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Nieuws van de redactie
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar begint met het maken van excuses voor de vertraging waarin
deze verschijnt.
Op 27 maart van dit jaar hebben wij onze Algemene Leden Vergadering gehouden. Frans Vermeulen trad
af als voorzitter. Als kandidaten voor zijn functie boden zich aan Peter Davidse, tot dusverre de secretaris
van onze vereniging, en Leonard Kater. Een verslag hiervan staat in de betreffende notulen.
Peter Davidse werd met meerderheid van stemmen als voorzitter gekozen. Luuk van Dinter heeft hem
als secretaris opgevolgd.
De nieuwe redactie van de nieuwsbrief bestaat uit Leonard Kater, Luuk van Dinter en Ben
Cornelissen.
Ingezonden brieven zijn altijd welkom. Zoals u in de colofon op pagina 12 zult zien, kunt u deze per email toezenden aan redactie.wfbn.nl@gmail.com
Graag met vermelding van uw telefoonnummer en het e-mailadres, waarop u zelf bereikbaar bent.
Op deze nieuwsbrief treft u als adres tevens een acceptgiroformulier aan. Voor zover uw bankgironummer
bij ons bekend is, is dit op het formulier vermeld. Wilt u dit alstublieft nog even controleren? Het kan zijn,
dat u de contributie voor dit verenigingsjaar reeds hebt voldaan. Dan kunt u dit formulier in 2011
gebruiken.
Vergeet niet uw handtekening op het formulier te zetten.
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Van de voorzitter
Wat zegt u dan in de korte tijd die u ter
beschikking staat om de kern van waar
wij voor staan uit te leggen? Vandaag
wil ik graag deze samenvatting
presenteren.
Biologisch gezien zijn wij allen
wereldburgers, want wij leven op deze
planeet. Hier zijn wij geboren. Het
voedsel dat dient om ons lichaam in
stand te houden nemen we tot ons
omdat de aarde, de planten en dieren
ons dat schenken, tenminste, als het
goed is.

Peter Davidse, voorzitter WFBN
Om u maar meteen in het diepe te
gooien. Stel dat u met een onbekende
op de lift staat te wachten en het komt
ter sprake dat u lid bent van de WFBN.

Dat is ons huis in de kosmos. Een ieder
van ons neemt van nature deel aan dit
bestaan als een schakel in de
ecologische
keten
van
levende
organismen verbonden het geofysieke
terug-koppelingssysteem 'Gaia'.
Biologisch zijn wij wereldburgers, maar
politiek nog niet. We hebben als
mensheid een verder geëvolueerde
politieke
organisatie
nodig:
een
wereldgezagsorgaan. Daarom ben ik lid
van de WFBN en heb me wereldburger
verklaard.

Als we doen alsof we in een
ruimtevaartuig zitten, dat op enige
afstand voorbij komt, dan zien we een
prachtige
blauwe
planeet
die
majestueus voor ons venster verschijnt.

Ziet u dit ook als een noodzakelijke
stap?

Een schitterend schouwspel met lucht
en wolken, oceanen en continenten, licht
en donker. Afhankelijk van het feit of we
aan de dag- of de nachtkant vliegen zien
we het schijnsel van verlichte stedelijke
gebieden dan wel groene bossen,
bergtoppen, woestijn of water.

Peter Davidse

In het zomernummer zal er weer één
verschijnen. Veel leesplezier gewenst.

WFBN ledenwerving, het drinken van thee en transition towns
Een typerende reactie van Wilders op
Cohen als opvolger van Wouter Bos is
een denigrerende opmerking over het
drinken van thee met moslims. Volgens
Wilders moet er eerder gedacht worden
aan kopvoddentaxen, wapenstokken en
een krachtig uitzettingsbeleid.
Wat niet iedereen weet, is dat wij
waarschijnlijk nooit zo'n krachtig volk
waren geweest als wij nooit thee hadden
gedronken. Het was in ieder geval een
goed middel om niet altijd pils te hoeven
drinken met de daarbij behorende
afstompende werking.
Er is echter nog iets anders: je moet
thee maken met kokend water! En het
moest minstens 5 minuten trekken!

Mooie methode dus om ziektekiemen te
doden in een tijd zonder leidingwater en
dus heel goed voor de volksgezondheid.
Bovendien is thee drinken heel wat
gezonder dan al die frisdranken die met
hun suikers de jeugd zwaarlijvig maken
of al die comazuiperij die pap maakt van
jeugdige hersenen.
Thee moet herontdekt worden als
volksdrank om ons krachtig en intelligent
te maken en liefst ook nog lichamelijk en
moreel te zuiveren! En er zijn thans zeer
veel heel gezonde theesoorten op de
markt.
Ik stel dus voor, dat alle actieve WFBNers in hun woonplaats theekransjes
gaan oprichten, om met niet WFBN ers
plannen te maken hoe we de wereld

beter in kunnen richten, te beginnen in
de eigen wijk en woonplaats.
Aansluiting zoeken bij de Transition
Town beweging zal een heel goed
opstapje zijn. Verder zijn het internet en
de media thans van zodanige kwaliteit
dat het eenvoudig is om alles te weten
te komen wat nodig is om je eigen
omgeving in mondiaal perspectief te
bekijken. Maar daarover praten met
anderen is minstens zo leuk.
Het lijkt mij een taak voor de WFBN
deze soort mondiale theekransjes sterk
te stimuleren.
Leonard Kater
.

Contributie
Graag herinner ik u nog even aan de
contributie. Velen van u hebben deze
het vorig jaar voldaan, waardoor onze
financiële positie duidelijk is verbeterd.
Hartelijk dank hiervoor.Ook dit jaar is de
jaarlijkse ledenbijdrage gehandhaafd op
vijftien euro. Het gironummer van de
vereniging is 9 7 6 4 ten name van
Wereld
Federalisten
Beweging
Nederland in Den Haag.

Het jaarlijks geldelijk bijdragen aan de
financiële situatie van de vereniging
staat omschreven in onze statuten. Dit
maakt
het
aan
ons
mogelijk
bijeenkomsten te organiseren. Ook
geven wij een ledenblad uit, dat elk
kwartaal wordt toegezonden.
Wie fouten of andere vergissingen bij
het overmaken van de contributie wil
voorkomen,
kan
bij
mij
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acceptgiroformulieren telefonisch via
0317
425
347
of
per
e-mail
abbc@hetnet.nl aanvragen. Ik zal deze
dan per omgaande aan u toezenden.
Ben
penningmeester

