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Wij zijn bereikbaar via het Colofon op de achterpagina;
email adressen en forums worden via de website bekend
gemaakt.

Redaktioneel

Leonard Kater
Utrecht, 29 juli 2009

INHOUD
Frans Vermeulen, Luuk van Dinter en
Leonard Kater
Dit zomernummer van Één Wereld is het eerste van de
nieuwe redaktie, die Ben Cornelissen als driemanschap
heeft opgevolgd. Hij is nu penningmeester.
Ik kreeg binnen de redaktie de taak de layout te verzorgen
van een aantal toegezonden kopijstukken. Het nummer
had eigenlijk uiterlijk half juni uit moeten komen, maar dat
was van geen kanten haalbaar, wat we hadden kunnen
uitbrengen zou veel te weinig impact hebben. Het waren
best aardige stukjes, maar als ik de vraag moest
beantwoorden, kun je er wat mee? Dan duurde het veel te
lang voordat ik een antwoord had. Of ze hadden
aanvullende informatie nodig. Voordat ik het goed en wel
door had, zat ik te werken als journalist, googlelist,
redakteur en eindredakteur.
Toen was er het volgende probleem: Internet is een veel
rijker
en
sneller
medium
dan
het
gedrukte
medium.”Dialogen” die in tijdschriften jaren kunnen duren,
kunnen op internet met behoud van kwaliteit in een paar
dagen plaats vinden. Afstand is geen bewaar. Als je wat
wilt weten, je vind het vaak in een paar minuten en dan is
het nog gratis ook.
Wat doe je nu met een tijdschrift? Voor de hand ligt: zorgen
dat het aantrekkelijk is, mensen inspireert en aan het
denken zet en een en ander zo vormgeven dat men er wat
mee kan doen. Door een en ander te kombineren met
telefoneren en vergaderingen en bijeenkomsten te
bezoeken, krijg je er gevoel voor van wat werkt en wat niet
werkt. Eenzijdigheden werken in ieder geval NIET. De
kombinatie kwartaalblad met een elektronisch maandblad,
een of meer forumdiskussies werkt prima. En het is altijd
prettig iets op papier in handen te hebben. En vooral ook te
zien dat er wat gebeurt binnen de WFBN.
Ik hoop in ieder geval, dat we er in slagen de inhoud van
dit nummer half augustus ook op een bijgewerkte website
www.wfbn.nl downloadbaar en leesbaar te maken, en
vooral het tijdschema dat op de voorpagina prijkt
doorlopend met nieuwtjes te aktualiseren. Liefst op
wekelijkse of maandelijkse basis, maar als het moet
dagelijks.
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Op weg naar Kopenhagen
Vrijdag 28 augustus zal de Nederlandse
Klimaat Coalitie zich presenteren met
een
aktieplan
voor
de
grote
Klimaatconferentie in Kopenhagen die
van 7 – 18 december aldaar gehouden
wordt als opvolger van de Kyoto
conferentie. Ook zal dan de naam van
deze coalitie bekend gemaakt worden.

2 weken Kopenhagen
In de eerste week na de viering van de
Hemelvaart van onze Goede Sint zullen
ambtenaren het voorbereidende werk
doen. In de tweede week arriveren alle
politici en zal er op 18 december een
goed doortimmerd klimaatverdrag klaar
moeten komen dat de klimaat
problemen werkelijk aanpakt.

Organisaties
Het gaat om een 9-tal grote landelijke
Natuur-,
Milieuen
Ontwikkelingsorganisaties. We moeten
dan denken aan Greenpeace, het
Wereld Natuurfonds, Natuur en Milieu,
Miljeudefensie,
Natuurmonumenten,
Oxfam-Novib, Hivos, ICCO en Cordaid.
Zij hebben zich nu al verbonden om er
naar te streven op za 12 december,
25.000 mensen bij elkaar te krijgen in
de Jaarbeurs van Utrecht.
Maar ook kleinere organisaties zoals
WISE (zie www.tegenstroom.nl ) doen

nu al van harte mee. Ook vakbonden
zouden mee kunnen doen.

Mondiale Campagne
Hier is nog relevant te melden, dat het
om een wereldwijde kampagne gaat,
waaraan maatschappelijke organisaties
uit minstens 100 landen meedoen.
Vele landen beginnen al op 5 december
met hun publieksakties, maar dat kan in
Nederland niet vanwege Sinterklaas.
Vandaar de keus voor 12 december.
Dan vertrekt ook een trein naar
Kopenhagen met daarin o.a. ministers
en parlementariers, uitgewuifd door de
25.000
aanwezigen
in
de
Jaarbeurshallen.
Het is op 12 december winter, dus een
groots opgezette manifestatie in de
buitenlucht heeft bezwaren. Vandaar de
keus voor drie grote hallen van de
Jaarbeurs in Utrecht. Het zal het
midden houden tussen een Goede
Doelen
manifestatie
en
een
aktiemanifestatie zoals in de jaren 80
tegen de kernwapens.
Het algemene beeld is, dat politici pas
dan in beweging komen wanneer de
publieke opinie volledig gemobiliseerd
wordt om harde afspraken te maken die
het Klimaatprobleem binnen afzienbare
tijd echt kunnen oplossen.

Dat kan namelijk gemakkelijk, en de
rest van deze Één Wereld tracht
duidelijk te maken, dat we dan
tegelijkertijd ook de kredietcrisis, het
voedselvraagstuk, peakoil en de
energiecrisis
kunnen
oplossen,
benevens een basisinkomen voor
iedereen. De zegeningen van de
automatisering kunnen dan inderdaad
bij meer dan 7 miljard aardbewoners
terecht komen.
Er kan dus ook een taak liggen voor
onze WFBN in de Jaarbeurs, en de
WFM in Kopenhagen.

Humor
Greenpeace heeft al een extra editie
van de International Herald Tribune van
19 december 2009 uitgebracht met
daarin artikelen die in Brussel vele
ambtelijke
lachspieren
reeds
in
beweging hebben gezet.
Zie http://iht.greenpeace.org/

Publiciteit
In september wordt een stortvloed van
nieuwe klimaatpublikaties verwacht.
Ook de pers en de media hebben grote
belangstelling voor Kopenhagen.
Leonard Kater

Van klimaatcrisis naar vrede.
Hoewel het denkbaar is dat de
klimaatcrisis zal leiden tot meer geweld
in de wereld, bijv. door overstromingen
of een gebrek aan schoon drinkwater,
denk ik niet dat het ooit tot
klimaatoorlogen zal komen. Ik ga er
namelijk van uit dat de crisis
beheersbaar te maken is, omdat zij
deels onze eigen schuld is. Afgezien
van de CO2-uitstoot, denk ik daarbij
vooral
aan
de
voortschrijdende
verwoestijning, als gevolg van menselijk
handelen. Deze aanslag op de
leefbaarheid van grote delen van onze
planeet, met alle negatieve gevolgen
van dien, zoals hongersnoden en de
daarmee
gepaard
gaande
vluchtelingenstromen, moeten we in
staat zijn terug te draaien met behulp
van onze fenomenale kennis, die de
Verlichting ons heeft nagelaten.

Wat de rationele kant van die
verlichtingskennis betreft, moeten we
‘als mensheid’ technisch gesproken in
staat zijn de door ons gecreëerde
woestijnen weer volledig in cultuur te
brengen. Daarvoor zal wel eerst de
morele verworvenheid die de Verlichting
ons gebracht heeft, de democratie, op
mondiale leest geschoeid moeten
worden. Geen onmogelijke opgave,
omdat daarvoor de VN omgebouwd
dient
te
worden
van
een
ongeloofwaardige
organisatie
van
kibbelende regeringen tot een mondiaal
beleidsorgaan
met
bovennationale
bevoegdheden. Een gezaghebbend
wereldforum waar een klimaat van
vrede heerst, als resultaat van
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het totale wereldgebeuren.
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Voor de totstandkoming van die
broodnodige hervorming van onze
volkerenorganisatie biedt artikel 109
van het VN-Handvest alle mogelijkheid.
De vraag is alleen of de politieke wil
aanwezig is om die mogelijkheid te
gelde te maken, gezien de rigoureuze
doorbraak
van
de
mondiale
machtsverhoudingen (zowel militair als
economisch) die aan die hervorming
kleven. Niet de VS (het geweld en het
geld) maar de VN (het mensenrecht) zal
daardoor immers het mondiale reilen en
zeilen gaan bepalen.
Wouter ter Heide.
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Nieuwste onderzoek voorziet volledig uitsterven koraal
Bron 7 juli 2009: www.hier.nu/klimaatnieuws/1467/Nieuwste_onderzoek_voorziet_volledig_uitsterven_koraal.html
Toenemend zure oceanen en verder
“De keuken staat in brand en het vuur
klimaattop in december dit jaar over
stijgende watertemperaturen zullen
verspreidt zich door het huis”, zegt Alex
uitstootverlagingen wordt beslist.
tegen het eind van deze eeuw
Rogers van de Zoological Society of
“Als wij toestaan dat het CO2 -niveau de
koraalriffen wereldwijd de das omdoen,
London. “Als we snel en besluitvaardig
450 ppm bereikt, wat tot nog toe wordt
zo wijst nieuw onderzoek uit.
in actie komen kunnen we het
gezien als het meest optimistische
misschien nog blussen voor de schade
scenario voor Kopenhagen, zullen we ’s
onomkeerbaar wordt.”
werelds koraalriffen al op het pad van
degradatie en uiteindelijk uitsterven
Zuurder water
hebben gebracht”, zo zegt John Veron,
een Australische mariene bioloog.
De
oceanen
absorberen
grote
hoeveelheden CO2 die vrijkomen door
Breekpunt
de
consumptie
van
fossiele
brandstoffen. Maar bij dat proces vindt
Volgens de onderzoeksgroep, die
verzuring van het oceaanwater plaats.
Met het uitsterven van koraal
gisteren in Londen bijeenkwam, is 320
Allerlei organismen die kalkskeletjes
verdwijnen ecosystemen met de
ppm de uiterste veilige grens voor
maken, zoals schelpdieren, koraal en
hoogste biodiversiteit.
koraal – en vormt een concentratie van
verschillende soorten plankton, hebben
360 ppm het breekpunt. De huidige CO2
toenemende moeite te overleven in het
Veel vissen zullen bovendien hun
-concentratie ligt echter al in de buurt
nieuwe, zure milieu.
kraamkamer kwijtraken als de riffen
van de 390 ppm en stijgt bovendien elk
desintegreren
jaar met 2,1 volumedelen CO2
Congres
De voorspelde toename van de CO2
concentratie tot 450 parts per million
(ppm) in het jaar 2050 zal koraal voorbij
het punt van afsterven brengen. In de
volgende decennia zullen waarschijnlijk
alle soorten uitsterven, zegt een
internationale onderzoeksgroep van 24
koraalexperts, verbonden aan diverse
universiteiten en overheden.

