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OVER WERELDFEDERALISME (EN OOK OVER DE NAVO) 
 
”Jullie wereldfederalisten leven in de roze nevelen van de illusie : jullie utopie brengt niets 
bruikbaars in de korf.”  
 
Liet onze beweging, die eeuwenoude wortels bezit, zich inderdaad leiden door de vrouwe 
van de begoocheling? 
 
Wat te denken?  Misschien verkeek de mensheid alreeds haar overlevingskansen.  In het an-
dere  geval zullen toch doeltreffende, democratische wereldinstellingen de grote maatschap-
pelijke vraagstukken van onze tijd dienen aan te pakken.  Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
beklemmende probleem van bewapening en oorlog. 
 
Wanneer we gemeentelijke grenzen overschrijden, vinden we het vanzelfsprekend dat die 
niet pas tot stand kwamen nadat een eeuwige reeks slachtpartijen plaatsvond.  Hoe komt 
dit?  Doordat deze politieke eenheden zich ingebed bevinden in een groter institutioneel ge-
heel.  Daardoor ook vormen de in de staat Nevada opgeslagen kernwapens geen bedreiging 
voor de staat New York.  Iets gelijkaardigs willen we op wereldvlak zien tot stand komen, in 
de mate waarin de prangende nood aan veiligheid erom vraagt.      

 
“Maar,” oppert men, “wat doen we met de heilige plicht 
het vaderland te verdedigen?” Daarop antwoorden we dat 
mede het eigen land zich het best tegen oorlogsgeweld be-
schermd ziet door een wereldomspannend veilig-
heidsstelsel.  Om dit te realiseren behoeven we op mondi-
aal vlak een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 
macht. Die laatste zou dan uiteraard moeten beschikken 
over een degelijke en integere politie.   
 
Vormen de huidige krijgsmachten mogelijk een voorspel  
van de mondiale ordehandhavingkrachten die nog tot 
stand moeten worden gebracht?   Ook wereldfederalisten 
nemen daaromtrent uiteenlopende standpunten in. Chris 
Hamers, verkozen als lid op het Congres der Volkeren, 
verdedigt de stelling dat de Navo zich met zoveel moge-
lijk liberaal-democratische landen dient uit te breiden. 

Lijnrecht daartegenover staat de opvatting van onder  
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andere Vredesactie.  Die vereniging stelt dat een bondgenootschap als de Navo haar eigen 
belangen zoekt te verdedigen en eerder meer dan minder onveiligheid schept.    
 
Zelf nemen we op dat stuk een bewust onwetend standpunt in.  We kennen niet de oorzaken 
van het oorlogsverschijnsel.  We vermogen evenmin uit te maken hoe men het verband dient 
te zien tussen krijgsmachten en gewapende conflicten.  Zeker blijft dat men niet eenvoudig 
kan stellen dat de legers de oorlogen veroorzaken.   
 
Of we dan ergens meevoelen met het standpunt van de genoemde medewereldburger?  
Neen, we kunnen weliswaar niet bevroeden wat de moeder der mysteriën ook met militaire 
organisaties voor goeds voorheeft.  Maar onverminderd duimen we alsnog niet voor een 
opvatting van de Navo zoals die van Chris Hamers.  Daarvoor valt het denken van dit bond-
genootschap te militaristisch, ja te totalitair uit.  Om dit te staven verwijzen we naar een 
voorbereidende tekst ingediend in januari 2008 op de Navotop van Boekarest. Vijf gewezen 
generaals stelden hem op : Shalikashvili, Klaumann, van den Breemen, Lanxade en Lord 
Inge.  Wat de heren voorstaan?  We halen hen even aan : 
 
