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VAN ”GLADIO” TOT WERELDFEDERALISME
Een medestander, per e-mail, herinnert eraan, dat op 22 november 1990 het Europees Parlement een
resolutie aannam in verband met Operation Gladio. Deze laatste vormde een door de Verenigde
Staten, na de tweede wereldoorlog, opgericht geheim leger in West-Europa. Het kreeg tot opdracht
communisten en andere dissidenten de wind uit de zeilen te nemen. Daarbij ging het onder andere
over tot terreuraanslagen die het in de schoenen schoof van groepen die het vervolgde. En zeker ging
het ook over tot misdadige vormen van belaging in de stijl van COINTELPRO ( = Counter
Intelligence Program) of van wat men in de Duitse Democratische Republiek Zersetzung des Lebens
noemde. In het kader van zulke progamma’s maakte men het leven van individuen en groepen tot een
ware hel. Later, vooral vanaf de jaren zestig, begon men een groot geheel van stralingswapens tot
ontwikkeling te brengen, waarmee men mensen kon manipuleren, folteren, eventueel vermoorden.
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Zo moet men dit stellen, maar men hoort wel voor ogen te
houden dat het om een zeer groot en heterogeen geheel
van technologieën/wapens gaat. Reeds de bestraling in
1976 van de Amerikaanse ambassade in Moskou moet
men beschouwen als het werk van zulke wapens. Te meer
is dat zo omdat die misdadige ingreep meebracht dat
verscheidene ambassadeurs en veel personeelsleden
binnen korte tijd aan kanker stierven. Hetzelfde geldt,
althans in aanzienlijke mate, voor de vrouwen die begin
jaren tachtig, o.a. in Greenham Common, bij een legerbasis tenten opsloegen, waarin ze verbleven bij wijze van
protest tegen de aanwezigheid aldaar van atoombommen.
Men bestraalde deze vreedzame personen, zodat ze zich
onwel gingen voelen en in de loop van de volgende
decennia vrijwel allen door kwalijke gezwellen omkwamen.
***
GLADIO zag zich door de genoemde resolutie streng
veroordeeld, maar alles wijst erop dat gelijkaardige praktijken voortduren. De bewapenings- en spionagewedloop
werkt dit in de hand. Kon men die aan banden leggen
door middel van een reëel wereldveiligheidssysteem, dat
in passende mate de vorm van een wereldfederatie
aanneemt, dan zou men zowel aan geheime legers als aan
stralingsfolteraars of georganiseerde belagers goeddeels de
grond onder de voeten wegnemen. (JV)
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NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT
Register van Wereldburgers (RW)
Het (plaatselijke) RW draait stil, maar we laten
de armen niet zakken. We stelden een nieuwe,
ietwat aangevulde presentatietekst op. Men
treft hem aan op :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45905140
/WERELDFEDERALISME-EEN-WEGNAAR-OVERLEVING.doc
Per e-mail of met de post sturen we hem naar
wie erom vraagt. Wie hem wil verdelen, kan
op de inschrijvingsstrook haar of zijn naam
aanbrengen. Zodoende weten potentiële wereldburgeressen en wereldburgers van wie ze
de uitnodiging ontvingen. Zelf weten we dan
bij registratie wie hen uitnodigde, zodat we dit
dadelijk kunnen melden aan de persoon of
vereniging in kwestie.
Enkele punten brengen we hier nog in
herinnering :
- Zich enkel laten registreren blijft in beginsel
gratis, maar een vrijwillige bijdrage is hoogst
welkom, aangezien wij anders de kosten niet
kunnen dekken, zeker niet die welke worden
veroorzaakt door latere zendingen van
nieuwsbrieven.
- Wij nodigen elkeen uit zich ter gelegenheid
van
haar/zijn
registratie
tevens
een
“identiteitskaart” van wereldburger aan te
schaffen. De taal hiervan, tenzij anders
gewenst, is bij ons het Nederlands, maar het
woord ”wereldburger” komt er in verscheidene
idiomen op voor.
- De kaart bestaat in karton en in plastic. Wenst
men de eerstgenoemde te bekomen, dan
gelieve men bij ontvangst ervan 15 of 7,50
euro aan het RW betalen (het kleinere bedrag
volstaat voor wie niet of niet meer over een
normaal inkomen beschikt).
- De kaart in plastic vertoont de vorm van een
bankkaart en biedt veel beter weerstand aan de
tand des tijds. Zij wordt rechtstreeks door het
internationale secretariaat in Frankrijk
opgemaakt en verzonden. Wenst men ze te
bekomen, dan vraagt men ons, d.i. de
plaatselijke registratiepunten, de geregistreerde

