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MEN VERWIJT ONS...
Men verwijt ons wereldfederalisten dat we hand- en spandiensten zouden bewijzen aan zogenaamde “one worlders”. Deze laatsten bestaan uit klieken die in wezen niets geven om
grondwetten of grondrechten. Zij beogen slechts de hele wereld in hun macht te krijgen. Wij
daarentegen willen democratische mondiale instellingen met beperkte maar reële bevoegdheden, bij machte de grondrechten juist te waarborgen. Tot deze laatste behoort in de eerste
plaats het recht op vrede : we behoeven een wereldveiligheidssysteem dat de krankzinnige
wapenwedloop en het uitbreken van rampspoedige internationale oorlogen kan indammen.
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ENKELE FLITSEN
Summary available in English

Dit zou dienen door te dringen tot elke rechtgeaarde,
vrede- en vrijheidslievende persoon.
(JV)
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Uittreksel uit een van de publicaties van Ruth Gill : (De tekst tussen
aanhalingstekens vertaalden wij uit het Duits) :

Ruth Gill, baanbreker in de strijd tegen

Zo houdt men de getroffen personen in een

foltering door stralingswapens en tegen

bestendig verziekte toestand, welke na een

georganiseerde belaging (stalking), over-

zekere tijdsspanne tot hun overlijden leidt

leed op 1 augustus 2014 in Bolivia, na

of toch kan leiden. (…) Het gaat om

decennialang, naar ze meldde, aan marte-

geheime

lingen op afstand en criminele vormen van

waarbij men B- , C- en S-wapens (stra-

belaging te hebben blootgestaan. Haast

lingswapens) uitprobeert. Met zogenaamd

zeker vermoordde men haar door vergif-

niet-letale middelen -die realiter niet

tiging : bij de autopsie vond men dodelijk

zelden de dood veroorzaken- gaat men

vergift in de maag, wat tot fatale disfunctie

tevens

van de nieren leidde.

alsmede tot bewaking en controle van de

proefnemingen

over

bevolking.

tot

op

politieke

mensen,

intimidatie

Dit doende, schrikt men niet

Hieronder, vertaald door ondergetekende,

terug voor technische sabotage en evenmin

volgt een uittreksel uit één van Ruths

voor bestendig psychoterrorisme ( =

publicaties :

belagen = stalken) of nog voor het
criminaliseren of psychiatriseren van de

“Het kan beginnen als een verkapte

slachtoffers (…), met de bedoeling hun

manipulatie met het oog op een psychische

welzijn en hun sociaal leven geheel ten

correctie. Die groeit allengs uit tot een

gronde te richten…”

bestendige foltering van de meest abjecte
soort. Dat brengt voor de slachtoffers

Meer informatie kan men vinden door op

grenzeloos lijden met zich.

De elektro-

het internet bijvoorbeeld te zoeken naar

nische bewerking, gecombineerd met het

“Ruth Gill, verstorben in Bolivien” of nog

toedienen van giftstoffen en van ziekte-

op de volgende weblog :

verwekkers, veroorzaakt onder andere

https://www.mind-control-

maagdarmstoornissen en ontstekingen van

news.de/seiten/display/vermisste-und-

het zenuwstelsel.

verstorbene/
(JV)