“P. 76 – Een van de voornaamste problemen in de huidige strategische benadering van het 
Atlantisch bondgenootschap bestaat erin, dat haar ingrepen hoofdzakelijk een reactief, geen 
preventief karakter dragen en dat ze van militaire aard behoren te blijven.    
P. 91 – Doch een ambitieuze strategie behoort een goed samenhangend gebruik van alle be-
schikbare hefbomen te maken.  Zij dient zich uit de breiden tot allerlei vlakken : het politieke, 
militaire, culturele, sociale, morele, spirituele of psychologische. “ 
 
Volgens onze generaals, zo te zien, behoort alles wat we in ons leven doen en laten, in 
overeenstemming te blijven met de voorstellingen van een of andere legerkaste.  Onze  
samenlevingen kunnen dan verworden tot een soort militair gevangenenkamp.  Klinkt dat 
overdreven?  Wij weten, dat zekere klieken, verankerd in het militair-industriele complex, 
sedert decennia in onze landen onzichtbare concentratie- en folterkampen uitbouwen.  
Elders in dit blad schrijven er meer over.  
  
(J.V.)  
__________________________________________________________________________________ 
Financies   
Het spijt ons dit te moeten melden, maar de macht der dingen brengt mee dat we sinds het 
begin van de jaren zestig nooit zo uitgesproken in het rood zakten als thans.  We weten dat 
de financiële crisis en de inflatie zeer hard toeslaan.  Toch durven we vragen ons enigszins 
uit de nood te helpen door een kleine of minder kleine storting te verrichten op postrekening 
nummer. 000.1149901-63 van het R.W. = Register van Wereldburgers in Hove.  Eventueel 
kan men het ook wagen een bankbriefje, gewikkeld in carbonpapier, met de post te 
versturen.  Elke donateur ontvangt een dankbrief en mag het (uiterst bescheiden) kasboekje 
komen inkijken. 
__________________________________________________________________________________
E-mailadressen  
Nog veel wereldburgers en sympathisanten gaven ons niet hun e-mailadres op.  Mogen we 
vragen dat ze dit nu even doen?  Tenminste, indien ze zo‟n adres bezitten.  Want evengoed 
verdedigen wij het recht van mensen zich niet aan het internet te binden.   
___________________________________________________________________________ 
“Er bestaat een kracht, zodanig georganiseerd, zó subtiel, zó volmaakt en zo (alles)doordrin-
gend, dat men er beter niet eens over nadenkt hoe men er wat tegen zou kunnen doen.” 
(President Woodrov Wilson)  
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VERZOEKSCHRIFT / VERKLARING  
 
Het Congres der Volkeren, in vergadering met de Consultatieve Vergadering bij het Congres 
Volkeren, legde in de nazomer van dit jaar de volgende verklaring af (die de vorm van een 
verzoekschrift aannam) ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens ( vrij door ons vertaald) : 
 
“Wij stellen vast dat :  

-zestig jaar na de afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
veel staten die ze ondertekenden nog steeds niet de fundamentele rechten kunnen 
waarborgen; 
-vrijheid van geweten of van meningstuiting nog steeds als politiek misdrijf wordt 
beschouwd; 
-vervolgingen, machtsmisbruik, martelingen, culturele of filosofische of religieuze 
onverdraagzaamheid een inbreuk vormen op datgene waartoe de ondergetekende staten 
zich hebben verbonden; 
-minderheden niet genieten van de juridische bescherming waarom hun eigenheid vraagt; 
-op de tribune van de Verenigde Naties de afgevaardigden van de staten met elkaar 
instemmen of elkaar bekampen naar gelang van de nationale belangen en ten koste van de 
belangen van de volkeren of van de mensheid; 
-elk van de dertig artikels van de Verklaring van 1948, bijzonderlijk de artikels 31 en 28, 
enkelingen of gemeenschappen geen kans bieden zich te wenden tot een bovennationale 
instantie bevoegd om te oordelen inzake de onvervreemdbare mensenrechten. 
Wij, als democratische wereldburgers en verdedigers van de waarachtige soevereiniteit van 
het volk, eensgezind in het verlangen de menselijke waardigheid, de grondrechten of 
grondvrijheden onvoorwaardelijk erkend te zien, willen vastberaden dat de broederschap 
tussen mensen de toon aangeeft.   
 
