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Redactioneel
Dit nummer staat geheel in het teken
van
de
Klimaatconferentie
in
Kopenhagen en Geweldloosheid als
leidend
principe
voor
duurzame
staatkundige ontwikkeling.
De wereldmars voor vrede, 2 okt 2009 –
2 jan 2010 loopt hier als een rode draad
doorheen.
De beperking van dit nummer tot 8
paginas was lastig, maar ik hoop toch
met de inhoud over Kopenhagen de
essentie te hebben weergegeven en

tegelijk een aanzet te geven voor een
technologische
ombouw
en
ontwikkelingsstraject waarbij uiteindelijk
niemand meer fossiele brandstoffen
nodig heeft. Gewoon omdat we iets
beters hebben. Uiteindelijk eindigde het
stenen tijdperk ook niet vanwege een
gebrek aan stenen.
In het winternummer van Één Wereld
zullen we de problematiek van het
Klimaat afronden en de vraag
aansnijden hoe we verder gaan met de

WFBN, of en hoe we de jeugd kunnen
inspireren en wat de beste strategie is
om de doelen van de WFBN te
realiseren.
Kopij hiervoor is welkom en kan
aangeleverd worden tot 12 december
2009.
Leonard, november 2009

De zak van Sinterklaas in de 21e eeuw
Sinterklaas is al eeuwen onze grote
kindervriend. Hij was een bisschop in
Myra, de stad Demre in het huidige
Turkije.
Hij
is
bovendien
de
beschermheilige van zowel Amsterdam
als Moskou en de belangrijkste heilige
van de Russisch Orthodoxe kerk.

In tegenstelling tot Santa Claus die altijd
van de Noordpool komt, komt
Sinterklaas
uit
het
Uitspansel,
waarnaartoe hij bij zijn dood op 6
december omstreeks het jaar 345 is
e
opgestegen. Dit “uitspansel” is in de 19
eeuw tot Spanje verbasterd. En
natuurlijk kwam hij toen met het
modernste vaartuig dat men toen
kende, maar dat thans het zwaarst
vervuilende vervoermiddel is: de
stoomboot.
Ik ben benieuwd hoe de mythe van
Sinterklaas zich gaat ontwikkelen. Zal
hij binnenkort met een helikopter uit het
uitspansel komen? Of met een UFO?

Sint Nicolaas in Demre
Hij heeft zelfs het aanschijn gegeven
aan Santa Claus in Noordamerika toen
de hollanders 400 jaar geleden op 11
september voet aan wal zetten op
Manhattan!

Vast staat volgens mij, dat de wereld
schoon
genoeg
heeft
van
de
sinterklaasspelletjes die overheden
uithalen om de banken en de
multinationals te overladen met geld en
andere voordelen terwijl de rest van de
mensheid zich de pleuris werkt om alle
rentelasten op te brengen. Die vorm van
slavernij moet beeindigd worden
Er is veel voor te zeggen, de mythische
figuur van Sinterklaas ook te gaan
globaliseren. Bijvoorbeeld door hem te
vragen als een schutspatroon op te
treden voor een basisinkomen voor
meer dan 6 miljard mensen, te
financieren uit de rente die overheden
op staatsleningen aan Centrale Banken
moeten betalen.

Het mededogen vanwaaruit hij destijds
leefde in de toen nog ongedeelde kerk
is nog steeds een lichtend voorbeeld
voor miljoenen mensen op het
noordelijk halfrond.
Wie heeft zin dit soort gedachten samen
met diverse deskundigen en natuurlijk
ook wat sinterklaasverenigingen en
cabaretiers uit te werken?
Misschien ook een mooie taak voor exminister Zalm wanneer zijn taak bij
ABN-AMRO al dan niet voortijdig ten
einde loopt?
Leonard

De kerstman in Demre, “Noel Baba”
[De
webversie
sinterklaaslinks]

heeft

mooie

bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas en www.henk-reints.nl/saskia/sint/index.htm , een hele leuke voordracht van
een 11 jarig meisje in 2001 over “Het echte verhaal van Sinterklaas”.
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CO2penhagen: All you need is love and understanding
Aldus de Beatles – en met hun platen
bleken zij de Sovjetunie van binnenuit
te
hebben
“opgeblazen”
(zie
www.beatlesfanclub.nl
).
Geheel
geweldloos dus.
Hoe passen deze twee begrippen nu op
de Klimaattop in Kopenhagen?
Het
“understanding”
heet
daar
“voortschrijdend inzicht” .
En “love” is de hele setting. Minstens 65
staatshoofden
komen
naar
Kopenhagen. Het is in diplomatieke
termen een “Cheff Sache” geworden.
Dit betekent, dat er verregaande
intentie verklaringen afgegeven kunnen
worden, en ook dat er gezien de
urgentie van de problematiek harde
vervolg afspraken gemaakt kunnen
worden.

Compassie

De wereldmars in 1 minuut stilte bij de
Vredesvlam bij het Vredespaleis.
Compassie is de term die het beste
weergeeft wat de kern is van “Love”
waar de Beatles over zongen. Het is
voor mijn gevoel ook de kern van het
begrip Geweldloosheid zoals Gandhi
dat in de praktijk bracht. Maar Gandhi
begon altijd met stilte en meditatie.
Daarom vond ik de foto van 1 minuut
stile bij de Vredesvlam een van de
mooiste fotos die de kern van de
Wereldmars symboliseerde toen die op
1,2 en 3 november in Nederland was.