Cornelissen,
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Kernenergie een realistische optie?
Als je de Volkskrant van zaterdag 17
april 2010 mag geloven, dan is
tweederde
van
de
Nederlandse
bevolking voor Kernenergie. Dat geldt in
ieder geval voor het CDA, de VVD en de
PVV.
Het klinkt zo mooi: bij kernenergie komt
geen CO2 vrij! En het afval probleem?
Nou, dat lossen we in de toekomst wel
op. Maar dat zeggen ze al minstens 50
jaar. Hoe geloofwaardig is dat dan?
Tegenstanders wijzen vooral op dit afval
probleem. Dit betekent, dat werkelijk
niemand ziet waar de onmogelijkheid
van kernenergie nu echt zit.
Dat zit hem in het feit, dat er gewoon
niet genoeg uranium op de wereld is om
onze economie langer dan een jaar of 5
op te laten draaien. Ook let men op de
verkeerde kengetallen: bijvoorbeeld de
enorme hoeveelheid elektriciteit die uit
een kg uranium kan komen.
Het enige kerngetal waarop je moet
letten bij een energiebron is echter de
tijd, die die energiebron moet werken om
zijn eigen productie-, onderhouds- en
afbraakenergie terug te leveren.
Dit heet de Energetische Terug Betaal
Tijd. (ETBT)
Bij kernenergie ligt die in de buurt van 2
jaar, nog afgezien van de bouwtijd die
ook in jaren gemeten wordt. De ETBT
van de huidige generatie zonnecellen
ligt ook in deze orde van grootte. Bij
windmolens is dat 3-6 maanden, hoe
groter de windmolen is, des te kleiner de
ETBT. En bij de allernieuwste zonnecellen is de ETBT iets als 1 maand, dat
beweert althans www.nanosolar.com .
En het maken en installeren van
zonnecellen kun je in een paar dagen
doen. Windmolens in een paar weken.
Er is echter nog meer aan de hand. De
zon schijnt volstrekt voorspelbaar, en
altijd ongeveer even sterk. De wind is
wat minder voorspelbaar, maar als de
windmolens opgenomen zijn in een
continentaal netwerk, dan waait het altijd
wel ergens.
Bij uranium is dat heel anders: de rijke
ertsen zijn allang bekend, en ook heel

gemakkelijk op te sporen met een
geigerteller. Bij de arme ertsen is dat
heel wat moeilijker, en je moet veel
meer energie gebruiken om die ertsen
uit de grond te krijgen (evenredig met de
hoeveelheid erts). Maar dan: hoe krijg je
het uranium eruit als er slechts 1% of
minder in zit? Je moet vergruizelen, en
hoe minder uranium er inzit, hoe fijner je
moet vergruizen en hoe meer energie je
daaraan kwijt bent. Hier zit dus een
grens: op een gegeven ogenblik moet je
meer energie besteden aan vergruizen,
zuiveren en opwerken tot kerncentralekwaliteit dan er ooit aan elektriciteit uit
kan komen. Dan wordt een kerncentrale
dus niet meer een energieleverancier
maar in feite een energieverslinder,
mondiaal gezien. Want het vergruizen
gebeurt in de Derde Wereld.
Dr. Jan Willem Storm van Leeuwen
heeft een en ander samen met wijlen
prof. Smith uitgezocht. En hierbij de hele
keten bekeken: dus vanaf uraniumerts
tot aan de elektriciteit die uit de
kerncentrale komt.
Hij heeft een en ander uitgezocht voor
twee verschillende scenario’s: (a) alleen
de bestaande capaciteit in stand
houden. Dan is er nog voldoende
winbaar uranium op aarde tot het jaar
2079, en daarna zal het kernenergiesysteem geen energiebron meer
zijn. (b) het procentuele aandeel in de
wereldenergievoorziening
constant
houden: dat betekent heel wat extra
centrales bouwen. En dan is het omslagpunt bereikt in 2051!

mogelijk gerobotiseerd. Nanosolar heeft
een productielijn van iets als 1 gigawatt,
terwijl de gangbare productielijnen bij de
huidige generatie minder dan 100
megawatt zijn.
En
er
zijn
bovendien
andere
technologieën die ook een enorm
potentieel hebben met daarboven nog
uitermate gunstige ecologische neveneffecten waardoor bijvoorbeeld woestijnen in vruchtbare oases veranderd
kunnen worden, ijs gemaakt kan worden
op de Noordpool met als bijeffect
elektriciteitsproductie (of andersom).
Conclusie: Kernenergie, niet meer aan
beginnen. Het enige nut van het
bestaande park kerncentrales is, dat ze
nu al het uranium uit veel atoombommen nodig hebben om het tekort
aan uranium aan te vullen. Dan is dat
uranium dus niet meer bruikbaar voor
atoombommen; het kernafval echter nog
steeds wel voor allerlei soorten vuile
bommen. Het enige nut van kerncentrales is dus bommenslurperij. Het
uranium wordt definitief onbruikbaar om
er nog atoombommen van te maken. En
verder
is
het
rendement
van
kerncentrales bedroevend laag. Ze
moeten iets als twee keer zoveel warmte
lozen in het milieu als er aan elektriciteit
uitkomt. Bij kolencentrales is dat slechts
1,5 keer zoveel. Maar zonnecellen en
windmolens verwarmen het milieu in het
geheel niet. Kortom, kerncentrales
hebben in tegenstelling tot windmolens
en zonnecellen een grote hoeveelheid
milieubezwaren.

Kortom, van kernenergie kunnen we
niets verwachten. Maar van windmolens
en de nieuwste generatie zonnecellen
wel! Sterker nog, de groeicijfers zijn daar
iets als 30-35 % per jaar.

Leonard

Deze groei betekent een toename
van1380 tot 2000 procent per tien jaar.
Met dit soort groeicijfers lijkt het dus
mogelijk in tien tot dertig jaar de hele
wereldenergievoorziening uit duurzame
bronnen te halen.

zie
http://docs.google.com/present/view?ski
pauth=true&id=dcts9n84_12gtg28gdc
voor de presentatie van Storm van
Leeuwen met vele grafieken.

Het kan waarschijnlijk binnen tien jaar,
want de productielijnen van windmolens
en zonnecellen worden hoe langer hoe
groter en goedkoper, want zoveel
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( Met dank aan de summerschool van
WISE in 2009 en een Masterclass. Zie
verder ook www.tegenstroom.nl )

Op www.stormsmith.nl/
uitgebreid
rapport

kun je een
downloaden.
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De Verkiezingen van 9 juni 2010
Zelden
is
er
een
zo
grote
aardverschuiving
in
het
politieke
landschap gekomen als na de
gemeenteraadsverkiezingen
van
3

maart.. Agnes Kant gaat aan de kant
staan en maakt plaats voor Emile
Roemer, en ook Camiel Eurlings vindt
de politiek een te grote belasting voor de

opbouw van een gezinsleven, en ook
Wouter Bos gaat weg.

zouden wel eens "aangepakt " kunnen
worden als hij doorging met het
voorstellen van veranderingen in de
internationale financiele wereld.

voren voorbereid, dat ik de mogelijkheid
van deze chantage niet erg serieus
neem.

Waarom ging Bos weg?
Bos zegt zelf dat hij afscheid nam van
de politiek omdat dit niet te combineren
was met zijn verantwoordelijkheid als
vader van opgroeiende kinderen. Voor
dit motief is groot begrip geweest, vooral
ook omdat Camiel Eurlings om een
zelfde reden opstapte.
Een ander motief past hier echter
naadloos in: het kan zijn dat hij
gechanteerd is met zijn kinderen. Die

Mensen die zich bezighouden met Vrije
Energie worden ook op deze manier
benaderd om af te zien van verdere
ontwikkeling. Aan de andere kant heeft
hij als een echte strateeg de optie van
afscheid nemen wel zo veel jaren van te

Laten we overigens ook niet vergeten,
dat de voorganger van Femke Halsema
in Groenlinks, Paul Rosenmöller,
vanwege dit soort doodsbedreigingen uit
het parlement is verdwenen.

Blijft Balkenende?
Als het aan het dagblad Trouw ligt, zou
ook Balkenende moeten opstappen. "Na
de val van het kabinet is het voor de
nationale politiek goed dat de lucht even
flink wordt gezuiverd." Aldus het
hoofdredactioneel commentaar in Trouw
van zaterdag 13 maart 2010. Maar het
commentaar vind ik niet erg sterk, omdat
het de motieven van Bos alleen in
politiek perspektief plaatst. Bos is echt
niet uit de politiek verdwenen omdat het
kabinet faalde de stabiliteit en de sociale
vrede in het land te herstellen.

