Een eerlijke en onderbouwde verslaggeving over 5G
Open brief aan de Vlaamse media

Op 7 mei 2020 om 17u31 wordt Bart Lepla, de bezieler van 5G in België-NEE!, een
facebook groep met meer dan 18000 volgers, gecontacteerd door Lucas Wuyts van VTM. Wuyts
is bezig met een stuk over 5G, zo schrijft hij. Hij wil Bart graag interviewen voor een kort
nieuwsitem over de 5G controverse in ons land.
Bart, geen hoogleraar kernfysica, maar een bezorgde en zich hard inwerkende medeburger,
springt net geen gat in de lucht. Eindelijk wat media interesse voor een zaak waarvoor hij zich al
weken, nee maanden, met hart en ziel inzet.
Het contact met het VTM team verloopt vlot. Mails zijn beleefd, professioneel en to the point.
Ondanks het initiële wantrouwen van Bart verzekert Lucas Wuyts hem dat VTM uit is op
objectieve journalistiek. Op 12 mei 13u58 schrijft Wuyts daarover aan Bart Lepla: “Ik en mijn
collega willen tonen waarom mensen ongerust zijn en hoe dat komt. Mensen ‘te kakken zetten’ is zeker onze
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bedoeling niet. ” Uiteindelijk komt Bart met Wuyts en Kenneth Dée, een tech journalist en collega
van Wuyts, overeen dat er op 15 mei bij hem thuis zal worden gefilmd. Dée zal het interview
afnemen. Wuyts neemt plaats achter de camera.
Bart bereidt zich uiteraard zo goed mogelijk op het interview voor. Hij smijt zich. Het is nu of
nooit. Dagenlang verdiept hij zich nogmaals in zowat alles wat over 5G te vinden is. Niets mag
aan het toeval worden overgelaten. VTM is ten slotte…VTM.
Ook wanneer de grote dag daar is, verloopt alles goed. Bart geeft het beste van zichzelf. Hij gaat
in op wat we weten over de gevaren van 5G. Op wat de wetenschap zegt. Thermische effecten,
biologische effecten, ICNIRP. You name it. Er wordt in totaal meer dan 2 uur gefilmd, waaruit het
VTM team in overleg met Bart 26 minuten beeldmateriaal selecteert. Uit die 26 minuten zal VTM
knippen wat met het publiek zal worden gedeeld. Bart gaat akkoord. Het contact is vlot.
Vriendelijk.
Bart heeft een paar dagen later nog een gesprek met zowel Dée als met Wuyts. Hij wil er zich
nogmaals van verzekeren dat VTM hem niet in ‘t zak zal zetten. Eerlijk in beeld brengt wat hij
vertellen wil. Wuyts en Dée verzekeren hem dat hij zich geen zorgen moet maken. Het komt wel
goed.
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Bericht verstuurd via facebook messenger. Beschikbaar op aanvraag bij Bart Lepla.
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Het kwam uiteindelijk niet goed.
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Groot is de ontgoocheling wanneer blijkt dat VTM eigenlijk uit was op een karaktermoord.
Uit een vroeg document dat Bart, opnieuw geen kernfysicus, op de facebook groep had gepost,
halen Wuyts en Dée precies het stukje dat op een mogelijke link -het is allemaal nog hypothetischwijst met COVID-19. Voor VTM zet zoiets Bart weg als een complotdenker. Het doet er niet toe
dat intussen ook meer geletterd volk -zoals steeds meer bezorgde artsen uit binnen- en
buitenland- dezelfde mogelijke link naar voor brengen. Daar hebben de VTM boys geen oren naar.
Ook wat Bart twee uur lang inhoudelijk betoogd heeft, en met meerdere mails nadien ook nog
wetenschappelijk heeft onderbouwd, dat interesseert VTM niet. Ondanks wat ze hem lieten
geloven, was het doel van Wuyts en Dée immers niet om Bart Lepla een eerlijk forum te geven.
Nee, hun doel, dat was sensatie. Bart’s scalp. En dus lokten ze hem netjes in de val.
