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WERELDRECHT: EEN OUDE ILLUSIE?
Wereldfederalistische gedachten doken reeds op ten tijde van de Verlichting: lees bijvoorbeeld wat Kant schreef in “Zum ewigen Frieden” (1795). Na de eerste wereldoorlog waren
kreten zoals “nooit meer oorlog” niet van de lucht. Er kwamen aanzetten tot het vormen van
wereldfederalistische (of mondialistische) bewegingen. Velen hoopten ook, dat de Volkenbond de plaag van de oorlogen zou kunnen uitbannen. Dit laatste, zoals men weet, mislukte
jammerlijk.
Ondanks die mislukking begon men na de tweede wereldoorlog aan een nieuwe poging: men
stichtte de Organisatie van de Verenigde Naties. Die leed evenwel aan hetzelfde euvel als
haar voorganger. Zij bleef een verdragsorganisatie, terwijl de hele geschiedenis ons had geleerd dat verdragsrecht niet volstaat om oorlogen te voorkomen. Door de eeuwen heen gingen het sluiten van verdragen en het leveren van gewapende strijd hand in hand.
Daarom wezen velen na de wereldwijde ramp van 1939/45 op de onmacht van de nieuwe organisatie en eisten zij de totstandkoming van een heus wereldrecht verankerd in een grondwettelijke, democratische wereldfederatie.
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Honderdduizenden mensen die de verschrikkingen van
het oorlogsgebeuren van nabij hadden meegemaakt
schaarden zich achter die eis. Onder hen bevonden
zich wereldvermaarde personen, bijvoorbeeld Albert
Einstein, Jean Rostand, Linus Pauling en vele anderen.
Maar wat blijft over van die eis of die verwachting, om
niet te zeggen: van die illusie? Voordat iets kan slagen, dienen er soms veel pogingen ondernomen te
worden. En de idee blijft geldig, dat oorlogen en bewapening, alsook andere overlevingsproblemen die de
hele mensheid aangaan, op mondiaal niveau, dat is bij
wereldwet dienen te worden aangepakt.
ONZE SOORT HEEFT GEEN KEUS: ZIJ ZAL
DOELTREFFENDE WERELDINSTELLINGEN
CREËREN OF ZIJ ZAL TEN ONDER GAAN.
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NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT
Congres der Volkeren
Zoals men zich zal herinneren, besliste het
Congres der Volkeren in oktober 2003 om,
ondanks de veroudering van zijn leden, wel te
blijven bestaan maar zich te laten assisteren
door een Consultatieve Vergadering zonder
stemrecht, samengesteld uit afgevaardigden
van verenigingen en tevens uit individuele
geregistreerde wereldburgers. Er werden toen
ook verkiezingen gepland voor 2007, waar
men nu reeds hard aan werkt. Anders dan
voorheen, zullen de afgevaardigden op het
Congres niet meer voor het leven verkozen
worden. Hun mandaat zal zich beperken tot
negen jaar.
Het Congres der Volkeren, als verkozen vertegenwoordiging van een mondiaal voelend publiek, kan zich, naar eigen goeddunken, concreet uitspreken over maatschappelijke ontwikkelingen. Het (internationale) Register van
Wereldburgers, als zodanig, onthoudt zich
daarvan in beginsel: om iedereen de mogelijkheid te geven zich als wereldburger te laten
registreren.
Tot de verdere taken die het Congres als de
zijne ziet, behoren:
- een inventaris opmaken van de gezamenlijke
behoeften van de wereldbevolking.
- uitmaken op welke gebieden wereldinstellingen bevoegd dienen te zijn.
- te gelegener tijd de tekst van een wereldgrondwet uitwerken en die aan de regeringen
voorleggen.
-alle mogelijke initiatieven nemen met het oog
op de oprichting, nu reeds, van een mondiaal
parlement, dat ook een rechtstreeks door het
wereldvolk verkozen kamer zou bevatten.
De volgende plenaire zitting van het Congres
vindt plaats op 4 maart 2006.
Adres van het Secretariaat van het Congrès
des Peuples/Peoples’ Congress: p/a Jean-Marc
Zan, 4bis, avenue Gallieni, 91800 Brunoy
(Frankrijk),e-mail:jmzl@free.fr,
http://ascop.editme.com.
Algemene Vergadering van het (internationale) Register
Op de vergadering van de Internationale Raad
van Beheer van het Register de dato 18 en 19
oktober 2005 besliste men de tweejaarlijkse

