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Aanbieding gele stoeltje aan Bregtje van der Haak, filmmaker UBIQUITY 
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Lieve Bregtje, 

 

Heel graag willen we je dit schijnbaar lege gele 

stoeltje aanbieden.  

Dit stoeltje staat symbool voor allen die hier 

vanavond hadden willen zijn, maar niet kunnen 

vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van 

de straling van onze moderne technologieën.  

Met dit stoeltje willen wij hen toch een plekje onder 

ons geven. We weten dat ze er zijn.  

Ze horen er bij. 

 

Namens ons allen wil ik jou, Bregtje, en iedereen 

die zo hard gewerkt heeft om de film UBIQUITY 

mogelijk te maken bedanken voor hun inzet, 

vastberadenheid, doorzettingsvermogen, moed en 

openheid. 

UBIQUITY laat op een mooie, respectvolle manier 

zien wat een gevecht sommigen onder ons moeten 

leveren om zich staande te houden. 

 

Technologie biedt kansen en uitdagingen. Dit is 

zo’n uitdaging.  

Hoe eerder we (h)erkennen dat 

elektromagnetische velden schadelijk zijn voor ons 

als mens en heel het ecosysteem, des te eerder 

kunnen we samen gaan voor oplossingen.  

Anders zullen technologieën van de toekomst, 

zoals de elektrische auto’s, elektrisch koken, 

zonnepanelen (de omvormers), Internet of Things 
en de smart cities en andere smart toepassingen 

uiteindelijk blijken not so smart te zijn, doordat 

deze het streven naar een gezond leefmilieu en 

een inclusieve maatschappij ondermijnen.  

 

Straling treft iedereen, ook al voel je het niet.  

Sommige mensen, dieren, planten hebben een 

hogere gevoeligheid voor draadloze straling en we 

weten niet welke niveaus van draadloze straling 

door de meerderheid wordt getolereerd zonder 

nadelige gevolgen voor de gezondheid van huidige 

en toekomstige generaties.  

We leven in een transitieperiode.  

Laten we de signalen van onze medemens serieus 

nemen, onze koers bijstellen en leren van het 

verleden. Leren van hoe we omgingen met asbest, 

roken en het wellicht (bijna) te laat onderkennen 

van het klimaatprobleem.  
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We leven in een energietransitie.  

Laten we al het onnodige energieverbruik van deze 

technologieën ook meewegen in ons 

klimaatakkoord. Laten we gaan voor een 

technologie die onze keuzevrijheid respecteert en 

die veilig, humaan en duurzaam is! 

Zodat we weer allen kunnen deelnemen aan onze 

maatschappij. 

 

Wij, als Let’s Talk About Tech, nemen nu onze 

verantwoordelijkheid voor de huidige en komende 

generaties en heel ons ecosysteem en vragen u 

allen om dit samen met ons te doen in ware 

verbinding. 

Wij hebben u nodig! 

Wij gaan voor de oplossingen.  
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