
NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT 

 
Activiteiten 

In plaats van de lezer te vervelen met opsom-

mingen, vermelden we, dat wie meer wil te 

weten komen over wat het internationale re-

gister en aanverwante initiatieven verrichten, 

dit kan doen door onze internationale webstek 

te openen (zie op de voorpagina).  Men kan 

ook schrijven aan :  

 

INTERNATIONAL REGISTRY OF WORLD 

CITIZENS 

66, boulevard Vincent Auriol 

F-75013 PARIS 

registre@recim.org  

 

of aan de voorzitter ervan : 

 

Daniel DURAND 

“Les Nids” 

F-40.190 SAINT-AUBIN DE LUIGNE 

daniel@recim.org  

 

Registraties 

Sedert ongeveer het jaar tweeduizend laten 

zich nauwelijks nog mensen als wereldburger 

registreren bij ons plaatselijk register. Wij 

blijven nochtans van oordeel dat zo’n registra-

tie een eenvoudige maar zinvolle stap 

betekent. De in zeer veel landen voorkomende 

wereldburgers vormen een kracht in de 

mondiale samenleving die er mede toe strekt 

dat passende, democratische, op planetair 

niveau werkende instellingen tot stand komen.  

 

Men vindt op www.jeanverstraeten.be ,onder 

“World federalism”, een presentatietekst van 

het RW (we kunnen hem ook met de post doen 

toekomen). Door de daaraan gehechte strook 

terug te sturen, kan men zich laten registreren. 

Men kan de tekst ook afdrukken of kopiëren en 

hem verspreiden.  De verspreider die zijn naam 

op de strook vermeldt, wordt bij registratie van 

een door hem gevonden wereldburger terstond 

verwittigd.  

 

Wereldsolidariteit tegen de Honger (WSH) 

WSH, een vereniging gesticht door geregi-

streerde wereldburgers onder de auspiciën van 

het Congres der Volkeren, doet dapper voort. 

 

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de 

Honger van 15 juni 2017, herinnerde ze eraan, 

dat voedselzekerheid tot de fundamentele 

rechten behoort. Niettemin kwelt gebrek aan 

voedsel zowat achthonderd miljoen mensen.  

In de Afrikaanse landen ten  zuiden van de 

Sahara komt zo’n twintig procent van de 

bevolking niet aan het nodige eten. Toch 

brengt de wereld voldoende voort om haar 

bewoners te voeden.  Hoe valt dit te verklaren?  

 

Hoe dit zij, WSH werkt voort aan bescheiden 

maar uiterst zinvolle projecten, vooral in 

Afrika, maar ook bijvoorbeeld in zogenaamd 

Latijns -Amerika.  

 

Het laatste door WSH gefinancierde project 

betreft het aanleggen van een schapenweide op 

initiatief van de Groupement des Vulgari-

sateurs Volontaires de Gomboro (Burkina 

Faso). WSH  droeg 1.534 euro  bij, de helft bij 

wijze van lening terugbetaalbaar in vier se-

mesters. 

 

Vraag nadere inlichtingen aan : 

 

Solidarité Mondiale contre la Faim 

« Les Nids » 

F-49.190 Saint-Aubin de Luigné 

info@globidar.org  

www.globidar.org  

 

Instituut voor mondialistische Studies  

De achtendertigste sessie van het Instituut voor 

mondialistische Studies (= Institut d’études 

mondialistes) vindt plaats van 22 tot 25 augus- 

tus in :  

 

Au Moulin de Bouckey, te Eben Emael 

 

Thema : Préparer les enfants d’aujourd’hui à 

l’existence en 2040 (Hoe de kinderen van 

heden voorbereiden op het leven in 2040 ?). 

 

Vraag nadere inlichtingen aan : AIGS/IEM, 

84, rue Saint-Lambert, 4040 Herstal, tel. 

04/264.89.04, iefc@aigs.be , www.universite-

ete-aigs.be  

 

Vijfde actieweek voor de totstandkoming 

van een wereldparlement 

Deze actieweek vindt plaats van 10 tot 20 

oktober en duurt dus dit keer iets langer dan 

een week).  Wij steunen dit streven ten volle. 