algemene vergadering in maart 2006 bijeen te
roepen. In beginsel gaat het om een bijeenkomst van de leden van de (internationale)
vereniging die het Register beheert, dus niet
om een samenkomst van alle wereldburgers.
Dit neemt niet weg dat alle geregistreerden
welkom zijn. Aan wie erom vraagt, sturen we
dan ook, zodra die ons bekend zijn, nadere
inlichtingen omtrent plaats, juiste datum enz.
Wereldsolidariteit tegen de Honger
Het Mondiaal Fonds voor Solidariteit tegen de
Honger, dat in 1982 werd opgericht door het
Congres der Volkeren, besliste op zijn algemene vergadering van 8 augustus 2004, om zijn
naam te veranderen in Wereldsolidariteit tegen
de Honger (W.S.H..)
Op de werking oefent dit uiteraard geen invloed uit. W.S.H. doet dapper verder. Zij
heeft projecten lopen in drieëndertig landen.
Nadere inlichtingen kan men bekomen bij Solidarité Mondiale contre la Faim, B.P. 12.283,
LOME (Togo) of: Ruelle Haute, 211120 GEMEAUX (Frankrijk), www.globidar.org.
Coalitie voor een Wereldparlement en voor
Globale Democratie
Ter gelegenheid van het globaal sociaal forum
in Mumbai (India) beslisten een aantal aanwezige wereldfederalisten de genoemde coalitie
op te richten. Leden van onze internationale
raad verleenden hieraan hun medewerking.
Nadere informatie kan men bekomen bij:
-Didier Couernelle, J. Delhaizestraat 28, 1080
Brussel,
-Rob Wheeler, 192 Hafer Road, Fayetteville,
PA 17222, Verenigde Staten.
Internationaal Rampenfonds
Als wereldfederalist toonden we ons steeds
voorstander van de oprichting van een Wereldrampenfonds. Als een zekere voorloper hiervan kan men de Action d‟Urgence Internationale beschouwen. Vraag meer inlichtingen aan
haar secretariaat: Terrasses Montcalm, 1401
rue Fontcouverte, 34070 Montpellier, Frankrijk, www.aui-ong.org.
“De barbaren zijn onderworpen aan mensen,
beschaafde volkeren leven wetten na.”
(Thoukydides, 5de eeuw vóór Christus)
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“BEWUSTZIJNSCONTROLE”, ALIAS: FOLTEREN OP AFSTAND
Perfect folteren?
José Delgado, “pionier” in het Westers blok
van “bewustzijnscontrole” (Mind Control)
door middel van golven, schreef in 1969, in
zijn boek “Physical Control of the Mind”, het
volgende (door ons vertaald):
In het verleden kon de enkeling risico’s onder
ogen zien en weerstand bieden aan uitgeoefende druk. Hij kon daarbij zijn identiteit
behouden. Zelfs al folterde men zijn lichaam,
al bewerkte men zijn gedachten en verlangens
met pogingen tot omkoperij, met emoties, met
de druk van de publieke opinie of door ongunstige omstandigheden te scheppen: hij behield
steeds de mogelijkheid over zijn eigen lot te
beslissen en te sterven voor een ideaal zonder
zijn overtuiging prijs te geven…Nieuwe neurologische technologieën echter werken doeltreffender. De enkeling staat weerloos tegenover rechtstreekse manipulatie van zijn hersenen…
Naar de opvatting van de auteur, zou men dus
van toen af mensen als ‟t ware perfect kunnen
gaan folteren, mede dank zij zijn uitvindingen,
en voor ‟t eerst in de geschiedenis!
Totalitaire bedoelingen
Zó openlijk schreef destijds een Delgado over
het bewerken met golven van dieren en mensen. De totalitaire bedoelingen die hij en zijn
geestverwanten koesterden, stak hij niet onder
stoelen of banken. Het ging erom mensen
volkomen, van binnen en van buiten, te observeren en ze bovendien precies te laten doen
wat men wilde.
Dat dit niet zo maar lukt, ligt voor de hand: de
totalitaire leugen blijft steeds een leugen, uiteindelijk. Maar aan de intenties van kringen
die zich toeleggen op bewustzijnscontrolerende
technologieën valt niet te twijfelen. En soms
kwam een en ander in latere open publicaties
nog steeds tot uiting. Zo lezen we bijvoorbeeld in de “Draft Non-Lethal Weapons Policy” dd. 21 juli 1994 van het Amerikaanse Department of Defense niets minder dan wat
volgt (door ons vertaald):
Het begrip ‘vijand’, zoals gebezigd in wat
voorafgaat, dient men zeer ruim op te vatten.