Tijdens een groot wetenschapscongres
in maart, waarvan de conclusies twee
weken geleden zijn gepubliceerd,
hebben
2.500
klimaatexperts
wereldleiders opgeroepen dergelijke
ecologische bedreigingen sterker mee
te wegen tijdens de onderhandelingen
in Kopenhagen, , waar tijdens de grote

Kommentaar:
Het ziet er naar uit, dat de enige veilige
grens de ppm waarde is van voor de
industriele revolutie, dus 270 ppm.

Kopenhagen: terug naar 270 ppm CO2 ?
Kan 2 graden temperatuurstijging nog
wel
toegestaan
worden?
Deze
doelsttelling
is
destijds
door
wetenschappers voorgesteld als de
maximale stijging die het ijs op
Groenland nog net niet doet smelten.
Dat zou dan overeenkomen met 550
ppm.( ppm: parts per million; 550 ppm
komt neer op iets meer dan 0,5 promill)

Ondertussen is bekend geworden, dat
er dan zoveel extra CO2 uit o.a. het
permafrost dat de temperatuurstijging
door kan gaan tot 6 graden. Deze gang
van zaken is aanleiding geweest de
toelaatbare grens terug te brengen tot
350 ppm, en naar nu blijkt, is dit zelfs
voor koraalriffen te hoog. Laten we het
dus maar eenvoudig houden en
gewoon de uitdaging aanvaarden om

onze levensstijl dusdanig te hervormen
dat het CO2 gehalte terug kan gaan
naar 270 ppm, dus het voorindustriele
nivo.
Leonard Kater

Ma 31 augustus 2009: Infoavond over de Griep Paniek
Plaats: EMMA, Cremerstraat 245,
Utrecht.
Tijd: 20.00, zaal open 19:00
Eindtijd: 22:00, maar uitloop is altijd
mogelijk.
De WFBN-leden die regelmatig elke
woensdag vrijwilligerswerk op EMMA
doen, zijn tot de konklusie gekomen,
dat de berichten over allerlei griep
toestanden zeer verontrustend zijn. Met
name
doordat
de
eenvoudigste
behandeling die ook bij de Spaanse
griep succes had, onmogelijk wordt

gemaakt. Googelen naar de Spaanse
Griep en Homeopathie leverde op, dat
vrijwel niemand na een behandeling
door een homeopathische arts stierf,
terwijl het sterftepercentage bij reguliere
artsen tussen 30 en 40% lag. Verder
blijkt de Spaanse griep in 1918 niet in
Spanje te zijn ontstaan, maar gewoon
op een amerikaanse legerbasis waar
men standaard met verplichte en
“krachtige” vaccins werkte.
Er zijn ook verhalen, dat de Eerste
Wereldoorlog voor Amerika eigenlijk “te
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vroeg” was afgelopen zodat men
opgescheept zat met een enorme
voorraad ongebruikte vaccins. Er is
zelfs een Oostenrijkse journaliste, Jane
Burgermeister, die vanwege duidelijke
bewijzen van “onzorgvuldig” handelen
in 2009 aangifte van een strafbaar feit
bij de FBI heeft gedaan tegen een
farmaceutisch bedrijf etc. Ze werd
prompt ontslagen,
Op www.wfbn.nl/EW zullen nadere
verwijzingen
naar
websites
gepubliceerd
worden
onder
de
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aankondiging
voor
deze
avond.
www.wanttoknow.nl is nu al een
geschikte nederlandstalige ingang.
We zijn er verder van overtuigd, dat de
wereld niet gebaat is met een
angstpsychose,
noch
met
onbetrouwbare en mischien zelfs
genocidale vaccins. We streven er dan

ook naar, om echte deskundigen aan te
trekken, al doe je zelf natuurlijk
gaandeweg een heleboel bruikbare
kennis op. Zo blijkt koorts het
standaardafweer mechanisme te zijn bij
virusinfecties, en zelfs het enige dat
goed werkt. Koortsremmers bij griep
(aspirine, paracetamol?) verergeren dus
de zaak.

Maar we willen natuurlijk ook graag
weten of er belangstelling is voor zo’n
avond. Wie dat heeft en komen wil,
graag even kontakt opnemen met mij,
Luuk van Dinter of Floris Methorst. Zie
Colofon voor telefoonnummers.
Leonard Kater

United Nations
Parliamentary Assembly
Parlementaire Vergadering voor de Verenigde Naties
www.unpacampaign.org
Het linker plaatje symboliseert de
campagne om tot een Parlementaire
Vergadering voor de Verenigde Naties
te komen, en het rechter symboliseert
de amphitheaterachtige vergaderzaal
waarin
alle
direct
gekozen
vertegenwoordigers van alle geledingen
van de mensheid tezamen komen om
alle zaken die van mondiaal belang zijn,
te regelen.
Het begrip Parlementaire Vergadering is
overigens heel gewoon. De NAVO heeft
er een, evenals de Raad van Europa
die vlak na WO-II het Europese Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de
Mens
heeft
geformuleerd
en
aangenomen. De Campagne is door de
WFM in 2004 opgestart. Sindsdien is er
heel wat gebeurd.
De UNPA campagne wordt nu
ondersteund door 2930 individuen uit
135

landen en door 193 NGO’s uit 55
landen, waaronder 16 internationale
netwerken.
De
verklaringen
worden
reeds
ondersteund door 706 parlementariers
uit 93 landen en 104 ex-parlementariers
uit
33
landen.
De
zittende
parlementariers zijn gekozen door 113
miljoen
stemgerechtigden.
De individuele supporters omvatten
honderden bekende persoonlijkheden,
in het byzonder 210 hoogleraren uit 49
landen, 6 nobelprijswinnaars. 11 Right
Livelihood winnaars, 8 voormalige
minister en 3 voormalige ministerpresidenten en verder mensen uit alle
geledingen van de maatschappij.
De UNPA is voor mijn gevoel de thans
nog
ontbrekende
democratische
legitimatie van het VN systeem.

Een mondiaal orgaan, dat bestaat uit
mensen die zich gedragen weten door
liefde voor alle mensen op aarde en al
het leven daarop en in de rest van het
Universum moet de macht hebben
ambtsdragers die zich onvoldoende
bekommeren om het welzijn van de
mensheid en het leven op aarde, uit
hun ambt te zetten. Net zoals wij dat in
e
de 16 eeuw met Philips II gedaan
hebben toen hij een staatsterrorist met
de naam Alva op ons afstuurde.
Minstens zo belangrijk is, dat de
mensen die zo´n orgaan weten te
creeren, zelf deze waarden zijn
toegedaan. De praktische beoefening
hiervan is dus het allerbelangrijkste.
‘Het handvest van de Aarde is een van
de beste richtlijnen die ik ken, tezamen
met de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Leonard Kater

De American Monetary Act
De AMA is wetgeving die op
fundamentele
wijze
het
private
credit/debet systeem hervormt dat de
amerikaanse economie schipbreuk doet
lijden door het te vervangen door een
GELD systeem van de regering.
HOE: De Federal Reserve wordt
opgenomen in de Schatkist van de VS.
Banken hebben niet langer het
voorrecht, de geldvoorraad te creeren.
All hun tot op heden uitstaande crediet
wordt omgezet in US geld door een
elegante en vriendelijke verandering in
de boekhouding die beschreven is als
briljant door een vroegere official van de
NY
Fed.
De
banken
worden
aansprakelijk
gesteld
voor
deze
conversie. Nieuw geld wordt dan
geintroduceerd door de regering

die dit geld besteed aan infrastruktuur,
te beginnen met de $ 2,2 biljoen die
volgens de ingenieurs nodig is om onze
infrastruktuur te onderhouden over de
komende 5 jaar. De infrastruktuur zal
ook de noodzakelijke infrastruktuur
omvatten van gezondheidszorg en
onderwijs.
Banken worden aangemoedigd door te
gaan met gelduitlenen als winstgevende
bedrijven, maar worden niet langer
toegestaan onze geldvoorraad te
creeren door het creeren van leningen.
Aldus nationaliseert de AMA het
geldsysteem, niet het banksysteem.
Bankieren is niet een funktie van de
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overheid, maar het verzorgen van de
nationale geldvoorraad is wèl een
sleutelfunktie van de overheid. Niemand
anders kan het goed doen. Praten over
nationaliseren van de bankwereld kan
werkelijk uitwerken als een gifpil die
werkelijke hervorming blokkeert.
In weerwil van vooroordeel tegen de
overheid, zijn de meeste mensen
verrast te leren, dat de geschiedenis
bewijst dat de overheid veruit een
betere prestatie levert in het besturen
van geldsystemen dan particuliere
bestuurders. Dat geldt voor alle
europese munten, de greenbacks en
zelfs de duitse hyperinflatie die
overigens plaats
vond onder een
volledig geprivatiseerde Duitse centrale
bank.
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Zie ook www.monetary.org

Wie wind zaait, zal storm oogsten
door Dr Frans H. Micklinghoff
Wereldburger? Aan mijn laarzen! Voorlopig telt het eigen belang in het algemeen en mijn eigen belang in het bijzonder! En
terecht. Want hoe komen we zo snel mogelijk uit deze crisis? Dat is de belangrijkste vraag. Alleen is dan de volgende vraag:
hoe is deze crisis ontstaan? Om dat te weten is het misschien verstandig eerst eens terug te blikken. Te kijken naar ‘hoe het zo
gekomen is’. Op een verstandige analyse volgt wellicht de vingerwijzing naar het medicijn dat we moeten toedienen om écht uit
de huidige crisis te komen.
De eerste vraag – in wat voor crisis zijn
we beland en hoe is het zover gekomen
- lijkt simpel. En laten we het vooral
simpel houden. Aan onbegrijpelijk ingewikkelde analyses hebben we niets.
We zitten midden in een economische
én financiële crisis. Daar zal iedereen
het wel over eens zijn. Verder zitten we
in een voedselcrisis, een klimaatcrisis
en een morele crisis.
Hoe is dat allemaal gekomen? Laten we
niet tot Adam en Eva terug gaan, maar
wel een paar eeuwen.