Daarna werd de mars in de Argentijnse
Ambassade
ontvangen.
De
ambassadeur las toen een boodschap
van de President van Argentinie voor.
In de aanloop naar Kopenhagen was de
viering van de val van de Muur een van
de ontroerendste gebeurtenis van
november. “Wij zijn het volk” riepen de
oostduitsers. En het Oostduitse Stasi
regiem was nergens meer. De muur
viel, en werd afgebroken.
Tijdens deze viering in Berlijn waren
ook alle Nobelprijswinnaars voor de
Vrede in Berlijn op hun jaarlijkse
meeting. Zij ontvingen daar de
afgevaardigden van de Wereldmars.
Het is goed te bedenken, dat deze
Nobelprijswinnaars de aanzet gegeven
hebben tot een strategie om aan het
einde van het Decennium voor Vrede
en Geweldloosheid 2001-2010 tevens
een einde te maken aan alle oorlogen
en geweld. En ondanks het feit dat een
belangrijke persverklaring op 11
september 2001 werd afgelast vanwege
andere gebeurtenissen, is het bepaald
niet onmogelijk dat deze doelstelling in
2010 toch nog bereikt kan worden, zij
het op een heel andere manier.
De krachten van mededogen zijn zich
nu aan het verenigen. Karen Armstrong
heeft de aanzet gegeven gegeven voor
een “Charter for Compassion” ( zie
www.charterforcompassion.org ) Dit is
op donderdag 12 november in vele
landen gelanceerd. In Nederland in
Amsterdam en Leiden. Wijffels en
Cohen waren in Amsterdam aanwezig,
en Rabbijn Soetendorp zowel in
Amsterdam als in Leiden. Samen met
Tariq Ramadan heeft hij in de redactie
gezeten die het Handvest haar
uiteindelijke, verrassend beknopte vorm
gaf.
Het is een document geworden dat
a.h.w. de kracht heeft om zowel de
Universele verklaring van de Rechten
van de Mens als ook het Handvest van
de Aarde in de praktijk te brengen.

Voortschrijdend inzicht
Voortschrijdende inzichten zijn dusdanig
alarmerend
dat
toonaangevende
wetenschappers vinden dat er nu al te
veel CO2 in de lucht zit, en dat 350
ppmv de veilige bovengrens is. Zie
hiervoor
www.350.org
en
www.copenhagendiagnosis.org.

Zie www.350.org
Een ander betekent, dat alle getallen
die je leest over 20 tot 40 % reduktie,
vanuit
wetenschappelijk
oogpunt
herzien
moeten
worden.
Prof.
Schelnhuber van het Potsdam Instituut
ijvert voor 100 % reduktie in 2020.

Slot
Als de hele wereld vanaf nu in en
rondom Kopenhagen gaat roepen “Wij
zijn de mensheid” zullen dan alle
wereldproblemen in een grandioze
mondiale samenwerking aangepakt én
opgelost kunnen worden? Biologisch en
technologisch kan het! Nu nog de
vastberadenheid het uit te voeren!
Meer daarover in het volgende nummer
van Een Wereld.
Leonard

Websites over Kopenhagen: Beat the heat now op 12 dec. !
www.cop15.dk is de officiele website
van
de
klimaatconferentie
in
Kopenhagen. Hier kun je o.a. lezen, dat
Kroonprins Frederik van Denemarken
beschermheer is van het Climate
Consortium Denmark. Idee voor onze
Prins Alexander?
Alle dokumenten van het IPCC kun je
vinden op www.ipcc.ch . Internationale
organisaties die erg aan de weg
timmeren
zijn
Greenpeace
(www.greenpeace.org)
en
het
Wereldnatuurfonds ( www.panda.org )
Deze is engelstalig en geeft een mooi

overzicht van alle “tipping points”,
onomkeerbare kantelpunten in het
klimaat. www.wnf.nl is van de
Nederlandse afdeling.
De
nederlandstalige
website
www.europa-nu.nl geeft uitstekende info
over wat Europa doet met Kopenhagen.
Wel eerst <hot items> aanklikken en
dan
klimaat
selekteren.
Onder
klimaatwetenschappers begint zich een
consensus af te tekenen, dat het CO2
gehalte nu al te hoog is, en terug moet
naar 350 ppm. www.350.org legt dit
allemaal uit, en geeft een overzicht van
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meer dan 5200 akties die op 24 oktober
in meer 181 landen gevoerd zijn.
Vervolg op 12 december. Zie ook
www.klimaatmarsen.nl
voor
maandelijkse akties in Nederland.
Een goede Nederlandstalige website
over
de
klimaatconferentie
is
www.hier.nu
En tenslotte: kom ook naar de jaarbeurs
op 12 december en koop een kaartje op
www.beattheheatnow.nl
Leonard
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De effectiviteit van geweldloze bewegingen
Henk bij de Weg
Buiten de niet zo grote groep van
voorstanders van het gebruik van
geweldloze methoden tegen politieke
onderdrukking gaan veel mensen ervan
uit dat geweldloos verzet in wezen een
krachteloos middel is en dat als het er
werkelijk op aan komt alleen geweld, of
anders politieke en economische druk
van buiten zoals boycots, in staat is een
autocratisch of totalitair regime te
breken.
Dit is zo ondanks de successen waarop
geweldloze bewegingen de laatste 100
jaar kunnen bogen. Vooral politici
hechten weinig geloof aan de
mogelijkheid
van
democratische
veranderingen
met
geweldloze
middelen. Zo zagen we in 1999 dat de
NAVO de voorkeur gaf aan een open
oorlog
tegen
Servië,
inclusief
bombardementen op onder meer
Belgrado, boven steun aan de
geweldloze verzetsbeweging Otpor.
Maar is geweldloos verzet werkelijk zo
ineffectief? Want het was wel het
geweldloze verzet geleid door Otpor dat
Milošević ten val bracht. En zien we de
laatste jaren niet zelfs een toename van
het aantal succesvolle geweldloze
verzetsbewegingen ten koste van
bewegingen die geweld gebruiken? Dit
roept de vraag op of geweldloos verzet
wel zo krachteloos is als veelal
verondersteld wordt, zeker als men het
vergelijkt met het alternatief: gebruik
van geweld.

