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ENKELE BESCHOUWINGEN VAN
EEN OORLOGSTEGENSTANDER EN WERELDFEDERALIST
In het boek Ulysses van James Joyce zegt een personage : “De geschiedenis beschouw ik als een
nachtmerrie waaruit ik poog te ontwaken.”
Zo denken voorzeker ook antioorlogsbezielde personen en/of pleitbezorgers van het
wereldfederalisme erover. Daarbij zouden ze niet mogen vergeten dat -zoals ook de wijsgeer
Karl Popper stelde- pogingen om op aarde een paradijs te scheppen, steeds dreigen uit te lopen
op een hel.
Geweldloos alternatief?
Men mag inderdaad geen hemel op onze planeet verwachten. In zoverre kan men zelfs kritisch staan
tegenover Gandhi waar die te kennen geeft : “Ik ben ervan overtuigd, dat zo mijn landgenoten tot het
uiterste de geest van geweldloosheid bewaren, zij in de wereld een nieuw tijdperk zullen inluiden.”
(Zie p. 77 in Edmond Privats boek “Aux Indes avec Gandhi”.)
Zeker, de verwezenlijkingen van de gandhiaanse beweging mag men wonderbaar noemen. Niettemin,
de beginselen van de geweldloze weerbaarheid konden het geheel van de Indiase bevolking slechts in
de tijd van de dekolonisatiestrijd bezielen. Nadien kregen ze nauwelijks vat op de toonaangevende
toestanden in de Indiase en de wereldwijde samenleving.
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Kernmogendheid
Het land waarin het streven naar onafhankelijkheid zich
afspeelde onder het teken van de geweldloosheid zoals
voorgestaan door mahatma Gandhi, verwerd zelfs tot een
kernmogendheid. India en het vroeger ertoe behorende
Pakistan gingen zich uitrusten met nucleaire wapens. Wat
het laatste land betreft, konden we op televisie zien hoe met
primaire en uitgelaten geestdrift de vervaardiging van een
“eerste islamitische atoombom” zich onthaald zag.
Onverminderd
Vanzelfsprekend behoort onverminderd de door Gandhi
voorgestane satyagraha (kracht van de waarheid en
rechtschapenheid) die zich verankerd wil zien in ahimsa
(onvoorwaardelijke deernis en liefde) tot het waardevolste
waaraan menselijke wezens zich kunnen wijden. Alleen,
men mag niet vergeten welke hoge verplichtingen aan be-
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oefenaars van satyagraha waren opgelegd :
onverschrokkenheid tegenover de dood,
tegenover verwondingen, verminkingen, gevangenzettingen en het verlies van alle bezittingen; volkomen seksuele onthouding, gelijkmoedigheid bij het verlies van de band met de
partner, gezinsleden, vrienden; geen gebruik
van tabak, alcoholische dranken of andere
roesmiddelen; sober en gedisciplineerd leven;
sober hoewel gezond eten…
Is dat voor iedereen weggelegd?
Zeker kan niet ieder voldoen aan zulke eisen.
Niet elkeen vermag zich te tooien met het
kleed der zielenreinheid. Onzes inziens hoort
men in de eerste plaats mensen toch te nemen
zoals ze zijn. Zij hoeven niet eerst volmaakt te
beantwoorden aan de hoge roep der wijsheid
vooraleer ze, zich beroepend op universele
beginselen, iets goeds mogen doen.
Legerdienstweigeraars
In die zin aanvaarden we dat ook legerdienstweigeraars op gewetensgronden niet
eerst tot morele perfectie horen te komen alvorens ze de beslissing nemen zich gewetensbezwaard te verklaren. Toch moeten ze handelen
vanuit de diepe, in hun inborst verankerde
overtuiging, dat men mensen niet mag dwingen
andere mensen naar ’t leven te staan of ze zoveel mogelijk lichamelijke, psychische en
materiële schade toe te brengen. Daarbij
kunnen ze zich erop beroepen dat een
dergelijke overtuiging in alle landen van de
wereld voorkomt : bijvoorbeeld deed ze dit,
veel meer dan in onze landen, in Nazi-Duitsland, ofschoon ze aldaar aan een infernale
repressie blootstond.
En de wereldburgers?