Ontdekken en veroveren
Ik neem u mee terug naar zo ongeveer
het jaar 1600. Europa in het algemeen
en Britain in het bijzonder ‘rules the
waves’ op de wereldzeeën. Men vocht
oorlogen uit met de buren, ontdekte de
wereld en veroverde wat overzeese
gebiedsdelen.
Grote
ontdekkingen
werden er gedaan, zoals de microskoop
en iemand kwam er zelfs achter dat niet
de zon rond de aarde draaide, maar de
aarde rond de zon. De eerste
wetenschappelijke
academie
werd
opgericht: de Royal Society. Men sprak
over de scheiding der machten en
probeerde inderdaad de Trias Politica in
de praktijk te brengen. Na de Verlichting
volgde de Franse Revolutie. Liberté,
Egalité en Fraternité waren de
slagwoorden. Echter, Napoleon kreeg
grootheidswaanzin en sleepte wat
obelisken uit Egypte als oorlogsbuit
terug naar Frankrijk. Met nog meer
grootheidswaanzin behept dacht hij ook
Rusland te kunnen veroveren, maar liep
zich vast in de onmetelijke weidsheid
van het land der Tsaren. Na de Völkerslacht bij Leipzig moest Napoleon met
de staart tussen de benen terugkeren
naar La douce France. Er volgde
verbanning en ontsnapping van een
eiland. Napoleon begon aan een
veldtocht dwars door Frankrijk, die
eindigde in de Slag bij Waterloo. Napoleon werd weer eilandbewoner en het
Congres van Wenen danste en
verdeelde de kaart van Europa.
Misschien door de toen zo populair
geworden Weense walz waren de

geachte afgezanten blijkbaar wat
‘draaierig’ geworden bij het lijntjes
trekken op de Europese kaart. België
werd bij Nederland gevoegd, al was
geen Belg gevraagd wat ze eigenlijk
wilden. Na de 10-daagse veldtocht was
het pleit in 1830 voor een splitsing
beslecht, al duurde het formeel nog
bijna 10 jaar voor het feitelijk ook zo
was. Maar er waarde wel een spook
door Europa. Een spook dat vorm kreeg
door een staatsgreep, de moord op de
Tsaar en zijn familie en de start van een
communistisch regime waar de namen
van Lenin en Stalin aan geplakt kunnen
worden. Een relatieve rustperiode brak
aan. Maar de kiem voor de Eerste
Wereld Oorlog was gelegd: 1914-1918.
Het daarop volgende vredesverdrag
had de kiem gelegd voor de volgende.
De
overwinnaars
dicteerden
het
vernederend
vredesverdrag
met
herstelbetalingen en een gedeeltelijke
bezetting van Duitsland (Rijn- en
Saarland). Hitler voelde de in Duitsland
levende sentimenten ragfijn aan en
spon daar garen uit. Hij kwam
democratisch – door verkiezingen – aan
de macht, en daarna werd alles zeer
ondemocratisch. De rest van de wereld
toonde slappe knieën en Hitler kon zijn
gang gaan. Polen, der Ansluss
(Oostenrijk), Denemarken, Nederland,
België, Frankrijk en tenstolle de tocht
naar Rusland. Wat Napoleon niet lukte,
lukte Hitler ook niet. De Slag rond
Stalingrad was het begin van het einde.
Duitse troepen onder veldmaarschalk
Rommel werden uit Afrika gegooid (El
Alemijn). Op D-day (6 juni, nu 65 jaar
geleden) werd een begin gemaakt aan
het einde van de hegemonie van de Asmogendheden (Duitsland, Italie, Japan).
De finale klap kwam met de
atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki. Wat niet lukte na WO I –
een echt werkende Volkerenbond
installeren – lukte ogenschijnlijk wél na
WO II – de Verenigde Naties. De NATO
zorgde voor Atlantische veiligheid, de
EGKS/Euratom en op pre-federale leest
geschoeide Europese Gemeenschap
(later tot Europese Unie omgedoopt)
zorgde voor economische voorspoed.
Generatie na generatie groeide in
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Europa en Amerika in groeiende
welvaart op en de gedachte aan zoiets
als ‘Spaanse griep’ leek iets uit ver
vervlogen tijden. Maar de zekerheid van
groei en toenemende welvaart was
oppervlakkig. De wereld hield weliswaar
de adem in tijdens de Cuba-crisis, maar
leefde daarna met volle teugen op en
genoot. De rijkdom groeide en het kon
niet op. Van één (1) auto per straat van
100 huizen gingen we naar één (1) auto
voor ieder huis. De wereldbevolking
verdubbelde. Weliswaar
teisterden
steeds meer rampen de wereld, maar
we trokken onze portemonnee en hielpen zo miljoenen te overleven. Een
aardbeving hier, een vulkaan uitbarsting
daar,
een
hongersnoodje
stammenoorlog elders, een tsunami
vervolgens of een miljoenen hectare
vernietigende brand: het werden
televisiebeelden waar we aan gewend
raakten terwijl we de aardappels op het
bord op de knieën prakten en
oppeuzelden. Het leed van de wereld
was tot amusement verworden via de
talloze acties omlijst met sterren die
gezamenlijk zongen. Slechts een
enkeling waarschuwde dat we in slaap
waren gevallen op een plek waar nu
juist een vulkaan op uitbarsten stond.
Die waarschuwende zonderling werd
niet gehoord of uitgelachen als
manisch-depressieve zwartkijker.

Grenzen aan alles
Maar … de Verenigde Naties werkten
niet zoals ze moesten werken. De
Verenigde Naties waren in feite
vleugellam door een bij de oprichting
toegekend veto-recht aan enkele grote
staten.
Maar … de Europese Unie leek
aanvankelijk wel te werken, maar er
was geen echte federale autoriteit en
van een echte Europese regering was
al helemaal geen sprake. Kortom,
dankzij een aantal uitbreidingen met
nieuwe lidstaten groeide die Europese
Unie wel, maar er zat wel een
democratisch weeffoutje in dat er maar
niet uit gehaald kan worden.
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Maar … de Club van Rome
waarschuwde wel dat het zo niet lang
kon doorgaan, doch echt hielp het niet.
De grenzen aan de groei betrof ook de
grenzen van de wereldbevolking. Doch
die verdubbelde bijna. Het systeem van
natuurlijke selectie door rampen, overstromingen, ziekten, hongersnoden
werkte niet meer regulerend. We bleven
consumeren, terwijl we juist moeten
consuminderen.

Gevaren en dreigingen
Dan krijgen we de eeuwwisseling.
Sommigen dachten dat de wereld ten
onder zou gaan. Maar … niets van dat
alles. Zelfs alle computers bleven
gewoon doordraaien. Gelukkig dook
een bijzonder oude kalender van de
Maya’s op, waarop 21 december 2012
was aangegeven als de laatste dag. De
laatste dag van de wereld? Een
enkeling sloeg de Bijbel erop na, een
ander las Nostradamus nog eens over
en een enkeling sleepte de Protocollen
van de Priorij van Sion erbij. Men wist
het zeker: het einde was zeer nabij. En
zie: twee vliegtuigen doken het WTCgebouw in en President Busch, voor
sommigen de verpersoonlijking van Het
Kwaad, bombardeerde Afghanistan en
Irak plat en liet vervolgens een
coalitieleger deze twee ‘schurkenstaten’
bezetten. Op het wereldschaakspelbord
waren nog drie vakjes zeer omstreden:
Pakistan met in het bezit van een
atoombom, Iran met mogelijk ook zo’n
bom en het Israel-Palestijnse vakje.
Snelle
oplossingen
voor
deze
hoofdpijndossiers dienen zich niet aan.

Graaien in het wereldcasino
Maar … er was nog een schaakbord
waar
de
schaakstukken
waren
ingewisseld voor pokerkaarten en de
vakjes namen hadden gekregen die bij
het monopoliespel thuis hoorden: zoals
(Wereld)Bank, E-werk (Energie, olie,
aardgas, elektriciteit en Watterfall en
NUON of Essent), W-werk (Water,
grondstoffen, termijnmarkten, goud en
koffiebonen), A-werk (Volkswagen, GM,
Opel, Fiat en Hummer), V-werk (Boeiing
en Airbus of JSF of Eurofighter, KLM en
Air France) en Fifth-Avenue (Wallmarkt, Kaufhof, Karstad, AH en Casino)
terwijl er nog wat vakjes staan waar
men huizen op kan bouwen. Gebouwd
werd er. Hele natuurgebieden gingen
de schop op, inclusief een paar duizend
al op de rode lijst staande bedreigde
planten- en diersoorten die nu eindelijk
van die lastige rode lijst konden worden
afgevoerd. Want uitgestorven!

De huizen werden verkocht, ook al had
de bank en huiseigenaar geen geld. Tot
deze luchthandel instortte. Hoogmoed
komt voor de val. Toen men écht lucht
kreeg van de torenhoge bonussen en
afvloeiingsregelingen was het hek van
de dam en de verontwaardiging
algemeen. Wie zijn schaapjes op het
droge had, had gemakkelijk lachen.
Maar wie straks van Drees moet
trekken krijgt binnenkort niet een
gevulde, maar lege handdruk. Ineens
gingen de banken zich realiseren dat ze
er voor de klanten waren! Voor wie
waren de banken dan in de jaren
daarvoor, zo stelt zich de vraag? Het
wereldwijde gokspel werd doorgeprikt.
Miljarden aan steun werd uitgestort
alsof het alle dagen van het jaar
Sinterklaas is. En in Afghanistan en Iran
lekt iedere dag ook nog een aardig
bedragje weg in een onlesbaar putje.
Het gevolg van die miljardensteun aan
casinobanken en failliete autobedrijven
is dat er ineens kwistig met miljarden is
gestrooid,
terwijl
daarvoor
geen
‘dekking’ is. Nu zullen we het nog niet
merken, maar een simpele basiswet
zegt dat bij veel aanbod de prijzen dalen. Ook geld is een product. Dus zal de
waarde van het geld dalen. Ofwel: we
weten het nog niet, maar dankzij de
graaicultuur van de heren bankiers zijn
we arm geworden. Straatarm!