Daarom eisen we : 
-recht op zeggenschap van het wereldvolk in de bestaande UNO-instellingen; 
-de totstandkoming van een tweede UNO-assemblee, bestaande uit een rechtstreeks 
verkozen mondiale volksvergadering, welke beslissingen kan nemen in verband met de 
rechten en vrijheden vernoemd in de Universele Verklaring; 
-dat deze volksvergadering beslissingen kan nemen onafhankelijk van elke inmenging door 
afgevaardigden van de staten. 
 
Wij dringen er op aan, dat onze staatshoofden en regeringen dit verzoek op de dagorde van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsen en het tevens voorleggen aan 
de Veiligheidsraad, zodat uiteindelijk een wijziging van het Handvest wordt aangenomen. 
Wij zullen niet nalaten nauwkeurig op te volgen hoe men ons verzoek behandelt en 
verklaren ons solidair met elk engagement ertoe strekkende dat het wereldvolk de 
genoemde vergadering van rechtstreeks verkozen afgevaardigden verkrijgt.  
 
De legitimiteit van ons verzoek doen we steunen op de historische doelstellingen en op het 
Handvest van de Verenigde Naties, met name op de in de preambule vervatte resoluties.” 
 
*** 
STUUR ONS EEN MAILTJE OF EEN BRIEFJE : “IK ONDERTEKEN HET 
VERZOEKSCHRIFT OP PAGINA 3 VAN OVERLEVEN DOOR WERELDRECHT.“ VEEL 
DANK.. GEBRUIK EVENTUEEL HET STROOKJE ONDERAAN DE BIJGAANDE 
OMZENDBRIEF. 
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DEMONSTRATIE IN STRAATSBURG TEGEN FOLTEREN OP AFSTAND
 
Op 7 en 8 juli 2008 vond te Straatsburg 
een demonstratie plaats tegen folteren op 
afstand met onzichtbare middelen.  Daar-
toe werd door de Association Against the 
Abuse  of Psychophysical Weapons een 
oproep gedaan. Van deze laatste volgt 
hieronder een samenvatting :  
 
“Wij roepen alle slachtoffers en alle be-
trokkenen op te komen betogen tegen het 
psychofysische terrorisme en de onmense-
lijke foltering van menselijke personen. 
 
Het gaat om geheime, brutale misdaden 
gepleegd op onschuldige mensen in veel 
landen van de wereld. Men misbruikt  de 
woningen van onberispelijke burgers voor 
militair-medische proefnemingen. 
 
De slachtoffers ervan en hun gezinnen 
zien zich gedwongen in zo‟n toestand te 
overleven.  Gaat het om niet-letale of ver-
meend niet-letale wapens?  Ook die  ver-
oorzaken ijzingwekkend leed. Zij treffen 
mensen niet alleen in hun lichaam maar 
ook in hun psyche.  Het manipuleren van 
de geest, van gedachten en gedragingen 
behoort tot wat men beoogt.  En ook do-
delijke gevolgen kan men geenszins uit-
sluiten. Lastige dissidenten of politiek ge-
dreven personen kwelt men tot ze zelf-
moord plegen. Of nog overlijden ze, be-
doeld of onbedoeld, aan de gevolgen van 
de mishandeling. Of men brengt ze om, 
met zichtbare middelen, maar op verdekte 
wijze, bijvoorbeeld door verkeersongeval- 
len.    
 
Om geen sporen na te laten van hun aan-
wezigheid voeren cryptocratieën hun 
proefnemingen meesttijds op afstand uit.  
Talloze nog in leven zijnde personen kun-
nen getuigen hoe ze door zulke wapens 
bestraald werden.  
 
