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WERELDFEDERALISTEN EN BEWAPENING/ONTWAPENING 

 

Wat willen wereldfederalisten?  Of wat willen mondialisten (om een woord te bezigen dat tientallen 

jaren lang, zij het niet in Nederland, in gebruik raakte)?  

 

Oudere teksten daaromtrent doen soms een beetje naïef aan, maar ze geven de essentie van wat het 

wereldfederalisme beoogt wel goed weer.  Bijvoorbeeld doet dat een rubriek, met de bovenvermelde 

titel, die men aantreft in een brochure van de Wereldfederalistenbeweging Nederland (W.F.B.N.).  

Het heet daar :  

 

 “De W.F.B.N. is een vredesbeweging.  Oorlog is een zaak waarvan wij gruwen, ook al zullen velen 

van ons geen aanhanger zijn van weerloosheid en/of dienstweigering. 

 

Wij zien de bewapening op zijn best als een nu nog 

noodzakelijk kwaad, dat zo gauw mogelijk moet 

verdwijnen. 

Wanneer wij nagaan waarvoor men de bewapening 

nog nodig acht onder de huidige omstandigheden, dan 

is bij alle partijen het motief: agressie van anderen 

keren! 

Wij zijn ervan overtuigd dat geen der volken oorlog 

wil. 

Zolang echter geen wereldregering de bevoegdheid 

bezit om oorlog misdadig en onwettig te verklaren en 

zolang geen wereldregering de macht heeft door 

middel van een internationaal (bedoeld wordt : 

mondiaal) gerechtshof de schuldige te veroordelen en 

geen wereldregering de macht heeft door middel van 

een politieleger corrigerend op te treden, zolang zal het 

gevaar voor oorlog blijven bestaan en door de steeds 

feller wordende bewapeningwedloop zelfs groter 

worden. 

 

Daarom wil de W.F.B.N. een federale wereldregering 

met beperkte bevoegdheden, echter voldoende om 

oorlog in de toekomst onmogelijk te maken. Daarom 

roepen wij op om samen met ons en met de volkeren 

van andere landen de volkswil te vormen die de regeringen kan overtuigen van de noodzaak van (een) 

Federale Wereldregering.”  

 

 
                          INHOUD 
 
p.1 : Wereldfederalisten en Bewapening... 

p.2 : Nieuws van het Wereldburgerfront 

p.3 : Congres der Volkeren 

p.4 : Enkele flarden :  

         p. 4 Erger dan kernbommen. 

         p. 4 Demonstratie in Ettlingen 

         p. 5 Michael Jackson 

         p. 5 “Never Again” 

         p. 5 Reeds in 1979 

         p. 6 Grondwet = vodje papier 

         p. 6 “Operation Sleeping Beauty” 

         p. 6 Demonstraties in Straatsburg 

         p. 6 Oorlog tegen de democratie... 

         p. 7 Nihil novi sub sole 

         p. 7 Studie uit 1982 

         p. 7 Paranormale middelen/wapens 

         p. 8 Op de dodengang… 

         p. 8 Adreswijzigingen 

         p. 8 Financies  

http://www.recim.org/cdm/wereldburgers.htm
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Tot daar het citaat van de W.F.B.N. Als gewetensbezwaarde kunnen we niet akkoord gaan met de 

opvatting dat legerdienstweigering uit gewetensbezwaren de deur opent voor weerloosheid.  Wel 

nemen we zonder meer aan dat het wereldfederalisten vrij staat zowel voor legerdienst te kiezen als 

zich gewetensbezwaard te verklaren.  

 

Maar wat te denken van de noodzaak van een federale wereldregering?  Velen delen ons standpunt op 

dit stuk.  Alleen stellen ze daarbij de vraag : hoe ga je dat doen? 

 

Die vraag moet men zeker gewettigd noemen en ook wereldfederalisten beschouwen zich op dat punt 

niet als alwetende orakels.  Wel vinden al hun verenigingen, hoe uiteenlopend ook van strekking, in de 

totstandkoming van een tweede, rechtstreeks verkozen UNO-kamer een na te streven doelstelling.  

Een dergelijke volkskamer zou kunnen werken aan de hervorming van het Handvest van de Verenigde 

Naties en mettertijd uitgroeien tot een mondiale constituante.   

 

(J.V.) 

 

NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT  

 
Welke activiteiten kunnen we vermelden?  

Elders in dit blad berichten we over het 

Congres der Volkeren en zijn bijeenkomst 

in Brasilia.  Wat valt verder te melden?  