Tegeltjeswijsheden ?
Troost u: rijkdom zit niet in uw geld,
maar in uzelf. Staat dat niet ook in zo
een boek, de Bijbel – maar ook in de
Koran – waarvan we dachten dat het
slechts of bijelkaar gefantaseerde
geschiedenis of achterhaalde tegeltjes
wijsheden bevat.

2012, einde of nieuw begin ?
De speurders in de Bijbel, de
bestudeerders van de kwatrijnen van
Nostradamus en lezers van de Protocollen van de Priorij van Sion wisten het
wel. Er zou een zwarte president
komen, en die kwam er. Altijd al
voorspeld en geweten, kon men horen.
Deze paus Benedictus is de voorlaatste
Paus en de anti-krist die de wereld gaat
regeren staat al klaar. Zeker is men
over de naderende ondergang van de
wereld, want een wereldwijde oorlog is
op komst. De schuilkelders in
Zwitserland en Oostenrijk zijn niet aan
te slepen, want daar heeft men nog
relatief veel kans te overleven als de
wereld ten onder gaat. De Maya’s
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hebben het toch allemaal voorspeld!
Die oorlog begint om en rond Israël, het
land van blijkbaar al onze voorvaderen.
Het wordt een grote oorlog om olie, de
Islam, de Heilige Plaatsen, de Ark des
Verbonds, om water en voedsel en
deze keer regent er geen manna, maar
fall-out uit de lucht. Miljoenen zullen
sterven. De aarde zal worden
verschroeid. Het gejammer en geweeklaag zal alom zijn. Zo weten de
toekomstzieners.

Rosenkruisers
Een soortgelijke situatie als waarin we
ons nu bevinden was er ook rond de
eeuwwisseling met het jaar 1600.
Ineens waren daar drie (of vier)
geschriften over de Rozenkruisers. (De
Fama, de Reformation, de Confessio en
de Chymische Hochzeit) Daar zat een
boodschap en belofte in voor een
betere wereld, al werd menigeen
slechts aangetrokken tot de alchemie in
de hoop van lood goud te kunnen
maken. Die tovertruc lukte slechts
zelden, wellicht nooit. Maar velen
begrepen dat de boodschap van de
Rozenkruisers een andere was. Die dat
begreep kon van lood (zichzelf) via
verschillende stadia (het Magnus Opus,
het Grote Werk) - wat in feite een
wedergeboorte van de mens inhield goud (de vernieuwde mens) maken. De
roep van de Rozenkruisers werd
gehoord en nog steeds gehoord en
begrepen. De vraag is nu of we niet net
als 400 jaar eerder weer zoiets moeten
hebben om uit alle ellende te geraken.
De vraag is ook of we niet alles anders
moeten aanpakken. Wensenlijstjes zijn
gemakkelijk te maken, uitvoeren is aanzienlijk moeilijker.

Back to basic, ontdek jezelf
Geen onbeschaamde bonussen, niet
meer speculeren met geld dat er niet is,
niet meer verder de natuurlijke
hulpbronnen uitputten, respect voor
iedereen en afwijkende meningen, goed
basisonderwijs voor iedereen, geen
vergiftiging van de aarde met gif, allemaal op de fiets en de kleine buurtsuper
weer terug, leren gelukkig te zijn met de
zon en sneeuw inplaats van met geld
en onhandige terreinwagens scheuren
die slechts geschikt zijn voor het
oerwoud maar die slechts rijden door
smalle steegjes en over schilderachtige
grachten, niet boven je stand leven,
geen macht ten koste van anderen
willen hebben, je innerlijke goddelijke
vonk ontdekken en daarmee contact
houden, respect voor andere tonen, …
noem maar verder op alles dat
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wenselijk en noodzakelijk is. Als U, ik en
de buren daar nu mee beginnen,
daarna (eerst vrede sluiten) die lastige
overburen en de postbode en
wethouder, dan de campingbaas en
vakkenvuller en dan … Als een olievlek
… Als, als dat alles gaat plaatsvinden
en we onszelf weer terugvinden, - ken u
zelve (en schrik u rot), dan verzeilen we
in een nieuw tijdperk. Vanaf 21
december 2012 wellicht al. De nieuwe
mens en nieuwe instituties. Een echte

Volkerenbond op federale basis, een
wél werkende Europese Unie, wel
vrijheid en geluk voor iedereen en dus
het ontbreken van de noodzaak asiel te
vragen. Die toekomst doordenken is
denken aan het door Francis Bacon
gedroomd en beschreven Atlantis. Dat
is denken aan het te realiseren Utopia.
De geschiedenis van de afgelopen 400
jaar heeft geleerd dat we iedere keer
weer op het verkeerde spoor zaten en
van kwaad tot erger en oorlog vervielen.

We hebben nu wel geleerd dat wie wind
zaait (onterechte vredesverdragen)
storm (de volgende oorlog) zal oogsten.
Kom, laten we beginnen met ons Opus
Magnus, ons Grote Werk. Slechts de
nooit te voorspellen en onberekenbare
natuurkrachten (van vulkaan tot virus)
zijn onze te bestrijden vijanden. Al het
andere zinkt daarbij in het niet. Laten
we nu beginnen, het is voor dat we het
weten 21 december 2012.

In gesprek met de Dalai Lama
Op woensdag 3 juni jl leidde Twan
Huys het gesprek tussen de Dalai Lama
en de studenten die allerlei vragen op
hem afvuurden. Deze gebeurtenis lijkt
mij voor iedereen cruciaal om te leren
dat een verschil in paradigma’s (=
fundamenteel van elkaar verschillende
visies) een discussie kan maken of
breken. Ik leg dat uit aan de hand van
deze Nova College Tour.
Zowel Paul Rosemuller als Twan Huys
probeerden deze avond de Tibetaanse
leider steeds de uitspraak te ontfutselen
dat hij na 50 jaar ballingschap had
gefaald; dat wanneer het gebruik van
geweld volgens het boeddhisme nooit
of te nimmer tot het gewenste resultaat
leidt,
non-violence
dat
kennelijk
evenmin doet.
Een student vond dat de Dalai Lama er
goed aan deed om terug te keren naar
Tibet, aangezien de hele wereld op zijn
hand was en China niet de mogelijkheid
had om hem enig kwaad te berokkenen.
Het zou volgens de student een prima
actie zijn. Hier zie je dus hoe het
westerse paradigma in elkaar zit: kan
het niet goedschiks, probeer het dan
eens kwaadschiks, ook al is dat geweld
niet meer dan zorgen dat China in het
nauw gedreven wordt. Misschien wrik je
wat los. Deze puur politieke aanpak
wordt in het westen “realistisch”
gevonden. En “slim”.

De Dalai Lama had met deze
uitdagingen geen enkele moeite: hij
veegde deze suggesties resoluut van
tafel. Realisme is inzien, dat het westen
de wereldproblematiek blijkbaar nog
steeds niet als een eenheid vermag te
zien. De meerderheid van de westerlingen denkt nog steeds dat de Dalai
Lama de wereld afreist om aandacht te
vragen voor het probleem Tibet. Maar
het probleem Tibet bestaat niet: Het is
China dat een probleem heeft, maar
zelfs dan heet het probleem niet “Tibet”.
(En hij zei het slim genoeg niet, maar
Balkenende heeft een probleem met
China, niet met Tibet en niet met hem,
de Dalai Lama....!). Het is typisch
westers om een probleem te zien, waar
het niet is en omgekeerd om géén probleem te zien, waar het wél is. De hele
wereld is in wezen al een eenheid en
het is zaak dat elk individueel mens
leert inzien, dat alleen de dialoog als
mogelijkheid
voor
allen
zonder
onderscheid open staat en dat je daar
dan ook individueel consequent naar
dient te handelen. Het recht staat als
een huis boven de politiek, ook en juist
als het recht feitelijk door politici
geschonden wordt! De kwestie Tibet is
op talloze manieren verbonden met de
problemen, waarmee in feite álle
mensen wereldwijd te maken hebben,
of ze er nu direct of indirect onder te
lijden hebben. “Tibet” is er slechts een
onderdeel van. De terugkeer van de
Dalai Lama naar Tibet hangt ook niet
van hem alleen af: hij komt er

simpelweg niet in! Je komt er pas in, als
je geen enkele kritiek op de regering in
Peking hebt. Zoniet, dan zorgt die er
wel voor dat je een probleem krijgt! De
leiders zijn niet tevreden met het afzien
van demonstraties: nee, je moet als
Tibetaan Peking dankbaar zijn voor zijn
weldaden, mínder kan niet. Je moet de
Chinese leiders in de armen sluiten,
want het zijn “geliefde leiders”.
Gedwongen liefde: dát is in heel China
de realiteit. Treffende overeenkomst
met Noord-Korea. De sympathie die de
Dalai Lama in onze “democratische”
landen ontmoet, is zo lek als een
mandje: het is slechts een sentiment,
geen solidariteit. Dit gevoel heeft geen
contact met de werkelijke stand van zaken. Dit gevoel is een schaamlap om
ons gebrek aan solidariteit met de
slachtoffers van terreur, mensenrechtenschendingen,
honger
en
armoede te maskeren. Wij willen het
verband niet zien!
Mijn conclusie: het gesprek van de
Dalai Lama met de studenten heeft pas
resultaat, als er wordt ingezien dat het
politieke geweldsparadigma van het
westen fout is en het paradigma van de
Dalai Lama, dat op recht en dus op
non-violence is gebaseerd, juist. Al is er
maar één student die dat geleerd heeft
vanavond, dan is de Dalai Lama de
winnaar van het debat.
Frans Vermeulen

September 2009: Maand van Duurzaamheid.
Er
gebeurt
nog
al
wat
op
duurzaamheidsgebied in September.
De maand opent op 1 september met
Duurzame Dinsdag. Tot 3 augustus kan
men duurzame ideeen aandragen die in
aanmerking komen voor een prijs, en
daarna ook nog wel, maar dan zonder
prijs.

22 september krijgen we een visionaire
Troonrede Nieuwe Stijl.

