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WERELDFEDERALISME EN DE REËLE WERELD
“Wereldfederalisme als middel om de oorlogen uit te bannen?” vraagt men ons. “Zelfs al was jullie
utopie verwezenlijkbaar, dan zou men misschien het uitbreken van oorlogen tussen staten kunnen
voorkomen, maar gewapende opstanden en burgeroorlogen, zo typisch ook voor onze tijd, zouden
gewoon voortwoekeren.”
Op deze deels zeker ontvankelijke kritiek, antwoorden we vooreerst dat men wereldfederalisme niet
als een panacee mag beschouwen, als een wondermiddel dat alles op aarde goed en mooi zou maken.
Onverminderd zouden in ’t kader van een wereldrechtsorde, beschikkend over een mondiale politie,
meer kansen bestaan om ook burgeroorlogen in te dijken.
Voorts zouden deze laatste dan niet meer het gevaar voor het uitbreken van internationale oorlogen
inhouden. Thans kunnen toestanden zoals die in Syrië uitlopen op een derde wereldoorlog – men kan
er niet omheen zulke mogelijkheden onder ogen te zien.
In een doeltreffende vorm van wereldfederatie zou men
INHOUD
tevens over betere instanties beschikken om bijvoorbeeld de
kwestie van de chemtrails (zie p. 4) te onderzoeken en
aangepaste maatregelen te treffen. Chemtrails bevatten moPag. 1 - Wereldfederalisme en de
gelijk ook partikels die via door HAARP (zie evenzo p 4)
reële wereld
uitgezonden frequenties als bewustzijnsmanipulerende
Pag. 2 - Nieuws van het wereldburger- technologieën kunnen worden gebruikt. Daarmee zijn we
beland bij het beklemmende onderwerp van de bewustfront
zijnsontregelende en gezondheidsbeschadigende stralingswapens (zie p. 5 + 9). Met deze laatste begaat men, in ’t
Pag. 4 - Hoe is het mogelijk…
geheim, huiveringwekkende misdaden tegen de menselijkheid die ons aller grondrechten raken en het bestaan zelf
Pag. 5 - Verzoekschrift aan Barroso
van elke rechtstaat op de helling zetten. Ze kwamen
goeddeels tot ontwikkeling in het kader van verwoede
Pag. 7 - “Europa” : wat is dat?
bewapenings- en bespiedingswedlopen. Kon men deze
laatste uitbannen d.m.v. wereldgezagsorganen, dan zou
Pag. 9 – Enkele flitsen
a.h.w. de brandstof voor zulke ontwikkelingen deels gaan
ontbreken. Ook zou een mondiale rechterlijke macht dan de
criminele misbruikers van deze mensverachtende wapens
beter kunnen vervolgen en straffen. (JV)
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NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT
Reeds vijftien jaar geleden...
De “Vrienden van Sevapur” herdachten op 30
september 2012 dat vijftien jaar eerder de bij
ons geregistreerde wereldburgeres, mevrouw
Lea Provo-Eggermont, naar de overkant van de
sluier vertrok. Geboren in de kerstnacht van
1921, nam ze sinds de jaren vijftig de taak op
zich van groepsleidster van de Vrienden van de
Ark. De Ark was en is een beweging voor
geweld- loze spiritualiteit en levenswijze, tot
stand gekomen op initiatief van Lanza del
Vasto (1901–1979), een katholiek-gandhiaans
denker, schrijver en anti-oorlogsbezield
persoon.
In december 1960 trad Lea op als initiatiefneemster van het Belgisch onthaalcomité van
de vredesmars San-Francisco/Moskou, een
voortreffelijke protestactie tegen de escalerende koude oorlog, vooral tegen de kernwapenwedloop en de toenmalige moorddadige kernproeven in de dampkring. Uit dit
onthaalcomité ontstond het Comité voor
geweldloze Vredesactie, alias het Comité
d’Action non-violente pour la Paix.
Als secretaresse van dit comité coördineerde
zij heel wat waardevolle activiteiten. (1) Naast
het onthaal van de genoemde mars kunnen we
bijvoorbeeld de ontvangst vermelden, in het
voorjaar van 1962, van een groep hibakusha,
overlevenden dus van Nagasaki en Hiroshima.
Op 30 juni 1962 overkwam haar man, André
Provo, een dramatisch ongeval. Daardoor
raakte hij aan een rolstoel of aan bed gekluisterd. Om hem goed te kunnen verzorgen moest
Lea zich enigermate terugtrekken uit haar
werkzaamheden als oorlogstegenstandster, die
ze uitoefende naast haar beroep van fabrikant
van speelgoed. Toch coördineerde ze nog, in
de nazomer van 1962, de ontvangst in dit land
van de bemanning van het scheepje Everyman
III. Dit laatste beoogde via Leningrad naar
Moskou te varen. De Everyman I en II waren
reeds, bij wijze van protest, gevaren naar
testzones in de Stille Oceaan waar Amerikaanse kernproeven plaatsvonden. De Everyman III
wilde thans ook de machthebbers en de bevolking van de Sovjet-Unie waarschuwen voor het
onnoemelijke gevaar dat de wapenwedloop
tussen Oost en West inhield.
Na het overlijden van André in februari 1963
hield zijn echtgenote zich gedurende een jaar

meer bepaald bezig met gezondheid door voedings- en leefwijzen Ze verbleef toen ook geruime tijd in de Verenigde Staten, waar ze in
1963 onder andere deelnam aan de op initiatief
van Martin Luther King en de zijnen georganiseerde mars op Washington.
In februari 1964 nam ze opnieuw haar taak op
van secretaresse van het genoemde comité.
Datzelfde jaar coördineerde ze andermaal de
ontvangst in België van een groep hibakusha.
In 1965 organiseerde ze ook een dramatische
vastenactie in een tent in vijf Belgische steden,
bij wijze van waarschuwing tegen het stijgende
geweld en de honger in de wereld. Een jaar
later coördineerde ze nog geweldloze protestacties tegen de vestiging in België van de
Supreme Headquarters of Allied Powers in
Europe (SHAPE).
In het najaar van 1966 kwam een eind aan haar
rol van secretaresse. Ze trok naar India en
werkte daar, met taaie volharding, aan de opbouw van geweldloos geïnspireerde werk- en
leefgemeenschappen. Ook na haar overlijden
bleven die een bloeiend bestaan leiden in Sevapur en Vinobajipuram. Nadere inlichtingen :
Sevapur SAWES v.z.w., p/a Mieke Van der
Auwera, Vlasakker 12, B- 2120 Wommelgem,
www.sevapur.be , e-mail :
mieke.vanderauwera@telenet.be .
(1) De acties van ons toenmalige Comité voor geweldloze Vredesactie vonden vrijwel steeds plaats
in samenwerking met andere verenigingen, waaronder de Federale Unie, destijds onze wereldfederalistische beweging.