___________________________________________________________________
Wie liegt, hem overkomt niets. Wie echter de waarheid zegt, staat bloot aan vervolgingen.
(Klokkenluider Edward Snowden)
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NOG EEN BOEK OVER STRALINGSWAPENS
Het boek “Die totale Heimsuchung als Forschungsauftrag”, geschreven door Tilo von Amsberg,
ontvingen we als bijlage aan een e-mail. We sturen het naar wie erom vraagt. Hier beperken wij
ons tot enige bespreking ervan en tot het citeren van enkele passages.
Stralingswapens
De auteur meldt (door ons vertaald) : “Zulke wapens bestaan in ongelooflijke bandbreedte binnen het
elektromagnetische spectrum en ook daar bovenuit. Er zijn vele varianten en ze worden overal ter
wereld ingezet tegen activisten en zogenaamde staatsvijanden.”
We voegen eraan toe, dat naar men meldt, ook chemische en biologische wapens kunnen worden
gebezigd tegen burgers die niets misdeden in strafrechtelijke en grondwettelijke zin.
Gevolgen voor de slachtoffers
Von Amsberg herinnert aan de gevolgen voor de slachtoffers : “(Zij) zien zich aan totale bewaking en
ononderbroken stralingsterreur onderworpen. Ze vallen ten prooi aan slaapstoornissen, neurofysiologische manipulaties, seksueel misbruik, pijnen en zware beschadigingen van hun gezondheid.
Velen onder hen wendden zich tot plaatselijke politiediensten of tot parketten en dienden klacht in.
Echter is ons niet één geval bekend waarbij het tot een heus gerechtelijk onderzoek kwam. Men
ignoreerde de bewering van de betrokkenen dat ze blootstonden aan stralingen, waaronder gamma-,
laser- en radarstralingen.
Reeds in 1995 had het Europees Parlement nochtans, in haar besluit B4-0551/95, gewaarschuwd voor
de gevolgen van het misbruik van niet-letale wapens. Het eiste dat men elke soort wapens zou
verbieden die beogen het menselijke zenuwstelsel te manipuleren. Bovendien gaf het te kennen, dat
naar zijn oordeel men “de geheimhouding van militair onderzoek hoort te beperken en dat het recht op
openheid en democratische controle van militaire onderzoeksprojecten dienen te worden uitgebreid
(besluit van het EP-0551/95, par. 21).
Ambassade van de V.S. in Moskou
Er bestaat een grote hoeveelheid stralingswapens. Zij hebben ook een lange geschiedenis. In de jaren
zestig geschiedde het dat agenten van de Sovjet-Unie de ambassade van de Verenigde Staten in
Moskou bestraalden. We citeren hieromtrent uit een brief van Kissinger van april 1976 (aangehaald
door von Amsberg): “Sedert 1960 onderwierp de Sovjet-Unie de ambassade in Moskou aan stralingen
met hoge frequentie. Dit deed ze niet om informatie te bekomen, maar om de in het gebouw
verblijvende personen lichamelijke schade toe te brengen. De Sovjets (toch in 1960 nog) gingen ervan
uit dat hun ingreep zou leiden tot a) misselijkheid, b) prikkelbaarheid, c) extreme vermoeidheid. De
toenmalige daders geloofden dat de uitwerkingen van voorbijgaande aard zouden blijven. Later bleek
dit niet te kloppen. Met zekerheid kan men stellen dat zulke bestralingen met elektromagnetische
UHF/VHF-golven leiden tot a) cataracten, b) veranderingen in het bloed die hartinfarcten met zich
brengen, c) kwaadaardige gezwellen, d) stoornissen in de bloedcirculatie, e) blijvende beschadiging
van het zenuwstelsel.” De symptomen die bij het ambassadepersoneel optraden mag men volgens de
auteur beschouwen als kenschetsend voor wat men heden ten dagen wereldwijd meldt.
Wetten
We citeren : “De regering van de V.S. wilde geen wet die de genoemde wapens ondubbelzinnig zou
verbieden. Enkele van de genoemde staten zagen zich derhalve gedwongen (…) nieuwe wettelijke
bepalingen betreffende elektrische en elektromagnetische wapens aan te nemen. Dit deden Michigan
in 2003, Massachusetts in 2004, Maine in 2005 en mogelijk (sic) Missouri en Kansas in 2009. Straffen
tot levenslange hechtenis werden voorzien.”
Ook Rusland -we citeren-“publiceerde op 31 juli 2001 een aanvulling op zijn wapenwet. Verboden
werden de vervaardiging en het in omloop brengen van wapens of apparatuur die elektromagnetische
stralen alsook licht- of warmtestralen uitzenden en zo schade toebrengen aan het menselijke
organisme”.
(JV)
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“THE ABOLITION OF WAR” VAN MAX HABICHT
We herlezen het boek “The Abolition of
War” van Max Habicht, uitgegeven door de
Club Humaniste in Parijs. De auteur zag
het levenslicht in 1899 te Schaffhausen in
Zwitserland. Hij groeide op in een milieu
van Quakers, die bekend staan als
oorlogstegenstanders en legerdienstweigeraars uit gewetensbezwaren. Na zijn
studies, bleef hij levenslang actief als
deskundige in internationaal recht. Hij
werkte van 1928 tot 1939 ook voor de
Volkenbond.
Ofschoon hij zich steeds geconfronteerd zag
met realpolitik, met de hel van de militairpolitieke verhoudingen op het internationale
vlak, gaf hij zijn wereldfederalistisch
standpunt nooit op. We halen daaromtrent
hieronder -door ons vertaald uit het Engelsenkele passages aan uit zijn genoemd werk.
Een en ander van wat hij schrijft mag naïef
utopisch aandoen. Alleen, indien men had
geluisterd naar wie democratische wereldinstellingen wilden verwerkelijkt zien, dan
stond de mensheid thans niet, misschien
meer dan te eniger tijd, bloot aan het gevaar
van een grote internationale oorlog.
Ontgoocheld door de Volkenbond
“In 1928 trad ik in dienst van de Volkenbond.
Ik geloofde toen nog dat de regeringen
doeltreffende procedures konden ontwikkelen
om hun geschillen zodanig te beslechten dat
het tussen hen niet tot oorlog komt. Dit
strookte niet met de waarheid en, naar mijn
mening, dient men daar de reden te zoeken
waarom deze instelling niet kon blijven
bestaan.”
De Volkenbond : eigenlijk geen volkenbond
“De publieke opinie koesterde een verkeerde
voorstelling van internationaal recht en van de
Volkenbond. Deze laatste vormde niet een liga
van naties maar een alliantie van soevereine
regeringen. Haar afgevaardigden werden niet
verkozen door de bevolking van de betrokken
landen doch zij bestonden uit diplomaten
benoemd door de regeringen en kregen als
opdracht de nationale belangen te behartigen
zoals gedefinieerd in het Foreign Office van de
lidstaten. De gedelegeerden uitten zich in
overeenstemming met de gekregen instructies
en konden niet hun geweten volgen zoals
afgevaardigden in nationale parlementen dat
doen ( ?? = vraagtekens van ons). Hun