wereldburgeres of wereldburger te verzoeken
vooraf 20 euro (normaal) of 12,50 euro (voor
mensen met een ander dan een normaal
inkomen) te betalen. De ons gestorte bedragen
maken wij dan over aan het internationale
secretariaat. (Voor de plastic kaarten vraagt
men alsnog 5 euro meer dan voor die in karton
omdat de machine om ze te maken duur is en
de kosten van de aankoop nog niet gedekt
raakten.)
- Wie zich laat registreren, verwerft het recht
deel te nemen aan een verkiezing van het
Congres der Volkeren. Zij of hij ontvangt
tevens, indien alles normaal verloopt,
gedurende vijf jaar gratis berichten : wie na die
tijdsspanne niets van zich liet horen, wordt
verondersteld niet meer geïnteresseerd te zijn
in zendingen van het Register.
België
In België blijft de activiteit beperkt. Althans in
het noordelijke gewest. In de Franstalige regio
nemen een aantal wereldburgers deel aan
allerlei activiteiten die verband houden met de
ontwikkelingen in de wereld. Meer hierover
treft men aan op http://bxl.demosphere.eu/ .
Instituut voor Mondialistische Studies (IMS)
Het IMS werkt op internationaal niveau maar
de zevenendertigste sessie vond plaats in
België, te Eben-Emael, Au Moulin de
Brouckay. Op het programma stonden :
23 aug.: Het woord aan de kinderen
24 aug. : De toekomst van kinderen in de
sociale leefwereld
25 aug. : De toekomst van de gezinnen in een
context van sociale ongelijkheid en multiculturalisme
26 aug. : De mentale gezondheid van kinderen
+ Gezondheid in de maatschappij en sociale
geneeskunde
Vraag nadere inlichtingen aan :
AIGS/IEM
84, rue Saint-Lambert
4040 Hertstal
E-mails: service.personnel@aigs.be
iefc@aigs.be
service.documentation@aigs.be
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Internationaal
Omtrent wat zich op het internationale vlak
afspeelt, kan men zich informeren op
www.recim.org/cdm/ Men kan ook schrijven
naar :
Registre des Citoyens du Monde
66, boulevard Vincent Auriol
F-75013 Paris

b) permanente projecten
- Dag van de Eenheid van de Wereld (Equinox
van maart)
- Mondiaal Burgerinitiatief voor Mensenrechten
- Actieweek voor de Totstandkoming van een
Wereldparlement

We vermelden even :
a) specifieke projecten :
- 24 en 25 september in Saint Georges les
Baillargeaux : algemene vergadering van de
Franse afdeling van Wereldsolidariteit tegen de
Honger.
- 12 tot 16 oktober in Den Haag : Rechtbank
der Burgers tegen Monsanto
- 20 tot 30 oktober : Vierde planetaire Week
voor de Totstandkoming van een Wereldparlement
- 9 tot 15 november 2016 in Lucknow (India) :
Zeventiende internationale Conferentie over
Wereldrecht
- 19 november in Mulhouse : Colloquium over
wapenhandel
- 20 november in Mulhouse : Vergadering van
de Vereniging van Wereldburgers (die ook de
rol vervult van Raadgevende Vergadering bij
het Congres der Volkeren)