Het sluit diegenen in die zich niet als uitgesproken vijanden opstellen maar die zich ophouden met activiteiten waaraan we een einde
willen maken.
In de zin die op deze passage volgt, poogt de
opsteller van het document dan wel ons te doen
geloven dat het inzetten door de krijgsmacht
tegen burgers van een geheel van “non-lethal
weapons” de naleving van de wet zou beogen.
Alleen, wat blijkt uit een overvloed aan zowel
publicaties als aan berichten op internet? De
cryptocratieën die antipersoonsgerichte stralingswapens bezigen, gaan te werk als antigrondwettelijke bendes. Zij kennen zichzelf
immers in „t geheim de rol toe van wetgever,
partij, openbare aanklager, rechter, politie en
beul.
Zo treden zij, op abject misdadige wijze, de
grondrechten met voeten van in de zin van de
wet onschuldige burgers (en soms ook van
gevangenen, wat men even afschuwelijk en
even misdadig moet noemen).
Microgolven
Dit kan overigens allerlei vormen aannemen.
Bijvoorbeeld kan men te werk gaan met of
zonder implantaten in het organisme, meer
bepaald de hersenen van de slachtoffers. Men
kan ook mensen ter plaatse bestralen met allerlei folterende en schadelijke golven. Met
zulke golven zou men, tot in 1976, zelfs de
Amerikaanse ambassade in Moskou hebben
bestookt. Verder onderwierp men bijvoorbeeld
de vrouwen die rond het militaire domein van
Greenham Common kampeerden, aan straling
die hen duidelijk op allerlei manieren verstoorde en ziek maakte.

Het bewerken van mensen met microgolven
blijkt op ‟t ogenblik in Duitsland tot een huiveringwekkende plaag te zijn uitgegroeid. Vele
tientallen personen en gezinnen melden hoe ze
in hun verblijfplaatsen worden bestraald en hoe
hun levens daardoor ten gronde gaan (zie
www.mikrowellenterror.de).
Reeds in de jaren tachtig meldde Robert Naeslund dat iets gelijkaardigs in Zweden ge-
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schiedde en dat men daarbij zelfs de journalist
Kelly, die de zaak kwam onderzoeken, naar alle waarschijnlijkheid op enkele weken tijd
doodstraalde..
Maar wáár het motief te vinden van zulke onnoemelijk weerzinwekkende misdaden? Uit
een studie van Dr. Munzert, op de genoemde
webstek, blijkt dat het zou gaan om criminele
bendes die proefnemingen doen in opdracht
van zekere kringen uit de sfeer van het leger,
de geheime diensten en de industrie. Tegen
zware betaling brengen zij aan die kringen
verslag uit over de gevolgen van hun afzichtelijke wandaden.
Meer informatie
Meer informatie vindt men in boeken, waarvan
we er een aantal zullen opgeven aan wie ons
erom vragen. Of nog kunnen we een dossier
van ongeveer vijftig bladzijden opsturen met
ietwat verouderde maar zeer degelijke verslagen of artikels.
Wie op het internet kan gaan, zal ook vele
tientallen websites -duizenden bladzijdenover dit onderwerp vinden. We geven enkele
van die sites op:
http://hometown.aol.com/ccapt2001/presentati
on/html
www. mindjustice.org
www.datafilter.com/alb
www.Slavery.org.uk
De laatste webstek behoort toe aan de Christians Against Mental Slavery. Het gaat dus om
een confessioneel verankerde vereniging, maar
zij wil samenwerken met alle personen of
groepen die het ernstig menen. In haar inleiding verwijst ze naar Resolutie A4-0005/1999
van het Europese Parlement, waarvan paragraaf 27 als volgt luidt:
“(Het Europese Parlement) roept op tot het
sluiten van een internationaal verdrag voor een
wereldwijd verbod van ontwikkeling en gebruik van wapens die het mogelijk maken om
mensen op enigerlei wijze te manipuleren.”