Geweld is kostbaar
Voor de toename van het geweldloze
verzet zijn een aantal redenen. Prof.
Zunes, hoogleraar aan de Universiteit
van San Fransisco, noemt er drie. Eén
is dat de grote mogendheden, maar ook
de
regimes
zelf
waartegen
gewelddadige verzetsbewegingen zich
richten, steeds meer geïnvesteerd
hebben in middelen om ze te
onderdrukken. Het gevolg hiervan is
geweest dat veel van dergelijke
bewegingen verslagen zijn. In die
gevallen waarin ze uiteindelijk wel
gewonnen hebben zijn (zoals in
Vietnam) zijn de materiële kosten en de
kosten aan levens en vernietiging van
de sociale structuur zeer hoog geweest
voor de overwinnaar. Dit heeft het besef
doen groeien dat wat met gewapend
verzet bereikt kan worden de kosten
niet waard zijn. Een andere reden die
door Zunes genoemd wordt is het
groeiende besef dat de meeste
gewapende bewegingen tegen een

dictatuur na de machtsovername niet in
staat zijn geweest om pluralistische,
democratische
en
onafhankelijke
politieke structuren tot stand te brengen
die tot sociale en economische
ontwikkeling leiden. Dit was veelal juist
een
gevolg
daarvan
dat
de
machtsovername in eerste instantie een
militaire overname is geweest.

Geweldloosheid is effectiever
dan geweld
De laatste reden die Zunes noemt
waarom verzetsbewegingen steeds
meer van geweld afzien is hier echter
het meest interessant. Steeds meer
wordt
namelijk
ingezien
dat
verzetsmethoden
waarbij
wordt
afgezien van geweld effectiever zijn. Dit
inzicht berust op verschillende gronden.
Gewapend verzet geeft een regering
een rechtvaardiging voor repressie
terwijl repressie tegen ongewapende
verzetsbewegingen de sympathie voor
dit verzet juist doet groeien, het zgn.
backfire-effect. Dit effect kan vooral
sterk zijn, als er zeer bruut tegen
geweldloze
actievoerders
wordt
opgetreden. Dit maakt dat regeringen
minder geneigd zijn met geweld tegen
geweldloze bewegingen op te treden.
Gebruiken sociale bewegingen wel
geweld, dan vindt juist het omgekeerde
plaats en zijn meer mensen geneigd de
regering te steunen, terwijl de beweging
die geweld gebruikt aan steun verliest.
Een andere praktische grond waarom
verzetsbewegingen
geen
geweld
gebruiken
is
dat
ongewapende
verzetsbewegingen aanzienlijk meer
deelnemers trekken. En tenslotte biedt
ongewapend verzet de mogelijkheid om
alternatieve instellingen op te richten
die
de
bestaande
instellingen
ondermijnen en de basis vormen voor
een
nieuwe
onafhankelijke
en
democratische orde. Hierbij valt te
denken
aan
scholen,
medische
klinieken, landbouw, bestuur e.d.

Dictaturen blijken gevoelig voor
geweldloos verzet
Vooral deze effectiviteitsreden is zoals
gezegd
interessant,
want
dat
geweldloze bewegingen effectiever zijn
dan die welke van geweld gebruik
maken sluit aan bij de mening die
heerst in kringen van voorstanders van
een geweldloze aanpak. Het is echter
strijdig met “de gangbare opvatting dat
gewelddadig
verzet
tegen
een
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conventioneel superieure tegenstander
de
effectiefste
manier
voor
verzetsgroepen is om hun politieke
doeleinden te bereiken”, zoals de
onderzoekers Stephan en Chenoweth
het formuleren. Om hierover uitsluitsel
te geven hebben beide onderzoekers
voor de periode 1900-2006 een groot
aantal verzetscampagnes bestudeerd.
Hun bevindingen laten niets aan
duidelijkheid over. Ze laten namelijk
zien dat geweldloze campagnes op een
succespercentage van maar liefst 53
kunnen
bogen
tegenover
26%
succesgevallen voor gewelddadige
verzetscampagnes. Het gaat hier te ver
om op hun precieze resultaten en
analyses in te gaan, maar repressieve
regimes blijken, zoals hun onderzoek
laat zien, aanzienlijk vaker bereid
concessies te doen aan geweldloze
bewegingen dan aan gewelddadige
bewegingen en leden van groeperingen
die in principe het zittende regime
steunen, zoals het leger, zijn vaker
bereid de overstap te maken naar een
geweldloze oppositie dan naar een
oppositie die van geweld gebruik maakt.
Wat wel opvalt, is dat hun resultaten
tonen dat buitenlandse steun voor een
geweldloze beweging eigenlijk niet
bijdraagt aan het succes ervan.