Petitie en brief aan het Europees Parlement
De beklemmende kwestie van op afstand
werkende stralingswapens en van georganiseerde belaging (stalking) moet men als een
wereldprobleem beschouwen. Daarom veroorloven we ons hier een initiatief te vermelden
van niet als wereldburgers geregistreerde
personen. Het gaat om een petitie aan het
Europees Parlement waarvan we de tekst in
een vroeger nummer publiceerden. Het EP
aanvaardde het verzoekschrift maar deed toch
eigenlijk verder niets voor zover het
opzettelijke, misdadige bestraling van personen
en groepen betreft. Hierom schreven de
initiatiefnemers een open brief aan de
genoemde instelling, welke door de krant
Parliamentary Press onder de rubriek
Opinions and Petitions werd gepubliceerd.
Men mag hier van een zekere doorbraak
spreken. Nadere inlichtingen kan men bijvoorbeeld bekomen bij :

- Datum nog te bepalen : Studieseminaries in
Doulala (Kameroen), Dakar (Senegal) en
Conakry (Guinee)

- Mojmir Babacek
Rozmberska 556/28
CZ-108 00 PRAHA - kyje
e-mail : mbabacek@czin.eu
- Melanie Vritschan
Louis Schmidtlaan 45/9
B-1040 BRUSSEL
e-mail : melanie.vritschan.icator@gmail.com

______________________________________

______________________________________

Ernest
Claes,
nogal
misprezen
als
heimatschrijver, beschikte toch onbetwistbaar
over reëel schrijftalent. Ook voelde hij zich
uitermate aangegrepen door de afschuwelijke
tragiek van de oorlog. We citeren uit
zijn ”Namen 1914” :

gebouw zonder een ogenblik onderbreking, en
het belet andere gevangenen te rusten. In de
zaal waar ze liggen heerst een verpestende
lucht, waarin het niet uit te houden is.

Op één na sterven verbranden de eerste twee
dagen. Ze hebben meest het verstand verloren,
en de ziekendragers moeten soms al hun
krachten inspannen, om ze op hun strozak te
houden. Het dierachtige huilen klinkt door het

(…)
God nog toe! Maanden en jaren zal ik er ’s
nachts nog van wakker schrikken, zal ik in de
donker die dikgezwollen, korstige gezichten
zien, die rode bloedende oogholten, die mond
als een vuurkool, en dat huilen horen, dat
onmenselijke schrijnende huilen.
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ENKELE FLITSEN (door JV)
Metingen in Madrid
Op 24 juni 2016 vonden te Madrid, in een
Faradaykooi, metingen plaats op slachtoffers
of vermeende slachtoffers van misdaden tegen
de menselijkheid begaan met stralingswapens.
Er verscheen toen een helikopter (van ’t leger?)
die ter plaatse in de lucht bleef hangen. Op dat
ogenblik bleek het meetinstrument plotseling
niet meer te werken. Men mat één zelfde,
onmogelijk hoge straling, zowel bij personen
in de kooi als in de lege kooi. Gaat het hier om
toeval? We kregen reeds zo ontelbaar vele
toevallen op ons brood dat we er redelijkerwijs
niet meer kunnen in geloven.
Vraag nadere inlichtingen aan Melanie
Vritschan, Louis Schmidtlaan 45/9, 1040
Etterbeek,
tel.
02/732.69.50,
e-mail:
mvritschan@skynet.be . (Zij leest enigermate
Nederlands maar zal antwoorden in het Duits,
Engels of Frans.)
Piketten in Londen
Een groep in Londen, gecoördineerd door
Paolo Fiora, vormt geregeld piketten vóór de
Houses of Parliament om de aandacht te trekken op het misdadige gebruik van stralingswapens en op georganiseerde, criminele vormen
van belaging. Zij richt ook geregeld bijeenkomsten in waarop deze huiveringwekkende
aangelegenheid aan bod komt.
Nadere inlichtingen : Poalo Fiora, e-mail :
paolo_bf@hotmail.com .
Lijken op treinsporen
Paolo Fiora rapporteerde tevens dat men in
augustus 2016 de advocaat van Julian Assange,
John Jones (48), dood aantrof op een
treinspoor. Men vindt vaak lijken op spoorwegen en aan zelfmoord gelooft in dit geval
niemand van wie de man kenden…
Fiora zelf ontsnapte naar zijn gevoel op ‘t
nippertje aan wat Jones overkwam.
Hij
bevond zich ’s nachts, na een voordracht te
hebben gehouden over stralingswapens, in het
verlaten station van Pewsey (Wiltshire) toen
verdachte mannen verschenen.
Eensklaps gingen daarop alle lichten uit en
onze medestander kreeg de stellige indruk dat
de beulsbijl hem boven het hoofd hing.