secretariaat diende niet de volkeren maar de
regeringen. Dit belangrijke feit drong niet
door tot de zgn. mens in de straat;”
De zogeheten soevereiniteit als hinderpaal
“De leden waren lidstaten, wat inhield dat ze
zonder de instemming van dezen niet konden
worden gebonden door belangrijke beslissingen van de Bond. Zulke beslissingen nam
men met eenparigheid van stemmen (behalve
in ondergeschikte, procedurele kwesties).
Aldus, toen de Conventies van Genève werden
ondertekend, moesten de nationale parlementen ze ratificeren : alleen zo raakten ze van
kracht. Internationaal recht, ook heden ten
dage, verschilt grondig van nationaal recht. De
wetten waaronder ik leef in mijn land zijn op
mij als individu van toepassing, of ik er al dan
niet mee instem. .Zij hoeven niet met
eenparigheid te worden aangenomen zoals de
internationale verdragen die op staten van
toepassing zijn.”
Japan valt China aan
“Ik herinner me levendig de bombardementen
van Japan op Shangai. Toen het nieuws
daaromtrent Genève bereikte, had ik nachtdienst. Op het ogenblik dat de telegrammen
binnenkwamen, bestond de Volkenbond uit
mezelf, een portier en een grote Duitse scheper
die voor onze bescherming instond. Ik kreeg
de opdracht een spoedvergaring bijeen te
roepen van de Bondsraad. (…). Ik vroeg me af
of het reëel tot de mogelijkheden behoorde de
bewapeningsfrenesie terug te dringen, metterdaad te beperken indien lidstaten van de Bond
niet aarzelden om bommen te werpen op een
stad van medeleden. Tijdens de genoemde
nacht op het secretariaat begon ik te twijfelen
of het in de toekomst doenbaar zou worden
oorlogen uit te bannen.
Het Japans-Chinese conflict gaf aanleiding tot
een onderzoek van de feiten (Commissie
Lytton). Dit leidde tot niets. De belangen van
de partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar
en de Bond bleef machteloos.”
Habicht verlaat de Volkenbond
In 1939 verliet hij de Bond en schreef hij nog
aan de secretaris ervan : “Alleen een
wereldbondsstaat zal zich in staat tonen (…)
een bevredigende wereldrechtsorde tot stand te
brengen .” (JV)
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ENKELE FLITSEN (door JV)
Activiteit
In onze regio kwam het de laatste jaren niet tot
veel activteiten. Elders geschiedt er meer. We
menen dat belangstellenden daaromttrent het
best zelf informeren door een van de volgende
webstekken te openen :
www.recim.org/cdm/registry.htm
www.recim.org/cdm/registre.htm
Men kan ook schrijven naar :
Registre des Citoyens du Monde = Registry of
World Citizens
66, boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS
Registre.cdm@gmail.com
Verdere adressen
We vermelden nog de elektronische gegevens
van :
- Congres der Volkeren en Raadgevende
Vergadering bij het Congres :
http://www.recim.org/kdp/cont-fr.htm
kdp@recim.org
- Mondialistisch Persagentschap (AMIP)
http://www.recim.org/amip/amip-fr.htm
amip@recim.org
- Mondiale Solidariteit tegen de Honger (MSH)
http://www.globidar.org
of c/o Daniel Durand : zie hierronder)
MSH, opgericht op initiatief van het Congres
der Volkeren, verricht onverminderd veel
zinvol werk in vooral landen van Afrika en zgn.
Latijns-Amerika. Wereldfederalisme behoort
tot wat nodig is ter overleving van de mensheid,
maar blijft een utopie alsnog : al onze woorden
leidden nog niet tot verwezenlijkingen. MSH
staat eveneens voor doeltreffende mondiale
instellingen, maar brengt ondertussen reeds
concrete, zij het bescheiden hulp waar mensen
met voedseltekorten kampen.
Wie een brief schrijft, kan zich in elk geval
richten tot het vermelde adres of tot :
Daniel Durand,
o.a. voorzitter van het Registry
« Les Nids »
F-49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE
daniel@recim.org
We geven ook het adres op van een verwante
beweging in Nederland :