Wereldburgers kunnen zowel militaire dienst
vervullen als tot legerdienstweigering uit
gewetensbezwaar overgaan. Zelf behoorden
we tot die laatsten. Houdt dit per se in dat we,
zoals de Union Pacifiste de France (Franse
afdeling van de War Resisters’ International),
ons zonder bedenkingen voorstander verklaren
van de onvoorwaardelijke ontwapening van het
eigen land? Dit zou bij de regeringen een
antioorlogsbezieling vooropstellen zoals die
welke bij gewetensbezwaarden leeft, maar de
werkelijkheid laat niet toe dat men dit doet.
Bovendien zou bijvoorbeeld nucleaire ontwapening op zich, gezien de onberekenbaarheid
van de ontwikkelingen op het politiek-militaire

schaakbord, misschien eerder meer dan minder
labiliteit in de machtverhoudingen teweegbrengen. Mogelijk zou een wereldwijde brand dan
nog makkelijker uitbreken. En eens die woedt,
kan de bestaande wetenschap er op de kortste
keren voor zorgen dat het opnieuw tot vervaardiging van tuigen tot massale vernieling
komt.
Wereldfederalisme
Dit brengt ons opnieuw tot een wereldfederalistische
benadering.
Het
begrip
“wereldethos” maakt de laatste decennia
opgang. Men begrijpt dat de grote overlevingsproblemen van ons tijdperk zich op mondiaal
vlak voordoen. Toch loopt het eigenlijke
wereldfederalisme er nogal bleekjes en
ouderwets bij. Komt men ermee over de brug,
krijgt men vaak een reactie van “en volgend
jaar valt Pasen zeker op een vrijdag?” Men
geeft te kennen dat zulke voze illusies niets in
de korf brengen. Wij antwoorden dat men zich
vergist indien men ons streven als belachelijk
en waardeloos beschouwt. Onze wereld vraagt
immers om Mut zur Utopie. Men zal wellicht
nooit komen tot voortschrijdende ontwapening
en vervanging van de krijgsmachten door een
mondiale politie zonder gelijktijdig op planetair niveau passende politieke instellingen in ’t
leven te roepen, welke laatste in zekere mate
de vorm aannemen van een wereldfederatie.
Maar wat te doen?
Maar hoe kunnen we die zowel utopische als
noodzakelijke doelstelling verwerkelijken?
Elkeen dient tot het besef te komen dat de
kleine noden des levens samenhangen met de
grote wereldproblemen van deze era en dat zij
of hij de hoedanigheid van wereldburger(es)
bezit. Zij of hij kan zich evenzo scharen achter
de beweging die om de totstandkoming vraagt
van een tweede, rechtstreeks verkozen UNOkamer. Die zou het karakter kunnen aannemen
van een heus wereldparlement dat mettertijd
uitgroeit tot een mondiale grondwetgevende
vergadering.
Wie ons voor dromende kletsmeiers aanziet,
vergist zich. Federalisme als oorlogswerend
middel bewees dat het werkt. Afschrikking
daarentegen deed dit misschien tijdelijk maar
uiteindelijk niet. De opvatting dat zo je de
vrede wilt, je de oorlog moet voorbereiden,
doorstaat geenszins de toets aan de werkelijkheid.
(JV)
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20 NOVEMBER 2014 : Conferentie in Brussel
Op 20 november 2014 vond te Brussel, in het Hotel Bedford, Zuidstraat 35, een “Covert
Harassment Conference” (sic) plaats. De initiatiefnemers hiervan, European Coalition Against
Covert Harassment (EUCACH) en Stop Elecronic Weapons / Stop Gang Stalking (STOPEG),
slaagden erin meer dan honderd mensen bijeen te krijgen uit niet weinig landen van Europa en
ook uit enkele andere, vooral de Verenigde Staten. Zij konden de medewerking verkrijgen van
verscheidene voortreffelijke onderzoekers die er het woord namen. Van het standpunt van
enkelen van hen trachten we hieronder een en ander kort weer te geven.