Vraag nadere inlichtingen op een van de 

vermelde adressen.  

mailto:registre@recim.org
mailto:daniel@recim.org
http://www.jeanverstraeten.be/
mailto:info@globidar.org
http://www.globidar.org/
mailto:iefc@aigs.be
http://www.universite-ete-aigs.be/
http://www.universite-ete-aigs.be/
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ENKELE FLITSEN (DOOR JV) 

 
Barrie Trower  

Dr. Barrie Trower, gedurende veertig jaar 

agent van militaire inlichtingendiensten, houdt 

niet op te wijzen op het gevaar van micro-

golven en eraan te herinneren dat men 

misdadige proefnemingen doet of misdadige 

repressiemaatregelen neemt met een groot 

geheel van stralingswapens. 

 

Tot de vele mogelijkheden van deze laatste 

behoort het zwaar beschadigen van demon-

stranten.  Dit geschiedde bijvoorbeeld begin 

jaren tachtig, toen tegenstandsters tegen kern-

wapens in Greenham Common vreedzaam 

protesteerden bij het Amerikaanse kamp 

aldaar. Men bestraalde de vrouwen, die er in 

tenten overnachtten, met golven die ook 

werden gemeten door Electronics For Peace.  

Zo gingen de dames zich uiterst onwel voelen 

en ontwikkelden ze allerlei symptomen. In 

later jaren stierf het overgrote deel van hen aan 

kwalijke gezwellen.  

 

Wat de vrouwen van Greenham Common 

overkwam, kan men wel geen alleenstaand feit 

noemen.  Trower wijst erop dat bestraling in de 

huidige wereld een doeltreffende manier vormt 

om activisten ziek, depressief en inert te 

maken.  Zij gaan dan niet meer betogen, maar 

blijven in bed liggen. 

 

De ex-agent herinnert er tevens aan, dat men 

door bewerkingen met stralingswapens schijn- 

bare toestanden kan teweegbrengen die door 

psychiaters als schizofrenie of psychose wor-

den gediagnosticeerd. Dit om de tuin leiden 

van zielendokters ligt juist in de bedoeling van 

de criminele experimentatoren. Sommige 

slachtoffers stopt men nadien als wrakken in 

psychiatrische inrichtingen, waar ze de -vaak 

korte- tijd van hun leven blijven vegeteren en 

verkommeren.  

 

Trower beweert eveneens met de grootste 

stelligheid dat de Britse regering bewust loog.  

Zij wilde niet discussiëren over stralingswa-

pens. Ze verkondigde dat microgolven niet 

schadelijk werken zolang ze geen verhitting 

teweegbrengen. 

 

In werkelijkheid kan men door middel van 

golven met veel lagere voltages mensen 

ontzettend folteren, manipuleren, lichamelijk 

en geestelijk verwoesten, eventueel vermoor- 

den. Trower herinnert er ook aan dat men, zo 

men dit wil, voortdurend in beeld kan brengen 

wat een mens doet : thuis, in bed, op de wc, op 

de badkamer.   

 

False flag operations  

Van Tyler Durden lazen we een artikel van 

negen pagina’s over “false flag operations” = 

operaties uitgevoerd onder een valse vlag. Hij 

herinnert eraan dat deze praktijken schering en 

inslag zijn waar het gaat om oorlog, wapen- 

wedloop, spionage en dies meer.  

 

Uit de voorbeelden die hij aanhaalt citeren we 

er enkele :  

 

1) Gorbatchev en Poetin gaven toe, dat Stalin 

de Wehrmacht ervan beschuldigde tweeëntwin- 

tigduizend Poolse officieren te hebben ver- 

moord, terwijl hij zelf de ontzettende slacht- 

partij had bevolen.  

 

2) Kroestchev erkende dat het Rode Leger het 

dorp Mainila had gebombardeerd.  De regering 

in Moscou, grote zwarigheid makend, be- 

schuldige Finland van dit feit.  Zo gaf ze zich 

een voorwendsel om dat land onder de voet te 

lopen.  

 

3) Op het proces van Neurenberg bekende een 

SS-officier, dat op bevel van de Gestapo, men 

eigen troepen aan een aanval onderwierp.  Dit 

feit schoof men dan in de schoenen van Polen, 

waarna men in dit land binnenviel. 

 

4) Ook te Neurenberg verklaarde Nazigeneraal 

Franz Halder dat Goering had toegelaten de 

Reichstag in vuur en vlam te steken.  Van deze 

wandaad kon men dan de communisten 

beschuldigen, met alle vreselijke gevolgen van 

dien voor deze laatsten… 

 

5) De CIA gaf toe in de jaren vijftig Iranese 

burgers te hebben misbruikt als terroristen.  