Razendsnel belde hij dan een aantal vrienden
op aan wie hij het voorval signaleerde. Dit,
naar zijn gevoel, weerhield de daders ervan
hem te verdoven of bewusteloos te slaan, om
hem dan op het spoor te werpen waar geregeld
sneltreinen voorbijraasden…
Verzet in Polen
Begin juli 2016 kwam het in Polen tot
demonstraties tegen folteren op afstand.
De Poolse minister van Landsverdediging
kondigde aan dat hij de klachten van slachtoffers of vermeende slachtoffers zou gaan
onderzoeken.
Vraag inlichtingen aan Peter Mooring :
e-mail : peterpm@xs4all.nl .
ICATOR
De International Coalition Against Electronic
Torture and Robotising of living beings koos
ICATOR als letterwoord. Het gaat om een in
mei 2016 naar Belgisch recht opgerichte vereniging zonder winstoogmerk. Zij eist :
1) de beëindiging en bestraffing van bewustzijnsmanipulaties en folterpraktijken op
afstand uitgevoerd in ’t kader van proefnemingenn of repressiemaatregelen,
2) de stopzetting en bestraffing van geheime
proefnemingen of repressiemaatregelen met
radioactieve, biologische of chemische wapens,
3) de afschaffing en bestraffing van belagingsprogramma’s waarbij men personen, gewoonlijk reeds het slachtoffer van de onder 1)
vermelde misdaden, onderwerpt aan criminele
praktijken zoals : vandalistische inbraken in
woningen en wagens, het beschadigen van
allerlei goederen, sabotage van elektronische
verbindingen of apparatuur, achtervolgingen en
intimidaties op de openbare weg, reputatiemoord, financiële manipulaties enzovoorts.
Om zekere redenen kon ondergetekende de
statuten van deze vereniging niet ondertekenen, maar hij schaart zich wel ten volle
achter haar doelstellingen.
Nadere inlichtingen : www.icator.be .
Men kan er ook bekomen bij Melanie
Vritschan (zie hierboven).
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Vrede door afschrikking?
Edward Teller, een van de uitvinders van de
waterstofbom, opperde dat de mensheid, vanwege het verschrikkelijke van kernwapens, zou
leren oorlogen te vermijden.
Wat daarvan te denken? Het mag met de waarheid stroken dat tot dusver massavernietigingswapens mede het uitbreken van een
derde wereldoorlog konden voorkomen.
Alleen, ’t is dansen op een slappe koord, zoals
ook bijvoorbeeld president Eisenhower besefte.
Er bestaat immers geen enkele garantie dat de
“balancistische” opvatting, die meent dat
evenwicht in de afschrikking vrede kan
waarborgen, ten langen leste de toets aan de
werkelijkheid kan doorstaan.
Bestaat er dan geen middel om de grote
internationale oorlogen te voorkomen (en ook
beter burgeroorlogen uit te bannen)? Ja, de
medemens zal steeds ook wel een tegenmens
blijven. Er bestaat een bellum omnium contra
omnes : een oorlog van allen tegen allen. Tussen soevereine politieke entiteiten hield die in
dat het tot een eindeloze reeks slachtpartijen
kwam. En pogingen om door internationale
verdragen tot vrede te komen, leken wel op
kruiwagens met een vierkant wiel : zij functioneerden niet of slechts heel gebrekkig.
Welke conclusie we hieruit trekken als wereldfederalist : men weet het.
Maatschappijkritiek bij Plato
Plato, in zijn Politeia, waardeert bestaande
staatsvormen negatief, ook wat hij democratie
noemt maar wat men veeleer als regeringsloosheid en bandeloosheid dient op te vatten.
Op ‘democratie’ volgt tirannie. “Dat deze
laatste zich ontwikkelt uit democratie, is dacht
ik wel duidelijk,” schrijft hij. “Een overmaat
aan vrijheid slaat kennelijk juist om in een
overmaat aan onderdrukking (….). De volkspartij schuift dan een krachtige figuur als leider
naar voren (…). Deze, met achter zich een
massa die hem blindelings gehoorzaamt, zal
een van zijn tegenstanders voor het gerecht
brengen (…) en door intimidatie van de
rechters zal hij bereiken dat het doodsvonnis
wordt uitgesproken, daarmee een leven
vernietigen en met zijn misdadige mond het
bloed van een medemens proeven. En als hij
zo de smaak te pakken heeft, gaat hij verder.
Hij zal mensen verbannen, doden; hij zal
schulddelging in het vooruitzicht stellen en