Peter Mooring
Peter Mooring, Managing Director van
STOPEC, studeerde Electrical Engineering /
Computer architecture aan de universiteit van
Delft. Hij herinnert aan het huiveringwekkende karakter van tegen personen gericht
elektronisch terrorisme en van georganiseerde
belaging (stalking). Het gaat om niets minder
dan het manipuleren, folteren, invalideren en
vermoorden van mensen. Dit geschiedt in ’t
geheim. Veel slachtoffers beseffen niet wat
hun overkomt en de hele publieke opinie beseft
in de regel nauwelijks wat aan de hand is. In
onze maatschappij bestaan immers zeer geraffineerde mechanismen om de waarheid de kop
in te drukken. En hoe duidelijker mensen de
kwalijke walmen achter de schermen beginnen
te ruiken, hoe meer ze het gevaar lopen dat
men hun de mond snoert.
Plotselinge
dodelijke hartaanvallen en andere verdachte
gevallen van overlijden, zelfmoorden die men
eigenlijk als moorden moet beschouwen : zij
zijn schering en inslag.
In naam van onze democratische waarden, van
onze grondrechten roept de spreker op tot
bekendmaking en nooit aflatend verzet. Daarin
ligt onze enige hoop.
Mojmir Babacek
Mojmir Babacek, uit Praag, is filosoof, econoom en journalist. Hij initieerde en coördineert de International Movement For The Ban
Of The Manipulation Of The Human Nervous
System By Technical Means.
Hij wijst erop dat vrijwel alle tegen personen
gerichte stralingswapens het statuut van
“classified information” bekwamen. Dit maakt
het mogelijk ze te gebruiken tegen onschuldige
burgers (en gevangenen) zonder dat een haan
ernaar kraait.
Geheimhouding geeft aan de daders de vrije
teugel. Immers, mochten de burgers beseffen
welke onnoemelijke wandaden men met deze

wapens pleegt, ze zouden terstond de gecontroleerde uitbanning ervan eisen.
Op bekendmaking komt het dus aan. Wij dienen onder anderen parlementsleden van deze
ijzingwekkende kwestie op de hoogte te brengen. Ook aan de media moeten we bewijzen
welke misdaden tegen de menselijkheid men
begaat met aan de rechtstreekse zintuiglijke
waarneming ontsnappende middelen. Zo kunnen we uiteindelijk de publieke opinie bereiken
en burgerinitiatieven in de hand werken.
Rauni-Leena Luukanen-Kilde
Over deze geneeskundige meldt men in het
programma van de conferentie : “Former
acting director of Environmental Health and
Health education of National Institute of
Health of Finland in Helsinki and government
of Finland representative in World Health
Organisation in Geneva”.
Zij wijst erop dat men heden ten dage microchips van twee micromillimeter in het
organisme van de bevolking inbrengt. Dit
geschiedt uiteraard buiten het weten van de
betrokkenen. De bedoeling van deze misdadige
ingrepen? Volstrekte overheersing van menselijke wezens. Men wil ze herleiden tot robotten en bekommert zich niet om het onzegbare
leed dat men teweegbrengt.
Medische faculteiten doceren niets hieromtrent, maar bij de krijgsmachten weten sommigen wel een en ander over het bestaan van
zulke technologieën, die men als “niet-letale
wapens” beschouwt. Voor de psychiaters echter blijft het onderwerp taboe. Men oefent druk
op hen uit met het doel dat ze de slachtoffers
als lijdend aan waanvoorstellingen uitrangeren.
Zo blijven de mensverachtende schanddaden in
het duister en kunnen de daders ongehinderd
hun gang gaan.
De Russische generaal Alexei Savin bevestigt
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in de Pravda dat men de mens kan opvatten als
een informatisch en elektrisch systeem, hetwelk men van buitenaf kan beïnvloeden.
Nieuw kan men deze zienswijze wel niet noemen. Reeds in 1878 immers trachtte men
gedragingen, houdingen en gevoelens te
conditioneren. Alleen, zij die zulks pogen te
doen beseffen niet dat de mens niet slechts
bestaat uit zijn fysiek lichaam. Dit laatste moet
men veeleer opvatten als een auto bestuurd
door een chauffeur, d.i. de eigenlijke mens, de
menselijke geest. Deze laatste houdt niet op te
bestaan wanneer het rijtuig dit doet. En hij of
zij blijft een vrij wezen, in staat weerstand te
bieden aan hen die met hun abjecte geheime
wapens de menselijke persoon willen manipuleren en hem zodoende onnoemelijk beschadigen.