“Alternatieve Nobelprijs”
In september 2012 verkreeg Professor Gene
Sharp de zogenoemde Prijs voor het juiste
Leven, ook “Alternatieve Nobelprijs” genoemd, welke jaarlijks wordt toegekend door
de stichting Right Livelihood Foundation.
Geboren in 1928 te New Baltimore, in Ohio,
studeerde hij aan de Ohio State University en
verkreeg in 1949 magna cum laude een
“bachelor-graad “ (= Bachelor-Grad staat in de
Duitse tekst die we ontvingen) in sociale
wetenschappen. In 1951 bekwam hij ook de
titel van Master of Arts, op grond van zijn
proefschrift “Geweldloosheid – een sociologische studie”.
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Wat hem in zijn jonge jaren bezighield, deed
dit ook tijdens heel zijn leven. De ruimt ontbreekt ons om hier op zijn verdere activiteiten
en publicaties in te gaan. Deze laatste zagen
zich overal ter wereld verspreid en inspireerden vele geweldloze strijders.
Of hij bij zich bij ons internationaal register
liet registreren, kunnen we niet terstond nagaan, maar in 1983 stichtte hij de Albert Einstein Institution. Einstein, zoals men zich allicht zal herinneren, steunde, vóór de oorlog
toch, de dienstweigeraars op gewetensgronden.
(In 1965 vermeldden we daaromtrent een
uitspraak van hem in een door ons, als
Internationale van Oorlogstegenstanders, uitgegeven presentatietekst.) Na de oorlog sprak hij
zich duidelijk uit voor de totstandkoming van
een wereldregering, om de mensheid te behoeden voor nucleaire massavernietiging.
Internationaal Register, verslag over 2011
Nog niet over 2012, wel over 2011 ontvingen
we een verslag van het Internationaal Register.
De beweging voor wereldburgerschap en
wereldfederalisme heeft de wind niet in de
zeilen. Toch lieten zich, wereldwijd, in 2011
nog negenhonderd personen bij ons inschrijven
als wereldburger.
De financies blijken min of meer in evenwicht
te vertoeven. De inkomsten bedroegen
6.879,03 euro, de uitgaven 6.976,12. Het totale bezit van het internationale register bedraagt 18.561,65 euro. (Het RW, als plaatselijk
contactadres, kan van zulke rijkdommen alleen
dromen!)
De beweging van de “mondialisering” van
gemeenten vond ook in 2011 nog voortgang.
De volgende gemeenten riepen zich uit tot
wereldterritorium door het “Handvest van
Mondialisering” aan te nemen : in Frankrijk,
Ungersheim (Bas-Rhin); in Kameroen, New
Bell Makea, New Bell Gare, New Town Aeroport, Eboum-Mbeng, Eborida, Collège bilingue
(sic) Mbami Fochada.
Het verslag, dat we in het Frans ontvingen,
sturen we naar wie erom vraagt. We kregen
het wel niet per elektronische post toegestuurd,
daarom kunnen de bij het RW geregistreerde
wereldburgers het beter opvragen bij het
(internationale) Registre des Citoyens du
Monde/Registry of World Citizens, 66, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris,

monde@recim.org of dan.cdm@recim.org
Ter herinnering
Vooral op initiatief van bij het Internationaal
Register van Wereldburgers ingeschreven personen kwam het tot de oprichting van de
volgende instellingen :
1) het Congres der Volkeren
Dit bestaat uit rechtstreeks verkozen afgevaardigden. Het telt thans 24 leden. Zij vertegenwoordigen een mondiaal voelend publiek van
ongeveer zestigduizend mensen uit iets meer
dan honderd landen. Zijn nemen standpunten
in met betrekking tot het probleem van oorlog
en vrede en andere overlevingskwesties.
Vooral willen ze een weg banen naar de
totstandkoming van de wereldgrondwetgevende vergadering die er zo spoedig mogelijk
komen moet.
2) de Radgevende Vergadering bij het Congres
der Volkeren
De eerste verkiezingen voor het Congres vonden plaats in 1969. Niet weinig, ja de meeste
afgevaardigden overleden sindsdien. Anderen
werden te oud om zich nog actief te tonen.
Daarom besloot het Congres een tiental jaar
geleden zich te laten bijstaan door een Raadgevende Vergadering bij het Congres der Volkeren. Het bestaat uit afgevaardigden van
mondiaal voelende verenigingen en ook uit
houders van een plaatselijk contactadres van
het internatio-nale register.
Voor 1) en 2) zie ook (bijvoorbeeld) :
www.recim.org/kdp/arkel-fr.htm
of schrijf, in het Engels of Frans, naar Liliane
Metz, voorzitter van het Congres der Volkeren,
6, rue Fridolin, F-67200 Strasbourg,
lilianemk@aol.com
3) “Mondiale Solidariteit tegen de Honger”
Opgericht in 1982, steunde het tientallen
ontwikkelingprojecten in meer dan twee dozijn
landen, door toelagen of goedkope leningen.
Meer info : Daniel Durand, “Les Nids”,
F-49190 Saint-Aubin, dan.cdm@recim.org .
4) het Instituut voor Mondialistische Studies
Vooral in de jaren tachtig en negentig organiseerde het zelfstandig studiesessies in Château
La Lambertie in de streek van Bordeaux. De
laatste jaren zet het, in samenwerking met andere verenigingen, studiedagen op touw in de
regio rond Luik. Wie meer wil weten, gelieve
ons aan te schrijven of te telefoneren.
5) het Mondialistisch Persagentschap
Dit vraagt thans om heroprichting.
6) de uitgeverij Club Humaniste
Deze uitgeverij, die ongeveer twee dozijn
boeken en tientallen brochures publiceerde,
vertoeft thans eveneens in waakvlamtoestand.
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HOE IS HET MOGELIJK…
Peter Vereecke, gewezen burgemeester van Evergem in Oost-Vlaanderen, initiatiefnemer van de
Belfortgroep, toonde zich sinds een aantal jaren sterk aangegrepen door huiveringwekkende
praktijken welke in onze eigentijdse samenleving voorkomen. Met name hield het verschijnsel
van de chemtrails hem bezig. Onder de titel “Hoe is het mogelijk dat ik dit niet eerder gezien
heb?” richtte hij over dit laatste onderwerp een brief aan politici, journalisten, een
weersvoorspeller, meteorologen en andere medemensen met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daaruit lichten we hieronder een aantal passages. (De tussentitels stammen van ons.)
Waarom?
Al ruim vijf jaar ben ik intens bezig uw aandacht te vragen voor het fenomeen van
“chemtrails”… Zelden of nooit krijg ik van u
een reactie, waaruit ik afleid dat u dit niet ernstig neemt. U bent niet de enige : ondanks de
berg bewijzen blijft men chemtrails officieel
beschouwen als complottheorie en internetfantasie.
Een van de meest gehoorde bedenkingen en
verantwoordingen hiervoor blijft : waarom
zouden “ze” zoiets totaal ongeloofwaardigs
doen als zware metalen (vooral aluminium,
barium en strontium) en chemicaliën in de
atmosfeer sproeien?
Het waarom is inderdaad een belangrijke vraag
en hierover wil ik het nu even hebben.
Er zitten meerdere agenda’s achter chemtrails,
maar een van de meest voor de hand liggende
motivaties is “geo-engineering”, namelijk het
kunstmatig beïnvloeden van weer en klimaat.
De film “Why in the World Are They
Spraying?”, die dit weekeinde (aug. 2012) in
wereldpremière is gelanceerd, zoomt daarop in
en maakt duidelijk dat zowel legers van grote
mogendheden als multinationale ondernemingen hier allerlei belang bij hebben.
Geostrategisch wapen
Laten we beginnen met de militaire invalshoek.
Reeds in 1954 erkende de Amerikaanse regering dat weermanipulatie een veel belangrijker
wapen zou kunnen worden dan de atoombom.
Sindsdien heeft men dit intensief onderzocht.
Een van de studies van de US Army heeft als
titel “Owning the weather in 2025 – Using
weather as a force multiplier”. Daar kan je
toch niet naast kijken… Sedertdien is men ook
massaal geld gaan investeren. En men is massaal begonnen te experimenteren, onder andere