Men zond ze als zogenaamde communisten 

naar hun land van oorsprong, met de opdracht 

moord en verderf te zaaien.  

 

6) De politie van Québec erkende in 2017 dat  
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het met stenen smijtende schorremorrie tijdens 

een vredesbetoging in werkelijkheid politie- 

mannen waren.  

 

7) De NSA kon niet langer verheimelijken, dat  

zij in 1964, in de Golf van Tonkin, een pseudo-

Vietnamese aanval orkestreerde op een 

Amerikaans schip, waarna de Amerikaanse 

invasie in Indochina volgde. 

 

7) De Mossad zou in 1984 een radiozender in 

de residentie van Kadhafi hebben aangebracht 

met de bedoeling valse berichten uit te zenden, 

welke moesten doen geloven dat de genoemde 

dictator terroristen ondersteunde.  

 

8) In een publicatie uit 1994 van de Ameri- 

kaanse Special Forces beveelt men openlijk 

aan terroristen in te zetten en door middel van 

hun onder valse vlag begane aanslagen linkse 

regimes in Latijns-Amerika te destabiliseren.  

 

9) Een gewezen Italiaans minister, een rechter 

in dat land en een chef van de contraspionage 

aldaar maakten bekend dat de NAVO, met de 

hulp van het Pentagon en de CIA, een reeks 

aanslagen had gepleegd, in Italië vooral, maar 

tevens elders in Europa.  We citeren uit de lijst 

die de auteur vermeldt : 

 

- de ontvoering van en de moord op een 

Italiaanse eerste minister (1978) 

 

- de ontploffing in het station van Bologna, 

waarbij een tachtigtal mensen het leven 

verloren (1980)  

 

- de bomaanslagen van Peteano (datum niet 

vermeld) 

 

- schietpartijen in Brescia en een bomaanslag 

aldaar op een trein (datum niet vermeld) 

 

- bomaanslagen in Turkije, ook schietpartijen 

in Istanbul (1977) 

 

- de moordpartijen in 1983 gepleegd in België 

door de Bende van Nijvel  (De auteur meent te 

weten dat deze laatste eveneens in opdracht 

van de genoemde krachten handelden.)  

 

Wie dit alles van tafel veegt als zijnde com- 

plottheorieën loopt rond met moedwillige oog- 

of oorkleppen.   

 

“Klassische Mind Kontrol” 

In zijn boek “Versklavte Gehirne”, uitgegeven 

door Kopp Verlag, schrijft de psycholoog 

Heiner Gehring, die men ongeveer tien jaar 

geleden waarschijnlijk vermoordde, over 

klassische en fortgeschrittene Mind Kontrol. 

“Kontrol” met een K? Volgens de auteur 

ontwikkelde men deze technieken en techno- 

logïen, althans sinds de tijd na de tweede 

wereldoorlog, met behulp van Duitse, veelal 

criminele Nazi-wetenschappers.  In het kader 

van Operation Paperclip sluisde men die naar 

de Verenigde Staten. (Anderen werden door   

de Sovjet-Unie afgevoerd.) 

 

Een hele reeks projecten zette men op touw in 

‘t kader van de “klassische Mind Kontrol”, d.i. 

veelal de vroegere wijze om de gezondheid en 

de persoonlijkheid van mensen te ontredderen. 

Gehring vernoemt er vele.  We citeren er 

enkele :  

 

-Project BIG CITY 

Verantwoordelijk : CIA 

Doel : onderzoek naar de beïnvloeding van 

gedragingen door middel van het aanbrengen 

van gassen en drugs in metro’s, auto’s, 

openbare parken (sinds begin jaren vijftig)  

 

-Project ALTMORE STATE PRISON  

Verantwoordelijk : Law Enforcement Assistent 

Administration (sic) 

Doel : programmering van de psyche door 

middel van  psychochirurgie (zoals lobotomie) 

bij politiek actieve niet-blanken (sedert de 

jaren tachtig) 

 

-Project SPELL BINDER 

Verantwoordelijk : CIA 

Doel : programmering tot moord en verderf 

zaaiende daders d.m.v. hypnose (vanaf 1966) 

 

- Project MKULTRA subproject 3 

Verantwoordelijk : CIA 

Doel : uittesten van LSD in privéwoningen van 

niet-ingelichte burgers (vanaf 1954) 

 

-Project van de NSA 

Doel : massale proefnemingen met medica- 

menten door het aanbrengen ervan in de water- 

leidingen van openbare gebouwen (sinds ?)  