Het laatste jaar
Laten we daarom eens kijken naar
Balkenendes aanpak van internationale
en nationale problemen en wie eigenlijk
de eerste was die uit het kabinet wilde
stappen. Dat was Balkenende zelf! Maar
niemand mocht het weten. En dus
ontstond
er
een
journalistiek
gezelschapsspel over de vraag of hij
President van Europa zou gaan worden.
Verhagen zou dan zijn natuurlijke
opvolger worden en deze begon al warm
te lopen door vanuit New York te gaan
praten over voortzetting van de Uruzgan
missie en zich verder niets aan te
trekken van de aanwijzingen van
Balkenende om zijn mond te houden.
Laten we ook niet vergeten, dat het
Balkenende zelf was die de op
karaktermoord gebaseerde methoden
vanAmerikaanse verkiezingscampagnes
toepaste op Bos door hem te beschuldigen van zogenaamde draaikonterij.
Dit betekent, dat de hele diskussie over
normen en waarden die Balkenende zo
graag uitstortte over Nederland een te

kleine existentiele basis in zijn eigen
persoon had. En het woord "respect" dat
hij vaak in de mond nam, deed mij even
vaak denken aan die maffiabazen die
ook allemaal mensen om zich heen
willen hebben die hen "respecteren", dat
wil zeggen zich gedragen als jaknikkers.
En hoe gedroeg Balkenende zich t.o.v.
Bush? Toch zo ongeveer als een
jaknikker die erg blij is met een
complimentje van de Grote Baas? En
waarom zo'n enorm en jarenlang verzet
tegen een parlementair onderzoek naar
de betrokkenheid bij Irak?

deze grondplicht.. Ook hier weer sprake
van Atlantisch jaknikkersgedrag?
Laten we ook eens kijken naar het
grondwettelijk verplichte streven naar
een Internationale Rechtsorde. Saddam
Hoessein zou een paar resoluties van
de Veiligheidsraad naast zich hebben
neergelegd. Is dat een rechtsgrond Irak
binnen te vallen? Balkenende gaf hier
“politieke” steun aan. Er zijn wel meer
landen die lak hebben aan resoluties
van
de
Veiligheidsraad.
Israël
bijvoorbeeld.
Maar
daar
zegt
Balkenende niets over.

Dit is een doodzonde die haarscherp
door Hans van Mierlo is bekritiseerd: bij
de formatie van een kabinet mogen er
geen afspraken worden gemaakt de
controlerende taak van het parlement te
muilkorven. De trias politica  kern van
ons democ
 is
heilig en mag geen voorwerp zijn van
onderhandeling en ook niet van
obstructie door de regering.

Kortom,
door
deze
existentiele
tekortkomingen
is
het
niet
verbazingwekkend dat volgens velen
Nederland "Balkenende moe" begint te
worden. Maar als hij opgevolgd wordt
door Verhagen wordt de lucht niet echt
goed gezuiverd tussen CDA en PvdA
waar Trouw zo veel prijs op stelde.

Trouw aan de grondwet?

Tenslotte kunnen we het gedrag van
zowel Balkenende en Verhagen toetsen
aan de C van het CDA. Ik kan me geen
enkele passage uit de bijbel herinneren
waarin Jezus iets zei over Liefde die
door middel van het zwaard verdedigd of
bevorderd kon worden. Integendeel.

Tenslotte is er nog kritiek mogelijk over
de vraag of hij zich wel goed heeft
gehouden aan de ambtseed die hij in
handen van koningin Beatrix heeft
afgelegd. Het gaat daarbij met name om
de grondplicht die tot voor kort op elke
nederlander rustte: de plicht om het
grondgebied en de zelfstandigheid van
het Rijk te verdedigen. Bij het afschaffen
van de dienstplicht is dit artikel helaas
verdwenen uit onze grondwet. De inval
in Irak heeft gewoon niets te maken met
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Toetsing aan het Evangelie

Ik hoop dus, dat beiden worden
opgevolgd door politici die het evangelie
wel actief met hoofd, hart en handen
willen uitdragen in de politiek.
Leonard Kater
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Forbes over miljardairs en de 2000 grootste ondernemingen
Het tijdschrift Forbes maakt elk jaar een
lijst van alle miljardairs op de wereld.
Het blijkt, dat Nederland in 2006 vier
miljardairs telde met een totaal
vermogen van 11 miljard dollar. In 2010
waren het er 5 met een totaal vermogen
van 14,9 miljard dollar. Als groep
hebben zij dus geen enkel nadeel
ondervonden van de kredietcrisis.
Het Forbes heeft ook een lijst van de
2000 grootste ondernemingen gemaakt.
Zij blijken in totaal een omzet van $
30.000 miljard te hebben, een totale

winst
van
$1400
miljard,
een
marktwaarde van $ 31.000 miljard en
een hoeveelheid bezittingen (assets)
van $ 124.000 miljard.
Je vraagt je onwillekeurig af, hoe de
marktwaarde zo sterk kan afwijken van
de bezittingen.
Wat niet vermeld wordt, is de afdracht
van belastingen. Het laat de mogelijkheid open, dat die afdracht waarschijnlijk
zeer veel kleiner is dan de winst dankzij
de sterke onderhandelings-positie van
deze ondernemingen en hun vermogen
zich in “tax havens” te vestigen. Als we

een afdracht van 25 % redelijk vinden,
dan is dat dus $ 350 miljard. Voor het
geval zij al 25 % belasting over de winst
betalen, dan komt dat neer op een $ 466
miljard die uiteraard eerlijk verdeeld zou
moeten zijn over de landen waarin zij
werken. Bijvoorbeeld naar rato van het
aantal werknemers in de betrokken
landen.
Bron: www.forbes.com/global2000/
Tabellen:
www.forbes.com/lists/2010/18/global2000-10_The-Global-2000_Rank.html

Mexicaanse Griep: juridische aspecten (2)
In het winternummer 2009 beloofde ik u
een vervolgartikel, waarin ik de juridische aspecten van een verplichte
vaccinatie nader zou toelichten.
Officieel is bij de WHO nog steeds de
hoogste alarmfase van kracht. Omdat er
al 6 maanden nergens ter wereld nog
gevallen van Mex. Griep gemeld worden
is de handhaving van die alarmfase voor
de Europese Raad aanleiding geweest
tot een onderzoek naar de hele
toedracht rondom deze griep. Dit
onderzoek wordt medio 2010 verwacht.
Zoals gemeld in het winternummer loopt
de procedure bij het ministerie van VWS
van minister Klink nog steeds. Namens
stichting
Stralingsarm
Nederland
verzochten we in juli 2009 de minister
om documenten, die inzicht moesten
verschaffen over de ingrediënten van de
vaccins en de juridische aansprakelijkheid bij gezondheidsschade. Bij het
verschijnen
van
dit
lentenummer
wachten we nog steeds op antwoord.
Zijn adviescommissie Bezwaarschriften
heeft ons in het gelijk gesteld en de
minister geadviseerd de gevraagde
documenten (gedeeltelijk) vrij te geven.
De minister had hierover uiterlijk 8
januari dienen te beslissen, maar heeft
deze wettelijke termijn overschreden.
Hiertegen heeft de stichting beroep
aangetekend bij de rechtbank in Den
Bosch. Deze had uiterlijk 21 mei
uitspraak moeten doen. Tegen de
overschrijding van die termijn, is een
Klacht bij de president van de
Rechtbank Den Bosch in voorbereiding.