in de Vietnam-oorlog, maar sinds een tiental
jaar vooral met chemtrails.
Kort samengevat komt de techniek hierop neer
: de zware metalen in de chemtrails maken de
lucht geleidend voor elektromagnetische
stralingen van HAARP-installaties 1zoals die in
Gacona (Alaska). Het is bewezen dat deze
combinatie in staat is te bepalen waar het
droog is en waar er regen valt. Men kan er
zelfs orkanen en andere natuurrampen mee
uitlokken of minstens beïnvloeden. En dit
alles is voor mensen die geofysisch denken
bijzonder interessant : wie het weer controleert,
controleert de wereld. (…)
Een feit…
In ieder geval : het is een feit dat de grootmachten zulke HAARP-installatie(s) hebben
en in hun luchtmacht vele honderden sproeitankervliegtuigen. Het zijn deze die we op
bepaalde dagen talloze strepen in de lucht zien
trekken, die uren blijven hangen en
uitwaaieren. (…) (En) vraag aan een dokter
eens wat het effect van aluminium is als dit in
ons lichaam komt. (…)
Conclusie
Conclusie? Wat in eerste reactie totaal
ongeloofwaardig lijkt is effectief onze realiteit.
We worden met zijn allen wereldwijd besproeid. Dit fenomeen is bijzonder goed
gedocumenteerd. (…) Het enige wat nu nog
dient te gebeuren is dat we ons hiervan bewust
worden. (…)
1