herverdeling van het grondbezit, en op een
gegeven moment komt zo iemand te staan voor
de onontkoombare keus : ofwel door zijn
tegenstanders uit de weg geruimd te worden of
de absolute macht aan zich te trekken en van
een mens te veranderen in een bloeddorstig
dier. (1)”
Jawel, de geschiedenis van Hitler, Stalin, Mao
en tutti quanti werd reeds voor tweeduizend
vijfhonderd jaar geschreven.

(1) Aangehaald uit Hans Joachims Störigs
“Geschiedenis van de Filosofie”.
Utopische maatschappijvisies
Na bestaande regimes te hebben gehekeld, stelt
de genoemde wijsgeer een naar zijn opvatting
ideale regeringsvorm voor. Men weet dat die
volstrekt nergens tot enige verwerkelijking
kwam -- misschien gelukkig, want het zou erg
hebben kunnen tegenvallen!
Dit herinnert ons eraan dat bij het uitdenken
van maatschappijvormen we voorzichtig dienen te blijven. Tot de vragen en bedenkingen
waar we niet omheen kunnen behoren onzes
inziens :
1) Weten we wel heel precies, zelfs louter
theoretisch, welke maatschappelijke verhoudingen we willen?
2) Wat behoort, in de reële wereld, reëel tot de
mogelijkheden?
3) Wij kunnen op het standpunt staan dat de
rijkdommen van de aarde het gemeenschappelijk erfgoed van alle mensen zijn. We
kunnen oordelen dat de mens als homo faber,
als arbeidend wezen dus, alle nodige
werkleiding in acht genomen, vrij dient te
blijven, geen loonslaaf van anderen. We
kunnen een vergaande sociaal-economische
gelijkheid en solidariteit willen zien tot stand
komen. Onverminderd echter horen we ons
inzake bezitsethica voorzichtig en genuanceerd
te tonen, ook indien we zekere grondbeginselen stellig niet willen prijsgeven.
4) Houden we er voldoende rekening mee dat
reële maatschappelijke toestanden heel anders
kunnen uitvallen dan de denkbeelden die we
koesteren? (Denk aan wat geschiedde in landen
waar een zich communistisch noemende partij
de macht greep.)
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Zulke vragen of bedenkingen kan men niet uit
de weg gaan. Welke maatschappijleer men
overigens ook aanhangt, men dient tevens de
simpele ethische waarheid in acht te nemen,
dat wat goed is met overtuiging werkt, terwijl
wat kwaad is dit met geweld of dwang doet. En
dwang leidt tot weerstand, geweld tot meer
geweld.
Misdadige godsdienstbelevingen
Elke dag komen ondraaglijke aanslagen voor.
Menselijke wezens van elke leeftijd, die op
geen enkele wijze deelnemen aan enig gewapend conflict, slacht men af op gruwelijke
wijze of verwondt en verminkt men, zodat ook
in het laatste geval hun leven verwoest raakt.
Dat dit geschiedt in naam van enige religie,
slaat elke weldenkende met verstomming. Hoe
komen mensen ertoe anderen te onderdrukken,
te folteren en te vermoorden in naam van wat
ze god noemen?
Zeker vraagt de menselijke conditie om wat
haar overstijgt, om wat uitzicht biedt in een
toestand gekenmerkt door sterfelijkheid,
mateloos lijden en mateloos kwaad. De mens
bezit logischerwijs een religieuze behoefte.
Van daaruit komt hij tot allerlei voorstellingen
die hij als een weg naar (onvergankelijk) heil
ervaart. Die weg voelt hij aan als het wezenlijkste waarop het aankomt (wat overigens ook
geldt voor ideologieën die als ’t ware in de
plaats van de religies komen). Vandaar dat hij,
vooral als zijn religie of ideologie tot die van
de heersers of tot die van een fanatieke sekte
behoort, niet verdraagt dat anderen zijn
opvattingen of zijn geloof afwijzen of in twijfel
trekken. Geschiedt dit, dan kan hij, al dan niet
in ’t kader van een bekeringsactie, gewelddadig gaan reageren. Gewelddaden door of tussen
godsdienstige groepen kwamen eeuwenlang
voor.
Dat de mens een animal religiosum of -zoals
Schopenhauer zegt- een animal metaphysicum is, het maakt hem noch goed noch slecht.
Hij kan zowel een heilig als een misdadig
leven leiden.
Wat men niet graag hoort
Wat men niet graag hoort, moet men in dit
geval onvermijdelijk toch ter sprake brengen,
namelijk de vraag wie profiteert van de in de
rubriek hierboven vermelde misdaden. De
daders doen dat niet, evenmin de groepen