Wij brachten de media en alle autoriteiten 
op de hoogte, maar meesttijds ignoreerde 
men onze klachten op arrogante wijze.  
 

Toch blijven we hopen op een doorbraak 
van de waarheid.   
 
Wij moeten alles doen wat in ons vermo-
gen ligt om aandacht te wekken voor deze 
misdaden tegen de menselijkheid. Daarom 
roepen we elkeen op te komen betogen in 
Straatsburg.” (De oorspronkelijke tekst in 
het Duits, Russisch en Engels ging uit van 
Swetlana Schunin, voorzitter van de ge-
noemde vereniging, e-mail : 
 ka4143-896@online.de ) 
 
Straatsburg :  7 en 8 juli 
In Straatsburg doken uiteindelijk slechts 
een twintigtal mensen op.  Misschien kan 
men dit voor een stuk verklaren doordat  
het protest twee volle dagen duurde in 
plaats van bijvoorbeeld één enkele namid-
dag.   
 
Hoe dan ook, een mislukking kan men de 
demonstratie niet noemen.  Mensen uit 
Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Zwit-
serland, Oostenrijk en Spanje droegen 
plakkaten met opschriften (in het Engels) 
zoals :  
 
- Jij kunt het volgende slachtoffer zijn! 
- Hou op met militair-medische proefne-
mingen op vreedzame burgers! 
- Stop de misdadige bestraling van bur-
gers! 
- Stop nu de psychotechnische experimen-
ten op menselijke wezens! 
- Verbod op het technische en onge-
vraagde controleren van het onderbe-
wustzijn van personen! 
 
Een delegatie van de betogers werd ont-
vangen door de secretaris van Nigel Fa-
rage, lid van het Europese Parlement.  
Deze laatste, meldt men, bekommert zich 
reëel om deze huiveringwekkende kwes-
tie.  Men kan hem aanschrijven via het E.P. 
of op het volgende e-mailadres : 
nigel.farage@europarl.europe.eu   
(J.V.) 

mailto:ka4143-896@online.de
mailto:nigel.farage@europarl.europe.eu
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FOLTEREN OP AFSTAND : GEEN PROBLEEM VOOR LEDEN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT? 
 
Verleden jaar, op 12 augustus, stuurden we een Verklaring van verontruste Burgers naar 
Hélène Flautre, voorzitter van de Commissie Mensenrechten van het Europees Parlement. 
De Nederlandse versie daarvan luidde als volgt : 
 
In niet weinig landen ter wereld luiden personen en verenigingen de brandklok naar aanleiding van 
wat zij beschouwen als ijzingwekkende misdaden tegen de menselijkheid.  Volgens hen zouden, in de 
loop van de laatste decaden, militaire en andere geheime diensten technologieën tot ontwikkeling heb-
ben gebracht waarmee men op afstand enkelingen en groepen aan een verscheidenheid van schadelijke 
golven/energieën kan blootstellen.  Op die wijze zou men onwillige en veelal onwetende slachtoffers 
kunnen bespieden, manipuleren, chronisch zware schade toebrengen in hun gezondheid en in hun 
menselijkheid, chronisch folteren en eventueel vermoorden. 
 
Aangezien men praktijken die indruisen tegen alle beginselen van de rechtsstaat niet als staatsgehei-
men kan beschouwen, achten wij het dringend noodzakelijk: 
 
1) ernstig en volhardend te onderzoeken in welke mate deze technologieën werkelijk bestaan; 
2) ze bij wet te verbieden; 
3) strafrechtelijke maatregelen te nemen tegen misdadige misbruiken ervan en civielrechtelijke maatre-
gelen mogelijk te maken; 
4) wetenschappelijk onderzoek op dit gebied onder strenge controle van de rechtsstaat te brengen, dus 
aan strikte wettelijke voorwaarden te onderwerpen.  
 