Geweldloos verzet leidt tot meer
democratie
Recentelijk is ook door Karatnycky en
Ackerman
empirisch onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van
geweldloze verzetsbewegingen. Zij
hebben echter een veel kortere periode
bestudeerd hebben dan Stephan en
Chenoweth, namelijk vanaf omstreeks
1970, maar de centrale tendens van
hun studie is gelijk. “Bewegingen van
‘volksmacht’ zijn van belang,
Omdat geweldloze burgerkrachten een
belangrijk drukmiddel vormen voor een
beslissende
verandering
bij
de
overgang van het ene naar het andere
regime”, aldus de onderzoekers. Net
als
Stephan
en
Chenoweth
ondersteunen Karatnycky en Ackerman
hun
resultaten
met
statistische
gegevens. In maar liefst 70% van de
gevallen die ze bestudeerden was het
burgerlijke verzet, zoals ze de
geweldloze bewegingen noemen, een
sleutelfactor voor de overgang naar een
democratischer samenleving in de
betreffende repressieve staten. Daarbij
bleken bewegingen van onderaf veel
effectiever
en
ook
vergaander
resultaten, zoals meer vrijheid, tot stand
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te brengen dan van boven ingezette
veranderingen en ook hebben deze
betere vooruitzichten. En niet alleen
hebben geweldloze bewegingen meer
kans op succes. Gemeten op een 7punts schaal brengen ze ook een
grotere verschuiving in de richting van
meer
vrijheid
tot
stand
dan
gewelddadige bewegingen. Verder
brengt de aanwezigheid van geweldloze
bewegingen ook mee dat mensen die in
principe bereid zijn geweld te gebruiken
minder snel daartoe overgaan.

Verdere studie is nodig
Dit is slechts een deel van de
resultaten, die alle berusten op
analyses van statistisch materiaal. Wel
gaat het om eerste analyses, want er
bestaan nauwelijks studies naar de
effectiviteit van geweldloze bewegingen
die deze vergelijken met bewegingen
die in meerdere of mindere gewelddadig
zijn. Genoemde studies suggereren
echter duidelijk dat niet alleen de keuze
voor geweldloze middelen tegen
repressie van fundamenteel belang is
voor de effectieve bestrijding ervan,
maar ook dat het gebruik van
geweldloze
middelen
tot
meer
democratie en meer vrijheid leidt dan
het
gebruik
van
gewelddadige
middelen. Over het verschil in kosten is
dan nog niet eens gesproken, die in
termen van economische en sociale

schade bij de inzet van geweldloze
middelen aanzienlijk geringer zijn.

Gevolgen voor de internationale
politiek
Deze resultaten zijn bepaald hoopvol.
Het lijkt erop dat het letterlijk waar is wat
De bekende christen socialist en
antimilitarist Bart de Ligt eens zei,
namelijk “Hoe meer geweld hoe minder
revolutie”, als men “revolutie” hier dan
opvat als democratisering en vrijheid. Of
eigenlijk is het zo dat de gegevens laten
zien: “Hoe meer geweldloosheid hoe
meer revolutie”. Zo bekeken doet zich
de vraag voor waarom dergelijke
bewegingen niet meer steun krijgen van
de westerse regeringen, die immers in
hun
buitenlandse
politiek
de
verdediging en bevordering van vrijheid
en democratie in hun vaandel hebben
staan. Zoals Karatnycky en Ackerman
het zeggen: “Gegeven de betekenis van
de burgerlijke factor in tientallen
overgangen
van
dictatuur
naar
democratie is het verrassend hoe klein
het deel is van de internationale
donorhulp dat aan deze sector wordt
besteed”. Nu is het weliswaar zo dat
dergelijke hulp, zoals Stephan en
Chenoweth hebben gevonden, niet
eens zoveel uitmaakt, maar dat wil niet
zeggen dat meer bijstand toch niet op
een of andere manier welkom is, al dan
niet op indirecte manier gegeven, zoals
via nationale of internationale non-

gouvernementele
organisaties.
Te
denken valt hier enerzijds aan steun
voor de aanschaf van materiaal en het
dekken van lopende kosten, anderzijds
aan het organiseren en financieren van
opleidingen in geweldloos verzet, zoals
die bijvoorbeeld door het Albert Einstein
Instituut van Gene Sharp georganiseerd
worden. Karatnycky en Ackerman
stellen
terecht
dat
de
onderzoeksresultaten
duidelijke
beleidsconsequenties moeten hebben.
De val van een repressief regime leidt
niet automatisch tot vrijheid en meer
democratie op de lange termijn. Om de
kans hierop te vergroten is het nodig
dat de juiste mensen in het land zelf
voor de nodige veranderingen zorgen
en dat ze ook weten hoe ze dat moeten
doen. De genoemde studies geven
hiervoor een aantal aanwijzingen: de
strijd tegen repressie moet geweldloos
gebeuren en van onderop, waarbij dan
de zogeheten burgerlijke samenleving,
de zelforganisatie van de mensen,
bevorderd moet worden.

Relevante websites:
Albert Einstein Instituut::
http://www.aeinstein.org/
Geweldloze Kracht:
http://www.geweldloosactief.nl/
Website van Henk bij de Weg:
www.bijdeweg.nl/
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In Memoriam Evert Huisman
Wim Robben
Op 8 oktober j.l. overleed Evert
Huisman in Zwolle op 86-jarige leeftijd.
Opgroeiend
in
het
Zeeuwse
Schoondijke en geografie studerend
aan de Universiteit van Utrecht, waar hij
zijn vrouw Wil leerde kennen, werkte hij
van 1950 tot voorjaar 1953 bij de PPD
(Provinciale Planologische Dienst) in
Haarlem, en daarna bij de PPD van
Overijssel. Het jonge gezin Huisman,
met inmiddels zoon Gerritjan, ging in
Zwolle wonen waar hun zoon Ruurd
geboren werd. Gebruikmakend van een
VUT-regeling stopte hij in 1984 bij de