Men kan eigenlijk alles vinden door op 

www.recim.org te starten. (Desgewenst stu-

ren we ook nogmaals postadressen op.) Hier 

houden we het bij korte flitsen, ook om dit 

nummer van Overleven niet te overbelasten. 

 

Wereldsolidariteit tegen de Honger 

Wereldsolidariteit tegen de Honger wil het 

hongerprobleem aanpakken in een mondialisti-

sche optiek.  Het ontstond in 1982 als een initi-

atief van het Congres der Volkeren.  Het gaat 

uit van het “mutualistische” principe :   mensen 

verbinden zich ertoe elkaar te helpen wanneer 

dat nodig is.  In concreto verleende Wereldso-

lidariteit toelagen of goedkope leningen aan 

een zestigtal coöperatieve ondernemingen, 

vooral in zwart Afrika. 

 

Viermaal per jaar publiceert zij haar blad 

Monda Solidareco in het Esperanto en Frans 

(soms in het Engels en/of Spaans) :  Er ver-

schenen reeds achtennegentig nummers.  

Vraag nadere inlichtingen aan : 

 

MONDA SOLIDARECO 

Les Nids 

F-Saint-Aubin de Luigné 

www.globidar.org  

e-mail : info@globnidar.org 

 

Instituut voor Mondialistische Studies 

Het gaat hier evenzo om een initiatief van het 

Congres der Volkeren.  Onder andere organi-

seerde het jaarlijks studiesessies.  De dertigste 

sessie vindt dit jaar plaats in België, van 25 tot  

28 augustus, in Eben Emael, Au Moulin du 

Brouckay.  Onderwerp : men  borduurt voort 

aan een thema dat reeds de vorige twee jaren 

werd aangesneden :  

 

“Citoyenneté et démocratie locale à l’ère de 

la mondialisation”.  

 

Nadere inlichtingen :  
Institut d‟Etudes Mondialistes  

Chez A.I.G.S. 

84, rue Saint-Lambert  

B-4040 HERSTAL 

http://ww.aigs.be  

aigs.mg@aigs.be  

 

Nog in 2009 en 2010 

We vermelden nog enkele activiteiten : 

 

-28 juli 2009 : Binges : werkvergadering van 

leden van de Raadgevende Vergadering bij het 

Congres der Volkeren. 

-11 tot 22 september 2009 : “Elf Dagen voor 

de Vrede”. 

18, 19, 20 september : bijeenkomst van de raad 

van beheer van Wereldsolidariteit tegen de 

Honger. 

-14 tot 19 december 2009 : vierde seminarie 

van het Instituut voor Mondialistische Studies 

in Ouagadougou. 

-21 december 2009 : oproep aan de kandidaten 

voor de twaalfde verkiezingen van het Congres 

der Volkeren. 

-20 maart 2010 : “Dag van de Wereldeenheid, 

Dag van de Wereldburgers”. 

-13 mei 2010 : Algemene Vergadering van het 

(internationale) Register van Wereldburgers. 

-21 september 2010: de stemmen voor het 

Congres der Volkeren worden geteld.  

http://www.recim.org/
http://www.globidar.org/
mailto:info@globnidar.org
http://ww.aigs.be/
mailto:aigs.mg@aigs.be
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   CONGRES DER VOLKEREN 

 

 

Van 11 tot 15 mei kwam in de stad Brasilia 

het Congres der Volkeren bijeen.  Omtrent 

dit laatste brengen we een en ander in 

herinnering. 

 

Geen vertegenwoordiging op wereldvlak 

Na de tweede wereldoorlog zagen de wereld-

burgers of wereldfederalisten zich geconfron-

teerd met de onwil van de regeringen om de 

verwezenlijking van doeltreffende wereldin-

stellingen in de hand te werken. Zij stelden 

vast dat ook de Verenigde Naties een interna-

tionale verdragsorganisatie bleven, bestaande 

uit afgevaardigden van (formeel) soevereine 

staten, niet uit rechtstreeks verkozen vertegen-

woordigers van het wereldvolk. 

 

Internationale bijeenkomst van 1963 

Op een internationale bijeenkomst te Brussel in 

mei 1963, gehouden door mondialisten van 

overal ter wereld, besloot men van wal te ste-

ken met een Congres der Volkeren bestaande 

uit direct verkozen afgevaardigden.  Een Co-

mité ter Voorbereiding van een Congres der 

Volkeren werd opgericht en kreeg tot taak uit 

te maken hoe de verkiezingen konden plaats-

vinden. 