waartoe ze behoren. Alleen aan gewetenloze
krachten die de wereld in hun macht willen
krijgen, komen ze ten goede. Immers, hoe
meer moordaanslagen plaatsvinden, hoe beter
zij ons van onze rechten en vrijheden kunnen
beroven.
Een beklemmende vraag luidt : zijn zij het zelf
die zulke aanslagen organiseren? Zo’n idee
mag paranoïde aandoen, maar wereldwijd
meldt men dat er technieken/technologieën
bestaan waarmee men misdadige robotten van
mensen maakt.
Hier mogen we herinneren aan een verrassende
opmerking van Barrie Trower, een Brits wetenschapper, een minzaam en ethisch bewogen
man, die echter in zijn vroeger leven tientallen
jaren lang voor geheime diensten werkte. Ondervraagd op een video door Deborah Durpé,
een activiste tegen no-touch torture en een
intelligente en voorname dame, ontviel hem
plotseling : “In three days I make an assassin
out of you”.
Jawel! Het moet ons doen nadenken!
Gevaar voor wereldbrand
President Poetin gedenkt de Westerse journalisten met zware woorden. De gewezen KGBofficier verwijt hun dat ze blindelings de
leugenachtige en oorlogszuchtige propaganda
van de Amerikaanse regering verspreiden. Hij
fulmineert dat ze er zich op die wijze medeverantwoordelijk voor maken dat een mondiaal
conflict met massavernietigingswapens vóór de
deur staat. Wel laat hij na erbij te vermelden
dat -gezien de geografische gegevens- in een
wereldoorlog de Russische krijgsbendes het
kleine West-Europa onder de voet zullen lopen,
niet andersom.
Maar hoe dit zij, de heer Poetin bevestigt wat
ondergetekende, ook nog in de jaren waarin de
koude oorlog zogenaamd tot het verleden
behoorde, steeds volhield, dat namelijk het
gevaar voor een derde wereldoorlog beklemmend reëel blijft.
Wie zich als wereldburger laat registeren stelt
een krachtig “neen!” tegenover die dreigende
hel. Gaat het dan slechts om gedachten, vooral
toch? Gedachten betekenen, hoe dan ook, een
kracht in de wereld.
Wereldoorlog : wat doen we dan?
Breekt een wereldoorlog werkelijk uit en “ko-
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men de Russen”, wat staat ons dan mogelijk
nog te doen?

mijdelijk het spreekwoord : “Te laat de put
gedempt als ’t kalf verdronken is”.

Vooreerst dit : de bij ons geregistreerde wereldburgers kunnen zowel voor het beroep van
militair kiezen als, op gewetensgronden, gedwongen krijgsdienst afwijzen. Zelf behoren
we (= pluralis modestiae) sinds 1962 tot deze
laatsten.