HAARP : letterwoord voor High Frequency
Active Auroral Research Program. Officieel gaat
het om installaties waarmee men de dampkring
onderzoekt. In werkelijkheid zou men er eveneens
klimatologische rampen mee kunnen veroorzaken,
ook aardbevingen en vloedgolven. Bovendien
zouden zekere door HAARP uitgezonden frequenties als bewustzijnsmanipulerend of bewustzijnsontregelend wapen dienst kunnen doen…
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VERZOEKSCHRIFT AAN VOORZITTER BARROSO
Mojmir Babacek, coördinator van de Citizens’Association for the Ban of
Manipulation of the Human Nervous System by Radiofrequency Radiation,
zond een verzoekschrift aan J.M.D. Barroso, voorzitter van de Europese
Commissie, waarvan hieronder onze vrije vertaling volgt. Het blijft nog
mogelijk de tekst mede te ondertekenen. Stuur een mail naar
mbabacek@iol.cz of schrijf naar Mojmir Babacek, Na Hazce 258, 511 01
Turnov (Tsjechië).
In een verslag over de controle van massaverzamelingen opgesteld door van de
STOA (Science and Technology Option Assessment), een dienst van het Europese Parlement, staat onder andere het volgende te lezen : “In oktober 1999 kondigde de NAVO een nieuwe strategie aan betreffende niet-letale wapens, alsook
betreffende hun plaatsing in arsenalen van bondgenoten (pagina xlv). In hetzelfde document meldt men ook : “Niet-letale wapens waarnaar de Amerikaanse
krijgsmacht in 1996 verwees, houden systemen in van gerichte energie, alsook
van met radiogolven werkende wapens :
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/publications/studies?year=all&q=
crowd+control+technologies&studies_search=Odeslat+dotaz (op ‘t eind van de
pagina, second reference pg. Clvi).
Systemen van gerichte energie definieert de STOA verder in een document
„Directed energy weapon system designed to match radiofrequency source to
interfere with human brain activity at synapse level” (we weten niet of er een
Nederlandse versie bestaat en waar men ze kan vinden) : “
(http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/publications/studies?year=all&q
=crowd+control+technologies&studies_search=Odeslat+dotaz . Voor meer
informatie open ook :
http://mojmir.webuda.com/Means_of_Information_War_Threaten_Democracy_
And_Mankind).
In de Europese Unie onder andere klagen talloze burgers erover dat ze door
bewustzijnsmanipulerende en gezondheidsverwoestende stralingswapens worden
aangevallen. Hun aantal blijft steeds stijgen. Toch vinden ze geen uitweg, geen
hulp, geen bescherming. Men neemt niet de moeite de dingen grondig te
onderzoeken. De -in ieder geval moeilijk te bewijzen- aanrandingen waaraan de
slachtoffers blootstaan worden niet met passende middelen nagevorst. Men laat
de mensen over aan hun lot, zonder de mogelijkheid zich te verdedigen.
Het ligt voor de hand dat technologieën om mensen op afstand te martelen en te
beschadigen in scherpe tegenstelling staan tot de elementaire wettelijk vastgelegde rechten in democratische staten. Men begrijpt dan ook moeilijk dat in de
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landen van de Europese Unie, anders dan onder andere in Rusland, er geen wet
bestaat die het verbiedt op afstand het zenuwstelsel van personen of groepen te
bewerken en/of te ontregelen. Een wettelijk verbod behoeven we dringend en
het dient zowel op individuen als op groepen als op agentschappen van de staat
te slaan. Het dient gepaard te gaan met een duidelijke omschrijving van de
uitrustingen waarmee men bestralingen kan meten en waarmee men kan uitmaken vanwaar ze komen.
In het wetsvoorstel dat hij indiende in het Amerikaanse Congres, vermeldt
Dennis J. Kucinich middelen “ter land, ter zee en in de ruimte, die met allerlei
stralen, met elektromagnetische, psychotronische, sonische, laser en andere
energieën werken en die kunnen worden ingezet tegen individuen of (bevolkings)groepen, met als doel informatieoorlog, het beheersen van het gemoed,
bewustzijnscontrole.” Evenzo deelde, in maart 2012, de Russische minister van
defensie het volgende mede : “Het gaat om wapens die op nieuwe (sic)
natuurkundige beginselen berusten : wapens die met gerichte energie werken,
(…) geofysische, genetische en psychofysische wapens. De ontwikkeling ervan
maakt deel uit van het nationaal programma voor de tijdsspanne 2011-2020.”
Ongetwijfeld gaat het om meer dan één technologie waarmee men het menselijke zenuwstelsel op afstand vermag te manipuleren. Wij vragen dat u de lidstaten ertoe zou aanzetten dit te onderzoeken en op passende wijze legislatief in te
grijpen. Dit zou de burgers wettelijk beschermen tegen gerichte energieën, tegen elektromagnetische, psychotronische of sonische radiaties (en ook tegen laserstralen) welke hun zenuwstelsel en zo hun lichaamsfuncties, bewustzijnsinhouden en gedrag kunnen aantasten en ontwrichten.
Naar onze mening zouden de teams welke in de zin van de wet beschadigende
stralen kunnen ontdekken, onder het toezicht dienen te staan van ombudsmannen
en -vrouwen of van een commissie voor mensenrechten waarvan tevens afgevaardigden van Amnesty International en/of Human Rights Watch deel dienen
uit te maken. Deze laatsten zouden er borg voor staan dat de staat de genoemde
technologieën niet tegen zijn burgers zal inzetten.
Uiteraard zouden we het verder hoog waarderen indien de Europese Unie de totstandkoming bevorderde van een internationaal verbod op het ontwikkelen en
het gebruik van technologieën of wapens om mensen op afstand te manipuleren.
Om een dergelijk verbod vroeg het Europees Parlement reeds in Paragraaf 27
van zijn Resolutie A4005/99, maar wij mochten niet vernemen of en hoe men
daaraan verder werkt.
Mojmir Babacek, namens de Citizens’ Association for the Ban of the Manipulation of the Human Nervous System by Radiofrequency Radiation
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“EUROPA” : WAT IS DAT?
“Europa vertoeft in een crisis,” luidt het. Iets dergelijks hoorde men steeds sedert er een Europese Unie kwam. Maar wat is Europa eigenlijk? We vonden het passend aan die vraag enkele
vluchtige beschouwingen te wijden. Dat kon naar ons gevoel niet zonder in te gaan op wat in het
verleden ons continent kenmerkte. Daarbij vermeldden we slechts een uiterst gering aantal
geestrijke Europeanen bij naam. Wilden we werkelijk namen gaan noemen, zij zouden op zich
meer vullen dan de twee bladzijden die ons ter beschikking staan.
Voorlopers
Als voorlopers van de Europese beschaving
kunnen we vernoemen : Oud Griekenland, de
Helleense wereld, het Romeinse keizerrijk
(waarvan het Oost-Romeinse rijk later een
vleugel vormde, welke in de volgende eeuwen
in het Byzantijnse Rijk voortleefde), invallen
van Germaanse stammen, tenslotte en vooral :
het christendom, hetwelk ook de joodse bijbel
meebracht.
Karolingisch en Romaans tijdperk
Het bestaan van ons continent tekent zich reeds
af in de eeuwen vóór de Karolingische tijd.
Omstreeks de kroning van Karel de Grote in
800 tot keizer van het Sacrum Imperium Romanum, het Heilige Roomse Rijk, valt dit niet
meer te loochenen. Er kwam een gediversifieerde eenheid in onder andere de bouwstijlen.
Zeker was dat zo sedert de Romaanse tijd, een
woord waarin we overigens het woord Rome
erkennen : de eeuwige stad en het Romeinse
Rijk bleven steeds een achtergrond vormen.

trefpunten. We denken daarbij bijvoorbeeld
aan de reeds genoemde Eriugena, of nog aan
onder anderen Albertus Magnus (geb. ca.
1193), Thomas van Aquino (1224-1274),
Meester Eckhart (ca.1260-ca.1327), Siger van
Brabant (1235-1285). Zij allen vertoefden te
Parijs. Ook Willem van Moerbeke (1215-1286)
of Nicolaus Cusanus (1400-1474) reisden
doorheen de hele “christenheid”. Men kan ze
zeker beschouwen als pan-Europese en “panchristelijke” persoonlijkheden. (Zij verbleven
ook in resp. Constantinopel en in Klein-Azië.
Beide eveneens kenden, toen nog ongewoon,
reeds Grieks.)
Ook de kunsten, met name de muziek, vertoonden een Europees karakter. Dat geldt evenzo
voor het notenschrift, hetwelk onder anderen
door Guido van Arezzo (991-1033) gestalte
kreeg.