 

Telkens twee afgevaardigden 

Men kwam overeen bij elke stemronde een 

schijf van tienduizend wereldburgers of mon-

diaal voelende mensen te raadplegen.  Zij zou-

den telkens twee afgevaardigden aanstellen.  

Dit geschiedde de eerste maal in 1969 en werd 

in de jaren nadien verscheidene keren her-

haald.  In 1977 telde het congres in wording 

tien leden.  Zoals overeengekomen, hield het 

Comité ter Voorbereiding toen op te bestaan. 

 

Taken van het Congres 

Tot de taken van het Congres behoort het een 

inventaris op te maken van de overlevingspro-

blemen gemeenschappelijk aan de hele mens-

heid.  Bewapening en oorlog staan daarbij 

bovenaan op de agenda.  Men wil de planetaire 

zelfmoord vermijden door internationale ge-

wapende conflicten te vervangen door een 

mondiale rechtsorde.  

 

Andere kwesties gesteld op wereldvlak komen 

uiteraard ook aan de orde : grondrechten, hon-

ger en armoede in de wereld, de sociaal-eco-

nomische verhoudingen, het leefmilieu, de 

energieschaarste… 

 

Over al die onderwerpen maakte het Congres 

geregeld standpunten bekend aan de regerin-

gen en aan internationale instellingen zoals de 

U.N.O.  Het streeft eveneens naar de totstand-

koming van een rechtstreeks verkozen kamer 

bij deze laatste.  Het wil ook meewerken aan 

het opstellen van een grondwet door een mon-

diale constituante die er komen moet. Van die 

laatste wilde het altijd reeds een voorloper 

vormen. 

 

Raadgevende Vergadering bij het Congres  

In 2004 telde het Congres, eigenlijk nog 

slechts een raad, twintig leden en twintig 

plaatsvervangers. Sommigen waren vijfender-

tig jaar eerder aangesteld.  De tand des tijds 

deed zijn werk en het congres kon niet meer 

erg efficiënt werken.  Daarom besliste het zich 

te laten bijstaan door een Raadgevende Verga-

dering bestaande uit afgevaardigden van mon-

diaal voelende verenigingen, van plaatselijke 

centra van het (internationale) Register van 

Wereldburgers en van individuele wereldbur-

gers die daarvoor belangstelling koesterden. 

 

Brasilia 

In november 2007, zoals we destijds bericht-

ten, vergaderden het Congres en de Raadge-

vende Vergadering in Luik.  Toen besliste men 

in mei 2009 opnieuw bijeen te komen te Brasi-

lia.  

 

In Luik waren wel vijftig personen uit heel wat 

landen opgekomen. Naar Brasilia kwamen 

slechts twintig mensen uit vijf landen, vooral 

uit Brazilië en Frankrijk.  De kwestie van de 

grondrechten stond er hoog in ‟t vaandel ge-

schreven.  Men sprak zich uit voor de verwer-

kelijking van een heuse mondiale instelling 

voor mensenrechten en voor een als wet 

geldend handvest van de mensenrechten.  De 

Association pour les Droits de l‟Homme kreeg 

de opdracht verder te werken aan dit 

denkbeeld.  Men zal een en ander uitdiepen op 

een Seminarie van Mondialistische Studies dat 

plaatsvindt in mei 2010 te Celles in Frankrijk.  

Voor uitgebreidere informatie, zie :  

http://www.recim.org/kdp/2009-05-fr.htm  

(J.V.) 

http://www.recim.org/kdp/2009-05-fr.htm


 4 

ENKELE FLARDEN  (door J.V.) 

 
Erger dan kernbommen? 

Robert Becker, een medicus die voorgesteld 

werd voor de Nobelprijs Geneeskunde, schreef 

onder andere het boek The Body Electric, uit-

gegeven in 1985 door William Morrow.  Op de 

daarin voorkomende rubriek “The Invisible 

War” = “De onzichtbare oorlog” laat hij enkele 

slotbeschouwingen volgen. Daarin lezen we op 

p. 327  bijvoorbeeld het volgende (door ons 

vertaald) :  

 

“Ieder bekommert zich om de kernwapens.  