-Wereld Federalisten Beweging Nederland
Laan van Nieuw Oost-Indië 252, NL-2593
DEN HAAG

Tel. ++33 (0)70 3478196
bestuur@wfbn.nl

–

e-mail

Verplichte legerdienst en massamoord
We lezen in Chateaubriand hoe Napoleon
Toulon belegerde. Dit laatste had Lodewijk
XVII als koning erkend. Zoiets beschouwde
het “revolutionaire” bewind als een halsmisdaad. Men zond er de genoemde veldheer
heen.
De stad viel ten prooi aan de overmacht.
Nadien dreef men achthonderd inwoners op het
Champ de Mars. Men mitrailleerde ze er.
Nadien riepen de uitvoerders van de
massamoord : “Wie het overleefde, sta op. De
Republiek begenadigt u!” Toen dan een aantal
gewonden oprezen, slachtte men ze zonder
meer af.
Deze gruwel herinnert ons aan de prangende
kwestie van verplichte legerdienst en gewetensbezwaren. Eenmaal ingelijfd, kan men, op
straffe van executie, geen bevel meer weigeren.
Ook daarom blijven we van oordeel dat men
het als zinvol moet beschouwen krijgsdienst
vooraf van de hand te wijzen, tenminste indien
men niet uit oprechte overtuiging bij ’t leger
wil.
Op te merken valt nog dat in Toulon slechts
achthonderd mensen uitgemoord werden. In
het ABCS-tijdperk (S = stralingswapens) zou
men eveneens het bevel kunnen krijgen
miljoenen mensen met één klap uit te roeien.
Uit de webstek van Peter Mooring,
coördinator van STOPEG
( http://www.stopeg.com/peoplecookers.ht
ml )
citeren we het volgende :
“Het is heel belangrijk voor iedereen (!) om
enige kennis te hebben van het bestaan van
hitech elektronische wapens en andere privacy
schendende apparatuur.
Elektronische wapens zijn meestal elektromagnetische wapens, dat wil zeggen, ze
werken met radiogolven (vaak microgolven),
en worden ook vaak laser wapens of Directed
Energy Weapons (DEW) genoemd.
Deze wapens en apparatuur
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- bestaan al geruime tijd en worden bijna
overal gebruikt.
- kunnen nagenoeg elke soort verwonding'
veroorzaken, zoals hoofdpijn, verbrandingen,
hartaanval. Op iets langere termijn vernietigt
dit je DNA, en stimuleert het kanker en
tumoren.
- kunnen worden gebruikt voor mind control
(manipulatie) en mind reading (gedachten
lezen).
- kunnen worden gebruikt om te martelen en
moorden op afstand en door muren heen.
- kunnen nagenoeg alles beïnvloeden bijvoorbeeld de resultaten van sportwedstrijden door
een 100 meter loper te zappen tijdens de start.
Deze wapens zijn geen GEEN science fiction
maar bestaan echt en worden op redelijk
grote schaal ingezet. Verhalen van slachtoffers
komen uit meer dan dertig, voornamelijk
Westerse landen.
Deze wapens zijn het resultaat van de
wapenwedloop : wie de beste wapens heeft die
wint. Het wrange is dat deze wapens niet
alleen worden ingezet om bekende oorlogen
mee te voeren maar veel meer worden
gebruikt door geheime diensten tegen de
eigen bevolking (…).”
Presidential Commission on Bioethical
Issues
In maart 2011 kwam de Presidential
Commission on Bioethical Issues bijeen. Op
de zittingen ervan beklaagden zich onder
anderen personen die menen het slachtoffer te
zijn van stralingswapens of van georganiseerde
belaging. We halen enkele van hun mededelingen aan (door ons vertaald) :
Mr. Ryan : (…) Ik geloof heel zeker dat ik
sedert september 2008, zonder mijn instemming, tot de slachtoffers ging behoren van
proefnemingen die plaatsvinden in het kader
van hersensonderzoeken. Men onderwierp mij
aan elektroshocks, slaapstoornissen, beroving
van slaap, geluiden in de oren, warmtegolven
doorheen mijn lijf, huiveringwekkende dromen,
plotselinge onzekerheden en angsten. (…) De
daders toonden zich ook in staat mij te
controleren en sedert 29 maanden veroor-