William Binney
In een grondwet zoals de Belgische staat kort
en krachtig geschreven dat het briefgeheim en
ook de woning onschendbaar zijn.
Wie brieven van een ander opent of achter de
deur staat te luistervinken, gedraagt zich
hoogst immoreel. Onverminderd staat vandaag
de dag elkeen bloot aan zulke praktijken. Alles
wat we via elektronische communicatiemiddelen zeggen of schrijven kunnen cryptocratieën
registreren.
Nog niet zo lang geleden geloofde de goegemeente niet aan algemeen verbreide afluisteren meeleespraktijken. Men meesmuilde van
“iedere klapei doet er zeker nog wat bij?” Maar
enige tijd later viel het de ongelovige thomassen rauw op hun dak : alle communicatiesystemen vallen onder bestendige bewaking.
Binney, die dertig jaar lang voor de National
Security Agency (NSA) werkte, legt aan de
hand van schema’s uit hoe men daarbij
wereldwijd te werk gaat. Echter spreekt hij
niet over eigenlijke mind control technologies.
Alleen, wie alles over anderen wil weten, zal
ook pogen hun gedachten te lezen en alles te
zien wat ze thuis of elders doen. Het is niet
alleen waar, het bezit ook een logica sui
generis dat men binnen de NSA en tutti quanti
de daartoe nodige technologieën ontwikkelt,
waarmee men bovendien ook dissidenten kan
uitschakelen, ze daarbij, in ’t geheim, aan
allerlei beschadigende en folterende praktijken
onderwerpend…

Zo staan we ervoor. Maar alle werkingen krijgen hun weerwerkingen. Niet alle burgers zullen ten eeuwigen dage als makke schapen de
vertrappeling van hun grondrechten blijven
dulden.
Henning Witte
Over Henning Witte staat in de folder over de
conferentie het volgende te lezen : “Law
School at Munich, Uppsala and Bonn. Legal
Clark in Düsseldorf. Dr. of law at Frankfurt
University. 1989 admitted to the Bar of Hamburg. Working as international business
lawyer since 1989”.
Hij verdedigt het standpunt dat bewustzijnscontrolerende technologieën (mind control
technologies) met verborgen gehouden fysica
werken, namelijk met scalaire golven. Deze
laatste vertonen deels andere eigenschappen
dan elektromagnetische golven. Het is ook
veel moeilijker, zij het niet onmogelijk, er zich
tegen af te schermen.
***
Het standpunt van Witte wordt niet gedeeld
door alle personen die deze geheime misdaden
aanklagen. Velen houden het bij microgolven.
Dat doen bijvoorbeeld Barrie Trower, gewezen
geheimagent, en Reinhard Münzert, voorzitter
van Mikrowellenterror.de. Zelf weten we niet
wat erover te denken.
John Allman, Alfred Webre, Magnus Olson
(Het gaat om juristen, economen, informatici.)
John Allman spreekt over zijn slachtofferschap
en zijn onophoudelijke strijd, vooral in GrootBrittannië, tegen mensverwoestende ingrepen
met stralingwapens. Alfred Webre wijst vooral
op de noodzaak wetten aan te nemen die
manipulaties en folteren met onzichtbare
middelen ten strengste verbieden. Magnus
Olson herinnert eraan dat men officieel nog
steeds niet weet dat er technologieën/wapens,
bestaan waarmee men op afstand gedachten
kan lezen, iemand dag en nacht observeren,
misbruiken, martelen en vermoorden.
Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen over de conferentie kan
men bijvoorbeeld bekomen bij een aantal
organisatoren ervan. Wij vermelden enkele
namen en adressen op de volgende pagina.
(JV)
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ENKELE FLITSEN (door JV)
Nadere inlichtingen
Zoals op de vorige pagina aangekondigd,
vermelden we hier enkele adressen waar men
meer inlichtingen kan bekomen over de
conferentie van 20 november :
Melanie Vritschan
(Managing Director van European Coalition
Against Covert Harassment = EUCACH)
Tel. + 32 (0) 475 92 85 77
E-mail : mvritschan@skynet.be
(Zij speelde, samen met Peter Mooring en
Magnus Olson, een initiatiefnemende, zeer
prijzenswaardige rol bij het organiseren van de
bijeenkomst.)