Toch, de klok staat immer nog op vijf vóór
twaalf, niet op vijf over twaalf…

Hoe zouden wij, gewetensbezwaarden dus, dan
moeten reageren als de hel losbreekt? Wat
militairen te doen staat, ligt voor de hand. Zij
dienen, voor zover ze nog leven, uit alle macht
ten strijde te trekken.
Blijven wij daarbij, indien we ons nog werkdadig kunnen tonen en niet door “patriotten”
worden uitgeroeid, slechts aan de kant staan?
In de eerste plaats zij gezegd dat we ten
aanzien van de beklemmende oorlogskwestie
elk standpunt als ten dele schuldig beschouwen.
Dit geldt ook voor dat van
principiële legerdienstweigeraars. Alleen, wij
verkiezen een schuldige positie zonder het
gebruik van moordwapens boven die van de
krijgsman, welke immers geen bevel kan
weigeren op te volgen, zelfs niet indien men
hem opdraagt het gebruik van massavernietigingswapens aan de gang te brengen.
Ook kunnen we verwijzen naar de verankering
van ons standpunt in een universeel geldend
ethisch beginsel. Dit laatste houdt in dat
oorlogsdienstweigeraars evenzo in het vijandelijke kamp voorkomen. Onze opstelling kan
men niet zomaar gelijkstellen met die van
buurmans gek. En indien hier binnenrollende
gevechtswagens door gewetensbezwaarden
worden bestuurd, dan hoeven we heus niets te
vrezen…
Bovendien blijven wij geloven dat ook in de
uiterste nood teweeggebracht door een militaire invasie er toch nog andere mogelijkheden
bestaan om de samenleving te beschermen en
te dienen dan door de wapens op te nemen.
Desalniettemin, dat is waar, kunnen we geen
pasklare oplossingen aanbieden en, ja, voor
een stuk bijten de tanden van ons geweten ook
ons hart van gewetensbezwaarde ten bloede…
Zeker, als wereldfederalist stellen we steeds en
steeds weer dat het internationale geweld dient
vervangen te worden door mondiaal recht.
Alleen, barsten eenmaal op wereldschaal de
vernietigende krachten los, dan geldt onver-

Geweldloze precedenten in de geschiedenis
Dat een geweldloze aanpak, ook in extreme
situaties, soms wonderen verricht : we twijfelen er niet aan.
Niet weinig verenigingen, waartoe de door ons
in 1965 opnieuw in ons gewest ingevoerde
Internationale van Oorlogstegenstanders, trachten geweldloze oplossingen aan te reiken in
deze door mateloos geweld gekenmerkte
wereld.
Zelf wilden we hier even verwijzen naar een
minder gekend voorbeeld van geweldloze
aanpak in militair-politieke verhoudingen.
Vroeger meldden we reeds hoe keizer Asoka
(die van 264 vóór Chr. tot 227 regeerde) zich
geïnspireerd voelde een beleid te voeren in
overeenstemming met wat hij “de leer van het
mededogen” noemde, i.e. het boeddhisme. We
meldden tevens, ons baserend op een brief van
Voltaire, hoe William Penn voortreffelijk geweldloos werk in Pennsylvania verrichtte.
Hier wilden we even belichten, dat tot de
figuren die op dit vlak een en ander tot stand
brachten, onzes inziens ook keizer Frederik II
von Hohenstaufen (1194-1250) behoort. Men
noemde hem stupor mundi, een wonderlijk
fenomeen in de wereld. Zeer intelligent en
veelzijdig begaafd, opgegroeid in Sicilië
omringd door christelijke, mohammedaanse en
joodse geloven, kwam hij tot de voor die tijd
krasse opvatting dat alle godsdiensten bedrog
waren.
Eeuwig krakelend met pausen, uiteindelijk
geëxcommuniceerd, ging hij in 1227, op
aandringen van de katholieke pontifex maxmus,
toch op kruistocht (het ging om de zesde van
de reeks). Alleen, in plaats van een afschuwelijk bloedbad aan te richten kwam hij tot
gemoedelijke gesprekken met de sultan van
Egypte.
De historicus H. G. Wells schrijft hierover:
“These two gentlemen, both of sceptical
opinions, exchanged congenial views, made a
commercial convention to their mutual
advantage and agreed tot transfer Jerusalem
to Frederick."
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De geëxcommuniceerde kroonde men dus tot
koning van Jeruzalem. En de hele ”kruistocht”
bleef geweldloos, wat in hoge mate onze
waardering oproept.