men klikken op “Scientific Evidence”. Daar
treft men een uitstekende, zij het nogal technische studie aan van John J. McMurtey, met als
titlel: “Inner Voice, Target Tracking and Behavioral Influence Technologies”.
Daarin kan men klikken op voetnota nr. 234.
Men bekomt dan de voortreffelijke studie (van
76 pagina‟s in Times New Roman 12) van
Mojmir Babacek, coördinator van de International Movement for the Ban of Manipulation of
the Human Nervous System by Technical Means:
www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2
289/webpage.htm
Babacek leest zowel Russisch als Engels, zodat
hij zich optimaal kan informeren.
-www.moskomekologia.narod.ru
Het gaat hier om een uiterst actieve, uiterst
moedige groep, gedreven door pioniers van de
mensenrechten zoals Emilia Chirkova. Wel
stelt men, voor zover we dat konden nagaan,
alle teksten alleen in het Russisch op. Maar op
andere websites, zoals die van Mind Justice en
de International Movement enz. (Babacek)
vindt men soms vertalingen vanuit het Russisch in het Engels.
Amnesty International
Mojmir Babacek schreef een petitie aan Amnesty International die zowel door personen als
door verenigingen kan worden onderschreven.
We zenden de tekst -eventueel elektronischnaar wie ons erom verzoekt.
Mis deze kans niet om iets te doen tegen de
meest afschuwelijke aanslagen op de grondrechten!
We moeten wel vermelden, dat A.I. ons in de
jaren tachtig erg ontgoochelde. De Vlaamse
Afdeling antwoordde eerst niet op onze berichten. Dan verwees ze ons naar het Internationale Secretariaat in London. Daar raakte de
kwestie uiteindelijk opnieuw afgeketst en in
een brief van 15 juli 1987 schreef men ons: “ I
am very sorry we cannot be any more helpful”.

Het gaat hier om een reële stap in de goede
richting, maar wat geschiedde sinds 1999 op
het vlak van het E.P.?

Laat ons hopen dat een nieuwe generatie bij
Amnesty de kwestie beter zal aanpakken.

Verder, steeds in de genoemde inleiding, kan

(Jean Verstraeten)
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KERNOORLOGEN: VONDEN ZIJ REEDS PLAATS

Voor miljoenen jaren
Maurice-Eugène André, gewezen officier van
de Belgische Luchtmacht en kernspecialist,
houdt niet op ons te waarschuwen voor de gevaren van radioactieve straling. Over het gebruik
van verarmd uranium schrijft hij in zijn blad van
juli o.a. het volgende (door ons vertaald): “Een
groot aantal wetenschappers en deskundigen
onderzoeken de huiveringwekkende schade
aangebracht door verarmd uranium. Men gebruikte die stof tijdens de oorlogen in de Golf
(1991), de Balkan (jaren negentig), Aghanistan
(1994, 95, 99 en 2000). Dat bracht niet alleen
de vernietiging van de getroffen doelen teweeg,
het leidde tevens tot de verpesting van de leefwereld in hele gebieden. Die laatste zullen onbewoonbaar blijven voor miljoenen jaren.”
Majoor Doug Rockke
André laat dan de tekst van een interview volgen met Majoor Doug Rockke. Deze medicus
werkte vroeger als hoofd van het Project Verarmd Uranium bij het Pentagone. Hij kreeg ook
een opleiding bij de Luchtmacht en nam als
piloot van B 52-bommenwerpers deel aan de
oorlog in Vietnam. Hij specialiseerde zich in
kernfysica en doceerde dat vak aan de Universiteit van Jackson Alabama. Tot 1996 diende hij in „t leger als nucleair terreindeskundige.
Tijdens de Golfoorlog van 1991 nam hij deel
aan het opruimen van verarmd uranium, waarbij
hij zelf zeer ernstig besmet raakte.
Liegen maar
In het genoemde interview meldt Rockke feiten
die elk rechtgeaard mens met verstomming
slaan. Hij haalt bijvoorbeeld het volgende aan
uit een bericht dat hij ontving van de kolonel
van de Nationale Laboratoria in Los Alamos
(door ons vertaald): “Wij weten dat verarmd
uranium schade toebrengt aan de gezondheid en
de leefwereld. Niettemin dient U ons te verzekeren, dat wij de betreffende wapens steeds in
de strijd kunnen blijven gebruiken. Hun grote
doeltreffendheid staat immers vast. Lieg daarom over de gevolgen ervan.‟”
Massagraf
Verder herinnert Prof. Rockke aan een verslag
uit september 2002 van het Departement Vete