Men ziet ze als het grootste gevaar voor onze 

overleving.  Zij vormen een ogenblikkelijke, 

overweldigende bedreiging.  Maar op den duur 

zal veeleer elektromagnetische manipulatie als  

het ultieme wapen gaan opdoemen. We zien 

ons hier geconfronteerd met de voornaamste 

ontdekking sinds mensenheugenis : het gaat 

om de kern van al het levende.  En zelfs al 

overleven we de chemische en nucleaire 

bedreigingen, dan blijft het goed mogelijk, dat 

de groeiende elektropollutie onomkeerbare 

veranderingen op gang brengt.  Deze laatste 

zouden tot onze ondergang kunnen leiden 

vooraleer het tot ons bewustzijn doordringt.” 

 

Tot slot roept de auteur op tot weerstand tegen 

fatale ontwikkelingen,  maar voegt eraan toe : 

(p.329) :  

 

“Gezien de technomilitaire controle waaraan 

zich heden ten dage de samenlevingen op de 

meeste plaatsen ter wereld onderworpen zien, 

zal een zinnig, doeltreffend verzet immens 

moeilijk op gang kunnen komen.  Toch moeten 

we pogingen ondernemen.  Elektromagneti-

sche energie noodzaakt ons daartoe evenzeer 

als kernenergie.  Onze overleving hangt af van 

het vermogen van rechtgeaarde wetenschap-

pers en andere mensen van goede wil om de 

dodelijke militair-industriële greep op de be-

leidsmakende instellingen ongedaan te make ”  

Als wereldfederalist denken we daarbij 

uiteraard aan de noodzaak om een mondiale 

wetgevende en rechterlijke macht in ‟t leven te 

roepen.   

 

Demonstratie in Ettlingen 

In Ettlingen nabij Karlsruhe, van 11 tot 13 mei, 

hield het Instituut Fraunhofer een congres over   

niet-letale wapens. 

 

Bij die gelegenheid organiseerde de Associa-

tion Against the Abuse of Psychophysical 

Weapons een reeks demonstraties in deze stad.  

Zij riep mensen uit vele landen op te komen 

protesteren tegen het geheime, antipersoonsge-

richte en mensverwoestende gebruik van ze-

kere, zogenaamd niet-dodelijke stralingswa-

pens. 

 

Kan men spreken van een geslaagde demon-

stratie?  Eenentwintig personen doken op uit 

verscheidene landen : Oostenrijk, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Finland, de Verenigde Staten 

en Zwitserland. 

 

Op 11 mei zetten de inrichters ook een pers-

conferentie op touw.  Daaraan nam onder an-

deren Dr. Rauni Kilde deel, de gewezen Mi-

nister van Volksgezondheid voor Fins Lapland 

en auteur van heel wat boeken. 

 

Tot de slagzinnen die de deelnemers 

scandeerden behoorden (door ons vertaald) : 

 

-Maak terstond een eind aan de psychotro-

nische experimenten op onschuldige mense-

lijke wezens. 

 

-Stop het misdadige bestralen van burgers! 

 

-Het controleren van het menselijke onder-

bewustzijn dient te worden verboden. 

 

-Niet-letale wapens vermoorden op termijn.  

 

-Psychotronische wapens doden het li-

chaam, de geest en de ziel.  

 

-Maak een eind aan de onzichtbare oorlog 

van cryptocratieën tegen de bevolking (in de 

oorspronkelijke tekst stond “secret services” 

: wij interpreteren dit op onze wijze). 

 

-Lichamelijke beschadiging, onnoemelijke 

kwellingen en moorden door elektronische 

wapens : het gaat om misdaden.   

 

Misschien was er meer volk opgekomen indien 

de inrichters een demonstratie gedurende één 

namiddag of zo hadden voorzien.  Drie dagen 

aan een stuk kan wellicht te lang uitvallen voor 

nogal w at mensen.   
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Doken ook de media op?  In bescheiden mate, 

ja.  Maar bij ons weten brachten ze toch geen 

uitvoerig verslag uit.  In hun ogen gaat het 

immers slechts om een kleine, marginale 

manifestatie.  Conclusie? Pas wanneer hon-

derdduizenden mensen de straat op gaan, me-

nen we, zullen de media, de publieke opinie, 

de politici en het gerecht in beweging komen.  

 

Michael Jackson 

Aan interesse voor het leven en het werk van 

Michael Jackson ontbreekt het ons ten enen-

male.  Alleen, er bestaan grondige vermoedens 

dat men de man ombracht door middel van 

elektronische stralingswapens.  Verscheidene 

bronnen melden dat de geheime Russische 

dienst FSB moord vaststelde via het satellie-

tensysteem.  Men zou Jackson kort voor zijn 

overlijden een EMF-impuls hebben toege-

diend.  Volgens de FSB, meldt men, gaat het 

om een terechtstelling door de C.I.A.  De Rus-

sische geheime dienst, zo zou blijken uit uit-

gelekte rapporten, zou dit aan de regering van 

haar land hebben meegedeeld.   