Addendum van 2007 
De bovengenoemde Verklaring zullen wij thans sturen naar : 
 
1) de Conferentie over niet-letale Wapens die in Ettlingen (Duitsland) plaatsvindt van 21 tot 23 mei 
2007; 
2) de Commissies voor Mensenrechten en voor Openbare Veiligheid van het Europees Parlement; wij 
vragen hen te werken aan Paragraaf 27 van Resolutie A40005/1999 die als volgt luidt : “(het Europees 
Parlement) roept op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op 
ontwikkeling en gebruik van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipu-
leren”;  
3) de Raad voor Mensenrechten van de Organisatie van de Verenigde Naties; 
4) het Bureau van de Openbare Aanklager van het Internationaal Strafhof;  
5) nationale Ministers van Justitie; wij vragen hen voor een wetsontwerp te zorgen dat in hun land de 
zwaarste straffen voorziet voor het folteren/manipuleren met onzichtbare middelen van onschuldige 
burgers (of van gevangenen).  
 
Deze Verklaring werd ondertekend door een tweehonderdtal personen uit vier, zelfs vijf 
werelddelen. Maar ondanks herhaald aandringen, gaf de Commissie geen kik.  We leren 
eruit wat voor onmetelijke kloof er bestaat tussen de instellingen van de Europese Unie en 
burgers die deels op haar grondgebied wonen. Dat deze laatsten zich blootgesteld zien aan 
huiveringwekkende schendingen van de grondrechten : het interesseert de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement klaarblijkelijk niet.  Toch vragen de ondertekenaars 
niets anders dan verder onderzoek naar de feiten en de totstandkoming van de internatio-
nale conventie waartoe het Europees Parlement zelf oproept in Paragraaf 27 van zijn Resolu-
tie A40005/1999.  
 
J.V. 
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ENKELE FLARDEN 
 
Citaat van Dr. Rauni Kilde 
In een studie van Ruth Gill met als titel 
(uit het Duits vertaald)  “Gladio en de sa-
menzwering op wereldvlak”, lezen we het 
volgende citaat van de vrouwelijke arts 
Rauni Kilde, gewezen Minister van Volks-
gezondheid in Finland (door ons vrij ver-
taald) :   
 
Het gaat om geheime technologie waarmee de 
krijgsmachten en geheime diensten controle 
willen uitoefenen.  Haast een halve eeuw lang 
experimenteerden ze daarmee.  Dat deden ze 
geheel buiten het weten van de publieke opinie 
en ook van de academische wereld… Ze slopen 
overal binnen : in inlichtingendiensten, maf-
fia’s, terroristische groeperingen.  Ze bezitten 
medeplichtigen op alle niveaus van de over-
heid.  Ze beschikken over met Star Wars ver-
bonden technologie. Die kunnen ze tegen mili-
tairen zowel als tegen burgers inzetten.  Ze 
ondergraven evenzo de massamedia en de 
grootindustrie.  Ze vertoeven alreeds in elk 
woonblok! De senaat van de Verenigde Staten 
behandelde dit onderwerp op 22 januari 1997.  
Het “Commando Solo” van de Amerikaanse 
luchtmacht had door middel van radiogolven 
onderbewust inwerkende boodschappen uitge-
zonden om in zekere landen het bewustzijn van 
de burgers bij verkiezingen te beïnvloeden. 
Niet lang geleden geschiedde dit nog in Haïti 
en Bosnië. En wat stelde in juli 1995 het Ame-
rikaanse Ministerie van Defensie voor?  Jawel, 
dat men niet-letale wapens zou inzetten tegen 
wie de belangen van deze instelling in de weg 
stond. Wie men daarbij op ’t oog had?  Poli-
tieke opposanten, economische concurrenten, 
personen die alternatieve zienswijzen aankle-
ven… Men kan ze bestoken met allerlei vor-
men van bestraling, met als gevolg stoornis-
sen, ziekten en overlijden.  In de Verenigde 
Staten rekent men technologieën in staat het 
bewustzijn en het gedrag te bewerken tot de 
niet-letale wapens.  Alleen, dit begrip kan men 
niet anders dan volkomen bedrieglijk noemen.  
Het gaat immers om mishandelingen die onge-
twijfeld tot dodelijke gevolgen kunnen leiden.  
Wel komt het levenseinde niet meteen.  Dit 
doet het pas later, nadat eerst gebrekkigheden 
voorkwamen op bijvoorbeeld het vlak van het  