ranenzaken. Hierin erkent men ronduit, dat
ca.160.000 Golfveteranen blijvende schade opliepen als gevolg van de bestraling en dat meer
dan 8.000 onder hen inmiddels het leven lieten.
Niettemin dringt de legerleiding in de V.S aan
op verder gebruik van zulke wapens. En dit
terwijl volgens Prof. Harry Shalimer alleen
reeds in Bagdad en Bossora sinds 1991 niet
minder dan honderdduizend mensen aan kanker
gingen lijden.
Prof. Rockke noemt een en ander “een misdaad
tegen God en de mens, die als oorlogsmisdaad
zou moeten worden behandeld. Het is immers
volstrekt ontoelaatbaar, dat men radioactief
afval, in casu van metallisch uranium, onzorgvuldig opruimt en ergens in een trein stopt. Om
het daarna zo maar op een of ander terrein te
lozen. Zonder te zorgen voor medische begeleiding. Zonder maatregelen te nemen tegen
besmetting. Zonder iets te doen met het oog op
de gezondheid en het welzijn van de aardbewoners.”
“Ver van mijn bed”?
Rockke wijst erop dat een en ander niet zo
plaatselijk blijft als men zou kunnen dromen…
Zo blies de wind het radioactief stof in de Balkan op, zodat het soms duizend kilometer verder
neerkwam. Op die wijze raakten niet weinig
Europese steden min of meer aangetast. En
indien men, zoals de regering van de V.S. wil,
verarmd uranium blijft gebruiken in de oorlogen, dan zouden er op den duur veel toestanden
kunnen ontstaan zoals die in Bagdad, waar de
radioactiviteit nog …vierenhalf miljard jaar zal
voortduren.
Conclusie
Wij steunen Majoor Rockke waar hij eist, dat de
nodige kredieten worden uitgetrokken om tot
deskundige opruiming van het radioactief stof te
kunnen overgaan. Verder kunnen we er alleen
op wijzen, dat er een mondiale legislatieve
macht moet komen, welke bij wet de vervaardiging en het gebruik van wapens zoals die met
verarmd uranium, metterdaad kan verbieden.
De absolute hegemonie van één grote mogendheid, wat mensen zoals Zbiniew Brzezinsky er
ook mogen over denken, brengt op zich nog
geen oplossing voor de overlevingsproblemen
van onze soort.
(J.V.)
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MANIFEST TEGEN LEGERDIENSTPLICHT EN TEGEN HET MILITAIRE SYSTEEM
Het Centre Gandhi (43, rue Caporal, BE-1190 Trésignies, centre.gandhi@worldonline.be) herinnert
aan een manifest uit 1930 dat de bovengenoemde titel draagt en door heel wat wereldvermaarde personen, onder wie Gandhi, werd ondertekend. Aan dit manifest ging een Oproep van de Humanisten van
de Twintigste Eeuw uit 1926 vooraf, waarnaar men in het manifest verwijst. Dit mag ietwat
verwarrend aandoen, maar na deze waarschuwing zullen de volgende citaten (door ons vertaald) wel
duidelijk overkomen, naar we aannemen:
"In naam van de mensheid,
met het oog op het welzijn van de door oorlogsmisdaden bedreigde burgers,
in het bijzonder vrouwen en kinderen,
ten voordele van Moeder Natuur, zo erg toegetakeld door de oorlogen,
bevestigen WIJ, ondergetekenden, dat de afschaffing van de legerdienstplicht een beslissende stap zal
vormen in de richting van volledige ontwapening."
Hier onderbreken we even. We verklaarden ons zelf gewetensbezwaarde in 1962, op een ogenblik dat
daarvoor in dit land nog geen wettelijke regeling bestond. En zeker maakte het deel uit van onze instelling te verzuchten naar een ontwapende wereld. Toch koesterden/koesteren we niet de illusie dat de
afschaffing van de verplichte legerdienst werkelijk een beslissende stap in die richting kan betekenen .
" Wij herinneren aan de Oproep van de Humanisten van de Twintigste Eeuw:
4