 

Waar of niet?  Zeker bezit de FSB niet meteen 

een voor de hand liggende reden om hierom-

trent laster de wereld in te sturen. Maar ook 

indien een en ander niet met de feiten strookt, 

wáár blijft dat we heden ten dage terechtkwa-

men in een toestand van nooit geziene 

rechtsonzekerheid.  In zekere zin bevinden we 

ons in onzichtbare concentratiekampen waar-

van de beulen ons naar believen vermogen te 

folteren en vermoorden.  Een zichtbaar wapen 

van de misdaad valt daarbij niet te bespeuren, 

zodat de daders in de waan kunnen vertoeven 

dat ze de perfecte misdaad bedrijven. 

 

Voor meer informatie : lees het artikel van 

Sorcha Faal, van 26 juni 2009, op: 

http://www.whatdoesitmean.com/index1244.ht

m.  

 

Aan wie erom vraagt, sturen we het met de 

post. 

 

“Never Again” 

Deze woorden staan te lezen in Monitor, het 

keurige tijdschrift van de Coalition for an In-

ternational Criminal Court (ICC) waarvan het 

R.W. de doelstellingen onderschreef nog voor-

aleer het Verdrag van Rome tot stand kwam.  

Men bedoelt dat machthebbers niet langer 

willekeurig de grondrechten zullen kunnen 

schenden.  Dit noopte ons ertoe de Coalitie 

eraan te herinneren, dat men overal ter wereld 

in alle straffeloosheid ijzingwekkende misda-

den tegen de menselijkheid pleegt door middel 

van onzichtbare energieën.  We wezen er te-

vens op dat het Internationale Strafhof (het 

ICC) in Den Haag niet eens een ontvangstbe-

vestiging stuurde in antwoord op een door ons 

in dit verband toegezonden, door tweehonderd 

personen ondertekende Verklaring van veront-

ruste Burgers. 

 

Suggestie : schrijf zelf ook de Coalitie aan : 

Coalition for an ICC, Bezuidenhoutseweg 

99A, NL - DEN HAAG, e-mail : cicc-ha-

gue@iinow.org, of c/o World Federalist 

Movement  Ave, 24 Fl New York, NY 100017, 

e-mail: cicc@iccnow.org  . 

 

Reeds in 1979 

Harlan Girard, die sedert tientallen jaren de 

strijd aanbond tegen antipersoonsgerichte 

stralingswapens, stuurde ons een dossier.  Wat 

daaruit blijkt?  In 1979 reeds werden door de 

afgevaardigde van de Sovjet-Unie, op het vlak 

van de Commissie Ontwapening van de 

Verenigde Naties, documenten ingediend 

waarin men het gevaar voor het gebruik van 

zulke wapens zonder meer als reëel voorstelt.  

Hier volgen twee citaten: (door ons vertaald, 

met enige vrijheid) 

 

1) “Wapens gebaseerd op het gebruik van stra-

ling verwekt door akoestische generatoren  

kunnen door middel van infrasone frequenties 

een nieuw type van massavernietigingswapen 

gaan uitmaken.  Gegevens in de wetenschap-

pelijke literatuur tonen op overtuigende wijze 

de schadelijke gevolgen aan van infrasone 

oscillaties op een menselijk of een ander bio-

logisch organisme. ” 

 

2) “Onderzoek naar de effecten van elektro-

magnetische straling op biologische doelwitten 

maakte duidelijk dat een wijde reeks 

radiofrequenties schadelijk inwerken op be-

langrijke organen zoals het hart, de hersenen 

en het centrale zenuwstelsel.  Publicaties in de 

internationale vakliteratuur wijzen op het 

potentiële gevaar voor de ontwikkeling van een 

nieuw massavernietigingswapen, hetwelk op 

doelwitten inwerkt door middel van zoge-

noemde „niet-thermale‟ elektromagnetische 

bestraling. ” 

http://www.whatdoesitmean.com/index1244.htm
http://www.whatdoesitmean.com/index1244.htm
mailto:cicc-hague@iinow.org
mailto:cicc-hague@iinow.org
mailto:cicc@iccnow.org
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We sturen het volledige dossier naar wie erom 

vraagt.  We waarschuwen echter dat de 

zending zeer zwaar weegt : ca. 3.500 kilobytes. 

 

Met de post kunnen we het ook toezenden : 

dan moeten we wel eerst fotokopieën gaan 

maken.   