architecten en ingenieurs van over heel de
wereld hebben aangetoond dat twee vliegtuigen niet in staat zijn om drie supersolide
constructies te doen instorten

September eleven
Peter Vereecke, gewezen burgemeester van
Evergem en oprichter van de Belfort-group
(“group” staat dus in ‘t Engels) maakt brandhout van de officiële versie van September
eleven. In zijn conclusies daaromtrent gaat hij
heel ver. Hij schrijft toch :

meerdere piloten tonen aan dat (…) bewegingen (van de vliegtuigen) heel verdacht of
zelfs totaal onmogelijk zijn

“Wie de geschiedenis (en dus ook de actualiteit)
werkelijk onder de kritische loep neemt, die
ontdekt dat de dingen niet zomaar gebeuren,
maar dat ze gewild en gepland zijn op
voorhand, op het hoogste niveau en achter de
schermen. Al Quaeda, IS, Hamas, ANC en
quasi alle terroristische organisaties zijn
opgericht en worden gesteund vanuit het
Westen en de machten hierachter.

de meeste leden van het 9/11 Commission
Report hebben er zich al van gedistantieerd.”

We vechten dus tegen een vijand die de
machthebbers zelf gecreëerd hebben. Nine
eleven is de moeder aller aanslagen en is zeer
procreatief gebleken.
Nine eleven is een mega false flag, zoals er
zoveel geweest zijn, meestal om op die manier
oorlogen en revoluties te kunnen uitrollen. Het
is een mega 'inside job', uitgevoerd door de
Mossad, met de hulp van de CIA en gedekt
door de top van de Amerikaanse overheid. De
opdracht kwam van de transnationale,
globalistische elite die hiermee het startsein
gegeven heeft voor de finale van haar new
world order.
De wereld zit sindsdien in een voortdurende
state of emergency. Obama heeft dit eind
vorige maand voor de USA nog maar eens
verlengd voor één jaar !”
Zelf, bij gebrek aan afdoende verificatiemogelijkheden, kunnen we niet anders dan veel
vragen omtrent deze beklemmende aangelegenheid open laten. We treden wel Peter
bij waar hij aan een aantal media vraagt sommige punten te onderzoeken als daar zijn :
“ het merendeel van de veronderstelde 19
kapers bleek ofwel nog in leven ofwel al een
jaar overleden en was allerminst fundamentalist

vele getuigenissen bevestigen ontploffingen
binnenin de drie gebouwen, zelfs vooraleer de
eerste Boeing erin gevlogen is

Nog over stralingswapens
In het bestek van deze enkele bladzijden
kunnen we slechts heel weinig putten uit de
overvloed aan documentatie die ons toestroomt
in verband met stralingswapens, alias met
electronic terrorism, hetwelk vaak gepaard
gaat met organised stalking.
We beschikken echter over een lijst van webstekken en op te zoeken namen die we kunnen
sturen naar wie erom vraagt. Men kan hem ook
vinden op de volgende weblog :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45905140
/websites%20words.doc
Indien men op grond daarvan de dingen begint
te onderzoeken, zal men over deze beklemmende aangelegenheid niet weinig zekerheden
bekomen, zij het dat ook steeds zeer veel
vragen open blijven.
FINANCIES
Ofschoon we niets in rekening brengen voor de
infrastructuur, de verwarming of de computer,
blijft onze financiële toestand heel precair. Dit
moet men deels toeschrijven aan het overlijden
en verhuizen van zeer vele wereldburgers.
Help ons door een storting op het nummer
BE40 0001 1499 0163 van het
REGISTER VAN WERELDBURGERS.
Onze eeuwige dank vergezelt onze donateurs.
_____________________________________
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean
Verstrraeten, Vredestraat 65, B-2540 Hove.
Met dank aan Andre Van Langenhoven voor
het nalezen van de teksten.
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