' Wij voelen ons ervan overtuigd, dat de op dienstplicht steunende krijgsmacht, die verder uit beroepsofficieren bestaat, een zware bedreiging voor de vrede betekent. De legerdienstplicht houdt de
ontwaarding in van de menselijke persoon en de vernietiging van de vrijheid. De gedwongen inlijving,
de militaire dril, de blinde gehoorzaamheid aan bevelen hoe onrechtvaardig en onzinnig ook, de hele
opleiding in het slachten van de evenmens: dit alles ondergraaft het respect voor het individu, de democratie en de menselijke staat (=la condition humaine).
""Het betekent een vernedering van de menselijke waardigheid mannen ertoe aan te zetten hun leven te
geven of ze te dwingen anderen te doden tegen hun wil, tegen hun overtuiging en tegen hun zin voor
rechtschapenheid. Bovendien ent de verplichte legerdienst de hele mannelijke bevolking in met een
agressieve militaire geest, en dit in de meest beïnvloedbare periode van het menselijke leven. Zo gaat
men, door de voorbereiding van de oorlog, de oorlog zelf als onvermijdelijk, ja als wenselijk beschouwen."
Tot hier de citaten. Met wat men in de laatste zin beweert, zijn we het wel niet helemaal eens. Wat legers en bewapening precies te maken hebben met het universeel voorkomende oorlogsverschijnsel, weten we niet zo goed. De oorzaken van het eeuwige oorlog voeren, van deze immer weerkerende menselijke gedraging: zij blijven ons inziens in aanzienlijke mate onbekend.
Hoe dan ook, men moet het betekenisvol noemen, dat in 1926 en 1930 zoveel beroemde figuren zulke
teksten ondertekenden. Dat deden bijvoorbeeld:
 in 1926:

Henri Barbusse, Annie Besant, Martin Buber Edward Carpenter, Miguel de Unanumo,
Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K.Gandi, Kurt Huller, Toyohiko Kagawa,
Goerge Lansbury Arthur Ponsonby, Emmanuel Rádl, Leonard Ragaz, Romain Rolland, Bertrand
Russell, Rabindranath Tagore, Fritz von Uruh, H.G. Wells,
in 1930: Jane Addams, Paul Birukov en Valentin Bulgakov (medewerkers van Leon Tolstoi), John
Dewey, Albert Einstein, August Forel, Sigmund Freud, Arvid Jaernefelt, Toyohiko Kagawa, Selma
Lagerloef, Judah Leon Magnes, Thomas Mann, Ludwig Quidde, Emmauel Trádl, Leonard Ragaz,
Henriette Roland-Holst, Romain Rolland, Bertrand Russell, Upton Sinclair, Rabindranath Tagore,
H.G. Wells, Stefan Zweig (J.V.)
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EEN EN ANDER IN 'T KORT

Doodseskaders in onze landen?
Ruth Gill, die beweert het slachtoffer te zijn
van stralingsfoltering in Duitsland, meldt dat
Heiner Gehring overleed op 25 juli 2004.

van Resolutie A40005/1999 van het E.P. vrij
vaag in zijn veroordeling van de onnoemelijk
mensverachtende technologieën waarover het
gaat.

Gehring, een psycholoog, moet men beschouwen als een pionier in Europa van het verzet
tegen anti-persoonsgerichte stralingswapens
van het zogenoemde / zogenaamde niet-letale
type.