 

Grondwet = een vodje papier?  

Door de Radio-Télévision Belge Francophone 

(RTBF) vernemen we dat de Commissie Justi-

tie in de Belgische Senaat zich bezighoudt met 

het ontwerpen van een wet die de Staatsveilig-

heid en het leger de vrijheid verleent alle tele-

foongesprekken af te luisteren die ze maar 

willen.   

 

In de Belgische grondwet van 1830 stond kort 

en krachtig geschreven : ”Het briefgeheim is 

onschendbaar.”  

 

Thans behandelt men op dat stuk de constitutie  

als een vodje papier.  Geheime agenten en 

militairen, zoals in een dictatoriale en onder-

ontwikkelde bananenrepubliek of zoals in een 

fascistisch of stalinistisch terreurregime, 

mogen ons immers voortaan, naar eigen 

willekeur, zo compleet mogelijk afluisteren, 

lezen wat we schrijven of ons anderszins 

bespieden.  Ze mogen zich gedragen alsof ze 

met ons op voet van oorlog leven. En men 

weet wat Prof. Heering in de jaren dertig zei 

:”Men kan maar op één wijze oorlog voeren : 

gewetenloos. “  

 

We laten hier dan nog even onbesproken dat 

men zich evenzo volop bezighoudt met het 

ontwikkelen en inzetten van technieken om 

gedachten te lezen.  Misschien zullen ook deze 

praktijken zich binnenkort gelegaliseerd zien! 

 

Wie vormen het gevaar voor onze grondwette-

lijke, democratische rechtsstaten?  Wie trapt op 

onze grondrechten als op insecten?  

 

“Operation Sleeping Beauty” 

Van Carl Sperr ontvingen we een bericht over 

Operation Sleeping Beauty.  Hij meldt dat deze 

onder het presidentschap van Reagan op gang 

kwam.  Zij beoogt onderzoek in te stellen naar 

de mogelijkheid om door elektromagnetische 

middelen het menselijke zenuwstelsel te ont-

wrichten.  Tot wat men wil bereiken, behoort 

het ontregelen van de geest, het verlammen 

van het vermogen te redeneren en te reageren, 

het inbrengen van woede, paniek, lethargie… 

dit alles door een duwtje op de knop. 

 

In dit verband herinneren we eraan, hoe “Dr.” 

José Delgado reeds in de jaren zestig openlijk 

publiceerde dat hij dit alles kon bereiken met 

zijn uitvindsels – met implantaten die hij in 

dier en mens aanbracht.  

 

E-mailadres C. Sperr : c.sperr@comcast.net  

 

Demonstraties in Straatsburg 

Zoals in 2008, vonden in 2009, op 22 en 23 

juni, demonstraties plaats te Straatsburg, uit 

protest tegen stralingswapens die door af-

standswerking het leven van talloze personen 

tot een hel maken, voor zover het hen niet het  

leven ontneemt.  De demonstranten kwamen 

symbolisch bijeen vóór de gebouwen van het 

Hof van de Rechten van de Mens en de Raad 

van Europa.  

 

Een twintigtal personen, zoals te Ettlingen 

eerder in 2009, doken op. Ongelukkigerwijs 

raakten die het onderling oneens en kwam het 

tot jammerlijke ruzies. Moet men hier mani-

pulaties achter zoeken van de onzichtbare 

mensverachtende krachten die aan „t werk 

zijn? 

 

Wat er ook van zij, in beginsel mag men de 

bedoeling van de demonstraties in de ge-

noemde stad even waardevol noemen als die 

welke te Ettlingen plaatsgrepen.  

 

De slagzinnen die men meedroeg in Straats-

burg, waren ook vrijwel dezelfde.  Daarom 

herhalen we ze hier niet.    

 

Oorlog tegen de democratie en tegen de 

mensheid 

Mojmir Babacek, Tsjechisch journalist, schreef 

een uitstekende studie, van twaalf bladzijden in 

Times New Roman 11, met als titel “War of 

Information Threatens Democracy and 

Mankind”. 

 

Hij verwijst onder andere naar wat in februari 

2000 geschreven stond in het dagblad Segod-

nya. Volgens dit laatste meldde in 1996  het 

informatieagentschap FAPDI aan de Russische 

regering dat men de gevolgen van “in-

formationele” oorlogsmiddelen moest vergelij-

ken met die van tuigen tot massale vernieling.  