PPD. In 2005 overleed zijn dierbare
levenspartner Wil.
Het blad Militia Christi, van Kerk en
Vrede, dat hij in 1950 onder ogen
kreeg, wekte zijn belangstelling voor
conflicthantering, en tot begin jaren
zestig was hij actief in de Studiegroep
van deze organisatie. Maar hij wilde
meer dan ‘studeren en artikelen
schrijven’ en in november 1962 nam hij
het initiatief tot de oprichting van het
‘Centrum voor Studie, Vorming en
Training in Geweldloze Weerbaarheid’,
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dat in 1966 een Stichting werd. In 1976
was hij mede-initiatiefnemer van de
Stichting
Voorlichting
Actieve
Geweldloosheid
(SVAG).
Beide
organisaties gingen in 1991 samen in
de
Stichting
voor
Actieve
Geweldloosheid, waarvan hij tot 2000
voorzitter was en daarna tot zijn
overlijden secretaris.
Daarnaast was hij bij vele andere
initiatieven op het terrein van het
vredesstreven betrokken, waaronder
Kerk en Vrede, Netwerk Sociale

Één Wereld - Jaargang 34 – Herfst 2009
Verdediging,
WereldFederalisten
Beweging,
Peace
Brigades
International,
Burgervredesteams
Nederland en Platform Vredescultuur.
Naast vele artikelen en enkele
publicaties onderbouwde hij in ‘Van
Geweld
Bevrijd;
overleven
door
democratisering en ontwapening’ (527
blz.; 1987) en ‘Naar een cultuur van
Vrede en Geweldloosheid; conflicten
geweldloos oplossen’ (494 blz; 2003)
zijn visie.

Evert was een markante persoon met
een
vaste
overtuiging
en
een
levensinstelling die zich kenmerkte door
eerlijkheid, eenvoud en een sterke
verbondenheid met zijn gezin en naaste
familie. Gedurende 40 jaar werkte ik
met hem samen, met op de achtergrond
altijd de grote betrokkenheid en
genegenheid van Wil. Met Evert deel ik
de overtuiging dat geweldloze kracht de
basis van het leven en het samenleven
zou dienen te zijn. De autobiografie die

hij, op zeer persoonlijke wijze, voor
familie en geestverwanten begin 2009
publiceerde, eindigt met een gedicht
van Paul van Vliet, waarvan de
beginregels zijn: “Als wij niet meer
geloven dat het kan, wie dan wel?”
Bijna 60 jaar heeft hij zich hier met hart
en ziel voor ingezet.
(Zie ook: www.geweldlozekracht.nl )

Electrificeer ons wagenpark opdat het schoon en zuinig wordt!
Ons nederlandse wagenpark van
ongeveer 7 miljoen wagens met een
gemiddelde levensduur van 8 jaar heeft
twee totaal verschillende problemen: de
fileproblematiek en de klimaat +
miljeuproblematiek. Slechts 5% is
schoon en zuinig.
Dit verander je niet met een kilometer
heffing, maar wel met een nationale
ombouwoperatie die alle wagens
binnen 7 jaar schoon en zuinig maakt.
Het had eigenlijk al tientallen jaren
geleden aangepakt kunnen worden.
Prof. Jo Hermans schrijft in zijn boek
Energie Survival Gids, dat het huidige
wagenpark met gemak 1 op 30 kan
rijden. En Shell heeft volgens een
Tegenlicht documentaire in 1973 een
Opel uit 1959 omgebouwd tot een
wagen die bij 50 km.uur 1 op 160 reed!
De technologie voor een drastische
bezuiniging op benzineverbruik bestaat
dus al lang. Waarom is die nooit op
grote
schaal
toegepast?
Hoogstwaarschijnlijk
uit
verkeerd
begrepen eigenbelang. Zuinige autos
zijn immers geen goede bronnen van
inkomsten voor oliemaatschappijen!
Een en ander ruikt naar kartelafspraken
die eigenlijk al lang verboden hadden
moeten
zijn
en
die
nu
overheidsingrijpen rechtvaardigen.
Daarom nu een schets van maatregelen
om ons hele wagenpark van 7 miljoen
autos met 28 miljoen wielen op de kortst
mogelijke termijn om te bouwen.
Ombouw van een auto kost namelijk
minder energie dan een nieuwe auto
maken en de oude verschroten.
Welke stappen zijn nodig? In feite
slechts 2 hoofdproblemen: A. maak de
motor schoner en efficienter. B.
terugwinning van remenergie. De
terugwinning van remenergie is alleen
goed mogelijk met niet-mechanische
aandrijving: hydraulisch, electrisch of
met perslucht. De eerste twee
maatregelen zijn simpel, en uitsluitend
gericht op verbetering van de efficientie.
1. Andere en betere bougie.
De huidige bougies hebben een
haakvormige electrode, die het vonkje
eigenlijk afschermt van een groot deel

van de cilinder. Als je de beide
electroden als twee sprietjes vormgeeft,
dan is de vonk ineens in de hele cilinder
zichtbaar, en kan de ontsteking sneller
plaats vinden.

werkpunt afgesteld kunnen worden en
alleen daardoor al schoner en zuiniger
lopen. Extra energie voor variabiliteit in
het rijgedrag zal door de accu geleverd
worden. De accu hoeft niet groot te zijn,
maar wel voldoende groot om alle
remenergie op te slorpen en een
veiligheidsmarge om altijd snel in te
kunnen halen. Iets als tien minuten
rijden.

Het patent hierop lijkt al minstens 10
jaar in de kast te liggen. De
uitvoerbaarheid is zeer simpel: gewoon
andere
bougies
met
dezelfde
schroefdraad in het cilinderblok zetten.