In de V.S. namen verder twee deelstaten een
wet aan die minstens even ver gaat als de Russische, maar op federaal niveau raakte een
wetsvoorstel van Congreslid Kucinich niet aanvaard. Die tekst, die dan toch de verdienste
heeft dat hij in de verslagen van het Congres
werd opgenomen, noemt de dingen soms heel
precies bij hun naam: men vindt er bepalingen
in zoals "electronic, psychotronic or
information weapons", of nog: "radiation, electromagnetic, psychotronic, sonic, laser or other
energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of
information war, mood management, or mind
control of such persons or populations."

Hij schreef ook boeken omtrent dit bloedstollende onderwerp, o.a. de zeer degelijke, zeer
goed gedocumenteerde studie "Versklavte Gehirne" (uitgegeven door Jochen Kopp
Verlag) welke we warm kunnen aanbevelen
aan iedereen die eenvoudig Duits kan lezen.
De auteur telde slechts eenenveertig jaar toen
hij aan kanker stierf In het licht van alles wat
men daaromtrent meldde, moet men, zo meent
Mevrouw Gill, waarschijnlijk besluiten dat
criminele stralingscryptocratieën hem traag
vermoordden.
In verband met dit huiveringwekkende denkbeeld, citeert Gill wat William Colby, CIAdirecteur ten tijde van Nixon en Ford, over
moorden schreef: "Indien goed uitgevoerd, zal
niemand te eniger tijd vernemen wat men deed,
hoe men het deed en wie het deed.
Professionelen maken daarvan hun prioriteit."
(Aanzetten tot) wetten tegen stralingswapens
Wij schreven reeds in een vorige nieuwsbrief,
dat in juli 2001 de Russische Doema een wet
op dit stuk aannam. Die bevat wel veel minder
dan was voorgesteld door de parlementaire
veiligheidscommissie, welke in november
2000 een wetsvoorstel had ingediend, maar ze
betekent toch een stap in de goede richting. En
belangrijk is ook dat het genoemde
wetsvoorstel, hetwelk een precieze opsomming
van stralingswapens bevatte, in de Doema
wer d bespr oken en i n haar publi cati es
verscheen. Ook de STOA, de
wetenschappelijk-technische commissie van
het Europees Parlement, noemde een en ander
duidelijk bij zijn naam. Maar daarentegen
bleef de op bladz. 2 genoemde paragraaf 27