Godsdienst, filosofie, kunst, wetenschap
In ons continent heerste reeds in de eeuwen
vóór de Karolingische tijd een gezamenlijke
geest, verankerd in de christelijke, roomskatholieke godsdienst en in wat men (naar het
voorbeeld van het begrip hellenisme) misschien latinisme mag noemen. Daarbij
vormden de Britse eilanden zeker geen wereld
apart. Zo kwamen er zendelingen uit Ierland
naar het vasteland, ook naar onze contreien,
om de “heidenen” aldaar te kerstenen.

Communicatie werd wezenlijk vergemakkelijkt
door het gebruik van een dode en daarom neutrale taal : het Latijn. Onverminderd vertoonde
ook de literatuur in de volkstaal Europese trekken. Denk aan het thema van Reineke de Vos
of dat van de Heilige Graal. Ook mystieke
auteurs, hoe universeel ook, vertoonden confessionele en Europese trekken. Dat geldt
tevens voor die uit onze lage landen : denk
bijvoorbeeld aan Hadewijch (ca. 1250),
Ruusbroec (1293-1481), Marguerite van Henegouwen (gestorven 1310, vermoord op de
brandstapel).

Ook in de Europees-christelijke filosofie speelde Brittannië volop mee. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan de wijsgeer en mysticus
Scotus Eriugena (810-877). Later kunnen we
Anselmus van Canterberry (1033-1109)
vernoemen. Die stamde evenwel uit Aosta in
Italië, wat men kenschetsend mag noemen voor
het pan-Europese karakter van de toenmalige
wijsbegeerte. Middeleeuwse filosofen reisden
veel en ontmoetten elkaar op internationale

Gotische tijd
Ofschoon het kunstrijke Italië, dat zoveel in
ons werelddeel inbracht, toen goeddeels een
aparte weg ging, kan men de gotische tijd, met
name vanwege zijn bouwkunst, als een hoogtepunt in de gehele Europese beschaving beschouwen. Voor andere kunsten geldt dit eveneens, met name voor de schilders van de vijftiende eeuw. Ook schilders en miniaturisten
uit onze vorstendommen kwamen toen naar
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voren. Men kent de namen van de Gebroeders
van Eyck, de Gebroeders Van Limburg, Rogier
Van der Weyden, Geertgen tot Sint-Jans, Hugo
Van der Goes, Dirk Bouts, Johannes Memling.
Naar de eeuwwende toe manifesteerde zich
eveneens bijvoorbeeld Jeroen Bosch, ietwat
later een Pieter Breughel.
De civiele bouwkunst bij ons kende omstreeks
de vijftiende eeuw evenzo een hoogtepunt,
onder andere vanwege de gotische stadhuizen.
Bijzonderlijk ook kwam de toonkunst er tot
bloei. Denk aan componisten zoals Guillaume
Dufay (15e eeuw), Johannes Ockeghem (15e ),
Jakob Obrecht (15e), Adriaan Willaert (15e),
Jean de la Macque (16e), Cypriano de Rore
(16e), Filippe de Monte (16e), Roland de
Lassus (16e). (De Italiaanse namen zijn
vertalingen van oorspronkelijk Nederlandse
versies.) Alles wat in onze contreien tot bloei
kwam, vertoonde evenwel steeds duidelijk een
evenzo pan-Europees karakter.
Renaissance
De Grieks-Romeinse beschaving bleef steeds
een grondvest vormen van de Europese, maar
in de Renaissance kwam het tot hernieuwde
belangstelling voor haar. Paradoxaal begonnen
in deze era de moderne wetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen alsmede hun
toepassingen, zich versneld te ontwikkelen.
Paradoxaal was dit, doordat men juist in die
tijd ijverig Oudgriekse auteurs in ’t origineel
ging lezen en bijvoorbeeld ook Griekse namen
begon te geven aan takken van de wetenschap
of aan wetenschappelijke uitvindingen, hetwelk tot op heden voortduurt.
Ook wat we latinisme noemden, toen verbonden aan het humanisme, kende een nieuwe
bloei. Erasmus (ca.1466-1536), die uit het
graafschap Holland stamde en later ook in het
naburige hertogdom Brabant vertoefde, met
name aan de universiteit van Leuven, vormt
daarvan een exponent. Hij verbleef ook in Italië en Engeland (in welk laatste land hij vriendschap sloot met Thomas Morus, -1478-1535,
onthoofd- een andere grote humanist en wijsgeer). Op latere leeftijd woonde hij in Basel,
waar hij overleed.
Zoals in de Middeleeuwen, behielden filosofie,
wetenschappen, architectuur, muziek en andere
kunsten Europese kenmerken. Echter bracht de
Reformatie een betrekkelijke scheuring, die