4. Andere motor:
We hebben nu al een systeem dat goed
werkt, maar hoe lichter de wagen is,
des te beter kun je optrekken. Een
motor, die alleen maar electriciteit hoeft
te produceren heeft namelijk geen
ronddraaiende delen nodig. Een heen
en weergaande beweging is voldoende
om met een magneet in een spoel
stroom op te wekken. Door eliminatie
van de krukas is dus een grote gewichts
en ruimtebesparing te bereiken. De
motor kan zeer plat worden uitgevoerd,
en bestaan uit een groot aantal cilinders
die alleen maar electriciteit produceren
in een heen en weergaande beweging
en die al naar behoefte aan en uit
geschakeld kunnen worden.
We kunnen ook denken aan hele
andere motortypes: bv. de quasiturbine
en de stirlingmotor.

2. Andere carburateur:
De huidige carburateurs brengen de
benzine als fijn verstoven druppeltjes in
de cilinder. Dat brandt dus moeilijker
dan wanneer de benzine gasvorming er
in komt. Gezien de grote hoeveelheid
slagen
per
seconde,
is
elke
snelheidswinst bij de verbranding
cruciaal. Ook Shell heeft er destijds
ervoor gezorgd, dat de benzine als
damp in de cilinder kwam. Hier is alleen
voor nodig, dat je de warmte van de
uitlaat gebruikt voor opwarming van de
benzine. Je kunt zelfs verder gaan, en
wat water toevoegen. Daardoor ontstaat
een
drukverhogend
effekt.
Testmodellen geven een enorme
verhoging van het rendement tot een
faktor 6. Ik denk dus, dat we alleen al
hierdoor 1 op 30 km met gemak kunnen
bereiken. Het is duidelijk, dat deze
ombouw wat lastiger is dan het simpele
vervangen van de bougie. Per
motortype zal een aparte ombouwset
ontworpen moeten worden. Mooie klus
voor alle technische scholen in
Nederland?
3. Electrische aandrijving
Electromotoren in de wielen. Koppeling,
versnellingsbak
en
differentieel
weghalen en vervangen door een
dynamo aan de motor en wat
electronische regelapparatuur + accu’s.
Hierdoor zal ineens alle remenergie
weer teruggewonnen kunnen worden.
De motor zal altijd op het optimale
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Het voordeel van dit stappenplan is, dat
het geheel binnen de infrastructuur aan
benzinestations werkt, en geen onnodig
groot beslag hoeft te leggen op accu’s
en het lichtnet. Het is als aktieplan
direkt uit te voeren, en in de tussentijd
kan het electriciteitsnet aangepast
worden om in de toekomst de
oplaadbare electrische auto van energie
te voorzien. Het grote voordeel is ook,
dat op deze wijze het hele wagenpark
omgebouwd kan worden met heel veel
mogelijkheden van standaardisatie en
werkgelegenheid in lokale produktie en
ombouw.
Zou dit binnen 7 jaar kunnen lukken
voor het hele nederlandse wagenpark?
Het voordeel is ook, dat na die 7 jaar de
infrastruktuur voor volledige eliminatie
van fossiele brandstoffen in het verkeer
wel gerealiseerd kan zijn.
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Nederland kan in deze transformatie
van ons wagenpark een voortrekkersrol

vervullen.
Leonard

Zie ook www.opel-p1.nl/custom/testcar/Shell%20Opel.htm voor die superzuinige opel
Voor carburateur ombouw met GEET processor: www.groundcrew.nl/ en dan doorklikken naar <energie>

VERKLARING van de Voorzitter
Beste collega’s, leden van de WFBN,
Na ampele overwegingen en met veel
pijn in het hart moet ik jullie meedelen,
dat ik in het voorjaar van 2010 niet meer
beschikbaar
ben
voor
een
bestuursfunctie. Ik blijf uiteraard wel lid
van de werkgroep WereldRechtsOrde.
Het voorzitterschap heeft veel voor mij
betekend en de betekenis ervan is
alleen
maar
toe-genomen.
De
belangstelling ervoor: idem dito. En ik
denk wel dat het zo zou kunnen blijven.
Ik neem er afstand van in volle

tevredenheid over het vertrouwen dat u
in mij hebt gesteld.
Echter, er zijn meer belangrijke dingen
op de wereld en mijn beroepsvereniging
gaat steeds meer tijd van mij vergen. Ik
wil ook uitdrukkelijk de mogelijkheid
openhouden
om
daarin
een
bestuursfunctie te aanvaarden. Er wordt
momenteel een beroep op mij gedaan.
Daarnaast wil ik wat meer vaart zetten
achter mijn academische studie, nu die
halverwege is gevorderd. Ook dát gaat
dus meer energie en tijd kosten.