 

Fortgeschrittene Mind Kontrol  

Ook van gevorderde MK legt Gehring een lijst 

van projecten aan. We citeren er enkele :  
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-Project STYX 

Verantwoordelijk : US Army 

Doel : beschadiging van lichamelijke functies 

d.m.v. radio- en microgolven (sedert 1957) 

 

-Project ORION  

Verantwoordelijk : USAF 

Doel : beïnvloeding van personen die men als 

een mogelijk gevaar voor de nationale 

veiligheid beschouwt, door middel van VLE-, 

HF-, ELF- en UHF-golven (aanvang : 1958)  

 

-Project MK DELTA 

Verantwoordelijk : CIA  

Doel: manipulatie van de standpunten en de 

gedragingen van grotere bevolkingsgroepen, 

met dezelfde middelen als bovengenoemde 

(begin : 1960) 

 

-Project PANDORA 

Verantwoordelijk : CIA 

Doel : onderzoek naar de werking van 

microgolven op het zenuwstelsel en het 

afweersysteem (van 1963 tot 1966)  

 

-Project PHOENIX II 

Verantwoordelijk : USAF en NSA 

Doel : beïnvloeding van bevolkingsgroepen 

door radargolven, microgolven, ultrakorte 

golven 

(Phoenix II voerde men uit op de beruchte 

luchtmachtbasis van Montauk.)  

 

-Project RF MEDIA 

Verantwoordelijk : CIA  

Doel : ook manipulatie van bevolkingsgroe- 

pen, maar door middel van onderbewuste 

bevelen overgebracht door  radio- en televi- 

siegolven 

 

-Project CLEAN SWEEP 

Verantwoordelijk : CIA, NSA en ONR 

Doel : emotionele manipulatie van massa’s 

d.m.v. alfa- tot deltagolven 

 

N.B. Bronnen die officiële documenten daar- 

omtrent vernoemen : Scheflin & Opton (1978), 

Cannon (1993), Martin & Caul (1995), John 

StClair Akwei (1996), Patton (1996), Victorian 

(1996), Lammer & Lammer (1977).  

 

*** 

We zien ons geconfronteerd met een hel van 

wapen- en spionagewedlopen, ook met wedlo- 

pen in het uitvinden van folter- en hersenspoe- 

lingsmethoden of van manieren om mensen 

heimelijk te vermoorden. Als wereldfederalist 

kunnen we hier slechts herhalen dat men al die 

ontzettend misdadige feiten zou kunnen 

indammen indien er een reële mondiale 

rechtsorde bestond. Nu gaat het immers van : 

“De Russen doen het ook”, of : “De Chinezen 

doen het ook”.  En zo komt er geen eind aan 

het om ter meest vertrappelen van de 

grondrechten. 

 

Vingerafdrukken 

Minister Jambon wil een databank met de vin-

gerafdrukken van al wie in dit land woont.  Het 

naïeve cliché dat hij daarbij laat horen, luidt : 

“Wie niets te verbergen heeft, hoeft niets te 

vrezen.” Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhou-

den, dat wie niets verbergt voor Hitler, Stalin, 

Mao, de CIA, de NSA, de KGB en ook bv. 

voor de doodseskaders die in een veelheid van 

landen bestaan (en waarvan wij weten dat ze, 

mutatis mutandis, ook in formele democratieën  

voorkomen) zich gerust mag voelen! De 

minster vergeet dat in veel gevallen de heersers 

willekeurig bepalen wie aan repressie ten prooi 

dient te vallen. En ook wie niets verkeerds 

deed, ja juist vanuit een gerechtigheidsidee van 

zich liet horen, zag zich doorheen de tijden 

getroffen door vormen van onderdrukking, 

door arrestaties, folteringen, moord of 

massamoord.  

 

Jambon behoort ook tot diegenen die de vraag 

uit de weg gaan welke krachten zoal achter al 

de verschrikkelijke terreuraanslagen steken.  

Nu, we weten het zelf evenmin goed, maar de 

vraag dient toch gesteld. 

 

FINANCIES 

Onze heel bescheiden financies raken nauwe-

lijks nog echt uit het rood, ofschoon we, 

behalve voor de verzending van Overleven 

door Wereldrecht, haast niets in rekening 

brengen. Help ons door een bijdrage te storten 

op rekening BE40.0001.1499.0163 van het 

Register van Wereldburgers (RW). 

 

Onze zeer oprechte dank 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. 

______________________________________ 