Daarnaast loopt nog een procedure via
de Wet Openbaarheid Bestuur bij het
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Er worden documenten
opgevraagd, die helderheid moeten
verschaffen hoeveel miljoen euro aan
het
Amsterdamse
reclamebureau
ComBat (afkorting van Communication
Battle = te vertalen als Communicatie
Oorlog) betaald is en onder welke
contractuele voorwaarden voor de
propaganda over de vaccinatie tegen
het HPV-virus voor jonge meisjes in de
leeftijdsgriep van 12-18 jaar.
Aldus de procedures. Tot grote
opluchting van veel burgers is in
Nederland nimmer sprake geweest van
een verplichte vaccinatie. Die dreigde
wel in o.a. Canada, Zwitserland, België,
Griekenland, de VS en Frankrijk, maar is
daar onder druk van de publieke opinie
ingetrokken. Voor het juridische kader
van een verplichte vaccinatie zijn
wederom de World Health Regulations
van belang, plus voor Nederland de Wet
Publieke Gezondheid 2008. Daarin
wordt bepaald in art. 7 dat minister Klink
verregaande bevoegdheden krijgt bij de
uitbraak van een pandemie, waarvoor
de WHO alarmfase 6 afgekondigd heeft
(zoals nog steeds het geval) een
vrijwillige of een verplichte vaccinatie af
te kondigen.
In
tegenstelling
tot
een
aantal
bovengenoemde landen biedt de wet
geen mogelijkheid tot een gedwongen
vaccinatie. (burgers worden desnoods
gewapenderhand
gedwongen
tot
vaccinatie). Verplichte vaccinatie houdt

in dat een burger weigeren mag, maar
dan medewerking dient te verlenen aan
maatregelen als isolatie (art. 31) of
quarantaine (art. 35),. Een besluit tot
isolatie of quarantaine wordt direct
uitgevoerd, maar kan door de burger
aangevochten worden bij de rechter (art.
42), die hierover binnen 3 dagen een
beslissing moet nemen. Pikant detail is
dat de rechter de burger mondeling
moet horen op zijn verblijfplaats; de
juristen achter deze wet hebben
blijkbaar niet stilgestaan bij het
besmettingsgevaar….Medewerking aan
isolatie of quarantaine weigeren wordt
gezien als een misdrijf categorie 5 (ca.
5000 euro boete of max. 4 jaar
gevangenisstraf). Daarnaast is art. 21
interessant, aangezien het de (huis)arts
verplicht is alle medische gegevens van
een van besmetting verdachte burger ter
beschikking
te
stellen
aan
de
autoriteiten. Hoe zich dat verhoudt tot
het
Medisch
Beroepsgeheim,
is
natuurlijk de vraag. (een zelfde
vraagstuk doemt op bij het Elektronisch
Patiënten Dossier). Ook art. 66 is
interessant, aangezien dit de autoriteiten
de bevoegdheid geeft om desnoods met
de Sterke Arm der Wet toegang te
verschaffen tot woningen van “besmette”
burgers.

Luuk van Dinter, bestuurslid en juridisch
adviseur Stralingsarm Nederland.

Money as Debt, Nederlands ondertiteld
Hoe komt het dat vrijwel iedereen,
zowel overheden als individuen in de
schulden zit? Deze film legt het op
eenvoudige wijze uit. Bovendien ziet u
hoe geld uit niets wordt gecreëerd en
hoe voornamelijk de banken er alleen

maar beter van worden en wij slaven zijn
geworden
van
Mammon,
het
geldwezen.De documentaire geeft ook
aan hoe het anders kan, als we het
geldsysteem radicaal veranderen, geen
geld meer als schuld creëren en het hele
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monetaire systeem uit de handen van
private banken halen en het teruggeven
aan de mensen en hun democratisch
gekozen regeringen.
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Conclusie: Weg met de private banken!

Bron: http://www.partijvoordeliefde.nl

4 mei 2011: eindelijk een mondiale dodenherdenking?
De dodenherdenking op 4 mei jl is
dankzij
“de
damschreeuw”
een
spraakmakend fenomeen geworden met
een treurige afloop voor al diegenen die
omvergelopen zijn door de daarna
optredende paniek. Traditioneel staat de
dodenherdenking op 4 mei altijd in het
teken van de gevallenen in de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Later
kwamen daar de slachtoffers van de
Jappenkampen bij, en nog later
degenen die tijdens vredesoperaties van
de
VN
omgekomen
zijn.
De
kranslegging symboliseert alles, en het
hele jaar door lijkt daar niets van te
blijven hangen.
De
mensen
die
de
Tweede
Wereldoorlog
bewust
hebben
meegemaakt, zijn nu echter minstens 70
jaar oud. Dit betekent, dat het overgrote
merendeel
van
de
Nederlandse
bevolking thans de Tweede Wereldoorlig
niet meer bewust heeft meegemaakt. En
sterker nog: een ontwikkeling kan
hebben doorgemaakt dat men zich niet
meer alleen bekommeren wil om de
slachtoffers in eigen kring, maar om alle
slachtoffers waar dan ook van
oorlogsgeweld
en
staatsof

groepsterreur. Een aantal veteranen
organisaties lijkt zich ook op te heffen.
Er ontstaat dus ruimte
nieuwing,

voor ver-

Het is goed om er bij stil te staan dat
iedereen die in geweld het leven laat,
een hele familie om zich heen heeft die
allemaal de weerslag van zo’n moord
ondervinden. Als je ook stil staat bij de
doden van vroegere “vijanden”, dan ga
je vanzelf op een standpunt staan, dat
eigenlijk de hele mensheid je familie is,
en dat wij ons jegens elkander behoren
te gedragen in een geest van
broederschap en zusterschap. Het
hufterschap dat tot zoveel geweld is
geëscaleerd moeten we achter ons
laten. Een mondiale herdenking van alle
slachtoffers van oorlogsgeweld is m.i. de
beste invulling van 4 mei, juist omdat wij
daarmee bewijzen dat ons medeleven
en ons mededogen zich kan uitstrekken
tot de gehele mensheid in heden,
verleden en toekomst. Een en ander te
beginnen
bij
de
Indonesische
slachtoffers van onze zogenaamde
“politionele acties”.

Deze soort collectieve dagen van
herdenking kan de inspiratie geven
maatregelen te nemen opdat deze
toestanden zich nooit zullen herhalen.
Het blijkt verder, dat de Amerikanen in
WO-II een 375.000 soldaten verloren
hebben, terwijl de Russen 27 miljoen
slachtoffers te betreuren hebben, nog
afgezien van de slachtoffers van Stalin
zelf. In totaal gaat het om bijna een 170
miljoen mensen die tussen 1900 en
1987 omgekomen zijn t.g.v. genocide,
inclusief de massamoorden die Stalin en
de Chinezen aanrichtten onder hun
eigen bevolking. Niet meegeteld zijn de
genocides van na 1987, zoals die in
Rwanda, voormalig Joegoslavië, OostTimor en elders.
Het monument op de Dam zou enigszins
aangepast moeten worden om al deze
slachtoffers recht te doen. Een groot TVscherm zou een en ander goed duidelijk
kunnen maken, het hele jaar door..Of
ook een voor uitbreiding vatbaar
marmeren tableau.
Leonard Kater

In memoriam Mies Brouwer
Op 19 maart overleed toch nog vrij
plotseling, Mies Brouwer.
In een overvol crematorium "Den en
Rust" te Bilthoven op 25 maart sprak
Floris Methorst, mede namens drie
maatschappelijke organisaties, een in
memoriam uit.
Lieve Mies,
Jouw leven was niet gemiddeld, maar
wel typerend voor jouw generatie. Als
ruim twintigjarige, die net de Tweede
Wereldoorlog in volle hevigheid had
meegemaakt, ging je (sociale) geografie
studeren in Amsterdam. En in deze ene
zin is het model van je ganse leven
vervat.





snelle groei van de sociale
wetenschappen in Nederland.
Zelf koos je voor een carrière in het
middelbaar onderwijs, als lerares, en
voor die categorie jongeren heb je je
leven lang ingezet. Wij kwamen elkaar
tegen, al eerder, maar vooral bij de
totstandkoming van de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties
(NVVN), in de jaren tachtig.
Toen al zag ik je voorstellen doen,
moties indienen en bijeenkomsten
lanceren om te komen tot onderwijs over
de wereldsamenleving en met name
over de Verenigde Naties.