Ik sluit niet uit dat ik over enige jaren mij
weer
kandidaat
stel
voor
een
bestuursfunctie binnen de WFBN. Het is
daarin goed toeven! En ik roep u, leden,
op om u - als het mogelijk is - kandidaat
te stellen. Wacht niet tot je gevraagd
wordt: je moet er zelf helemaal achter
staan. Je zult er geen spijt van krijgen:
het is prachtig werk!
Met federale groet,
Frans Vermeulen,
uw dankbare voorzitter

Reizen die je bij blijven.
De groepsreizen van Wederzijds met
vijf tot acht deelnemers gaan door
landen als Brazilië, India, Indonesië en
Tanzania. Ze laten je kennis maken met
de cultuur en de natuur van die landen,
maar bezoeken ook de activiteiten van
groepen armen die zich inspannen om
hun situatie te verbeteren. Daarbij
kunnen ook groepen zijn waarin
plaatselijke wereldfederalisten actief
zijn. Een eerste contact is al gelegd met
zo’n wereldfederalist in Chennai, India.
Wederzijds tracht in contact te blijven
met de bezochte groepen om op de
hoogte te blijven van de verdere

ontwikkelingen
daar.
Over
die
correspondentie bericht zij in een
viermaal
per
jaar
verschijnend
Contactblad.
Maar
vooral
de
persoonlijke ontmoetingen met groepen
die
ondanks
veel
moeilijkheden
doorzetten en de moed niet opgeven,
leveren de reizigers vaak onvergetelijke
ervaringen op. Meer informatie over
deze reizen kan worden opgevraagd bij
het secretariaat van Wederzijds, Joop
Westerweelstraat 3, 3417 EN Montfoort
of op telefoonnummer 0348-471425. Email:
wederzijds@hetnet,nl
of

glissenaar@glissenaar@veteranen.nl ;
website: www.wederzijds.com
Op 16 januari 2010 presenteren de
reisleiders van Wederzijds de nieuwe
reizen in de Kargadoor, Oudegracht 36,
3511 AP Utrecht van 13.15 u. tot 17.00
u. Het valt aan te bevelen je vooraf op
te geven bij een van bovenstaande
adressen van Wederzijds.
Jan Glissenaar

Financiën, contributie en acceptgiro’s
Ook komend jaar blijft de WFBN “laagdrempelig”
Iedereen moet wereldfederalist kunnen
zijn. Dus houden wij de contributie op €
15,00 per jaar. Toch heeft een
penningmeester
als
ik
zo
zijn
probleempjes. Met het in evenwicht
brengen
van
baten
en
lasten
bijvoorbeeld. Daar moet voortdurend
aan worden gewerkt. Zo heeft de WFBN
onlangs nieuwe acceptgiroformulieren
in gebruik genomen. De oude op ons
kantoor aanwezige formulieren bleken
niet meer bruikbaar en moesten worden
vervangen.
Of het aan onze eigen fout lag of door
de integratie van de Postbank binnen
de ING kwam, weet ik niet, maar nogal
wat leden van onze WFBN kregen het
begin van dit jaar niet voor elkaar om de
contributie naar onze rekening (nummer
9764) over te maken. Overschrijvingen
zijn een tijdlang geretourneerd door de
bank met het onduidelijke argument, dat
de naam en de plaatsnaam niet in

overeenstemming
zouden
zijn.
Contributie svp betalen aan "Wereld
Federalisten Bew.Ned. te Den Haag "
en niet aan “WFBN te Den Haag”. De
bank accepteert bij betalingen namelijk
wel onze volledige naam maar niet
indien onze naam in de afkorting
W.F.B.N. wordt gebezigd.
Wij stellen het wel degelijk op prijs dat
onze leden hun bijdragen overmaken.
Het kantoor, de nieuwsbrief uitbrengen
en bijeenkomsten houden, dat alles
kost geld. Ook hebben wij in 2008 het
60-jarig bestaan herdacht met zowel
een feestelijke bijeenkomst als een
speciale uitgave van “Eén Wereld”,
waarin de historie van onze vereniging
is belicht. Met dit jubileum heeft de
WFBN
een
financiële
aderlating
ondergaan. Op de laatste Algemene
Ledenvergadering van de financiën
heeft de vorige penningmeester Theo
Knegt dit onderstreept en een dringend
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beroep gedaan op de leden om
regelmatig de contributie te voldoen.
Nu ikzelf voor de financiën van de
vereniging de verantwoordelijkheid heb,
wordt het mij nog duidelijker hoe
vervelend het is hierop steeds maar
weer de aandacht te vestigen. Lid te
zijn van de WFBN is een goede zaak.
Het bestuurslidmaatschap is dit zeer
zeker ook, maar iemand voor geld aan
de jas trekken is zonder meer een nare
klus in een financieel zware tijd, waarin
elk
dubbeltje
tweemaal
wordt
omgedraaid,
voordat
het
wordt
uitgegeven.
Maar toch doe ik het maar, beste
vrienden. Veel van onze leden hebben
de noodzaak van het betalen van
contributie begrepen. Het bestuur is er
dankbaar voor. Een van onze leden,
zelf 83 jaar jong en altijd bereid
medemensen
voor
het
wereldfederalisme
enthousiast
te
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maken, heeft zelfs al voor volgend jaar
haar bijdrage overgemaakt. Goed
voorbeeld voor ons allen.
Onze vereniging heeft er altijd naar
gestreefd om voor iedereen het
lidmaatschap mogelijk te maken. Terwijl

andere verenigingen door het stijgen
van de prijzen voor drukwerk en
verzending de contributies hebben
verhoogd, blijft de bijdrage voor de
WFBN op hetzelfde peil. De betaling
van deze contributie is echter wel

degelijk een noodzaak voor ons om niet
in geldelijke problemen te geraken. Ik
dank u bij voorbaat voor uw
medewerking.
Ben Cornelissen, penningmeester.
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Werkgroep Wereld Rechts Orde

COLOFON

De werkgroep gaat verder met het uitdiepen van de betekenis, doel van het
federalisme / wereldfederalisme op weg naar 2012 !