9 september is door de VN uitgeroepen
als Dag van Duurzaamheid, en 21
september als Dag van de Vrede. En op

In vergelijking met de humanitaire
wandaden van Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Engeland, vallen die van

Zal Nederland dan het voortouw nemen
voor een duurzaam Millennium door
openlijk spijt te betuigen over alle
humanitaire en ecologische wandaden
van de afgelopen eeuwen?
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Nederland eigenlijk wel mee, maar het
blijven wandaden. Is dat de invloed van
Sinterklaas als schutspatroon van
Amsterdam, ook al ten tijde van de
V.O.C.?
En de ecologische Schuld? Vroeger lag
er op Noord-Holland een dikke
veenlaag van 4 meter boven NAP. Die
is de afgelopen eeuwen geheel
afgegraven of via ontatering verteerd, in
ieder geval nou meetbaar als toename
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van CO2 in de lucht. Kunnen we die
ecologische schuld aflossen?
Wie de serie van Tegenlicht over de
energiekrisis gevolg heeft, zal zich

gemakkelijk afvragen hoe het toch
komt, dat de techniek van die ene auto
die bij 50 km per uur 1 liter op 160 km
kon rijden niet massal in de praktijk
gebracht is. Kan dat ook met het

gewone autovervoer? En ook of het
echt onmogelijk is in korte tijd helemaal
zonder aardolie te leven.

Doorbraak in Zonnecellen.
Nevenstaande
“drukpers”
van
Nanosolar (Berlijn en Silicon Valey) is in
staat 1 Gigawatt aan zonnecellen per
jaar te maken. De jaarlijkse opbrengst is
dan gemiddeld 250 megawatt. De pers
kost nog geen 2 miljoen dollar.
Nanosolar
beweert,
dat
deze
zonnecellen slechts 4 weken hoeven te
werken om hun eigen produktieenergie
terug te leveren. Dit betekent, dat een
volledige overschakeling van de hele
energievoorziening
op
dit
soort
zonnecellen met een relatief kleine
energieinvestering gedaan kan worden.

Ze zijn al meer dan 1 jaar in produktie,
zodat de grote uitrol binnenkort kan
beginnen voor een fraktie van de prijs
van de huidige generatie zonnecellen.
Die doet er minstens anderhalf jaar over
om de eigen produktie energie terug te
leveren.
Zie ook www.nanosolar.com

Mars voor Vrede en Geweldloosheid: 2 okt 2009 – 2 jan 2010
4.

5.

Zie ook: www.wereldmars.nl
www.worldmarch.info
www.worldmarchforpeace.org

Dit is de eerste werelmars die over de
hele planeet zal gaan om te vragen een
eind te maken aan de oorlogen, de
atoomwapens af te schaffen en elk
soort geweld uit te bannen.
Het is een actie die gericht is op:
1.
2.

3.

Het
ontmantelen
van
alle
atoomwapens.
Het beste van de verschillende
culturen en volken op Aarde in ere
te herstellen.
De
wil
van
de
hele
burgersamenlefing samen te doen

vloeien om definitief een einde te
maken aan de sociale plaag van
oorlogen.
Een
wereldwijd
sociaal
bewustzijnvoor te brengen tegen
alle vormen van geweld, (fysiek,
psychologisch,racistisch, religieus,
economisch,
seksueel)
die
vandaag de dag zo verankerd en
geaccepteerd
zijn
in
de
samenleving
Een mondiaal bewustzijn dat een
allesomvattende afkeer heeft van
geweld.

De mars begint op 2 oktober 2009, de
geboortedag van Gandhi in Nieuw
Zeeland en eindigt 90 dagen later op 2
januari 2010 op Antarctica na eerst door
Azie, Europa, Afrika , Noord- en Zuid
Amerika te zijn gegaan.
Koningin Rania van Jordanie, een
palestijnse vrouw, blijkt in een soort
commitee van aanbeveling te zitten.
Maar ook vele ministers en presidenten
van enige Zuid-Amerikaanse landen
hebben steun betuigd.
Er is een kleine kern van thans 15
mensen die de hele wandeling over alle
continenten en door alle klimaatzones
meemaken; er wordt gemikt op 1
miljoen mensen die “hier en daar” mee
wandelen, en 10 miljoen die dat via
internet doen.
De wandeling komt in Nederland op 1
november aan vanuit Kopenhagen. 2
November is helemaal beschikbaar voor
een programma in Nederland, en 3
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november gaan ze door naar Brussel..
op 2 oktober is echter reeds een
startmanifestatie gepland, op de Dam in
Amsterdam.
We kunnen ons afvragen, op welke
wijze wij vanuit ons Nederlanderschap
een bijdrage kunnen leveren. Wij zijn
zo’n beetje het juridische middelpunt
van de Aarde.
Ook kunnen we ons afvragen, op welke
wijze we de connectie met Kopenhagen
kunnen maken. Daar wordt immers
alles
voorbereid
op
een
wereldomspannend
klimaatverdrag,
waarvan critici nu al zeggen, dat er
teveel
emissierechten
op
een
sinterklaasachtige manier gratis worden
uitgedeeld aan bedrijven die ze eigenlijk
niet in deze mate zouden mogen
krijgen.
De
olie
raakt
echter
onverbiddelijk op, en in Engeland
hebben ze het idee van klimaatdukaten
gelanceerd, waar vooral energiezuinige
burgers wat aan kunnen hebben. Het
werkt als een soort basisinkomen dat
eerlijk over alle 6-7 miljard mensen
verdeeld kan worden.
De grote vraag bij deze wandeling van
90 dagen over door alle klimaatzones
en over alle kontinenten is voor mij: hoe
lossen
we
alle
wereldcrisessen
geweldloos en liefst gelijktijdig op: De
klimaatcrisis, de credietcrisis, de
voedselcrisis en de griep crisis. En ook
alle crisissen die ik niet genoemd heb..
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De Wegwijzers van Georgia: oproep tot genocide?
achtergrond. De bedoeling van Paine
zou
zijn
het
joods-christelijke
gedachtegoed te vernietigen. Deze
Paine heeft een boek geschreven met
als titel “The Age of Reason” (het tijdperk
van de rede)

Een eerbewijs?
Georgia Guidestones
Boven op één van de hoogste heuvels
in Elbert County in de Amerikaanse
staat Georgia staat een reusachtig
granieten
monument.
In
acht
verschillende talen zijn in vier stenen,
elk met een hoogte van 5.80 meter, tien
richtlijnen of geboden gegraveerd. De
oorsprong
van
het
eigenaardige
monument is in nevelen gehuld, want
tot op de dag van vandaag weet
niemand de echte identiteit van de man
die opdracht heeft gegeven tot de bouw
ervan. Het is in 1980 ingewijd door een
anonieme groep van 100-400 mensen.

De “tien geboden” op de stenen
zijn:
1.

Houd het aantal mensen onder de
500 miljoen
in voortdurend
evenwicht met de natuur.
2. Stuur de voortplanting op een
manier, zodat
gezondheid en
verscheidenheid toeneemt.
3. Verenig de mensheid met een
nieuwe levende taal.
4. Beheers driften, geloof, traditie en
alle dingen door een gematigde
redelijkheid.
5. Bescherm de landen en volken met
eerlijke wetten en rechtvaardige
rechtbanken.
6. Laat alle volken hun eigen zaken
regelen,
maar
laat
ze
hun
onderlinge geschillen oplossen voor
een wereldrechtbank
7. Vermijd
onnodige
regels
en
onbruikbare ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten in
evenwicht met sociale plichten.
9. Beloon waarheid, schoonheid en
liefde, en zoek naar harmonie met
het oneindige.
10. Wees geen kankergezwel op deze
aarde. Laat ruimte voor de natuur.
In de openbare bibliotheek van Elberton
is een brochure gevonden, geschreven
door iemand die zichzelf R.C.Christian
noemt. In de brochure wordt uitgelegd
dat de Georgia Guidestones zijn
opgericht ter nagedachtenis van Thomas
Paine, een figuur met een zeer occulte

Een eerste vraag is, of een diepgaande
analyse van deze Wegwijzers niet te
veel eer is voor zo’n impliciete oproep
tot genocide in artikel 1, “in voortdurend
evenwicht met de natuur” door een
groep mensen die duidelijk anoniem
willen blijven.
Ook in 1980 waren er zeer veel meer
dan 500 miljoen mensen op aarde, en
ook toen was het al bekend dat er
zoveel voedsel op aarde was, dat
niemand honger hoefde te lijden.
Dat er zowel toen als nu, nog zeer veel
honger wordt geleden, is gewoon een
gevolg van onkunde en ondeugdelijk
bestuur dat teveel ruimte geeft aan al
dan niet industriele heb- en heerszucht.
Rest de vraag, of Thomas Paine zich in
zijn graf zou omwentelen van ellende
wanneer hij zou kunnen horen van dit
anonieme
“eerbewijs”,
dat
de
wereldbevolking wil terugbrengen tot de
omvang van omstreeks 1550.

aannemelijk dat hij dit monument als
een eerbewijs zou kunnen opvatten.
Verder is ook onduidelijk tot wie deze
geboden gericht zijn: in ieder geval
kiezen
de
opstellers
zelf
voor
anonimiteit. De opstellers lijken duidelijk
bang te zijn voor de mensheid waarvan
ze een zeer groot deel willen uitroeien –
in harmonie met de natuur. Dus met
zeer besmettelijke ziekten?

Wat te doen?
Je kunt je afvragen wat voor mensen
achter deze guidestones staan. Maar
veel erger is de suggestie, dat alle
problemen vanzelf opgelost zijn als we
met wat minder mensen op aarde zijn.
Dat lijkt me een illusie. Er zijn erg weinig
mensen nodig om de wereld in een
nucleairehel te veranderen – en juist die
mensen zullen “om veiligheidsredenen”
wel blijven leven.
We kunnen de zaak ook filosofisch en
juridisch aanpakken: dan stellen we de
vraag, of een aantal begrippen wel
thuishoren
in
een
dergelijk
grondwetgevend
document.
Horen
oordelen
als
“kankergezwel”
en
“onbruikbare ambtenaren” wel thuis op
dit niveau van abstraktie?
De belangrijkste aanpak lijkt mij echter
deze: gewoon aantonen dat we veel en
veel meer dan 10 miljard mensen goed
kunnen voeden.
Voor deze laatste aanpak heeft Pim van
Monsjou de inspiratie geleverd: Hij heeft
vanaf 1983 uitgezocht, hoeveel land er
nodig was om 1 mens een jaar lang te
voeden. En wel bij een veganistisch,
een vegetarisch en een vleesetend
dieeet.. Voor veganisten (geen vlees,
noch melk boter, kaas en eieren) bleek
dit 200 m2 grond te zijn, of met kassen:
50 m2 ! Dat betekent dat 1 km2 aan
kassen 20.000 mensen veganistisch
een jaar lang kan voeden! Hij kwam tot
de conclusie, dat de aarde 40 miljard
mensen met gemak kon voeden. En in
1989 kreeg hij er een prijs voor,
uitgereikt door Ed Nijpels.