Dit alles beweren we niet zomaar. U moet weten dat Lucas Wuyts ook nog voor Het Laatste
Nieuws werkt, Vlaanderens hoogst eigen sensatiekrant waarvan iedereen weet hoe vriendelijk ze
met hun bronnen omgaan. En Dée? Welja, dat is één van die tech boys met een eigen
youtube-kanaal waarop ie enthousiast de nieuwste draadloze gadgets uitpakt en aanprijst.
Dat Kenneth Dée niet van een neutrale beginhouding kon worden verdacht, blijkt ook uit een
tweet die hij op 15 april -een maand voor het interview met Bart Lepla- de wereld instuurt. Dée
schrijft: “Al dat thuiswerken is niet goed voor sommige mensen… ze kweken bijvoorbeeld een
anti-5G-obsessie… We onderschatten wat er broeit in bepaalde middens vrees ik. Zelfs familie spreekt me aan op
‘schadelijke 5G-stralen’. Let’s counter this, techjournalisten allerlanden.” Is dat even schrikken.
Ondanks de vaste overtuiging van Dée over de schadeloosheid van 5G, was er op het VTM
nieuws-item waarin Bart Lepla -laat ons eerlijk zijn- te kakken wordt gezet, jammer genoeg geen
tijd meer voor solide en onafhankelijke wetenschap. Waarop is Dée’s overtuigende presentatie
van 5G dan gebaseerd? Misschien op zijn hoogst persoonlijke voorliefde voor draadloze gadgets?
Nee, het doel van het VTM nieuwsitem, dat was geen objectieve, hoogwaardige journalistiek. Het
doel, dat was sensatiepers en het kaltstellen van goedbedoelende mensen zoals Bart Lepla.
Voor alle duidelijkheid: ondanks wat professor Maurits De Ridder van UGent wat later in het
nieuwsitem mocht komen vertellen, wijzen tientallen, nee honderden onafhankelijke en
peer-gereviewde onderzoeken sinds de millenniumwissel onomstotelijk op ernstige gevolgen van
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een veralgemeend gebruik van de gsm. Er is zelfs zoveel onderzoek dat het omgekeerde beweren
gewoon niet meer ernstig is.
Nu kan je zeggen: welja, VTM, dat is toch VTM. Het mag niet te moeilijk worden allemaal.
Spijtig genoeg vat bovenstaande mooi samen hoe omzeggens alle Vlaamse media met dit dossier
omgaan. Het verhaal van de industrie en dat van de overheid -vaak gebaseerd op onderzoek
gesponsord of uitgevoerd door de industrie- dat is de norm. De bezorgde weerstand van artsen,
wetenschappers en burgers zoals Bart Lepla, dat wordt allemaal onder de mat geveegd. In de
hoek gedrumd. Wetenschap of niet.
Wij vragen ons af of dit nu het niveau is van ons kritisch Vlaams medialandschap. Of de
schaamteloze en leugenachtige karaktermoord op Bart Lepla de definitie is die Wuyts, Dée en
hun kompanen geven aan een open en eervol maatschappelijk debat gebaseerd op onafhankelijke
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wetenschap zoals deze van het befaamde bio initiatief. Of maken Dée en zijn tech vrienden liever
van hun bevoorrechte journalistieke positie gebruik om hun eigen, vaak met haken en ogen
aaneenhangende, technofix ideologie de Vlaamse huiskamers in te jagen? Om de kloof met
bezorgde burgers te dichten, is zo’n houding gewoonweg staatsgevaarlijk.
Bij deze roepen wij het Vlaamse medialandschap daarom op tot een eerlijk, een open en een
eervol debat over 5G. In dat debat hebben ook bezorgde burgers als Bart Lepla hun plaats,
zonder dat de journalisten van VTM of gelijk welk ander mediahuis het recht hebben om
reputaties te vernietigen en karaktermoorden te plegen enkel en alleen omdat mensen als Lepla
niet passen in het gevaarlijke droombeeld van een techno-utopie.
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Zie bijvoorbeeld: https://www.emfdata.org/en
https://bioinitiative.org/
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