Peter Mooring
(Managing Director van Stop Electronic
Weapons / Stop Gang Stalking)
Past. Van Roesselstraat 29
NL - 4631 ET Hoogerheide
GSM : + 31 6 4124 3030
Tel.: +31 164 610 2128
E-mail : peterpm@xs4all.nl
Magnus Olsson
(Managing Director van EUCACH)
Tel. : +46 709 26 3004
E-mail : bionicgate@lie.se

***
In de uitnodiging tot de conferentie vermeldt
men ook de volgende webstekken :
http://www.stopeg.nl.
http://www.freedomfchs.com
http://www.eucach.org
http://www.slavery.org.uk
http://www.psychophysical-torture.de.tl
http://www.e-waffen.de
http://www.icaact.org
“Citoyens du Monde” in Brussel
Een groep Franstalige mondialisten (1) stichtte
in Brussel “Citoyens du Monde”, vereniging
die tevens fungeert als centrum voor registratie
van wereldburgers. Een permanent secretariaat
hoopt men eerlang onder te brengen in de
Marollen : Reebokstraat 36, 1000 Brussel.
Alsnog kan men terecht bij Luc Delcroix,
Emile Maxlaan 84, 1030 Brussel.

Een centraal e-mailadres valt ons niet meteen
op. De groep neemt wel deel aan het forum
“Citoyens du Monde en Marche” :
cdmenmarche@googlegroups.com
Verdere informatie kan men ook vragen aan :
Florian Ruymen : edirtapa@gmail.com
Pierre Delmotte : enercomscs@yahoo.fr
Anthony Smets : anthony@asmets.be
René-Paul Malevé :
renepaulmaleve@hotmail.com
(1) In ons gewest gebruikten we sinds mensenheugenis mondialist als synoniem van wereldfederalist.

Word wat je bent : wereldburger(es)!
Geruchten gaan dat zekere One Worlders,
machthebbende geldoligarchieën, in ’t geheim
hun wereldheerschappij, hun verenigde wereld
willen tot stand brengen.
Het gaat om klieken van multimiljardairs die
ervan uitgaan dat wie betaalt ook bepaalt. Bij
hun streven naar macht over de hele aarde
beschouwen zij grondrechten, grondvrijheden,
de menselijke persoon of het menselijke
geweten als van weinig of geen tel.
Zij zouden veld winnen in onze samenlevingen, meer en meer alles voor ’t zeggen
krijgen in de politiek, het financiewezen, de
media, de massaconsumptie… Tegenover hen
staan democratische mondialisten (1) enigszins als paupers met lege handen. De beweging
voor wereldburgerschap / wereldfederalisme
bleef zeer arm en haar populariteit verzwond
goeddeels.
Ook in “hoge” kringen laten zich veel minder
personen als wereldburger(es) registreren dan
dit vroeger het geval was. We denken daarbij
vooral aan de eerste jaren na de laatste
wereldoorlog, maar ook aan wat nog in 1966
geschiedde. Toen lanceerden dertien wereldberoemde personaliteiten een Verklaring.
Daarin riepen ze elkeen op zich, zoals zijzelf
hadden gedaan, te laten registreren. Wie zij
waren? Bijvoorbeeld Linus Pauling. Wie heden
ten dage vitamine C = ascorbinezuur slikt, zal
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misschien nog weten dat hij er de uitvinder van
was. Dat hij zich ook bij ons internationaal
register of bij het Amerikaanse register als
wereldburger liet inschrijven, zal vrijwel
niemand onder het publiek zich nog
herinneren. Hetzelfde geldt voor Bertrand
Russell, een van de genoemde dertien. Wie
wijsbegeerte studeert, hoort nog van hem en
verneemt ook wel iets over zijn pacifistische
activiteiten. Maar wie weet nog dat hij zich
tevens wereldburger uitriep en zich in die
hoedanigheid in ons register liet inschrijven?
En zo zouden we de lijst kunnen voortzetten :
zie ook de “Verklaring van de Dertien” op
onze webstek.