 
op korte termijn werkende geheugen. Er kun-
nen dan “gewone” aandoeningen optreden, 
zoals kwalijke gezwellen, bloedkanker, hart-
aanvallen, de ziekte van Alzheimer.  Geen 
wonder mag het heten, dat die affecties  overal 
ter wereld toenamen.    
 
Het gaat om de woorden van een arts, een 
hooggeplaatste politica, een schrijfster van 
wijd en zijd gelezen boeken ook.  Wanneer 
gaat de wereldbevolking tegen haar folte-
raars in opstand komen?  Wanneer zal ze 
doeltreffende mondiale wetten aannemen 
in staat haar te beschermen tegen zulke ij-
zingwekkende aanslagen op haar grond-
rechten? 
 
Wassili Lenski 
In de genoemde studie lezen we ook over 
een document uit Rusland, met als titel 
“Superfascisme”.  Daarin komt Wassili 
Lenski aan ‟t woord, de voorzitter van de 
Internationale Vereniging van Weten-
schappers en van de Intelligentsia.  Hij 
verklaart onder andere wat volgt (door 
ons vertaald :  
 
Geheime diensten, in het zaaien van terreur, 
gaan brutaal en zonder vrees tewerk. Zij 
ondergraven nationale regeringen en vormen 
een internationaal netwerk (…). In een grotere 
gemeente slagen ze erin op een uur tijd of zo   
een persoonlijke  computer open te breken en in 
het bezit te komen van alle namen die erin 
geregistreerd staan.  Weglopen, van woning 
tot woning vluchten : het mag niet baten. (…) 
Mensen kan men niet alleen met messen of met 
virussen of andere bacteriologische rotzooi 
vermoorden, maar ook met elektromagnetische 
bestraling. Het slachtoffer krijgt dan een mis-
selijk gevoel, raakt in een neerslachtige stem-
ming.  Nadien treedt bijvoorbeeld een kramp in 
de hartspier op.  De medici stellen spierzwakte 
als doodsoorzaak vast, de ongevalleninspectie 
registreert een verkeersongeval.  
 
Wat doen we tegen hen die van onze sa-
menlevingen folter- en concentratiekam-
pen maken?   



 7 

Verhalen van slachtoffers 
Wij ontvingen vele honderden verhalen 
van slachtoffers of vermeende slachtoffers 
van folterpraktijken op afstand.  Het on-
derstaande leek ons bijzonder betekenis-
vol. Die het schreef, “Darrim”, meldt toch 
dat de op hem inwerkende krachten van 
hem een terrorist wilden maken.  Dit kan 
erop wijzen, dat een aantal terroristische 
aanslagen wel degelijk door misdadige 
bendes (“geheime diensten”?) in onze 
eigen landen worden op touw gezet.   
 
We vertalen uit het Engels : (This is 
Darrim‟s  story.)  
 
Geboren in Irak, bekwam ik later de Britse 
nationaliteit.  Ik leef in Engeland.  In augustus 
2002 poogde men mij te onderwerpen aan be-
wustzijnsmanipulatie.  Men wilde dat ik in 
Irak ging vechten.  Ik weigerde, maakte me 
kwaad, kantte me tegen de in 2003 uitgebroken 
oorlog, verspreidde vlugschriften, nam deel aan 
bijeenkomsten van oorlogstegenstanders. 
 
