat we zien (of niet zien) op de 

groentebedden; een andere is wat we in het algemeen zien (of niet zien, namelijk bijna 

niets); maar de belangrijkste is wat we niet op de johannesbroodbomen zien. Ieder jaar 

rond deze tijd bloeien de mannelijke bloemen van de johannesbroodboom uitbundig en ze 

lokken honderden bestuivers: alle soorten bijen, wespen, horzels en zweefvliegen. Je kunt 

niet in de buurt van die bomen komen zonder je bewust te zijn van een luid gezoem, en de 

insekten zijn de hele dag door bezig. Deze bomen bloeien ongeveer een maand lang, ze 

staan vol met bloesem, en tot op heden is er bijna niets op af gekomen: een hommel, een 

honingbij, een paar horzels, wat verschillende soorten vliegen, een paar kleine wilde bijen. 

We kijken vele malen per dag, alle dagen. 

 

'Dit heeft ook NIET met het weer te maken. Vanaf dat de johannesbroodbomen in bloei 

kwamen, hebben we een verscheidenheid aan weertypen gehad, van sterke noordenwind 

tot vrij sterke zuidenwind, met tussendoor een heleboel stille dagen. Het heeft één keer 

geregend. De temperaturen waren steeds gemiddeld voor de tijd van het jaar. Wind of 

geen wind, warm of fris, er komen nagenoeg helemaal geen bestuivers naar de 

johannesbroodbomen toe. 

 

'Op een dag hebben we gezocht naar bijen op elke johannesbroodboom die we tussen hier 

en Kokkari konden vinden, en we konden op geen enkele andere johannesbroodboom een 

insekt vinden – sowieso nergens insekten, op een paar vliegen na. 

 

'De bloeiende johannesbroodbomen zijn een goede indicatie voor bestuivers, omdat ze er 

zo veel naar zich toe lokken. Bepaalde planten zijn ook goed, zoals clematis of katteklauw, 

een doornige klimplant die heel zoetgeurende bloemen heeft en in dit seizoen bloeit (daar 

hebben we ook geen bestuivers op gezien) en alliumbollen, die elke soort wesp of horzel 

lokken die er is (maar geen bijen). Rond deze tijd hebben we geen alliumbollen, maar in de 

voorbije periodes dat we ze wel hadden, kwamen er hele horden wespen en horzels op af, 



waaronder veel soorten die we niet herkenden. 

 

'Op dit moment van schrijven hebben we op ons land niet alleen de bijen verloren maar 

ook alle andere soorten insekten: kevers van elke soort waaronder meikevers en 

lieveheersbeestjes, webwevende spinnen, bidsprinkhanen, motten en vlinders (we hebben 

in juli/augustus altijd hele wolken heivlinders op de pijnbomen, maar dit jaar bijna geen), 

allerlei soorten libellen, sprinkhanen en krekels. Oktober is het seizoen voor libellen, en 

momenteel hebben we het warme stille weer waarin ze bij duizenden arriveren. Maar dit 

jaar hebben we misschien 1/100e van het gebruikelijke aantal. We hebben enkele horzels 

(nauwelijks zoveel als gewoonlijk), paardevliegen (minder dan normaal) en vliegen (die van 

alle insekten het minst te lijden lijken te hebben). 

 

'We hebben nog steeds muggen, maar ik geloof dat dit komt doordat ze broeden in ons 

waterreservoir, dat stenen wanden heeft van 60 cm dik en een cementen dak – het is 

beschermd tegen elektromagnetische velden. De muggen komen binnen door de 

overlooppijp en kleine gaatjes in de stenen die de afvoergaten bedekken. Bij onze 

buurman, die een onafgedekt waterreservoir heeft en vooraan in de zomer duizenden 

muggelarven in het water had (en een enorm muggenprobleem), zijn nu geen muggen 

meer. Ik ben gaan kijken, en er zijn nu geen larven meer in het water van zijn reservoir. 

 

'Ik kan alleen maar bedenken dat de 5G-zendmast heeft gemaakt dat deze dingen 

gebeuren, want niets anders verklaart de plotselinge, ernstige afname van het aantal 

insekten hier. De mast werd in juli in werking gesteld en de verliezen die we zien, hebben 

we sedert juli. Ik meen ook dat we een afname zien in aantallen kleine knaagdieren: ratten, 

gewone muizen en veldmuizen. We raken geen fruit kwijt aan muizen en ratten, wat 

gewoonlijk wel het geval was. Ook zul je op een wild stuk land als dit gewoonlijk wel sporen 

van ze tegenkomen; ofwel je ziet 's nachts in het licht van een zaklamp een staart 

wegflitsen; ofwel je hoort ze (eekhoorns kunnen vrij wat herrie maken); maar het lijkt of 

die ook weg zijn of aan het verdwijnen. Mijn buurman vindt aldoor dode ratten; maar hij 

strooit geen gif, dus daar zijn ze niet aan gestorven. 

 

'We zien ook veranderingen in het gedrag van dieren. Wij geven voer aan een aantal 

goudjakhalzen die moeite met jagen hebben door een gebrek aan wilde dieren in het 

gebied. De baai van Samos, met ons dus, is al omringd door veel zendmasten en versterkers 

behalve de nieuwe 5G-mast, en er zijn al jaren steeds minder wilde dieren, waaronder 

insekten en vogels. Maar de laatste paar weken is het aantal jakhalzen dat naar ons toe 

komt verdrievoudigd, en ze vertonen tekenen van buitengewone angst. Ze blijven ons 's 

nachts voortdurend volgen en verschijnen nu ook overdag (het zijn voornamelijk 

nachtdieren). Het zijn wilde dieren die we niet als huisdieren behandelen, maar sommige 

zijn bijna klef, ze komen tot op minder dan een meter afstand en blijven dan tijden lang 



zitten. Sommige, die voorheen niet agressief waren, zijn erg agressief tegenover andere 

jakhalzen geworden en er breken steeds gevechten uit. 