In reactie daarop dienden de Doema en de 

mailto:c.sperr@comcast.net
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Interparlementaire Assemblee van het Geme-

nebest van Onafhankelijke Staten bij de Vere-

nigde Naties en de Raad van Europa een voor-

stel in.  Daarin vraagt men om een internatio-

nale conventie die de vervaardiging en het 

gebruik van “informationele” wapens verbiedt.  

Het kwam tot overleg in dit verband met Kofi 

Anan, secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties, maar door tegenwerking van, zegt men, 

de Verenigde Staten, raakte het voorstel niet 

besproken in de algemene vergadering.    

 

Babacek overloopt verder het geheel van as-

pecten van dit onnoemelijk beklemmende 

onderwerp.  Zijn betoog mag men als goed 

onderbouwd en als wetenschappelijk verant-

woord beschouwen.   

 

Vraag de volledige tekst aan : 

 

Mojmir Babacek 

mbabacek@iol.cz  

Na Házce 258 

51101 TURNOV (Tsjechië) 

 

Nihil novi sub sole? 

Op 11 juli handelde een reportage op de BBC 

over de Franse Revolutie.  Daarin wees men er 

onder andere op, hoe Robespierre zelfs ver-

keerde gedachten (in zijn ogen) met de dood 

wilde bestraffen.  Hij vond dat rechters het 

gezicht van de beschuldigden moesten gade-

slaan en er hun denken uit afleiden.  Stel nu dat 

de man van de Terreur over technische mid-

delen had beschikt om het bewustzijn van zijn 

“concitoyens” te doorgronden en te manipule-

ren, zou hij dan één ogenblik hebben geaarzeld 

om die in te zetten?  “Nihil novi sub sole” 

zouden we zeggen : niets nieuws onder de zon. 

De mentaliteit van totalitaire machthebbers 

blijft in alle tijden gelijkaardig.    

 

Studie uit 1982 

Harlan Girard stuurde ons nog een tweede 

hoogst onthullend dossier.  Hij voegde er een 

studie bij van het Southwest Reasearch 

Institute van San Antonio, uitgevoerd voor het 

Air Force Office of Scientific Research, in 

samenwerking met de Air Force Aerospace 

Medical Division. Wat we er onder andere in 

lezen?  Als doeltellingen ( = objectives) van 

het onderzoek naar wat men kan doen met 

Radio Frequency Radiation (RFR) staan 

vermeld :  

 

1) bepalen hoe men RFR kan inzetten om de 

werking van het centrale zenuwstelsel te 

onderbreken ( = to disrupt), te verstoren of te 

manipuleren. 

 

2) uitmaken hoe men RFR kan gebruiken om 

fysiologische functies te onderbeken of versto-

ren, zoals de hartwerking of het ademhalings-

stelsel.   

 

3) uitvinden hoe men tot een gezamenlijke im-

pact van RFR en chemische middelen op 

menselijke wezens kan komen. 

 

*** 

 

We sturen het hele dossier naar wie erom 

vraagt. Wel moeten we andermaal beklemto-

nen dat het zwaar weegt : ca. 1.500 kilobytes.  

Naar wie dit echt verlangt, zenden we het ook 

met de post.  Men kan het eveneens 

rechtstreeks opvragen bij :  

 

Harlan Girard 

Managing Director of the International 

Committee on Offensive Microwave Weapons 

226 West Rittenhouse Square, Room 2718 

PHILADELPHIA Pa 19103-5758  

Verenigde Staten 

E-mail : harlan_girard@yahoo.com  (= 

harlan_girard enz.   

 

Paranormale middelen/wapens 

Hoe veelzijdig zich ook de mensverachtende 

technologieën voordoen waarmee men op 

afstand personen kan bespieden, folteren, ma-

nipuleren en traag of minder traag vermoorden, 

dit mag ons niet doen vergeten dat men ook 

met paranormale middelen te werk gaat.  

Hieraan herinnert ons Ernst Mecklenburg in 

zijn boek “Psy-Agenten”, uitgegeven door 

Langen Müller.  Over “remote viewing”, ob-

servatie op afstand haalde hij o.a. Colonel John 

Alexanders aan, welke in het gerenommeerde 

tijdschrift Military Review bijvoorbeeld het 

volgende schreef :  

 

“Over de mogelijkheden van het gebruik door 

inlichtingendiensten van remote viewing hoe-

ven we geen speciale uitleg meer te geven.  