Zou Paine dit goed hebben gevonden?
Hij vond de vele moordpraktijken van de
Franse Revolutie al verwerpelijk, net
zoals de vele moorddadige verhalen
van de bijbel. Het is dus weinig
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Voor 10 miljard mensen heb je dus
minimaal 500.000 km2 kas nodig. Dat is
een oppervlak van 500 bij 1000 km.
Tegenwoordig zijn er drijvende kassen
en zelfs energieleverende kassen in de
maak, een heel verschil met die
aardgasslurpers van de vorige eeuw.
We hoeven dus slechts 500.000 km2
aan kassen op zee te laten drijven om
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10 miljard mensen veganistisch te
voeden. Dat is 1 promille van het
aardoppervlak.
Als
we
de
voedselproduktie tot drijvende kassen
op zee beperken, dan kunnen we alle

landbouwgronden weer teruggeven aan
de natuur. Enorme hoeveelheden CO2
worden dan weer vastgelegd in
biomassa. En het CO2 gehalte in de

lucht zal weer terug kunnen gaan naar
preindustriele niveaus.

Valwindtorens: energiebron voor woestijngebieden.

Nevenstaand ontwerp voor een holle
toren is 1200 meter hoog bij een

diameter van 400 meter. Hij heeft als
doel elektriciteit op te wekken door
enorme hoeveelheden water bovenin te
verdampen die dan als dauw veel
planten kan doen groeien. Hij zal netto
een 500 megawatt kunnen leveren.
Bruto 2 maal zoveel, maar het verschil
is nodig om per seconde een 30 m3
zeewater naar boven te pompen en te
versproeien. De lucht koelt daardoor af,
zakt naar beneden met 20 km per uur
en levert in turbines elektriciteit. Een
proefmodel moet nog gemaakt worden,
maar er zijn geen theoretische
bezwaren waarom hij niet zou kunnen
werken, en ook geen praktische
waarom hij niet gebouwd kan worden.
Er kunnen echter wel politieke

bezwaren zijn, dat hij namelijk
ontworpen is door Israël. Dit instrument
heeft de potentie om het hele midden
Oosten te vergroenen – Letterlijk! En
ook om alle energie die we nodig
hebben in de vorm van elektriciteit te
leveren.
Het
wereldwijde
potentieel
aan
elektriciteit uti deze torens is voldoende
voor 20 miljard mensen op westduits
niveau. Ze kunnen bovendien dag en
nacht werken. De webeditie van deze
nieuwsbrief zal meer verwijzingen
bevatten.

911: Binnenkort ontknoping?
Het begint hoe langer hoe duidelijker te
worden,
dat
het
officiele
samenzweringsverhaal als zou Bin
Laden
met
zijn
vliegtuigen
verantwoordelijk zijn voor de aanslagen
van 11 september 2001 onmogelijk
waar kan zijn. Alleen al op fysische
grondslagen kan dit niet..

Hierboven een tekening van de baan
van Flight 175 die de Zuid toren
getroffen heeft. Het blijkt duidelijk, dat
het merendeel van de brandstof buiten
het gebouw ontbrand is, en dus
onmogelijk alle stalen kolommen in het
midden bij de liften en aan de randen bij
de ramen dusdanig verzwakt kan
hebben dat ze allemaal op precies
hetzelfde tijdstip smelten waarna de
Zuidtoren rechtstandig inelkaar zakt,
bijna even snel als een steen die vanaf

de bovenste verdieping naar beneden
gegooid wordt.
11
september
zal
ongetwijfeld
aangegrepen worden om het onderzoek
naar de ware toedracht van de
gebeurtenissen op 11 september 2001
te heropenen.
Er zijn ongelooflijk veel websites over
911. Op www.ae911truth.org bundelen
architecten hun krachten. Ook zij
geloven
niets
meer
van
de
vliegtuigtheorie die de torens zou
hebben doen instorten.
Zie ook
www.wanttoknow.info Deze website
specialiseert zich op verantwoorde
journalistieke verslaggeving van alles
wat door overheden geheim wordt
gehouden. Een van hun medewerkers
is professor David Ray Griffin, emeritus
hoogleraar en schrijver van meer dan
25 boeken en 150 artikelen over
uiteenlopende onderwerpen. Maar hij
geniet vooral bekendheid als expert
over
de
onbekende
feiten
en
misleidende achtergronden van de
9/11-gebeurtenissen.
Vooral de boeken die hij schreef over
de
achtergronden
van
de
gebeurtenissen rondom de 9/11aanslagen, maken diepe indruk door de
fundamentele
wijze
waarop
hij
onderzoek doet en heeft gedaan. Zijn
conclusies zijn onontkoombaar: 9/11
was een inside job en terroristen
- 12 -

hadden niets van doen met deze
moordpartij. Zijn boek over 911 is als
pdf file gratis te downloaden. Zie de
webversie van EenWereld voor het
adres.
Hij gaat echter niet in op de
schuldvraag.
De
website
how911wasdone.blogspot.com doet dat
wel. Hun disclaimer is erg belangrijk:
Disclaimer: nobody is guilty until
convicted by a court of law. This blog's
intent is to stimulate thinking about 9/11
from a different angle than the official
one. From day one the blame has been
put at bin Laden and his people without
real evidence. Today bin Laden is no
longer persecuted for 9/11 according to
the FBI website. The theory proposed
here might be true or false or contain
some truth. In the end it must be an
official investigation that determines
who is guilty and who is not. This blog is
dedicated
to
Italian ex-president
Cossiga who is the highest ranking
statesman to date who has openly
stated that it was the Mossad who has
carried out the 9/11 attacks. End of
Disclaimer.
De weblog maakt deze bewering
geloofwaardig,
maar
noemt
ook
amerikanen met dubbele paspoorten.
De vraag is nu, wat voor consequenties
dit moet hebben: is dit nog wel een
interne Amerikaanse zaak? Of zijn er
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zoveel
internationale
repercussies
geweest, dat het Internationale Strafhof
in Den Haag de geeigende instantie is?

En moeten niet alle wetten die op 911
gebaseerd zijn, worden ingetrokken
wanneer het criminele karakter van 911

aangetoond kan worden? Criminelen
mogen ons de wet toch niet
voorschrijven?

In deze hoedanigheid had hij de taak,
ontwikkelingslanden met dusdanig hoge
leningen op te schepen dat zij die nooit
meer terug zouden kunnen betalen.

En ook bij de kredietcrisis: was daar ook
geen sprake van hypotheken die
mensen nooit of te nimmer zouden
kunnen terugbetalen?

Toen hij uiteindelijk ontslag nam, bleek
hij dusdanig gemakkelijk aan financien
te kunnen komen dat hij heel wat betere
aktiviteiten kon ontplooien, zoals
alternatieve
energiebronnen
beschikbaar stellen. Zwijggeld dus. En
hij hield zich ook bezig met het
behartigen van de belangen van de
Amazone indianen. Maar 911 deed hem
beseffen dat hij niet langer kon zwijgen.

Is er niet een methode te bedenken dat
dit
soort
schulden
gewoon
kwijtgescholden kunnen worden?

911 en John Perkins

John Perkins: www.johnperkins.org
Voor John Perkins was 911 de druppel
die de emmer deed overlopen. De hele
gang van zaken rondom 911 herkende
hij meteen als het werk van een
organisatie die in werking trad als hij
zelf geen succes had.
Hij besloot de wereld op de hoogte te
stellen van zijn rol als “Economische
Huurmoordenaar” waarmee hij zijn
carriere begonnen was.

Zijn boek “Confessions of an Economic
Hitman” leest als een trein, werd een
langdurige bestseller en is ook in het
Nederlands vertaald.

Uiteindelijk bestaan deze schulden uit
dollars die niet door goud gedekt zijn.
Die dollars zijn gewoon uit de lucht
geplukt. En toen ze eenmaal uit de lucht
geplukt
waren,
mochten
de
Amerikaanse handelsbanken nog eens
9 maal zoveel geld creeren en uitlenen.
Zo werkt nu eenmaal het amerikaanse
stelsel van de FED. Vandaar de hoge,
puur op inflatie gebaseerde salarissen
in de financiele wereld.

Als je dit soort zaken leest, dan begin je
vanzelf grote vraagtekens te zetten bij
de schulden van de derde wereld.

Chris van Huijzen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau!
Op woensdagmorgen 29 april jl., daags
voor koninginnedag, werd ons lid Chris
van Huijzen uitgenodigd om onmiddellijk
naar ‘De Vereeniging” te Nijmegen te
komen, een plaats van samenkomst
met meestal een feestelijk karakter.
Burgemeester Thom de Graaf was er
ook en reikte hem daar de versierselen
uit die behoren bij het Ridderschap in
de Orde van Oranje Nassau. In een
uitvoerige verklaring werd duidelijk dat
deze onderscheiding vooral verleend
werd
op
grond
van
Chris’
werkzaamheden op het gebied van het
uiterst precies illustreren van medischwetenschappelijke handboeken. Chris is
jarenlang verbonden geweest aan de
Medische Faculteit van de Radboud
Universiteit Nijmegen en in die functie

heeft hij de kunst van het medisch
illustreren tot ongekende hoogte
verheven. Met name het geheel
vernieuwde boek ‘The Human Central
Nervous System’ van prof. Nieuwenhuis
en prof. Voogd heeft hij voorzien van
bijna 400 gedetailleerde illustraties! In
dit standaardwerk worden de nieuwste
inzichten
betreffende de bouw,
structuur en functie van het menselijk
zenuwstelsel behandeld.
Ons bestuur kreeg pas op 25 april lucht
van deze aanstaande gebeurtenis! We
hebben toen meteen actie ondernomen
en de gemeente Nijmegen in kennis
gesteld
van
Chris’
evenzeer
uitzonderlijke verdiensten voor de
WFBN. De gemeente heeft dit goed
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opgepikt en tijdens het voorlezen van
de verklaring heeft de burgemeester
deze verdiensten dan ook speciaal
gememoreerd. Wij zijn blij dat de koninklijke onderscheiding nu mede geldt
op grond van Chris’ tomeloze ijver en
inzet voor de WFBN.
Chris, van harte proficiat met je
onderscheiding! Moge het je gegeven
zijn om er nog lang van te genieten,
samen met Nellie, je echtgenote.
Namens bestuur en leden van de
WFBN,
Frans Vermeulen, voorzitter
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Spreuken bij de ingang van het Eigentijds Festival 2009 in Vierhouten