ook op andere gebieden dan die van de christelijke godsdienst een zekere tweeheid of
verscheidenheid teweegbracht.
Barok, rococo, classicisme
Ondanks de verscheidenheid van de sedertdien
heersende christelijke confessies of gezindten,
bleven barok, rococo, classicisme duidelijk
Europese trekken vertonen, niet alleen in de
overwegend katholieke landen. In de Nederlanden werkten in de baroktijd onder anderen de
zeer beroemde schilders; in het Zuiden : Rubens, Van Dijck, Jordaens; in het Noorden :
Vermeer, Rembrandt, Hals (welke laatste in
Antwerpen het levenslicht zag). In het Zuiden
bloeiden toen ook de kerkbouw en de
beeldhouwkunst, in het Noorden rezen merkwaardige huizen op, zoals in Amsterdam.
Rococo en classicisme zijn verbonden aan de
achttiende eeuw. De wetenschappen schreden
toen voort in heel het continent, de wijsbegeerte kende hoogtepunten (denk aan les
philosophes of aan Kant). Naar ons gevoel
bereikte toen echter vooral de toonkunst een
onvergelijkelijk niveau : we denken aan bekende componisten zoals Bach, Händel,
Telemann, Haydn, Vivaldi, Mozart. Beethoven
vormde een geniaal unicum tussen klassiek en
romantiek.
Romantiek of de negentiende eeuw
Ofschoon in de tijd van de Romantiek of in de
negentiende eeuw reeds veel vanuit Europa
naar Amerika was overgewaaid, ja de Verenigde Staten vóór ’t einde van die eeuw tot het
grootste Westerse land uitgroeiden, mag men
toch de Romantiek als een essentieel Europees
verschijnsel beschouwen.
Conclusie?
In het verleden, gedurende meer dan een millennium, tekende Europa zich af als een entiteit
van beschaving. In de twintigste eeuw bleef dat
niet zo. We weten niet zo goed wat toen en in
onze eeuw ons continent kenschetst. De Europese Unie sluit niet of nauwelijks aan bij de
verleden beschaving of cultuur. Onverminderd
vinden we dat onze landen zich gezamenlijk
dienen te organiseren, voor zover er tenminste
geen totalitaire eurocratie ontstaat. We vinden
echter vooral dat de EU een onderdeel zou
moeten vormen van een toekomstig mondiaal
bestel : de overlevingsproblemen zijn immers
op wereldvlak gesteld. (JV)
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ENKELE FLITSEN (door JV)
De one worlders en wij
Men verwijt ons dat we ons op sleeptouw zouden laten nemen door krachten die men one
worlders noemt. Die streven naar wat ze als
een nieuwe wereldorde opvatten (new world
order). Zij willen de planeet overheersen en
haar bewoners tot hun slaven maken.
Wij echter beogen rakelings het tegenovergestelde. Wij zoeken de menselijke soort te
bevrijden van oorlogen, van ijzingwekkende
schendingen van de grondrechten, van honger
en milieurampen. Dat willen we (mede) bereiken door de totstandkoming van democratische
wereldinstellingen welke in zekere mate de
vorm van een mondiale federatie aannemen.
We geloven daarom niet dat we het spel van de
genoemde one worlders spelen. Ook Einstein
deed dit wel niet toen hij woordelijk, vooropstelde dat we naar one world or none, één wereld of géén wereld gingen.
Onverminderd horen we ons waakzaam te
tonen. We dienen te onderzoeken in hoeverre
we ons objectief in het kielzog kunnen
bevinden van huiveringwekkend rijke en
machtige klieken wier doelstellingen geenszins
overeenstemmen met de onze.
Ondergang door synthetische biologie?
Volgens een uitzending op ARTE vormt
synthetische biologie, alias biologische bewapening, het grootste gevaar voor de overleving
van de mensheid.
Dit beantwoordt aan wat Lord Attlee, wereldfederalist en gewezen premier van GrootBrittannië, in de jaren vijftig meldde. Hij
beweerde dat men met één klein potje van het
juiste spul de hele menselijke soort kon
uitroeien.
We herinnerden daaraan ook ten tijde van de
massale protesten in West-Europa tegen de
kernraketten met middellang bereik. De vredesbewegingen die destijds de toon aangaven
vergaten in de regel het gevaar teweeggebracht
door biologische wapens. Zij deden goeddeels
zoals de “vredeskrachten” in de landen van het
Oostblok. Die verzwegen in alle talen dat de

Sovjet-Unie de vervaardiging van biologische
wapens toen ten top dreef…
Psychiater Colin Ross over bewustzijnsmanipulatie
(Hieronder, door ons tamelijk vrij vertaald,
volgen enkele uittreksels uit een vraaggesprek
met psychiater Colin Ross : we sturen de volledige tekst naar wie erom vraagt.)
“Ik hield me reeds jarenlang bezig met satanische riten toen ook het thema bewustzijnsmanipulatie ( = mind control) voor mij
opdook. Ik beschikte over ervaring met goed
aangetoonde gevallen van kwalijke seksuele
misbruiken door gestoorde artsen, psychiaters
en therapeuten. Daarom verraste het me niet
echt dat dokters en therapeuten nog tot
extremer zaken in staat waren dan die
waarover ik alreeds had gehoord. (…)
Hoe meer ik me ermee bezighield, hoe meer ik
tot mijn verbazing allerlei connecties tussen
vakmensen ontdekte. Daaruit leerde ik dat het
niet zomaar om enkele schurftige eenlingen
ging, om een stel geleerde gekken in een
kelder. Neen, het ging om een heel netwerk
van
met
elkaar
verbonden,
soms
toonaangevende tijdschriften uitgevende academici, vooraanstaande journalisten, voorzitters van afdelingen voor psychiatrie in Yale en
Harvard, presidenten ook van de American
Psychiatric Association die levenslang
toelagen bekwamen van die vereniging. De
“voorvaderen” van de psychiatrie waren allen
daarbij betrokken. Zij wisten alles daaromtrent;
enkelen verkregen zelfs toegang tot de hoogste
geheime niveaus. Een en ander was in het vak
algemeen bekend. Toch roerde niemand zijn
mond. Men kan zoiets vergelijken met de
wijze waarop men in de Katholieke Kerk
omsprong met kindermisbruik. Zoals men
thans beseft, wisten alle leidinggevende
figuren ervan, maar zij zwegen. Hetzelfde
geldt voor proefnemingen met bewustzijnsmanipulatie (= mind control). Die houden
een radicaal met voeten treden in van de
Conventie van Genève en van alle ethische
grondbeginselen. Toch kwam er geen grondig
onderzoek naar deze hoogst beschadigende
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misbruiken : binnen de kring van de psychiatrie bleef het bij het oude – bij business as
usual. (…)
Onder voorwendsel van hun gelofte aan de
Nationale Veiligheid gingen allerlei medici
over tot velerlei schadelijke ingrepen. (…) Er
bestond geen ethisch toezicht of leiding, geen
bescherming van personen. De zich met mind
control bezighoudende medicus diende zich
niet te verantwoorden vóór de ethische commissie van een universiteit in zijn regio…”
Een nieuw paradigma…
Ruth Gill, onder andere onderzoekster op het
gebied van niet-letale wapensystemen, publiceerde een artikel met als titel ‘Een nieuw
paradigma tekent zich af in de oorlogvoering’.
We laten er een door ons vertaald fragment uit
volgen. De hele tekst -in ‘t Duits- sturen we
naar wie erom vraagt. (Z. ook www.afafa.org )
“Vladimir Putin gaf zijn zegen aan het Russische programma voor de ontwikkeling van
psychofysische wapens. Hij kondigde aan dat
Rusland tegen het einde van dit decennium
over de mogelijkheid zal beschikken zulke
wapens tegen vijanden in te zetten. De Russische minister van defensie verduidelijkte een
en ander : ‘Het gaat om wapens die op nieuwe
(sic) natuurkundige beginselen berusten : wapens die met gerichte energie werken, (… : niet
duidelijk), geofysische, genetische en psychotronische wapens. De ontwikkeling ervan
maakt deel uit van het nationaal programma
voor de tijdsspanne 2011-2020.’
Al dit soort wapens ontwikkelde men in de
Verenigde Staten en in de Sovjet-Unie sedert
de jaren vijftig. Volgens onder anderen gewezen geheimagent en fysicus Barry Trower
(GB) gebruiken de ‘inlichtingendiensten’ en de
mili- tairen ze wereldwijd, onder strenge
geheim- houding. Men vraagt zich dan ook af
wat Putin en minister van defensie Anatoly
Serdyukov ertoe aanzette om, als eerste
politici, de inzet van zulke wapensystemen aan
te kon- digen.”
Spionagecentrum in Utah
Vrijwel onbemerkt door het publiek, meldt
http://home.fund1.de/, bouwt de geheime
dienst National Security Agency (NSA) in de
woestijn van Utah een reuzengroot bewakingsen spionagecentrum. Tot doel heeft het