zaakten ze tevens ernstige pijnen. Mijn
gezondheid ging bergaf sedert die tijd en mijn
ziekteverzekering kan mij nauwelijks uit de
kosten helpen. (…)
Mr. Marshall : Ik maak deel uit van een groep
welke diegenen vertegenwoordigt die aan elektromagnetsiche foltering blootstaan. (…) Zelfs
mijn dochter van vijf maand (…), geloof ik,
(…) behoort tot de slachtoffers van dit soort
criminele mishandeling.
Hoe komt hieraan een eind? Wanneer krijgen
wij onze rechten als menselijke wezens en als
burgers terug?(…)
Ms. Poulsen : (…) Ik verwijs naar een publicatie van professor McCoy van de Universiteit
van Winsconsin over martelen zonder
aanraking. Hij gewaagt van een volkomen
mishandeling van alle zintuiglijke en andere
vermogens (door ons zo geïnterpreteerd = JV).
(…) Ik zag me gedurende haast twee jaar
onderworpen aan proefnemingen. Ik stelde me
in verbinding met dr.John Hall en maak deel
uit van een grote groep. (…) Ik voel me geheel
uitgeput, en men ontnam mij alle rechten. (…)
Dr. John Hall : (…) Ik leer uit het memorandum van de President dat het u ( = Bio-ethisch
Comité : nota van JV) toekomt te evalueren of
de huidige wetgeving afdoende bescherming
biedt aan individuen en of er proefnemingen
worden voortgezet(…). Er komen heel wat
tekortkomingen voor wat geïnformeerde
toestemming betreft.
De hier gemelde ijzingwekkende proefnemingen - Willowbrook, MKUltra, experimenten met stralingswapens - vonden veelal plaats
zonder toestemming van de proefpersonen en
zonder dat ze over voldoende kennis van zaken
beschikten. Onverminderd werden zulke
praktijken bekostigt door het Department of
Defence en de inlichtingendiensten.
(…) we zien ons geconfronteerd met een
alarmerende hoeveelheid klachten veroorzaakt
door elektromagnetische wapens.(…) (Want)
het gaat hier klaarblijkelijk meer om het
uittesten van wapens dan om medisch onderzoek. (…)
“FFTI’s mission”
Freedom For Targeted Individuals meldt het
volgende : (door ons vertaald)
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“Onze missie/taak bestaat in het bevorderen
van solidariteit, communicatie en gecoördineerde inspanningen tussen verenigingen die
zich verzetten tegen georganiseerde belaging
en elektronische mishandeling.
Zodoende
willen we de totstandkoming in de hand
werken van een wereld bevrijd van deze nog
steeds toenemende criminele praktijken.
***
Als FFTI vestigen we er de aandacht op hoe
verborgen misdadige folteringen een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid en
voor de geldigheid van de wetten.
Daarom ook gaan we ermee door
reclameborden te plaatsen, zoals we dat sedert
een jaar of twee doen. We laten ook van ons
horen in verscheidene media, nemen deel aan
demonstraties of andere protesten, dit in
samenwerking met Alliance To End Targeting.
Door onze inzet helpen we eveneens enkelingen en groepen op verscheidene wijzen. We
verlenen tevens emotionele steun aan slachtoffers van verkapte criminele mishandeling,
hopend dat sommigen onder hen de moed
zullen opbrengen zich zelf actief te gaan
inzetten.”
Meer inlichtingen :
https://www.freedomfortargetedindividuals.org