Wereld Federalisten Beweging
Nederland

Onderzocht wordt op welke wijze wij kunnen bijdragen aan een op handen
zijnde noodzakelijke wereldrechtsorde. De mogelijkheden en het functioneren
van de Verenigde Naties wordt in ons onderzoek meegenomen. We treden
hierbij geheel in de voetsporen van Emery Reves, wiens boeken voor een
groot aantal studiegroepen gezorgd hebben na de Tweede Wereldoorlog. De
WFBN is hieruit voortgekomen. We zijn nu tweeledig bezig: aan de ene kant
een grote gerichtheid op de actualiteit, en aan de andere kant een
rechtstreekse uitwerking van zijn oorspronkelijke inspiratie. In zijn eerste boek
“Een Democratisch Manifest” streefde hij naar zuivere begripsvorming, want
zonder zuivere begrippen kunnen we niet komen tot deugdelijke wetgeving.
Zijn tweede boek “Anatomie van de Vrede” dat nog meer de aandacht trok,
stelde de noodzaak van een overkoepelende rechtsorde voorop als
voorwaarde voor wereldvrede. De Europese eenwording valt heel goed te
begrijpen vanuit de analyse van dit boek.

Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn
en welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht,
streeft naar een duurzame en
democratische wereldrechtsorde.
Benadrukt door middel van het vragen van
aandacht voor wereldwijde problemen de
noodzaak tot internationale samenwerking
en versterking van de Verenigde Naties op
federale basis. De WFBN is het Nederlands
centrum voor de inschrijving van
wereldburgers.

De werkgroep-bijeenkomsten WRO én de openbare lezingen, zullen op
dezelfde dag plaats vinden: vanaf heden op za 19 december 2008 en za 23
januari 2010

Raad van advies:
prof.mr.drs.J.Berkouwer, prof.dr.T.van
Boven, dr. P.H.J.J. Terhal en drs. L. Wecke

De werkgroep begint om 10.30 uur tot 12.30 uur - van 12.30 uur tot 13.00 uur
Esperanto olv. Rob Moerbeek. Hierna pauze met daarna de bijeenkomst.

Bestuur:
Voorzitter: Frans Vermeulen; 0165 534 306
Vice-voorz.: Floris Methorst, 030-261 77 23
Secretaris: Peter Davidse, 070-785 40 63
Penningmeester: Ben Cornelissen,
0317-425 347
Lid Council WFM: Paul Berendsen,
020-470 46 80
Internationaal secr.: Ton Mácel,
070-358 54 81
Redaktie/website:
Leonard Kater: 030-281 74 81
Postadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252
2593 CD Den Haag, telefoon: 070-3478196
e-mail: info@lgwkater.nl

Openbare bijeenkomsten
Wereld Federalisten Beweging Nederland
Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie/thee. bijeenkomst : 13.45 uur.
Za 19 december2009: Themadag over het beheer van de oceanen en het
wereldrecht o.l.v Leon Wecke.
Stellingen:

1.
2.

Wereldfederalisme werkt alleen voor wereldzaken
Wereldfederalisme kan ook doorwerken in regio’s, staten , volken zonder
staat.
3. Hoe belangrijk is de werkzaamheid, de effectiviteit van con-federaties?
Aan de hand van deze stellingen gaan we aan de hand van praktische
voorbeelden na of het federalistische principe al werkt of mogelijkerwijs
bijgesteld of toegepast zou kunnen worden:
1. Beheer van de Oceanen, de wereldzeeën :
2. Het Wereldrecht :
Als het gaat om het individu in een cultuur, kan het gebeuren dat het recht
niet overal op dezelfde manier wordt vormgegeven
Leon Wecke is lange tijd beleidssecreatirs van de WFBN geweest en thans
senior docent aan het CICAM (Centrum voor Internationale Conflict Analyse
en Management) van de Radboud Universiteit van Nijmegen.
Za 23 januari 2010 – Onze Global Commons en het All Win beginsel:
Naar een nieuwe vorm van democratische wereldregering. Verslag van lobby
als voorbereiding voor de grote VN conferenties in mei 2010. Denk mee met
dit wereldproject.
Lisinka Ulatovska is medeoprichtster van het All Win Netwerk in Nederland
en heeft veel ervaring als lobbyist bij de Verenigde Naties.
Routebeschrijving: per trein – uitgang CS Vredenburg / Hoog Catherijne
.Schuin de markt oversteken en dan rechts af de Lange Viestraat in die
overgaat in de Potterstraat Na het passeren van de gracht komt u in de Korte
e
Janstraat, dan de 2 straat rechts, is de Slachtstraat die overgaat in de
Telingstraat. Ongeveer 15 min. Lopen.
Voor verdere informatie: Johanna Steijlen, coördinator jaarprogramma
WFBN. Tel. 0313 – 61 96 00; email: johanna.steijlen@versatel.nl
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De WFBN is aangesloten bij de World
Federalist Movement.

Ook de WFBN kan weinig zonder de
bijdragen van leden: contributie: € 15,00 op
postbank nr. 9764 ten name van "Wereld
Federalisten Bew.Ned. te Den Haag " en
niet aan “WFBN te Den Haag”. De bank
accepteert bij betalingen namelijk wel onze
volledige naam maar niet indien onze naam
in de afkorting W.F.B.N. wordt gebezigd
Redactie Nieuwsbrief Eén Wereld: Frans
Vermeulen (T: 0165-534 506), Luuk van
Dinter (T: 0412-451 141), Leonard Kater.
(T: 030-281 74 81)
Redactie adres: Cremerstraat 245, 3532
BJ Utrecht.
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Coordinator Jaarprogramma &
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Steijlen,
0313 – 61 96 00
Kamer van Koophandel Amsterdam:
V 530085 ISSN 1871-2754.
"Één Wereld" wordt gedrukt bij Drukkerij
Modern te Bennekom.