Mies Brouwer
Dàt signaal heb je je leven lang goed
begrepen.

Want in het vrije en progressieve
Amsterdam kon je als vrouw
maximaal je vleugels uitslaan.
De Tweede Wereldoorlog bracht
jouw generatie het acute besef bij
dat
we
iets
aan
de
wereldsamenleving
moesten
veranderen.
En de sociale geografie was de
bron van de uitwaaiering en de zeer

En dat signaal begint zo langzamerhand
tot ieder mens door te dringen: Zonder
een goede en volwassen samenwerking
op wereldschaal hebben we voortdurend
Kleine en Grote Oorlogen, een
onoplosbare "kredietcrisis", een de
ganse aarde bedreigende milieuramp en
wat niet al.
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Om tot die goede en volwassen
samenwerking
te
komen
op
wereldschaal te komen is 65 jaar
geleden de VN opgericht. Dàt ging toen,
65 jaar geleden, in San Francisco en
New York met grote moeite.
Maar het besef zo vlak na W.O. 2, dat er
IETS moest gebeuren, was voldoende
sterk. De VN is géén wereldregering,
terwijl zoiets wél zéér nodig is. Dat besef
was bij jou je leven lang een volstrekte
vanzelfsprekendheid.
Pas in 2002 kwam tot stand wat jou
voortdurend voor ogen stond: een
onderwijscommissie voor de VN. Die
commissie heeft de laatste jaren een
paar stevige prestaties neergezet.
Dat lessenpakket over de VN IS
beschikbaar en binnenkort gehéél
beschikbaar voor alle leerlingen van 10
tot 18 jaar in Nederland en Vlaanderen.
We hebben een canon geproduceerd,
waarin kort vermeld staat, wat ieder
eigenlijk
moet
weten
over
de
samenwerking in de wereld en over dat

ene en enige netwerkinstrument dat we
hebben, de VN.
De laatste jaren hebben we veelvuldig
van
gedachten
gewisseld
in
maandelijkse
vergaderingen
en
wekelijkse telefoontjes. Jij was een
voortdurende stimulans en vond steeds
dat het te langzaam ging. En daarin had
je gelijk !! Prachtig die volstrekte
levendheid, waarin ouderdom niet
bestaat. Ik heb talloze anecdotes over
jou in het hoofd :




Je lezing in het pas tot stand
gekomen EMMAcentrum in Utrecht,
in
2003
voor
slechts
drie
toehoorders, allen stafleden.
We deden alsof de zaal vòl zat.
En die vanzelfsprekendheid heeft
mede
gemaakt,
dat
dat
Emmacentrum thans een bloeiend
instituut is.
Je verslag in een commissievergadering, dat je wat later was, omdat je
met je auto in het water van de
singel was gereden en er door de
politie was uitgehaald.



En tien dagen voor je overlijden, het
was jouw telefoontje "Ik durf het
eigenlijk niet te vertellen", zei je. "Ik
was in het ziekenhuis voor
onderzoek, en toen hoorde ik opeens
: "Mevrouw Brouwer, Mevrouw
Brouwer, wilt u dat we u reanimeren,
want dan moeten we u naar een
ander ziekenhuis brengen."



En toen zei jij "Ja, ja want ik moet
nog naar de notaris". We hebben er
beiden hartelijk om gelachen.

Namens alle medewerkers van het
Emmacentrum in Utrecht, alle leden van
de Wereld Federalisten Beweging
Nederland, en vooral de ruim twintig
huidige en oudleden van de NVVN
Onderwijscommissie :
Mies, je was een voorbeeld, een baken
voor velen.
Floris Methorst

Prinses Irene: persoonlijke levenskeuze doorslaggevend
NOVA
COLLEGE
TOUR
NPS:
woensdagavond 10 juni 2009 was er op
TV een interview van Wageningse
studenten met prinses Irene, olv
presentator Twan Huys.
Hieronder frappante uitspraken van de
prinses:
“Nee, ik ben geen lid van de Partij voor
de Dieren. Ik zou niet weten op welke
partij ik zou moeten stemmen. En
misschien mag ik het niet zeggen, maar
ik denk dat het hele politieke systeem
zo’n beetje voorbij is. Vroeger was de
klimaatcrisis
een
ver-van-mijn-bedshow, maar nu niet meer. De Club van
Rome werd destijds niet geloofd. Al
Gore had meer succes met zijn
boodschap. Wat de klimaatcrisis en de
kredietcrisis betreft kunnen we nu geen
fouten meer maken. We moeten echt
kiezen voor het welzijn van het leven op
aarde”.
Ze heeft een ontwikkeling doorgemaakt
van lidmaatschap van een kerk naar het
persoonlijk geloof: “De huizen passen
me niet meer”.

“We hebben veel te veel aan de
buitenkant van onszelf gebouwd en we
doen het nog steeds. We leven te
eenzijdig, we hebben onze binnenwereld
verwaarloosd. Maar de vraag is: Wat wil
ik bijdragen aan de wereld? Krijg ik de
kans het beste van mezelf in te zetten?
Hoe wil ik dat de wereld er uit ziet? En
wat ga ik daarvoor doen? Luister naar
jezelf! Veel mensen zijn al op zoek naar
wat écht de moeite waard is. Als je de
wereld echt vooruit wil helpen, zul je
daarvoor zelf moeten kiezen, ieder van
jullie persoonlijk”.

“De ecologische crisis leert ons dat we
boven onze stand hebben geleefd. Zelfs
Obama laat nu weten dat we te inhalig
zijn geweest. Het beleid van Bush was
catastrofaal voor het milieu.

Over haar dialoog met de natuur (1995):

Irene heeft gesprekken met boswachters
gevoerd, die vaak met hele klassen
kinderen op stap gingen en uitleg gaven
over de natuur. “Dat is mooi, maar het is
te weinig. Het gaat erom dat de kinderen
niet alleen kennis opdoen, maar
natuurwijs worden. Dan moet je een
persoonlijk verhaal vertellen, laten zien
dat je de natuur niet kunt ‘consumeren’.
Verwondering
en
per-soonlijke
verantwoordelijkheid voor alles wat leeft
zijn belangrijker dan kennis opdoen”.

“In mijn boek heb ik het beste van
mezelf gegeven. Natuurlijk heb ik me
daarmee kwetsbaar opgesteld. Dat wist
ik. Maar ik móest het delen met
anderen. Je bent een klein deel in het
geheel van de natuur, een deel van het
ecosysteem. Er is zoveel meer dan wat
je kunt begrijpen. We moeten inhoud
geven aan het begrip duurzaamheid.
Dat woord dreigt te pas en te onpas
gebruikt te worden. We zijn de
duurzaamheid zelf”.