2009 jaar van de verzoening: RAWAGEDE actie
Nederlanders willen zich verzoenen met slachtoffers van politionele acties in Indonesië
Wij verklaren dat wij meeleven met de
directe
nabestaanden
van
de
Indonesische slachtoffers die voor,
tijdens en na de zogenaamde
Nederlandse politionele acties in
Indonesië,
in
Rawagede
(nu:
Balongsari) en Galoeng-Galoeng, maar
ook elders in Indonesië zijn gevallen.
Wij spreken onze afschuw uit over de
misdaden tegen de menselijkheid, die in
Indonesië
zijn
begaan
door
Nederlandse militairen.
Hoewel een mensenleven niet met geld
kan worden vergoed, verzoeken wij de
Nederlandse regering namens de
Nederlanders excuses te maken aan de
slachtoffers en hun nabestaanden, en in
samenwerking met de Verenigde
Naties,
via
het
Internationaal
Gerechtshof in Den Haag naar een
passende financiële tegemoetkoming te
zoeken.
Intussen willen wij – gezien de zeer
hoge leeftijd van de nabestaanden gezamenlijk een bedrag bijeenbrengen

om onze gevoelens tastbaar te maken.
Van dit bedrag hopen we een deel
beschikbaar te stellen voor directe
nabestaanden en een deel beschikbaar
te stellen voor een te bouwen museum.
Wij waarderen het dat er geld
beschikbaar komt uit het budget van het
Nederlandse
ministerie
voor
Ontwikkelingssamenwerking
voor
Balongsari, maar beschouwen dit niet
als compensatie voor het leed. Wij
hopen dat ook andere streken in
Indonesië, waar nog nabestaanden en
nakomelingen van slachtoffers leven,
een dergelijke steun zullen ontvangen.
Ook
wensen
wij
dat
deze
gebeurtenissen als oorlogsmisdaden in
onze
geschiedenisboeken
worden
opgenomen.
Hiertoe
zou
een
werkgroep
van
Nederlandse
geschiedschrijvers met Indonesische
collega’s kunnen samenwerken. Dit in
navolging van het Japanse initiatief
“Komuna Historio de Japanio, Chinio
kaj Korea Respubliko”.

Ten slotte verzoeken wij de Tweede
Kamer om een parlementair onderzoek
te
doen
naar
de
werkelijke
gebeurtenissen.
Ondergetekenden betuigen gaarne
adhesie met bovenstaande verklaring.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Zal ook een bijdrage storten op
bankrekening 898028779 van het
Humanistisch Vredesberaad te Alphen,
onder vermelding van: RAWAGEDE
Deze actie wordt medegeorganiseerd
door:
Humanistisch Vredesberaad en Wereld
Federalisten (Rob moerbeek)
(Gelieve deze verklaring te sturen aan:
Rawagede-actie,
Zwaansmeerstr.48,
1946 AE Beverwijk.)

Schadevergoeding door Israël
Aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Geachte …..
Als wereldburgers voor internationaal
recht zijn wij ervan overtuigd dat er op
het naleven van dat recht geen
uitzonderingen mogen gelden. Wie
schade toebrengt aan (bezittingen van)
anderen zal door de rechter worden
gesommeerd deze schade te vergoeden.
Onze vraag is dan ook waarom Israël
door de internationale politiek niet
krachtdadig aangesproken wordt om de
schade te vergoeden die het Israëlische
leger heeft aangericht in Gaza. De
secretaris generaal van de Verenigde
Naties, de heer Ban Ki Moon heeft
Israël onlangs verzocht de schade aan
eigendommen van de Verenigde Naties
te vergoeden. Wij willen erop wijzen dat
niet alleen deze schade, maar alle
schade die de Palestijnse bevolking
door de buitenproportionele acties van

het Israëlische leger in Gaza heeft
geleden,
zowel
materieel
als
immaterieel, vergoed dient te worden.
Omdat de grenzen nog steeds gesloten
zijn, wordt de wederopbouw door de
inwoners van Gaza zelf danig
gefrustreerd, zodat de bevolking wordt
gedwongen te leven in uitzichtloze en
mensonwaardige omstandigheden.
Wij willen u daarom met klem
verzoeken om herstelbetalingen door
Israël op de agenda van de Tweede
Kamer te zetten en niet aflatend de
aandacht op deze kwestie te richten en
waar mogelijk de discussie hierover te
voeren. Een gevolg hiervan zou moeten
zijn dat ook vanuit de Nederlandse politiek meer druk wordt uitgeoefend op het
Europees Parlement, zodat Israël vanuit
het Europese standpunt krachtig wordt
aangesproken om de rekening te
betalen voor de aangerichte schade.
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Het kan toch immers niet zo zijn dat een
burger onmiddellijk ter verantwoording
wordt geroepen als hij/zij de wet
overtreedt, terwijl het een staat als
Israël
(die
zichzelf
toch
als
democratische rechtsstaat beschouwt)
wordt toegestaan om het recht met
voeten te treden?
Is Nederland in deze een voorbeeld
voor de internationale politiek met
betrekking
tot
gerechtigheid
en
bescherming van de rechten van de
Mens? Wij vinden van niet. Wij vragen u
dan ook om de hoognodige aandacht
aan deze zaak te willen schenken,
overeenkomstig art. 90 van de
Grondwet.
Namens de Verenigde Wereldburgers
voor Internationaal Recht,
Met vriendelijke groet,
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Johanna Steijlen
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Boeken en Websites
De kettingreeks van Uitgeverij Jan van Arkel
Jan van Arkel is als oprichter van Aktie
Strohalm een pionier op het gebied van
alternatieve
economieen.
De
kettingreeks bestaat uit een aantal
boeken over de klimaatproblematiek,
geschreven door deskundigen op dit
gebied. Ze kosten slechts 5 euro, maar
geven je een diep inzicht in het geheel
van de problematiek en de mogelijke
maatregelen.
De boekjes “Onze toekomst op een
warmere planeet” en “Zes graden” van
Fred Pearce resp. Mark Lynas vertellen
in begrijpelijke taal wat de laatste stand
van zaken is, met een accent op de
wetenschappelijke onderbouwing. Kort
geformuleerd vertelt Pearce wat de
stand van de klimaatwetenschap anno
november 2007 was, en dat was al veel
verontrustender dan ik voor mogelijk
had gehouden. Lynas trekt trends door
naar de toekomst, en analyseert de

wetenschap op tekortkomingen Hij
constateert, dat de zaak nog veel erger
is, en dat het idee van maximaal 2
graden opwarming van de Europese
Unie berust op foutieve aannames en
dat het beleid dat op 2 graden mikt
waarschijnlijk uit zal komen op 6
graden. De biosfeer zal namelijk bij
toenemende
temperatuur
in
toenemende mate ook nog eens veel
meer CO2
uit de bodem laten
ontsnappen
dan
waarmee
de
wetenschappers
rekening
hebben
gehouden.

hoeft te hebben van oprakende fossiele
brandstoffen. Peak Oil is hierbij een
belangrijk begrip. Deze beweging lijkt
uiterst krachtig te gaan worden in de
komende maanden.

De drie boekjes “Hitte”, “Klimaat
Dukaten” en “Transition Towns” dragen
oplossingen aan.

De gehele kettingreeks is op de website
www.hitte.nu te bekijken, en zijn alle in
hun geheel als pdf file te downloaden.
Maar het lezen als een echt boek is wel
zo gemakkelijk. En al deze boeken zijn
prettig geprijsd: 5 euro per stuk.

In Transition Towns wordt duidelijk
gemaakt, wat je als burger zoal kan
doen om je woonplaats dusdanig te
transformeren dat je geen last meer

In Hitte wordt aangegeven hoe de
energievoorziening van Engeland kan
overschakelen
op
hernieuwbare
bronnen zoals wind en zonnecellen.
Maar ook wat je kunt doen met andere
vervoerssystemen en veel betere
isolatie van woningen en gebouwen.
Voor de Klimaat Dukaten zie onder

Energieslank leven met KLIMAATDUKATEN.
David Flemming heeft een simpel plan
om een nachtmerrie te vermijden. De
toestand van het Noordpoolijs lijkt
kritiek. De gevolgen van een ijsvrije
Noordpool zullen enorm zijn. De
gekelderde olieprijs lijkt geruststellend.
Maar
het
Internationaal
Energie
Agentschap kondigt een oliecrisis aan
voor 2010. Intussen woedt de
kredietcrisis.
Wij zijn er niet voor toegerust om deze
drievoudige mokerslag op te vangen.
We moeten nu af van onze
afhankelijkheid
van
fossiele
brandstoffen. We moeten wat we straks
overhouden eerlijk verdelen. Er moet
worden gerantsoeneerd.

Bouwen
aan
een
koolstofarme
samenleving wordt een uitdaging. Ons
leven verandert, onze waarden zullen
veranderen en we zullen leren onze
unieke planeet weer echt te waarderen.
Klimaatdukaten
zijn
een
soort
rantsoenering van fossiele brandstoffen.

Als je energiezuinig gaat leven, zul je
klimaatdukaten overhouden die je dan
kunt doorverkopen aan mensen en
industrieen die tekort komen. Het
systeem
komt
neer
op
een
persoonsgerichte uitwerking van het
emissiehandelssysteem
voor
industrieen.

Het idee is, dat je voortaan alleen nog
maar fossiele brandstoffen kunt kopen
door
zowel
te
betalen
met
klimaatdukaten als met gewoon geld.
Dit gaat dus op voor benzine, diesel,
aardgas en niet-groene elektriciteit.

Klimaatdukaten hebben dus een aantal
kenmerken
gemeen
met
een
basisinkomen.

Elke natuurlijke persoon krijgt de
klimaatdukaten gratis. Uitbetaling is per
week, en een heel jaar als beginbonus.

€ 5,00

deskundigen verschijnen met een zuur
gezicht op tv om te vertellen dat we
harder moeten werken en meer moeten
kopen.

belangrijk? Moet de taart altijd maar
groter?

Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 160
bladzijden ISBN 978 90 6224 480 5

Gelezen door WFBN-leden Jan Willem
van Leenhoff en Leonard Kater.

Moet Groei?
Bekende economen aan de tand
gevoeld over een (on)zinnige vraag,
Frank Mulder & Freek Koster, Pepijn,
Eindhoven, 2008, 169 bladzijden, ISBN:
978 90 78790 039
Iedereen houdt z’n adem in wanneer de
koopkrachtplaatjes
worden
gepresenteerd.

Groei moet! Zonder groei verliezen we
banen, raken we achter op China en
gebeuren er nog veel meer erge
dingen.

De economische groei hoeft maar een
procentje tegen te vallen of de

Zeggen ze. Maar is dit zo? Is het
groeien van de economie werkelijk zo
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Dit boek is een verslag van een
onthutsende zoektocht die de schrijvers
afwisselen
met
persoonlijke
beschouwingen.
De schrijvers blijken zelf een duurzame
levensstijl in de praktijk te brengen en
gaan met hun vraagstelling naar vele
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beroemde economen in binnen en
buitenland.
Zo interviewen zij o.a. nobelprijswinnaar
Stiglitz, ex-minister Brinkhorst, Arjo
Klamer, Bob Goudzwaard en vele

anderen. Sommigen geven blijk van
een scherp inzicht, anderen lijken nog
geheel ingepakt te zitten in een
tunnelvisie, die je misschien het beste
kunt aanduiden als de geld-oogziekte.

Zie verder ook hun website
www.frankenfreek.nl
Gelezen door Jan Willem van Leenhoff
en Leonard Kater, leden van de WFBN

Ga eens kijken op www.wanttoknow.info (USA) en www.wanttoknow.nl (NL)
Fred Burks

Tessa Koop

Als je rondloopt met vragen waar media
en politiek niet langer een bevredigend
antwoord op geven, dan voorziet Want
To Know (WTK) in jouw behoefte. WTK
biedt een beknopte, betrouwbare
introductie in cruciale informatie waar
maar weinig mensen zich van bewust
zijn.

Wanttoknow.nl is een samenwerking
met de gelijknamige Amerikaanse
website. Oprichter Fred Burks is
presidentiële tolk geweest en heeft
vertaald voor o.a. Al Gore, Bill Clinton,
George Bush en Dick Cheney. Zijn
ontdekkingen leidden tot WTK. Lees op
wanttoknow.nl het interview dat ik met
hem had.
WTK Amerika is gespecialiseerd in het
presenteren van op feiten gebaseerde
nieuwsartikelen
en
beknopte
samenvattingen
van
grote
doofpotaffaires, die onze levens en de
wereld ingrijpend beïnvloeden.
Als hoofdredacteur van WTK Nederland
vul ik de Amerikaanse informatie aan

met eigen artikelen. De focus van het
WTK.nl team
ligt op positieve
mogelijkheden,
verandering
en
bewustwording.
Het is niet onze bedoeling om je angst
aan te jagen, maar om je inzicht te
geven in verborgen krachten achter het
wereldtoneel. Je hebt immers informatie
nodig om jezelf bewust te zijn dat je
andere keuzes kunt maken, die
bijdragen aan een betere toekomst
voor ons allemaal.
Hartelijke groet - Tessa KoopFred Burks: ik wil geen angst
verspreiden maar juist inspiratie voor
positieve verandering.

IMPRESSIE Algemene Leden Vergadering
Op een mooie zaterdag eind maart is de
jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de vereniging gehouden.
In het zaaltje van het COS te Utrecht is
het nieuwe bestuur gekozen: voorzitter
Frans Vermeulen, secretaris Peter
Davidse,
penningmeester
Ben
Cornelissen, vice-voorzitters: Johanna
Steijlen en Floris Methorst en leden:
Leonard Kater, Paul Berendsen en Ton
Macel.

penningmeesterschap heeft vervuld. Hij
is hiervoor heel hartelijk bedankt met
een boek over ouder worden en een
applaus.
Het jaarprogramma ziet er vergelijkbaar
uit als afgelopen jaar. De werkgroep
wereldrechtsorde gaat door met het
houden van bijeenkomsten. Als u deel
wilt nemen kunt u contact opnemen met
Johanna Steijlen. Verder zullen er weer
een aantal lezingen georganiseerd
worden.

Het afgelopen jaar is er weer een
beroep gedaan op de financiële
reserve. Daarom zullen we het
komende jaar ook voorzichtiger moeten
zijn met het uitgeven van geld. Anders
dan gedacht zijn de bijdragen van leden
in het jubileumjaar niet groter geweest
dan anders.
Peter Davidse

Dit betekende dat we afscheid namen
van Theo Knegt die jarenlang het

AGENDA Werkgroep Wereld Rechts Orde
WERKGROEPPROGRAMMA:
De werkgroep gaat verder met het
uitdiepen van de betekenis, doel van
het Federalisme / Wereldfederalisme op
weg naar 2012 !
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 aktualiteit,
en aan de andere kant een
rechtstreekse uitwerking van zijn
oorspronkelijke inspiratie. In zijn eerste
boek “Een Demokratisch 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
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rechtsorde voorop als voorwaarde voor
wereldvrede. De europese eenwording
valt heel goed te begrijpen vanuit de
analyse van dit boek.
De werkgroep-bijeenkomsten WRO én
de openbare lezingen, zullen vanaf
September 2009, op dezelfde dag
plaats vinden.
Data:
za. 5 September
za 14 November

za 10 Oktober
za 19 December
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PAUZE
De werkgroep begint om 10.30 uur tot
12.30 uur - van 12.30 uur tot 13.00 uur
Esperanto olv. Rob Moerbeek

Vanaf 13.00
koffie/thee

Aanvang openbare lezing : 13.45 uur
(zie laatste pagina voor programma
uur
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ontvangst

met
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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 Janstraat,
e
dan de 2 straat rechts, is de Slachtstraat die overgaat in de
Telingstraat. Ongeveer 15 min. Lopen.

Openbare bijeenkomsten
Wereld Federalisten Beweging Nederland
Augustus 2009
Beste Vrienden
Bij deze nodigen wij u uit voor de volgende serie bijeenkomsten
georganiseerd door de WFBN welke plaats zullen vinden op de
Zaterdagen 5 September - 10 Oktober – 14 November - 19
December in het COS-gebouw , Telingstraat 2 in Utrecht.
(Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
Ontvangst met koffie / thee vanaf 13.15, - Aanvang : 13.45 uur

Voor verdere informatie: Johanna Steijlen, coördinator
jaarprogramma WFBN. Tel. 0313 – 61 96 00
e.mail: johanna.steijlen@versatel.nl
( voor bijeenkomst 19 December, uitnodiging volgt later)

COLOFON
Wereld Federalisten Beweging Nederland

5 September - Prof.Dr. Ton Lathouwers. In deze voordracht
legt
Ton
Lathouwers
een
link
tussen
wat
de
goddienstpsycholoog Han Fortmann bedoelde met zijn motto
“Heel de mens“ en wat het federalisme voor mensen betekent,
dan wel kán betekenen. Mag van het federalisme gevraagd
worden dat het een bijdrage levert aan de vorming van de
individuele mens of hoeft het federalisme alleen maar de altijd
aanwezige sociale tekorten in de samenleving structureel op te
vullen?
Prof.dr.Ton Lathouwers (1932) studeerde wis-en natuurkunde
en Slavische talen en letterkunde. Hierna volgde hij een studie
vergelijkende cultuur- en godsdienstwetenschappen over de
ontmoeting tussen Oost en West. In 1968 werd Ton Lathouwers
benoemd tot gewoon hoogleraar Russische letterkunde te
Leuven, met een nevenopdracht aan de theologische faculteit:
religieuze thematiek in de moderne literatuur. In 1987 verkreeg
hij zijn officiële autorisatie als leraar Chinese Rinzai Chan.
Sindsdien begeleidt hij zen-groepen in Nederland, België en
Zweden.
10 Oktober - spreekt Wim Robben over het thema “geweldloze
kracht “, die veel meer aangewend zou moeten worden voor
conflictpreventie en conflictoplossing. Maar hoe kunnen we dat
aanpakken?
Wim Robben (1949) studeerde geschiedenis aan de universiteit
van Utrecht. Sinds 40 jaar is hij werkzaam voor de ”Stichting
voor Actieve Geweldloosheid “, in het kader waarvan hij
trainingen en lezingen gaf, congressen organiseerde, het
tijdschrift “Geweldloze Kracht“ redigeerde en ruim 120 boeken
en brochures liet publiceren. Op dit moment werkt hij aan een
(losbladig) “Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle
Samenleving “.
14 November - Op deze middag hebben wij Mevrouw Joke
Vermeulen bereid gevonden vanuit haar Theosofische visie de
wereldconflicten te belichten en ons van daaruit, de
onderliggende oorzaken van deze conflicten laten begrijpen. Zij
zal vervolgens de weg wijzen naar de uitdaging van deze tijd,
hoe wij met begrip en gevoel van mededogen, een bijdrage
kunnen leveren aan een wereld van welzijn en vrede.
Joke Vermeulen is al tientallen jaren actief in het Internationaal
Hoofdkwartier van het Theosofisch Genootschap, Blavatskyhuis
Den Haag. Vanaf 1999 was zij mede-organisator van een aantal
Vredescongressen. Zij houdt lezingen en geeft cursussen vanuit
Stichting I.S.I.S., International Study-centre for Independent
Search for Tuth, omdat een zelfstandig opgebouwde, bovenpartijdige levensvisie noodzakelijk is om een werkelijke bijdrage
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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 WFBN is aangesloten bij de World Federalist
Movement.
Raad van advies:
prof.mr.drs.J.Berkouwer, prof.dr.T.van Boven, dr.
P.H.J.J. Terhal en drs. L. Wecke
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:
Ook de WFBN kan weinig zonder de bijdragen van
leden: contributie: € 15,00 op postbank nr. 9764 ten
name van WFBN te Den Haag. Verstuur uw betaling
svp opnieuw, indien u uw betalingsformulier van de
Postbank onlangs hebt teruggekregen. Hartelijk dank
Redactie Nieuwsbrief Eén Wereld: Frans
Vermeulen (T: 0165-534 506), Luuk van Dinter (T:
0412-451 141), Leonard Kater.(T: 030-281 74 81)
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aan wereldvrede te kunnen leveren.
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