Veranderde de toestand in de wereld sinds
1966? Helaas niet. Dat de twintigste eeuw tot
die van de ontwapening zou uitgroeien, zoals
ook President Eisenhower had gehoopt : het
bleef een vrome begoocheling.
Des te meer blijft het, voor onder anderen
antioorlogsbezielde personen, een bescheiden
maar zinvolle daad zich te laten registreren als
wereldburger, d.i. als iemand die het belang
begrijpt van de mondiale dimensie en die om
de totstandkoming vraagt van mondiale
instellingen bij machte de grote overlevingsproblemen van onze tijd doeltreffend aan te
pakken.
Aan onze lezers vragen we zich folders van het
RW aan te schaffen en enkele personen uit te
nodigen zich als wereldburger te laten
inschrijven. Deze folders kunnen we
elektronisch of met de post doen toekomen. Op
de strook ervan kan men zijn naam aanbrengen, zodat wij bij elke registratie degene
die ze aanbracht op de hoogte kunnen houden.
(1) In ons gewest gebruikten we sinds
mensenheugenis mondialist als synoniem van
wereldfederalist.

Raadgevende Vergadering bij het Congres
der Volkeren
Het Congres der Volkeren in wording, waarvan
de eerste afgevaardigden in 1969 werden
verlozen, bleek omstreeks de eeuwwende niet
meer doeltreffend te kunnen functioneren,
mede door de veroudering en het overlijden
van veel van zijn leden. Daarom besliste het
zich te laten bijstaan door een Raadgevende
Vergadering, welke zowel uit personen als uit

verenigingen bestaat. Deze laatste waren anno
2014 honderdeenenveertig in aantal.
Zie ook op onze webstek, waar men voorts kan
klikken op www.recim.info . Ook met de post
kunnen we een en ander bezorgen aan wie
erom vraagt.

Vijfendertigdste sessie van het Instituut
voor Mondialistische Studies (IMS)
Het IMS ( = IEM, Institut d’Etudes Mondialistes), gesticht door het Congres der Volkeren,
organiseert dit jaar zijn vijfendertigste sessie,
van 26 tot 29 augustus, in Eben-Emael
(België), au Moulin du Bouckey.
Onderwerp : “Pour vivre ensemble”: l’art
d’exister comme personne en société.
Nadere inlichtingen : A.I.G.S./I.E.M.
http://www.universite-ete-aigs.de/
84, rue Saint-Lambert
4040 HERSTAL
E-mails :
Service.personnel@aigs.be
iefc@aigfs.be
service.documentation@aigs.be

Mondiale Solidariteit tegen de Honger
(MSH)
MSH = Solidarité Mondiale contre la Faim
zag in 1982 het levenslicht op initiatief van het
Congres der Volkeren. Het gaat om een
transnationale organisatie die, volgens een
mutualistisch beginsel, agrarische en artisanale
werkgemeenschappen financiert, met de
bedoeling dat ze zichzelf van al het nodige
voedsel kunnen voorzien.
Sedert haar oprichting ondersteunde MSH
negentig projecten in de wereld, vooral in
Afrika ten zuiden van de Sahara en meer
bepaald in West-Afrika (Benin, Burkina Faso,
Togo, Senegal).
Meer informatie vindt men op :
www.recimorg/globe/solidaire.htm
of kan men (in het Frans, Engels of Esperanto)
aanvragen bij :
Monda Solidareco
Les Nids
F-4119090 SAINT-AUBERT DE LUIGNE :
E-mail : info@globidar.org
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Mondialistisch Persagentschap
Het Mondialistisch Persagentschap, -in het
Frans : Agence Mondialiste d’Information et
de Presse- opgericht in 1980 door het Congres
der Volkeren, gaf jarenlang elke maand een
communiqué uit waarin het zijn standpunt
bepaalde ten aanzien van het wereldgebeuren.
Het verenigde ook periodieke, wereldfederalistisch ingestelde journalisten van overal ter
wereld, aan wie het een perskaart uitreikte.
Sinds het einde van de jaren negentig, in
verband vooral met het overlijden van
medewerkers, raakte het in waakvlamtoestand.