Trower over o.a. pedofilie
Pedofilie viert ook in het Britse dominerende
establishment ongestraft hoogtij : sic ex-agent
Barrie Trower, die veertig jaar lang voor MI5
en MI6 werkte en zich daarbij goeddeels
bezighield met microgolven / stralingswapens.
Men kan hem beluisteren op :
https://www.youtube.com/watch?v=xM4a1aA
kCjo&list=PLTqEXdGACJWd3ZLspZDdvLC
DpLrmYmfYv&index=19

Brief aan de Organisation Mondiale contre la
Torture
John Hall, geneeskundige uit Texas, die sedert
decennia de huiveringwekkende kwestie van
het folteren op afstand met onzichtbare
middelen onderzocht, richtte in november 2013
een schrijven tot de Organisation Mondiale
contre la Torture in Genève. We citeren hieruit
een aantal passages (door ons met enige
vrijheid vertaald) :
“In de loop van het laatste decennium zagen
we een aanzienlijke verhoging van het aantal
klachten van mensen die beweren tot de
slachtoffers te behoren van elektronische
wapens, welke zowel elektronische hardware
als het centrale zenuwstelsel beogen te
beschadigen.
(…) In de loop van de Bio-ethische Hoorzittingen (zie hogerop) kwam een en ander
hieromtrent ter sprake. Meer dan honderd
personen namen deel aan elk van de vier
zittingen. Zij klaagden erover dat ze
blootstonden aan experimenten met stralingswapens – dat ze dus onderworpen werden aan
wat men niet anders dan foltering kan noemen.
(…)
Een aantal jaren geleden beschreef een
gewezen medewerker van de National Security
Agency John Akwei, in detail de door deze
instelling en door andere agentschappen
gebezigde frequenties. Door middel van deze
krijgen zij toegang tot personen en kunnen hen
in hun lichaam en zenuwstel treffen.
(…)
Ook Putin, in een toespraak gehouden anno
2012, gaf toe dat Rusland meedoet in deze
ontwikkeling en dat het financiële middelen
besteedt aan het vervaardigen van wapens
welke het centrale zenuwstelsel aan aanvallen
onderwerpen.

Trower vermeldt ook dat op zeker ogenblik
tijdens de koude oorlog slechts drie mensen
moesten beslissen over het al dan niet
ontketenen van een wereldwijde kernoorlog.
Twee onder hen hadden de knop reeds
ingedrukt. De derde aarzelde en deed het
uiteindelijk niet.

(…) Klaarblijkelijk wil Rusland, wat de
productie van wapens met doelgerichte
energieën betreft, dezelfde weg opgaan als die
welke de Verenigde Staten sedert lang
bewandelen.

Zo ging dat! En waar staan we nu?