Denk niet dat je machteloos bent.
Duurzaamheid begint bij jezelf. Je bent
zelf de leider van je leven, uiteraard in
samenwerking met anderen, die ook het
beste van zichzelf willen geven. Obama
zei vanaf het begin van zijn aantreden:
Yes, we can! En dus: ik kan het niet
alleen”.

Frans Vermeulen

Israël
Als de Israëliërs zich genoodzaakt
zien, om voor de volgens Dries van
Agt “onschuldige raketjes” jarenlang
in de schuilkelders te kruipen voelen

zij zich getergd. Deze mensen,
kinderen van ouders, die de
Holocaust meegemaakt hebben en
zeggen “wij laten ons niet naar de
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slachtbank leiden, zoals onze
ouders gedaan hebben” en daardoor
in hun militaire acties tevergaan, dan
is dat niet goed te keuren maar te
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begrijpen
aangezien
de
frustatietolerantiegrens
is
overschreden. De enige oplossing is
dat de Arabieren staken met het
afschieten van raketten. Dan wordt
de aandrang op Israël verhoogd om
de nederzettingen in bezet gebied
geleidelijk over te dragen aan de

Arabieren. En kan door wijze
mensen van beide partijen naar een
vredesoplossing worden gezocht.
Er werd voorgesteld op
Arabische
scholen
ook
geschiedenis van de holocaust
vertellen, Hamas was hier fel

de
de
te
op

tegen, stond in de dagbladen. Stel je
voor, dat de arabische kinderen enig
begrip zouden tonen voor wat daar
is gebeurd
Bernard Jan Rudolf Polak.

Terra Reversa ? De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2009, 359 bladzijden, ISBN: 978 90 6224 499 7
Peter Tom Jones en Vickey De
Meyere verwerken op intelligente
wijze alle recente inzichten tot
werkbare voorstellen voor transities
naar een ecologisch verantwoorde
maatschappij.
Zij weten de dilemma's en
paradoxen van de ingewikkelde
milieucrisis te verhelderen. Dit boek
dient 'verplichte' literatuur te zijn

voor wereldburgers die zich actief
willen inzetten voor de toekomst en
leefbaarheid van onze planeet.
Voor wereldburgers die zich de
komende
jaren
voor
de
noodzakelijke sociaal-rechtvaardige
duurzaamheid
zullen
inzetten
betekent dit boek een werkelijke
doorbraak voor het denken over
milieu- en klimaatbeleid en geeft dit

boek inzichten en handvatten voor
verandering in de gewenste richting.
Gelezen door Jan Willem
Leenhoff, lid van de WFBN

van

Mensenrecht of onrecht
Navolanden, Rusland, Israël doen
hun best om de rechten van de
mens te schenden. Zomaar een
berichtje: Europees Hof voor de
Rechten van de Mens acht Rusland
schuldig aan marteling, omdat een
gevangene
zijn
bril
werd
afgenomen. De zwaar bijziende man
kon daardoor zes maanden lang niet
lezen en schrijven. Wat we ook
herhaaldelijk lezen: Bemanningen
van F 16 straaljagers van Nederland
en
andere
Navolanden
bombarderen in het wilde weg de
Afghaanse bevolking. Er zouden
zich Taliban onder deze mensen
bevinden. Ook bij acties op de grond
is het aantal burgerslachtoffers vaak
hoger dan van de Taliban.
In Rusland geldt nog de dienstplicht.
VPRO reporter
Jelle Brandt
Corstius
verhaalt
van
talrijke
zelfdodingen onder recruten die de
harde discipline en mensonterende
behandeling door officieren en
onderofficieren in het leger niet
aankunnen.
Israëlische controleposten laten de
bevolking van Cisjordanië (de
Westoever) en Gaza uren in de

brandende zon in de rij staan,
wanneer deze mensen willen
passeren, bijvoorbeeld om op
ziekenbezoek te gaan en zelfs
wanneer ze zelf in het ziekenhuis
moeten worden opgenomen.
Soldaten, die terugkomen van VNen Navomissies, hebben daarna nog
jarenlang
last
van
de
verschrikkingen, die ze hebben
meegemaakt. Er is een naam voor:
PTSS, post traumatisch stress
syndroom.
Een Nederlandse oudmilitair, die
een halve eeuw geleden in Nieuw
Guinea zijn dienstplicht had vervuld:
“Ik ga nooit met mijn rug naar een
deur of raam zitten”.
Mensenrechten kunnen niet met
militaire middelen worden afgedwongen. Men krijgt de indruk, dat
hetgeen in naam van Uncle Sam
wordt gedaan, is wel-gedaan.
Commercie speelt een grote rol
daarbij. Mensenrechten kunnen wel
juridisch
worden
afgedwongen.
Maar dat gebeurt veel te weinig.
Omdat nu al voor de vierde keer in
een decennium mensen jarenlang
-9-

onschuldig in de gevangenis hebben
gezeten is het Openbaar Ministerie
huiverig geworden voor schadeclaims. Mensenhandelaren, pooiers
en loverboys lopen mede daardoor
veel te lang vrij rond. Jonge vrouwen
uit binnen- en buitenland zijn de
slachtoffers
en
worden
als
prostituees uitgebuit.
Is het verwonderlijk, dat tien tot
vijftien procent van de Nederlandse
bevolking in het blinde weg een
politicus gaat steunen, die roept, dat
het een grote bende is in
Nederland? Dat het land te vol is
voor immi-granten uit een andere
cultuur. Moslims zijn “het haasje”
zoals voorheen de Joden en de
homo’s.
Willen wij echt de rechten van de
mensen beschermen dan is er in
Nederland zelf nog veel werk te
doen. Niet alleen de schoon-makers
moeten – zoals hun vakbonden voor
elkaar hebben gekregen - gratis
taallessen kunnen krijgen maar al
onze immigranten.
Dat zal sociale inspanning gaan
kosten. Maar het is het waard. Dan
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worden we weer een tolerant volk,
die de medemens geeft, waar die

recht op heeft.
Ben Cornelissen
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Esperantocursus
In samenwerking met Rob Moerbeek zal
serieus werk worden gemaakt van een
grotere bekendheid aan de huidige
Cursus Esperanto bij de Wereld
Federalisten Beweging Nederland. Deze
cursus kan zowel door leden als door
belangstellenden worden gevolgd. Aan
het volgen van de cursus zijn kosten
onder andere voor het studiemateriaal
verbonden.
Hans Erasmus daarover: “Om de
internationale
communicatie
gemakkelijker te maken kan aan tien
federalisten worden gevraagd gedurende een jaar Esperanto te leren, om al
tijdens
deze
periode
met
tien
Nederlanders in
Esperanto te
corresponderen. Na dat jaar kunnen
over en weer bezoeken gebracht
worden.