In juni 2003 vermoordden ze mijn oom in Irak.  
Ze maakten andermaal ook gebruik van be-
wustzijnsmanipulerende technologieën om mij 
ertoe te bewegen in Irak tegen de Amerikanen 
te gaan strijden.  Ik wees dit evenzo af, ik ver-
zette me verder tegen de oorlog.  
 
Omstreeks januari 2004 trachtten ze van mij, 
steeds door bewustzijnsmanipulatie op afstand, 
een terrorist in Groot-Brittannië te maken.  Ik 
verzette me daartegen, en toen, op 13 februari 
2004, begonnen ze bendes op me af te sturen 
die me op allerlei manieren het leven tot een hel 
maakten.  Tegelijk zette men psychotronische 
wapens tegen me in (wapens die met 
microgolven werken of anderszins met tegen 
personen gerichte energieën).  
 
D. verhaalt  dan verder zijn afschuwelijke 
lijdensweg.  We sturen de oorspronkelijke 
tekst en het e-mailadres naar wie erom 
vraagt. 
 
Gevallen van verdacht overlijden 
Wat zien we door de jaren heen geschie-
den in kringen van personen begaan met 
schendingen van de grondrechten door 

middel van technieken die op afstand 
werken? Gevallen van verdacht overlijden 
vormen schering en inslag. En zo, op 22 
september, meldde Derrick Robinson, 
voorzitter van de Freedom from Covert 
Harassment and Surveillance, dat Ananda 
Zaren, in Californië, een rampspoedig 
verkeersongeval overkwam, hetwelk doet 
denken aan een aanslag.  De overlevings-
kansen van de dame noemt men gering.  
Stelt de politie dan geen onderzoek in?  De 
praktijk leerde dat men er in zulke geval-
len niet in slaagt schuldigen te vinden… 
 
Dat geschiedt nog minder wanneer zich 
bestraald noemende mensen aan een hart-
kwaal bezwijken.  Dat laatste overkwam 
de Zweed Johan Heller eind september.  
Zijn medestanders kunnen nauwelijks 
aannemen dat het om een natuurlijke 
dood gaat.   
 
Om haar leven vreest ook Noemi Lopez.  
Zij meldde onder andere : “Bij zijn ge-
boorte stopte men microchips in mijn le-
vensgezel.  Dit gebeurde in Sonora in 
Mexico.  Een luxueuze autocar kwam naar 
het dorp.  Zogenaamd om ons te evangeli-
seren.  In werkelijkheid om borelingen van 
chips te voorzien.”   
E-mail : noemilopez@0803@yahoo.com  
 
Slachtoffers die hun land ontvluchten ver-
gaat het overigens niet beter.  Ruth Gill, 
een Duitse dame die naar Bolivië vluchtte, 
meldt dat men haar naar het leven stond. 
Dit kon gelukkig worden verhinderd, 
mede -naar zij beweert- door een interna-
tionaal protest dat daartegen op gang 
kwam.  Men kan haar aanschrijven op het 
volgende e-mailadres (in het Duits, Engels, 
Spaans of Frans) :  
ruth.gill@freenet.de  
 
Wat doen wij, als mens en als wereldbur-
ger, om de grondrechten tegen zulke mo-
gelijke misdadige praktijken te bescher-
men?  Denk aan de oude zegswijze : “Ho-
die mihi, cras tibi”.  In het Diets  : “Heden 
mij, morgen dij”.  

mailto:noemilopez@0803@yahoo.com
mailto:ruth.gill@freenet.de
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Oproep uit China 
Wij ontvingen een “oproep tot de wereld” 
ondertekend door een kleine honderd per-
sonen uit China.  De tekst ervan trachten 
we hieronder kort samen te vatten :   
 