Ondertussen, als men - zoals wij sinds vijfentwintig jaar doen - het bestaan van zulke
wapens meldt aan vredesgroepen en aan bewegingen ter bescherming van de grondrechten of
van de leefwereld, dan blijft het bijna steeds
aankloppen aan dovemans deur: Ook bij hen
treft men mensen aan die nog altijd, zonder
enige vorm van ernstig onderzoek, in de waan
verkeren dat het alleen om kreten van enkele
gestoorden van geest gaat, en zij beperken er
zich dan soms toe zich slap te lachen over zoveel onzin, alias over ...hun eigen dwaasheid
of kwade trouw. Zulke personen denken dat ze
alles beter weten, maar ze blijven ten achter op
zelfs het Russische of het Europese Parlement,
ook op dat van de V.S. trouwens, hetwelk het
genoemde wetsvoorstel tenminste ontvankelijk
verklaarde. Zij denken zelfs dat ze het beter
weten dan een onderzoeksdirecteur van de
CIA, die volgens het tijdschrift Matrix van juli/aug. 2005, reeds in 1972 verklaarde:
"(Mind control betekent) een wereld waarin
elke menselijke gedachte, elk gevoel, elke
waarneming en elke behoefte gecontroleerd
kunnen worden door elektrische stimulatie van
de hersenen."
De onderzoeksdirecteur wist toch zeker wel
wat hij zei, al mocht hij, omdat het om "classified information" ging, verder weinig of niets
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laten horen over de genoemde foltertechnieken. Ook vermeldde hij bijvoorbeeld niet,
dat deze laatste tevens een vloed lichamelijke
of psychische stoornissen kunnen teweegbrengen en dat ze eveneens tot de dood van
het slachtoffer kunnen leiden, zelfs als dit niet
meteen in de bedoeling lag.
Manifestatie in Wahington + ontmoetingen in Engeland
Mind Justice (zie p. 3) organiseerde begin oktober een manifestatie en een debatnamiddag in Washington. Ook een twintigtal senatoren kwamen erheen, bereid om over de
kwestie van het geheime gebruik van stralingswapens te discussiëren.
Verder organiseerden, begin november, de
Christians Against Mental Slavery (zie
eveneens p. 3) ontmoetingen te Londen en
Leeds van "stralingsslachtoffers".
Meer nieuws vindt men, of zal men binnenkort vinden, op de op bladz. 3 vermelde websites.
"Im Namen des Staates"
Het gaat hier om een boek geschreven door
Andreas von Billov, uitgegeven door de Piper
Verlag. B1ow, gewezen parlementslid
en minister, kent de politiek van binnen uit.
Des te schrikwekkender is het dat hij in zijn
lijvige studie stelselmatig aantoont hoe geheime diensten en de georganiseerde misdaad,
kennelijk met de stilzwijgende medeplichtigheid van een aantal politici en magistraten,
zich gedragen a l s o f d e gr o n d w e t e n d e
r e c h t s t a a t t e verwaarlozen gegevens betekenen. We laten hieronder enkele citaten uit
zijn werk volgen (door ons vrij vertaald):
-"(P.12) Tevoorschijn kwam een verschrikkelijk beeld van systematische verwevenheden van operaties van geheime diensten
met de wereldwijde georganiseerde misdaad,
met de drugshandel en ook met het terrorisme."
-"(P. 483) Wat doen wereldwijd opererende
geheime diensten van een supermacht, zoals
de CIA? Wat doen hun kleine broertjes zoals
de Britse en Franse diensten, in geringe
mate slechts de Duitse maar des te meer de
Mossad? Zij beperken zich niet tot het verzamelen van inlichtingen. Voor 't essentiële
houden zij zich bezig met het opbouwen van
middelen ter verwezenlijking van machtspolitiek. (...) Zo ontstaat een niet-officiële, ver-

dekte buitenlandse politiek, die zich weinig bekommert om
(...) mensenrechten."
"(P.487) De aanslagen op de wolkenkrabbers in New York hadden moeiteloos kunnen
worden vermeden indien de mosliminformanten van de FBI en de CIA niet van hun
officieren hadden te verstaan gekregen dat ze,
tegen de afspraken in, de dingen op hun beloop
moesten laten."
-"(P.485) De genoemde verwevenheden
hebben er alle belang bij dat de drugshandel
goed opbrengt. Zij spijzen er immers hun
verdekte operaties mee. En zo raakt de strijd
tegen deze handel vergaand gecorrumpeerd."
FINANCIES
Ofschoon we tot dusver niets in rekening
brachten voor de aankoop van een
tweedehands computer en voor de kosten veroorzaakt door het verbruik op het Internet,
toch zullen we na het verzenden van deze
ber i cht en opni euw mi n of meer op het
financiële nulpunt terechtkomen.
Daarom veroorloven we ons de wereldburgers
en sympathisanten te vragen andermaal een
kleine storting te verrichten, zoniet Belgische
postzegels of een bankbriefje te sturen.
Onze oprechte erkentelijkheid vergezelt
diegenen die het door de decaden heen
mogelijk maakten dat het R.W, zij het in
bescheiden mate, toch bleef voortbestaan.

- "Habet mundus iste noctes suas et
non paucas"
(Deze wereld heeft zijn nachten, en niet
weinig.)
Bernardus van Clairvaux
"Saevit amor ferri et scelerata insania belli."
(De liefde voor het zwaard en de misdadige
waanzin van de oorlog grijpen om zich heen.)
Vergilius
"De Romeinen sloten nooit een verdrag
te goeder trouw. Gezien hun invasieplannen,
betekenden al hun verdragen slechts een onderbreking van de oorlog(...)"
Montesquieu
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller: Jean V erstraeten. Vredestr.65. 2540 Hove. Met dank aan André van
Langenhoven voor het nazicht van de teksten.