wereldwijd telefoongesprekken en internetverbindingen te registreren en met hoogontwikkelde computers te ontcijferen. Bovendien beoogt het gegevens over personen te
vergaren zoals die tot uiting komen in het
opvragen van informatie op Google en andere
bronnen die digitale sporen nalaten.
Natuurlijk wil men vooral bankverrichtingen
bespioneren, of communicaties tussen regeringen en ambtenarijen, of nog tussen ondernemingen en de krijgsmacht. Onverminderd
mag men wel concluderen dat in zo’n systeem
voor niemand eigenlijk nog “persoonlijke
gegevens” bestaan. Een gewezen medewerker
van het genoemde agentschap toonde in dit
verband een minuscule ruimte tussen zijn duim
en wijsvinger :”Zo ver,” zei hij, “staan we nog
af van een totalitaire staat.”
Verhalen van slachtoffers
Vele duizenden mensen in de wereld melden
dat ze tot de slachtoffers gingen behoren van
een geheel van stralingswapens, waardoor hun
leven in een hel veranderde. Tot hen behoort
de ingenieur Waldemar (Vladimir) Lotz, een
Russlanddeutscher, die werkte in het hydrometeorologische observatorium in het SovjetRussische Astrakan aan de Wolga.
Eerst zag hij zich op allerlei manieren gepest
door de KGB, later, omstreeks april 1977,
werd hij ook getroffen door uiterst folterende
bestralingen.
Hij verhuisde naar Duitsland, van welk land hij
de nationaliteit verkreeg en waar hij een toevluchtsoord hoopte te vinden. In werkelijkheid
wachtte hem de bitterste ontgoocheling. Zijn
martelgang bleef immers onverminderd duren,
waarvoor, naar hij meent, ook de Duitse geheime dienst verantwoordelijk te noemen valt.
Vraag hem eventueel om zijn verhaal :
W. Lotz, Rabesteinstr. 40, 12689 Berlin, tel. :
030/22150912, wlotz2003@web.de
Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde
Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde fungeerde
eertijds als medisch hoofdadviseur voor Lapland bij het Finse ministerie van volksgezondheid. Zij bestrijdt sedert vele jaren misdaden
tegen de menselijkheid begaan met geheime
technologieën/wapens. Daaromtrent publiceer-
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de zij ook verscheidene boeken. Men zond ons
een tekst van haar die te lezen staat op
www.ourcorruptworld. Daarvan vertalen we
hieronder de eerste paragrafen.
Norbert Weiner en Yoneji Masuda
Norbert Weiner publiceerde in 1948 het boek
Cybernetica. Daarin komt reeds de kwestie van
neurologische communicatie (sic) en van
controletheorieën aan bod, welke toen reeds
kleinere kringen bezighield.
Yoneji Mausda, ‘vader van de informatiemaatschappij’, waarschuwde in 1980 dat onze vrijheid door cybernetische technologie in orwelliaanse toestanden dreigt te belanden, zonder
dat het publiek daar in de regel enig besef van
heeft.
Er bestaat immers een technologie die de
hersenen van mensen, na inplanting van microchips, door middel van satellieten vermag te
manipuleren met zich op de grond bevindende
computers.
Hersenimplantaten
De eerste hersenimplantaten bracht men anno
1974 (1) in door een soort heelkundige
ingreep. Dat geschiedde in Ohio (VS) en ook
in Stockholm (Zweden). In 1946 had men
reeds, buiten het weten van de ouders,
elektroden in de schedel van zuigelingen
aangebracht. In de jaren vijftig plaatste men
elektrische implantaten in de hersenen van
dieren en mensen, voornamelijk in de
Verenigde Staten (2). Dit deed men in ’t kader
van onderzoek naar gedragswijziging. Er
werden methoden aangewend om de handel en
wandel van mensen te beheersen. Dat laatste
vormde een belangrijk doel van het leger en de
inlichtingendiensten.
(1) Gaat het hier om een tikfout? Heel zeker
plaatste men in de jaren zestig, met name in
Zweden, reeds braintransmitters in de hersenen van onwillige en (vooreerst) onwetende
slachtoffers.
(2) Dat men dit voornamelijk in de Verenigde
Staten deed, betwijfelen we ten zeerste. Ook in
de Sovjet-Unie hield men er zich mee bezig,
En reeds in Nazi-Duitsland en vooroorlogs
Japan ging men over tot misdadige praktijken
op dit gebied. Na de oorlog geschiedde dat
tevens in de landen van Oost- en West-Europa,