“Wij zien ons, op verdekte wijze, onder-
worpen aan de wreedaardigste folterin-
gen.  In ‟t geheim opererende misdadigers 
maken mensen tot het doelwit van ener-
gieën die hen dag en nacht naar geest en 
lichaam onnoemelijk kwellen. Tot de 
symptomen die optreden behoren : pijnen, 
jeuk, koud en warm gevoel, beven, ma-
laise, neerslachtigheid.  Daarenboven, 
door alles te willen observeren wat 
personen doen en laten, vertrappelt men 
zonder enige beperking hun recht op 
persoonlijke levenssfeer. Men poogt bui- 
tendien hun gedragingen en gemoeds-
toestanden van op afstand te manipuleren.  
Men brengt daarbij ook hallucinaties in en 
men beschadigt het geheugen.  Enkelen 
werden tot zelfmoord gedreven, anderen 
overleden aan vreemdsoortige maar fatale 
aandoeningen.” 
 
De ondertekenaars wenden zich tot een 
aantal Chinese autoriteiten.  Daarbij beroe-
pen ze zich niet alleen op de Chinese 
grondwet, maar ook op de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens, de 
UNO-conventie betreffende de mensen-
rechten, of nog op Resolutie A40005/1999 
van het Europees Parlement.  Zij verlan-
gen dat het Internationale Strafhof in Den 
Haag de schuldigen vervolgt.   
 
We sturen de volledige tekst naar wie dat 
verlangt.  Meer inlichtingen kan men ook 
bekomen bij : soleilmavis@hotmail.com  
 
Vandaag alweer… 
De zwarte reeks gaat verder.  Zo ontvin-
gen we vandaag, begin oktober, het be-
richt dat ”Rena”‟, een van de wereldwijd 
voorkomende (vermeende) slachtoffers, 
zich het leven ontnam.  Een vriend van 
haar, David Bullivant, deelde ons dit 
mede.  We vermelden even het e-mail-
adres van deze laatste : 
wwhatisgoingon@yahoo.com  

Artikel in The Guardian 
In mei 1999, onder de rubriek “Notes and 
Quieries” publiceerde The Guardian een 
artikel dat we hieronder vrij vertalen :  
 
“Bestaat er een enkele frequentie of een 
samenstel van frequenties welke, gericht 
op het hoofd, het op korte termijn wer-
kende geheugen uitschakelt en het op-
nemen van nieuwe informatie onmogelijk 
maakt?  De Amerikaanse luchtmacht weet 
er meer over.  Zij publiceerde een veer-
tiendelig werk, met als titel „New World 
Vistas‟.  Het gaat om een studie over het 
onderzoek naar niet-letale wapens.  De au-
teurs ervan verwijzen naar de ontwikke-
ling van bronnen van elektromagnetische 
energie in staat mensen op allerlei wijze 
aan te tasten : hun vrijwillige bewegingen, 
hun emoties, hun slaap,  hun geheugen of 
een specifiek pakket herinneringen.  
 
Zulke technologieën gebruikte men reeds 
in de praktijk.  In 1986 wees Kim Besley op 
wat geschiedde met de protesterende 
vrouwen die rond de atoombasis van 
Greenham Common een kamp hadden 
opgeslagen.  Zij gingen lijden aan verlies 
van concentratie, tijdelijke verlammingen, 
oogbloedingen, duizeligheid en ernstig 
geheugenverlies.   
 
Ook stemmen kan men in iemands hoofd 
brengen.  Reeds in 1961 bewees dit Dr. 
Allen Frey, in ‟t kader van het Project 
Pandora van de C.I.A.   Een en ander leidt 
tot toestanden die op paranoïde schizo-
frenie lijken of die men zelfs echt als dus-
danig mag beschouwen.       
 
Vraag : Hoeveel van al die technieken 
werden uitgetest op onwetende slachtof-
fers?  „Declassificering‟ zou voorzeker veel  
aan ‟t licht brengen.” 
 
 
 
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean 
Verstraeten, Vredestraat 65, 2540 Hove 
(België).  Dank aan André Van Langenhoven 
voor het nalezen van de teksten.     
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