Als lesmateriaal gebruikt men de
internet-cursus http://nl.lernu.net en het
lesboekje van de Zagreb-methode, dat
in tal van talen is verschenen. Cruciaal
element van dit boekje is dat het in
iedere taalversie gebaseerd is op
dezelfde woordvoorraad van 500 meest
gebruikte woordstammen en ook
identieke
hoofdstukken.
Dus
internationaal snel te gebruiken. Iedere
deelnemer kan in zijn land nog hulp
vragen aan Esperanto sprekers. In 120
landen bevinden zich Esperantosprekenden. Het spreekt natuurlijk het
meeste aan als contact wordt gezocht in
die landen waar men een voor ons
volledig onbekende taal spreekt.
Onder de leiding van Rob Moerbeek
kunnen de cursisten één keer per
maand in Utrecht bijeenkomen voor de

uitspraak
en
om
vragen
te
beantwoorden, en ook een beetje als
prikkel om de mensen bij de les te
houden. Een oproep in nieuwsbrief, via
e-post of
stedenband tussen de
woonplaatsen van de deelnemers geeft
een extra dimensie voor die stedenband.
De deelnemers komen bij de start bij
elkaar voor de onderlinge kennismaking
en ter stimulering. Zo'n project hebben
mijn vrouw en ik ooit georganiseerd met
tien inwoners van Voorburg en tien uit
Hranice in Tsjechië in het kader van een
dergelijke stedenband.”
Aan de aanwezigen op de Algemene
Ledenvergadering van de WFBN op 27
maart 2010 is nadere informatie
verschaft en is toestemming gevraagd
voor een kortingsregeling voor leden van
de vereniging.

Humanitair oorlogsrecht en Rawagede
Als jongeman moest ik me al inleven in
de rol van soldaat. Alleen door louter
toeval ben ik van de militaire dienst
afgekomen. Later maakte een kennis
me ervan bewust dat je hels wordt, als
een kameraad sneuvelt. In de
opvoeding kreeg ik tegenweer van
geesten als Jezus, Sokrates, Zamenhof,
Gandhi, de humanist Van Praag,
wereldfederalisten…
Op 1 februari belegden de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties en
het Nederlands Genootschap voor
Internationale Zaken in het Haagse
Clingendael een discussieforum over
humanitair oorlogsrecht. Daar werd het
woord
gevoerd
door
een
oorlogsethicus, een rechtskundige en
een journalist. T. van Baarda leidt
namens het Ministerie van Defensie
hoge officieren op in de oorlogsethiek
op basis van de Geneefse Conventies.
Hij liet een filmscène zien over zes
Britten, gedropt in Irak om door
sabotage
de
productie
van
massavernietigingswapens
te
verijdelen. Ongelukkigerwijs komen ze
terecht bij luchtafweergeschut en ze
verschuilen
zich
in
een
droge
rivierbedding, een wadi. Ze worden
ontdekt door een herdersjongen. Een
van hen probeert hem te verlokken met
chocolade. Maar hij zet het op een
lopen. Daar hebben we een ellendig
dilemma: moeten we een burger, zelfs
een jongen, opofferen en zes militairen
redden
en
de
kans
om
massavernietiging te verijdelen? Een

van de soldaten legt al aan. Volgens
Baarda een geval van gevolg-ethiek.
Overigens maakt hij zich geen illusies
over de uitwerking van zijn ethieklessen.
Rogier Bartels is assistent juridisch
adviseur bij het Joegoslaviëtribunaal en
treedt op namens het Rode Kruis. Hij
moest erkennen dat het soms nodig is
burgerlevens op te offeren, mits de
operatie proportioneel
blijft.
Mijn
onnozele vraag of die verhouding één
burger op drie militairen betrof, ging niet
op: het gaat om het uiteindelijke doel.
Toch opteert Bartels voor een humane
beslissing.
En
Theo
Koelé,
oorlogsverslaggever
voor
De
Volkskrant, zei realistisch dat het
praktisch niet mogelijk is de plaats waar
burgers zijn omgekomen te bereiken,om
het aantal slachtoffers te tellen.
Journalisten zijn dus aangewezen op
ooggetuigen die niet altijd objectief zijn.
Guerrillastrijders provoceren vaak, bv.
door weerlozen op te hangen. Dan
moet je je hoofd koel houden en niet
reageren.. Sommigen gaven hun zegen
zelfs aan effectieve overkill (Servië,
Palestina) om de tegenstanders het
zwijgen op te leggen. Voor mij bleef er
maar één conclusie over: als verbeten
gevechten , bv. tegen guerrillero’s,
naleving van de Geneefse Conventies
in de weg staan, is het meer dan nodig
uitermate bedacht te zijn op voorkomen
van oorlogen.
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Theo Koelé, tegenover wie ik mijn
beklag had gedaan, dat de pers onze
Rawagede-actie
had
genegeerd,
beloofde te kijken wat hij voor de zaak
kon doen. Eigenlijk is het resultaat
beschamend: Via het Humanistisch
Vredesberaad is net 400 euro
binnengekomen (waarvan 35 van een
vriend en 100 van een broer), de
medewerkende stichting Eerlijk Delen
heeft nog geen inlichting gegeven
hoeveel de drie kleine advertenties in
telkens
drie
dagbladen
hebben
opgebracht. Behalve de 137 euro
daaraan besteed hebben we 1000 euro
uitgegeven
voor
advertenties
in
Indonesië, plus 150 voor een vliegreis
van een onderzoekster daar. Jeffry
Pondaag, voorzitter van de Stichting
Comité Nederlandse Ereschulden, heeft
me net bericht dat er een eerste
advertentie is verschenen in ZuidSoelawesi en dat medewerkster Yvonne
daar dorpen bezocht heeft op zoek naar
weduwen van slachtoffers van de
operaties van kapitein Westerling en
diens opvolgers. Ik zal binnenkort
melden voor hoeveel weduwen we geld
moeten inzamelen. Dan kunnen een
nieuw persbericht, het zevende, en
misschien een radio- of TV-debat de
aandacht trekken, om te voorkomen dat
alleen die weduwen van Rawagede een
blijk van ons medeleven krijgen.
Rob Moerbeek
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Humana militjuro kaj Rawagede (vertaling in Esperanto)
Jam kiel junulo mi devis imagi kiel roli
soldate. Nur hazarde mi liberighis de la
devo militservi.

Lau Baarda kazo de konsekvenc-etiko.
Cetere, pri efiko de liaj etiklecionoj li ne
iluzias.

Theo Koelé, al kiu mi plendis pri la
gazetara maltento al nia Reawagedeagado, promesis konsideri kiel helpi.

Poste konato komprenigis, ke, kiam
kamarado batalmortas, oni frenezighas.

Rogier Bartels estas aldona jurkonsilisto
de la Jugoslavia Tribunalo, funkcianta
nome de la Rugha Kruco. Li devis agnoski ke foje necesas oferi civitanajn
vivojn, sed la operaco devas esti proprcia. Mia naiva demando chu la proporcio estu maksimume 1 : 3, civitanoj
kontrau batalantoj, ne validis: temas pri
la entuta celo. Tamen Bartels mem elektas decidi humane.

Fakte la rezulto de nia agado estas
hontiga. Per la humanista packonsiligho
ni kolektis ete pli ol 400 eurojn (el kiuj
35 de amiko kaj 100 de frato mia); la
engaghita fondajho “Eerlijk Delen”
(honeste dividi) ankorau ne informis
kiom rezultis tri anoncetoj en po tri jhurnaloj, decembre. Krom tiucelaj 137,13
euroj mi elspezis 1000 por anoncoj en
Indoneziaj gazetoj, plus 150 por flugvojagho de esplorantino. La prezidanto
de la Fondajho Komitato Nederlandaj
Honorshuldoj, Jeffry M. Pondaag, jhus
informis ke unu anonco aperis en la
suda Sulawesi kaj ke membrinoYvonne
vizitas tieajn vilaghojn serchante
vidvinojn post la operacoj de Westerling kaj precipe liaj posteuloj.