 

'Het gebied ondervindt eveneens problemen door everzwijnen, die ook voedsel komen 

zoeken. We hebben verscheidene iets te dichtbije ontmoetingen gehad met deze grote en 

gevaarlijke dieren (die ook verschijnen op tijden waarop dat niet zou moeten, voor 

zonsondergang) en 's nachts doorwroeten ze hele stukken van ons land. Ik ben er door één 

aangevallen en mijn man ook. Veel mensen zien ze bij daglicht, en ze hebben tuinen, bosjes 

en bermen van wegen stukgewroet. 

 

'Vogelaantallen zijn aan het verminderen. We hebben nog altijd een behoorlijk aantal 

koolmezen en kleine zwartkoppen, die geneigd zijn om in de diepe beschutting van dichte 

hagen en grote bomen te blijven; maar de tjiftjafs en vinken zijn we kwijt. We hebben een 

paar merels, maar het is lang geleden dat we een zanglijster of een winterkoninkje hebben 

gezien. De roodborstjes zijn niet gearriveerd uit het noorden, hoewel ze dat wel hadden 

moeten doen. We hebben een paar bosuilen maar dwerguilen zijn verdwenen. We hebben 

gaaien en kraaien, een paar tortels (maar minder) en houtduiven, waarvan er sedert 

onlangs nog maar erg weinig zijn. De aantallen meeuwen (geelpootmeeuwen) lopen terug 

en de aalscholvers  die altijd op het strand onder aan ons land zaten zijn geheel 

verdwenen. We krijgen steeds minder roofvogels – normaal hebben we sperwers, 

Eleanora's valken, haviken, buizerds en slangearenden, maar die mijden dit gebied nu, 

hoewel we ze elders wel zien, net als raven. 

 

'Deze herfst zien we vrijwel geen trekvogels in dit gebied: een paar vliegenvangers, enkele 

grauwe klauwieren, en een zwerm dwergmeeuwen boven zee is alles. We hebben een 

vlucht bijeneters gehoord maar niet gezien, die hier niet zoals gewoonlijk stopten. 

 

'Als conclusie: dat de zendmasten over het geheel genomen het aantal insekten en 

bestuivers in dit gebied hebben verminderd, naast de aantallen vogels en wilde dieren in 

het algemeen. De nieuwe 5G-zendmast heeft binnen erg korte tijd een vernietigende 

uitwerking gehad, maar het is op zijn vroegst tot in de volgende lente onmogelijk om de 

volledige gevolgen te weten.' 

 

--------------------------- 

 

Degenen onder jullie – of u – die zich autovoorruiten herinneren die bespat waren met 

insekten, tuinen die wemelden van de vlinders en het gezoem van bijen, luide koren van 

krekels op het land, en van kikkers in poelen, en dichte zwermen zangvogels die floten van 

levenslust, zullen begrijpen wat ik ga zeggen. Mobiele telefoons zijn geen blijvers. Of 

mensen ze uit zichzelf zullen opgeven is een heel andere vraag. 



 

Als mensen uit zichzelf hun mobiele telefoons opgeven, zal de plotselinge en dramatische 

verbetering in ieders gezondheid en gevoel van welzijn, en de terugkeer van alle verloren 

en verdwijnende medesoorten die nog altijd proberen de Aarde met ons te delen, de hoop 

herstellen voor de menselijke soort en tot andere veranderingen aanzetten die plotseling  

mogelijk zullen worden, met name en vooral de beëindiging van het winnen en gebruik van 

fossiele brandstoffen, die de zuurstof in onze lucht omzetten in kooldioxide, onze zeeën 

verzuren, onze rivieren, meren, stromen en het grondwater verontreinigen, en 

plasticdeeltjes geven in de oceanen, het land en de atmosfeer. 

 

Als mensen niet bereid zijn hun mobiele telefoon op te geven, dan heeft onze planeet niet 

lang te leven, en zullen mobiele telefoons met de Aarde tenietgaan. Het zijn in beide 

gevallen geen blijvers. Help alsjeblieft mee om te zorgen dat we ons thuis herstellen. Als jij 

of u nog niet hebt ondertekend, onderteken dan het International Appeal to Stop 5G on 

Earth and in Space. Als jouw/uw organisatie een consulterende status heeft bij de 

Verenigde Naties en in staat is om dit Appeal formeel bij de VN in te dienen, neem dan 

contact met me op. Als jouw/uw organisatie tegen 5G is en zich nog niet werkelijk ertegen 

heeft verzet, neem dan contact met me op via info@cellphonetaskforce.org, ook voor wat 

betreft het ondertekenen van een betuiging, een amicus brief, ter ondersteuning van onze 

zaak bij het Hooggerechtshof. Download, bewaar en verspreid Deel 1, Deel 2 en Deel 3 van 

deze reeks. Heb je of heeft u nog een mobiele telefoon, doe hem dan alsjeblieft weg, nu, 

en als je/u geen vaste telefoonaansluiting hebt, zorg dan er een te krijgen. 
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