Thans komt er allengs opnieuw leven in. Meer
informatie vindt men op www.recim.org of op
het officiële adres van het internationaal
register :
REGISTRY OF WORLD CITIZENS
66, boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS
“ L’idole patrie”, van Julien Teppe
We herlezen op ’t ogenblik “L’idole patrie”,
een voortreffelijk boek uit 1967 van wereldburger Julien Teppe, uitgegeven door Les
Editions du Centre.
Als overtuigd wereldfederalist poneert Teppe:
“gouvernement mondial ou guerre mondiale” =
“wereldregering of wereldoorlog”. We voelen
ons daarmee in eenklank. Immers, een
wereldoorlog staat vóór de deur, waarschijnlijk
meer nog dan in de jaren zestig. En die
beklemmende toestand was er niet gekomen
indien de mensheid tijdig alle zeilen had
bijgezet om een reëel mondiaal veiligheidssysteem uit te bouwen.
Hoort wie zo denkt zich ook uitgesproken
antinationalistisch op te stellen? Volgens
Teppe wel, maar we volgen hem op dat stuk
niet geheel. De vraag welke vormen van
nationalisme men al dan niet als legitiem mag
beschouwen, laten we open. We beklemtonen
wel dat de grote overlevingsproblemen van ons
tijdperk op wereldvlak gesteld zijn en om
passende mondiale instellingen vragen.
Nog over “L’idole patrie”
In het genoemde merkwaardige boek komt wel
een voetnoot voor die ons de wenkbrauwen
deed fronsen. Teppe citeert daarin Jean

Rostand (1894-1977), een internationaal
beroemd bioloog, bij ons geregistreerd als
wereldburger en ondertekenaar van de
Verklaring van de Dertien (zie hierboven).
Het citaat van Rostand luidt (gedeeltelijk) als
volgt (door ons vertaald uit het Frans) : “Wij
voorzien dat in de toekomst intellectuele of
morele verdiensten onder de controle zullen
vallen van een therapeutische aanpak verankerd in de biologie. Men zal speciale
hormonen gebruiken of scheikundige stoffen
inbrengen om de geestkracht te herstellen, het
karakter te versterken of tot deugdzaamheid
aan te sporen. Morgen zal men misschien
heiligheid of genialiteit bij de apotheker te
koop aanbieden (…).”
Teppe commentarieert dit met de woorden
(door ons vertaald): “Op ’t ogenblik staat reeds
vast dat door elektroden in de schedel van een
patiënt aan te brengen men hem naar believen
kan doen lachen of wenen (….).”
De beide heren hangen, zo te zien, een totalitaire opvatting van de biologische deelwetenschap aan. Bovendien spreken zij met
verbluffende naïviteit over het manipuleren
van menselijke wezens. Zij schijnen niet te
beseffen tot welke ijzingwekkende mishandelingen dat manipuleren aanleiding kan geven
en sinds vele decennia werkelijk aanleiding
gaf.

De horreur onder ons
Een voorbeeld van zowel elektronisch
terrorisme (electronic harassment / terrorism)
als van georganiseerde belaging (organised
stalking) vormt de toestand waarin MV, een
dame woonachtig in een Brusselse gemeente,
sedert 2008 terechtkwam.
Dat jaar moest ze in een ziekenhuis een
heelkundige ingreep ondergaan. Daarbij
brachten onbekende misdadigers implantaten
in haar organisme aan, welke M. als nanotechlogieën definieert. Bijzonder folterend werkt
een ring van zulke implantaten ter hoogte van
haar hals. Dit geeft haar bestendig een uiterst
pijnlijk en verstikkend gevoel.
Ook op andere plaatsen doen de implantaten
haar ontzettend lijden, meldt ze. Die functioneren niet alleen als zenders -de uitstraling
ervan werd als reëel bevonden in een
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Faradaykooi- maar ook als ontvangers. Zo
moet men volgens M. verklaren dat ze zich dag
en nacht onderworpen voelt aan levensverwoestende bestralingen -- ”bombardementen”, noemt ze het ook wel.
Zoals elders ter wereld gaan de radiaties gepaard met vormen van georganiseerde stalking.