Aliflanke edukis spiritoj kiel Jesuo,
Sokrato, Zamenhof, Gandhi, la humanisto Van Praag, mondfederistoj…
La 1-an de februaro NVVN (Nederlanda
Asocio por UN) kaj NGIZ (Nederlanda
Societo por Internaciaj Aferoj) en la
Haga Clingendaal aranghis diskutkunvenon pri humana militjuro.
Parolis militetikisto, juristo kaj jhurnalisto.
T. van Baarda, nome de la defendministerio klerigas militrangulojn pri la militetiko lau la Ghenevaj Konvencioj. Li
montris filmscenon pri ses britoj parashutitaj en Irako por sabote malhelpi
produktadon de amasmortigiloj. Malbonshance ili surterighas apud kontraujeta baterio, kaj ili kashighas en seka
fluejo. Ilin malkovras pashtisteto. Unu
provas lin tenti per chokolado, sed li
ekkuregas. Jen kruela dilemo: chu oferi
unu civitanon, ech knabon, kaj savi ses
soldatojn kaj la shancon preventi

Kaj Theo Koelé, militjhurnalisto de “De
Volkskrant”, realismis, ke praktike ne
eblas atingi lokon kie miltmortis civitanoj, por kalkuli la viktimojn; jhurnalistoj do
dependas de atestantoj ne chiam sciaj
au objektivaj.
Gerilanoj ofte provokas, ekzemple pendumante sendefendulojn.Tiam resti
sobrapensa, ne reagi. Iuj ech aprobis
efikan tromortigadon (Serbio, Palestino) por mutigi la kontrauulojn.
Por mi restis nur unu konkludo: se frenezaj bataloj, ekz. kontrau gerilanoj,
malebligas apliki la Ghenevajn Konvenciojn, nepras atentegi preventadon de
militoj.

Mi esperas ke post nelonge mi povos
raporti por kiom da vidvinoj ni koletu
monon. Tiam nova
(jam sepa!)
gazetara komuniko kaj eble radia au
televida debato tiru la etenton, por ke
ne nur la vidvinoj de Rawagwede ricevu
ateston de nia empatio.
Rob Moerbeek.

amasmortigon? Iu soldato ja ekcelas.

Esperanto, wereldtaal
“Hebban olla vogala nestas hagunnan
hinase hic anda thu”. Hebben alle
vogels al nesten gebouwd behalve ik en
jij?In mei leggen alle vogels een ei. Dat
ei moet in een nest. De dichter van de
vroegste regels in de Dietse volkstaal
hier in de Lage Landen hield zich al
bezig met de huisvesting van het
gevederde volk. Net als vogels moeten
mensen aan het werk om plannen te
realiseren. Communiceren met elkaar, n
taal spreken, liefst niet zo ingewikkeld
als het Latijn. Het Nederlands had een
lange weg te gaan voordat het als
Algemeen
Beschaafd
Nederlands,
afgekort als ABN, kon worden gebruikt.
Friezen, Franken en Saksen, zeelui,
landbouwers,
middenstanders
en
handelslieden hadden immers zelf hun
eigen omgangsvormen: Twente leu

leuke leu, of niet soms.Wordt het
Nederlands
bedreigd?
Gaat
het
parlement inderdaad het Nederlands in
de Grondwet opnemen? Latijn, Frans,
Duits en Engels lijken in de loop van
vele eeuwen een eigen Nederlandse
taal overbodig te maken. Uit de
Kaapprovincie in Zuid-Afrika gaat in de
negentiende eeuw de Boer met zijn
gezin naar het Noorden van dit land op
de vlucht voor de Britse overheid om in
eigen vrije gebieden de taal te spreken,
die
hij
en
zijn
vrouw
willen
spreken.Overdreven? De ene taal moet
de andere niet overheersen. Maar
contacten met anderen kunnen nooit
verkeerd zijn. Naast het Engels en
Spaans spreken miljoenen bewoners
van deze Aarde talen als Chinees en
Arabisch. Ooit was er een Poolse
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huisarts die begreep, dat hij diverse
talen moest beheersen om zijn
patiënten te kunnen begrijpen. Ludovic
Zamenhof ontwierp in 1887 een lingvo
internacia, het Esperanto “met de hoop
om het wederzijds begrip tussen de
volkeren te bevorderen”.
In onze volgende nieuwsbrief komen wij
hierop terug. De Wereld Federalisten
Beweging Nederland wil het leren van
Esperanto bevorderen door middel van
een cursus, die openstaat voor leden en
andere belangstellenden.
Ben Cornelissen
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Werkgroep Wereld Rechts Orde

COLOFON
Wereld Federalisten Beweging Nederland

De werkgroep WRO gaat verder met het uitdiepen van de
betekenis, doel van het wereldfederalisme op weg naar 2012 !
Bijeenkomsten en openbare lezingen hebben op dezelfde dag
plaats.
De werkgroep komt van 10.30 uur tot 12.30 uur bijeen met
daarna tot 13.00 uur een half uur Esperanto onder de leiding van
Rob Moerbeek. Hierna is een korte pauze met daarna de
lezing.Dit
jaar zijn er bijeenkomsten in het COS-gebouw,
Telingstraat 2 in Utrecht op de zaterdagen 19 juni, 28 augustus,
18 september, 16 oktober en 11 december 2010

Hoe kunt
bereiken:

u

het

COS-gebouw

gemakkelijk

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. Het is een afstand van ongeveer vijftien
minuten. Nadere inlichtingen bij Johanna Steijlen 0313 619 600
en voor Esperanto bij Rob Moerbeek 0251 231 079

Geld stinkt niet in Kaboel
Politici en Jan Publiek zitten niet niet altijd op dezelfde golflengte.
De ene keer vinden ze dat huisvrouwen, die nooit op een loonlijst
hebben gestaan, beslist géén AOW hoeven te ontvangen, dan
weer menen ze, dat de Nederlandse militair in Uruzgan moet
blijven.
Heeft het zin om je hoofd in een wespennest te blijven steken?
Nog afgezien van het antwoord hierop: De corruptie in
Afghanistan viert hoogtij. De roverhoofdman, die er minister van
oorlog is, is deskundig, heeft verstand van schieten. En hij kan
meer. In zijn vorige leven was hij iets hoogs in de bankwereld.
Daar heeft hij zijn innige liefde voor geld aan overgehouden.
En heeft een gat in de markt ontdekt. Grond voor huizen biedt hij
zijn vele vrienden aan voor zeer zachte prijsjes. Wie ooit nog
eens in een paleis wil gaan wonen, kan bij hem terecht. Je moet
er wel voor naar Kaboel. In die sloppenwijken daar ziet het er niet
uit, maar daar achter verrijst een villawijk, die er schitterend
uitziet en beveiligd is tegen al die arme sloebers, die een graantje
willen meepikken.
Geld uit het Westen stinkt niet. Is weliswaar bestemd voor de
gehele bevolking. Voor onderwijs en schoolgebouwen, voor
landbouw en veeteelt, voor gezondheid en ziekenhuizen. Komt
dus goed terecht. Ach je moet er natuurlijk wel creatief mee
weten om te gaan, meent de minister.
Die creativiteit, kennis van wat je met geld kunt doen, dat je door
de gemeenschap is toevertrouwd, zijn een voorbeeld voor ons.
Ben je beroepsmilitair? Staat je leven op het spel in Afghanistan?
Gelukkig zijn er veel knotsen en strijdbijlen aangeschaft. Wel kost
het moeite ze straks naar Nederland terug te krijgen. Maar dan
kunnen wij er op de Veluwe mee oefenen.

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.
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Federalist Movement.
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Heeft het iets gekost? Moeten we misschien de broekriem
aanhalen? Ach, dan beknibbelen we toch op de Zorg !
"Één Wereld" wordt gedrukt bij Drukkerij
Modern te Bennekom.

Benco
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