Henry Gris en William Dick berichtten 

(duidelijk genoeg) hoe men afgerichte perso-

nen op strategische doelwitten zowel in de 

Sovjet-Unie als in China heeft ingezet.  Door 

buitenlichamelijke verandering van plaats 

mailto:mbabacek@iol.cz
mailto:harlan_girard@yahoo.com
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toonden zij zich in staat door te dringen in op 

defensiegebied gevoelige plekken en zo infor-

matie te vergaren ” (p.39) 

 

Een bladzijde verder haalt Mecklenburg Ro-

bert Pavlira aan, een uitvinder van psychotro-

nische generatoren: 

 

“De aanwending van telepathische hypnose 

biedt onuitputtelijke militaire mogelijkheden. 

Zij stelde de krijgsmachten of de geheime 

diensten in staat agenten naar het vijandelijke 

kamp te sturen zonder dat zij iets afwisten van 

hun programmering.” 

 

Quousque tandem?  Hoe lang nog zullen wij 

als makke schapen blijven dulden dat men 

door zulke praktijken onze wereld tot een ware 

hel maakt?  

 

Op de dodengang… 

Om de week of zo geschiedt het, dat men ons 

het verdachte overlijden meldt van een persoon 

die zich het slachtoffer van elektronische aan-

randing noemt.  De laatste keer kregen we het 

bericht dat Kaye Barnes, uit de Verenigde 

Staten, bezweek aan een hartaanval.  (Men 

beweert dat stralingswapens cardiologische 

aandoeningen met zich kunnen brengen, zoals 

ook in militaire publicaties of documenten te 

lezen staat.) 

 

Kan men hier de feiten op grond van harde 

bewijzen aantonen?  Neen, maar dat zou ver-

anderen als de wetgevende en rechterlijke 

machten hun plicht deden, dat is indien ze de 

dingen ten gronde onderzochten.  

 

Adreswijzigingen 

Het Register van Wereldburgers, ook het Bel-

gische centrum ervan, bestaat sinds 1949.  Zeer 

veel geregistreerde wereldburgers trokken dan 

ook reeds -hopelijk toch- naar betere, niet-

aardse oorden.  Anderen veranderden van 

woonplaats zonder hun nieuwe adres op te 

geven.  Dit veroorzaakte aan ware aderlating in 

ons bestand, want sinds er, begin jaren negen-

tig, wetten daaromtrent kwamen, weigeren de 

gemeenten nieuwe adressen op te geven. 

Daarom vragen wij met aandrang dat verhui-

zende wereldburgers en sympathisanten ons 

hun nieuwe adres tijdig opgeven. Onze eeu-

wige dank gaat uit naar hen die voor dit pro-

bleem begrip tonen! 

 

Financies   

Veel ouwe getrouwen, we schreven het hier-

boven, vielen weg door de aan alle leven be-

schoren wet van de sterfelijkheid.  Van niet 

weinig onder hen situeerde zich de geboorte-

datum nog in de… negentiende eeuw.  Een en 

ander hield dan ook in dat veel donateurs weg-

vielen.  

 

Zodoende moeten wij melden, dat we na het 

verzenden het laatste nummer van Overleven 

door Wereldrecht de put niet meer vermochten 

te dempen. 

 

Toch geven we heel weinig uit.  We werken 

uitsluitend met vrijwilligers en we brengen 

niets in rekening voor de infrastructuur (ka-

mers, kasten, verwarming), de computer, de 

telefoon… Drukwerken en postzegels hoofd-

zakelijk slorpen onze schaarse middelen op.  

 

Vindt men dat we beter iets dan niets kunnen 

doen, ook in confrontatie met wat men mis-

schien de meest huiveringwekkende misdaden 

tegen de menselijkheid van de geschiedenis 

moet noemen? 

 

Stort dan iets op rekening 000-1149901-63 of 

IBAN BE40 0001 1499 0163, of stuur een 

zelfde bedrag in Belgische postzegels. 

 

Elke bijdrage, hoe klein ook, stellen wij hoog 

op prijs.  Aan al wie wat wil geven sturen we 

ook een persoonlijke dankbrief. 

______________________________________

“Iemands gedachten zijn kinderen die hij niet 

in verlatenheid moet laten verkommeren. 

 

Hij moet ze beschouwen als een van de dui-

zenden en duizenden krachten waardoor een 

geheel aan ‟t werk is.  

 

Hij is dan gewettigd zijn intieme overtuiging 

kenbaar te maken, welke de uitwerking zal 

krijgen die ze moet krijgen. 

 

Wat ook mag gebeuren, hij weet dat hij zo zijn  

taak in de wereld vervult.” (Herbert Spencer) 

 

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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