en voorts ook elders ter wereld, niet uitsluitend
in China.
Evolutie in de grootte van implantaten
Dertig jaar (thans veertig jaar) geleden vertoonden de implantaten in röntgenstralen de
lengte van wel één centimeter. Later verkleinden ze tot de grootte van een rijstkorrel. Ze
bestonden uit silicone, later uit galliumarseen.
Vandaag verschrompelden hun afmetingen zodanig, dat men ze inraveneus in verscheidene
lichaamsdelen kan inspuiten Men moet het dan
als vrijwel onmogelijk beschouwen ze te ontdekken, laat staan ze te verwijderen.
Borelingen, gevangenen, patiënten…
Het behoort tot de technische mogelijkheden in
elke boreling een microchip in te spuiten. Die
blijft levenslang actief. In de Verenigde Staten
koestert men het plan zulke ingrepen algemeen
in te voeren… En in Zweden gaf premier Olof
Palme in 1973 de toelating implantaten in
gevangenen in te brengen. Ook in dat land,
maakte Ian Freese (gewezen directeur van de
databank, die een en ander niet langer kon
aanzien : nota van ons) in de jaren tachtig bekend dat men tevens patiënten in verzorgingsinstellingen aan zulke misdadige ingrepen
onderwierp…
Wet in Michigan tegen elektronisch
terrorisme
In Michigan bestaat sinds 2004 een wet die het
verbiedt individuen of groepen tot doelwit te
maken van elektronische of (sic) elektromagnetische aanranding.
Het gebruik op zich van uitrustingen waarmee
men dit vermag te doen kan leiden tot 20 jaar
hechtenis. Metterdaad schade aanbrengen aan
goederen wordt gestraft met maximum 25 jaar.
Voor het veroorzaken van blijvende letsels aan
lichaam en geest van getroffen personen of
voor doodslag voorziet men levenslange detentie, zonder mogelijkheid van vervroegde vrijlating.
Wij zoeken ons niet als wraakengelen op te
stellen, maar vinden de voorziene straffen in
beginsel toch terecht. Wel zouden we, zoals we
schreven in enkele ideeën (1) omtrent een nationale wet, waarom gevraagd in de door ondergetekende gelanceerde Verklaring van
verontruste Burgers (2), een speciale milde
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regeling voorzien voor wie zich tijdig aangeeft.
We stelden het volgende voor :
Daders die zich aangeven binnen een termijn
van zes maanden na de inwerkingtreding van
deze wet, kunnen, indien ze blijk geven van
inzicht in het criminele karakter van de
praktijken waarbij ze betrokken waren, niet tot
meer dan twee jaar gevangenisstraf worden
veroordeeld.
Op te merken valt voorts dat, bij ons weten,
nog niemand in Michigan metterdaad werd
veroordeeld wegens het plegen van de vermelde misdaden.
Hetzelfde geldt voor
Rusland, waar men reeds in 2001 een wet
aannam. In het licht van dit feit moet men ook
vrezen dat militaire en andere geheime
diensten, alsmede met hen samenwerkende
maffia’s en dergelijke, in ieder geval buiten
schot blijven. De groten vallen door de strop…
En op die vooral komt het juist aan…
(1) + (2) Aan wie erom vraagt, sturen we het
betreffende document.
Bijeenkomst van 26 januari 2013
De Franse afdeling van de Raadgevende
Vergadering bij het Congres der Volkeren, die
zich Assemblée des Citoyens du Monde noemt,
richtte op 26 januari 2013 een bijeenkomst, zeg
een studiedag te Parijs in. Een verslag daaromtrent kan men aanvragen bij ascopcdm@laposte.net of door te schrijven naar
Daniel Durand, Les Nids, F-29190 SAINTAUBIN.
We vermelden twee van de onderwerpen die
aan bod kwamen:
Vrijlating van Liu Xiaobo en Lin Xia
Lui Xiaobo, een vooraanstaand intellectueel in
China, als enige van de winnaars van de
Nobelprijs, vertoeft op ’t ogenblik nog steeds
in de gevangenis. Zijn vrouw Lin Xia staat
bovendien nog immer onder huisarrest.
Prof. Liu, voorvechter van de mensenrechten
sinds vele jaren, zag zich tot 11 jaar hechtenis
veroordeeld in 2009, na te hebben deelgenomen aan het opstellen van Charta 2008. Dit
handvest kwam op voor democratische hervormingen in China, voor eerbiediging van de
fundamentele rechten en voor het beëindigen
van de heerschappij van één enkele partij.
UNO : onvoldoende in huidige vorm

In een ander document wijst men erop dat de
UNO, in zijn huidige vorm, niet opgewassen is
tegen zijn taak de “gesel van de oorlogen” uit
te bannen en andere overlevingsproblemen
doeltreffend aan te pakken. Daarom dient deze
verdragsorganisatie van staten vervangen te
worden door reële, democratische wereldinstellingen. Een weg daartoe, voorgestaan door de
meeste mondialistische scholen, zou de oprichting zijn van een tweede, rechtstreeks verkozen
UNO-kamer. Die zou mettertijd kunnen uitgroeien tot een grondwetgevende vergadering.
Na het opstellen van een constitutie voor de
mensheid, zouden dan spoedig nieuwe verkiezingen plaatsvinden op wereldschaal.
Adressen
Het Belgisch Centrum voor Registratie van
Wereldburgers bestond sinds 1949, zoals het
internationale Registry of World Citizens. In
de loop van de decennia overleden zeer veel bij
ons geregistreerde wereldburgers. Ontelbare
anderen verhuisden zonder het ons te laten
weten, en sedert omstreeks 1990, zowel in
België als in Nederland, geven de gemeenten
geen gewijzigde adressen meer op.
Meld het ons dus alstublieft als u verhuist.
En indien u dit nog niet deed, geef ons dan
ook eens uw e-mailadres op.
Met veel dank!
FINANCIES
Er is niets aan te doen : we zitten financieel in
de miserie. Bpost trok, om voor ons eigenlijk
onbegrijpelijke redenen, tweemaal vijfendertig
euro van onze rekening. En ja : nu blijft ons
slechts… veertig euro over. Dit houdt in, dat
we na het verzenden van dit nummer diep in ’t
rood zakken, dieper dan sinds… 1962!
Wie niet wil dat stemmen als de onze verstikt
raken -terwijl machthebbende, deels misdadige miljardairs heus niet over gemis aan centen
voor hun drijverijen hoeven te klagen- gelieve
(nogmaals) tot een financiële geste over te
gaan en een bedrag te storten op de rekening
van het Register van Wereldburgers,
nummer : IBAN BE40 0001 1499 0163
BIC BPOTBEB1
Onze eeuwige erkentelijkheid vergezelt onze
donateurs.
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean
Verstraeten, Vredestraat 65, B-2540 Hove.
Met dank aan André Van Langenhoven voor het
nalezen van de teksten.
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