Zo breken onbekende schurken om de
haverklap in haar appartement of haar wagen
in. Daarbij stelen ze weinig of niets. Ze
brengen wel telkens beschadigingen aan. Het is
ze er duidelijk om te doen het slachtoffer te
intimideren, of te terroriseren liever. Daarbij
geven ze duidelijk te kennen dat ze zich aan
het strafrecht niets gelegen laten…
En wat doet de politie dan? Ondanks zekere
beloften van de burgemeester en de
commissaris van de gemeente, laat die realiter
alles begaan. Ook het parket blijft inert. Of
veel erger nog : op zeker ogenblik, in
december 2013, besliste een of andere substituut M. te laten oppakken en ze, geboeid,
naar een psychiater te voeren. Gelukkig toonde
deze laatste zich verstandig genoeg om geen
verplichte opname voor te stellen en M. vrij te
laten. Onverminderd ging het om een
onnoemelijk brutaal staaltje van victimisation
de la victime.
Wie zich met MV in verbinding wil stellen,
gelieve het ons te laten weten. Wij spelen dan
haar gegevens door.
Nobelprijs voor de Vrede -- voor een…
bewapeningskampioen?
Op Voltaire International lazen we een artikel
van Manlio Dinucci. Hij herinnert eraan dat in
oktober 2009 President Barack Obama de
Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Het luidde
dat hij die verdiende op grond van zijn inzet
voor een van kernwapens bevrijde wereld.
Over dezelfde man berichtte de New York
Times (door ons vertaald) : “De Regering
Obama is bezig tientallen miljarden dollar te
investeren in de modernisering en heropbouw
van het arsenaal en de opslagplaatsen van de
Amerikaanse kernwapens.”
Zo kwam in Kansas City een gigantisch nieuw
gebouwencomplex, groter dan het Pentagon.
Men houdt er zich onder andere bezig met
kernproeven die geen ondergrondse ontploffin-

gen meer nodig maken. Er werken niet minder
dan ongeveer veertigduizend personeelsleden.
Ook in Los Alamos bouwde men een reusachtige infrastructuur. Men vervaardigt er bijvoorbeeld plutonium bestemd voor kernkoppen, terwijl men in Oak Ridge verrijkt uranium
produceert met het oog op militair gebruik.
Een en ander verliep echter trager dan verwacht. Dat hield verband met de enorme
uitgaven. In plaats van “slechts” 660 miljoen
dollar te bedragen, liepen de kosten in Los
Alamos op tot 5,5 miljard dollar. Die in Oak
Ridge stegen zelfs tot 39 miljard dollar, al had
men niet meer dan 6,5 miljard dollar voorzien.
De wereldbevolking ziet zich gedwongen
ontzettende hoeveelheden belastingen te betalen om een toekomstige nooit geziene genocide
mogelijk te maken. Geen kosten worden gespaard wanneer het om wapensystemen gaat.
Ondertussen beschikken wij, als antioorlogsbezielde mensen, niet eens over voldoende centen om wat postzegels te kopen…
In zo’n wereld leven we. De baardschrapper
om’t hoekje hier zei ons onlangs dat het hem
niet zou beletten als een losmoedige prins door
‘t leven te gaan. “Ik kan het toch niet verhelpen en laat de wind dan maar door mijn haren
waaien,” verduidelijkte hij. Alleen, vrolijkheid
is goed maar onverschilligheid kan neerkomen
op een vorm van medeplichtigheid met de
stokers van een dreigende wereldbrand.

FINANCIES
We willen niet verhelen dat sedert ongeveer
het jaar tweeduizend zich in Hove nauwelijks
nog wereldburgers lieten registreren, terwijl
die van vroeger de “weg van alle vlees” gingen
of verhuisden zonder hun nieuw adres op te
geven (1). Dit verklaart mede dat het RW
financieel aan de grond zit. Willen we toch, zij
het met stille trom, voort aan de weg werken,
dan kunnen we dat wel niet geheel zonder geld
doen. Daarom zouden we het immens waarderen indien men ons uit de nood wilde helpen
door een bijdrage te storten op rekening
nummer : BE40 0001 1499 0163
BIC BPOTBEB1
Onze eeuwige erkentelijkheid vergezelt onze
donateurs.
(1) Gebeurlijk niet vergeten dit te doen s.v.pl.
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean Verstraeten,
Vredestraat 65, B-2540 Hove. Met dank aan Andre Van
Langenhoven voor het nalezen van de teksten. (Short
Contents are available in English.)
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