In naam van de hele mensheid hoop ik oprecht
dat het gebruik van de betreffende techno-

(…)
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logieën uiteindelijk zal worden onderzocht, (…)
aangezien het hier gaat om folterende en
ontmenselijkende praktijken.”
***
We sturen de volledige tekst, in het Engels,
naar wie erom vraagt.
Wereldburger Jean Rostand
De internationaal bekende bioloog Jean
Rostand (1896-1977) bleef zijn leven lang een
overtuigd wereldburger. Hij ondertekende in
1966 de “Verklaring van de Dertien” waarin
wereldvermaarde personen opriepen zich te
laten registreren als wereldburger. Tot hen
behoorden Bertrand Russell, Linus Pauling,
Abbé Pierre en Shinzo Hamai, burgemeester
van Hirohima.
Rostand onderbrak geregeld zijn biologische
onderzoekingen, hij liet zijn sprinkhanen en
kikvorsen in de steek en kwam in een of
andere vergaderzaal vlammende redevoeringen
houden. Van deze laatste verschenen er een
aantal in boekvorm : “Quelques discours (1964
-1968)”, uitgeven door de Club Humaniste,
onze toenmalige uitgeverij. We vertalen hieruit
een passage :
“Ik wil hier even een geregistreerde
wereldburger aanhalen, een tijdgenoot. Het
gaat niet om een poëet of zo maar om een
militair, generaal Jousse :
““Het voortreffelijke initiatief van het Registry
of World Citizens geeft blijk van een juiste
visie op de gebeurtenissen, al vond die
ongelukkigerwijs weinig weerklank tot dusver.
De conformisten houden ze natuurlijk voor
hersenschimmig. Zij zien niet in dat zij
beantwoordt aan een eigentijdse nood en dat ze
vooruitziet op de werkelijkheid van morgen.
Zich enigen of vergaan! Van dit standpunt uit
moet men vertrekken. Alleen eenheid kan het
gevaar uitbannen. Men dient tot politieke
eensgezindheid te komen wat de nood betreft
aan een internationaal (1) rechtssysteem
gesteund door een internationale politiemacht.
Sceptici beweren dat men deze idee van
(democratische) wereldgezagsorganen slechts
als utopisch kan afdoen. Alleen, wat stellen zij
als alternatief voor? Vraagt men dit, zij
zwijgen!””

“Ja, mijn generaal, laat de sceptici en de
vermeende realisten of wijze mensen hun
mond houden. Zij vermogen slechts een opbod
aan geweld en terreur (2) aan te bieden. Zij
verkondigen eigenlijk dat we, zoals doorheen
de eeuwen, slechts kunnen blijven zwelgen in
bloedbaden. Waarin konden zij slagen? Wat
waren hun weldaden? Wat deden ze om het
vertrouwen en de dankbaarheid van de
volkeren te verdienen? Wat konden zij
vermijden aan catastrofen en moordpartijen?
Welke verschrikkingen vermochten zij de
mensheid te besparen?”
(1) De generaal verwart hier even de begrippen
‘internationaal” en “mondiaal”.
(2) Bedoeld wordt : evenwicht in de terreur.

Over dit nummer
Dit nummer van Overleven dor Wereldrecht
gaven we uit indachtig het beginsel, hetwelk
we reeds huldigden in de jaren zestig, dat het
beter is iets dan niets te doen. We moesten ons
wel beperken tot acht pagina’s en repten
bijvoorbeeld met geen woord over de
Coronaepidemie, maar over deze laatste
vernemen onze lezers reeds voldoende in de
media en, indien ze dat wensen, in alternatieve
berichtgevingen. Zelf vermelden we op dit stuk
alleen dat volgens ons de vraag open blijft of
deze ziekteverwekker mogelijk uit een laboratorium voor biologische wapens stamt, al dan
niet met misdadige bedoelingen losgelaten.
COINTELPRO
Jeff
Murray,
(jeff773747@yahoo.com)
herinnert eraan dat COINTELPRO (Counter
Intelligence Program) realiter nooit ophield te
bestaan :
FINANCIES
Het eeuwige liedje : we geven zeer weinig uit,
maar kunnen toch niet geheel zonder financiële
middelen. Stort daarom een bijdrage op het
nummer

BE40 0001 1499 0163
van het Register van Wereldburgers te Hove.
Onze eeuwige dankbaarheid vergezelt onze
donateurs.
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean
Verstraeten, Vredestraat 65, B-2540 HOVE.
Met dank aan Andre Van Langenhoven voor
het nalezen van de teksten.
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