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Van de voorzitter: In memoriam An van Sabben

An van Sabben is afgelopen januari op 90
jarige leeftijd overleden. Als lid van bijna het
eerste uur heeft zij meer dan een halve
eeuw actief
deelgenomen
aan
het
verenigingsleven. Nadat ik , Peter, zelf lid
geworden was heb ik een project orale
geschiedenis gedaan. Daarin interviewde ik
zo'n twintig leden. De bandjes gingen naar
het archief van de stichting film en
wetenschap,
nu
opgegaan
in
het
auidiovisueel archief in Hilversum. An en
Dies sprak ik bij hun thuis. Het was voor mij
als jong lid een leerzame en goede dag
waarin ik een geengageerd echtpaar
ontmoette dat me inspireerde om me in te
zetten voor het wereldfederalistische ideaal.
Op
vrijwel
alle
conferenties
en
discussiebijeenkomsten van de WFBN die ik
bezocht was An ook en participeerde op de
haar bekende levendige wijze.
Toen wij in 2000 begonnen met de openbare
bijeenkomsten met een spreker en samen
discussieeren in het Giordano Bruno huis
kwamen Dies en Ann regelmatig de
bijeenkomsten
bezoeken.
Om
gezondheidsredenen moest Dies afhaken
maar Ann is nog ver in de tachtig jaren,
blijven komen.
Toen wij in 2000 begonnen met de openbare
bijeenkomsten met een spreker en samen

discusieeren in het Giordano Br.huis
kwamen Dies en Ann regelmatig de
bijeenkomsten bezoeken.
Om gezondheidsredenen moest Dies
afhaken maar Ann is tot ver boven de tachtig
jaar, blijven komen.
Afgelopen jaar Januari was zij nog naar COS
gekomen voor de Global Commons
bijeenkomst met Lisinka
Begin Januari belde ze Johanna Steijlen op
om te informeren hoe het ging met de
activiteiten van de WFBN en dat ze graag
naar de nieuwjaarsbijeenkomst op Emma
zou willen komen maar dat ze het eigenlijk
met betrekking tot haar gezondheid niet
aandurfde. Zoals Ann was, altijd alert, helder
en altijd goede ideeën aandragende,
suggesties doen voor mogelijke activiteiten
mbt. de wfbn. Na Johanna heeft ze ook nog
uitvoerig met mij gebeld.
Ann was niet alleen een lichtend voorbeeld
wat betreft haar vruchtbaar gedachtengoed
maar vooral een levend voorbeeld omdat als
zij
aanwezig
was
een
bijzondere
stimulerende,
opwekkende
invloed
uitoefende op de aanwezigen. Ze pleitte
altijd voor samenwerking met gelijkgestemde
organisaties en vooral met "Vrouwen voor
Vrede " waar Ann vanaf het begin van
deoprichting, lid van was en actief
medewerkster.
Vorig jaar is Ann benoemd tot Vredes-Vrouw
van het jaar. Ze stond heel fier in de krant
met een indrukwekkend verslag over haar
betrokkenheid voor Vrede in de Wereld. Ze
was ook zeer spiritueel !
Ann heeft haar rust verdiend en ons allen die
met haar hebben samengewerkt en/of
ontmoet hebben, iets bijzonders nagelaten
wat hoop en vertrouwen kan worden
genoemd.
Peter Davidse met inbreng van Johanna
Steijlen

Neutraliseren van de leugen.
Ontrouw.
De PVV heeft na de verkiezingen zestig
verkiezingsbeloftes verbroken, zoals een
onderzoek van het wetenschappelijk bureau
van de SP duidelijk heeft gemaakt, wat haar
tot een onbetrouwbare partij maakt wat het
behartigen van het algemeen belang (waar
het in de democratie toch om draait!) betreft.
De ontrouw aan verkiezingsbeloftes gaat
echter ook op voor de VVD en het CDA, met
alle consequenties van dien voor de
betrouwbaarheid van de gedoogconstructie
en het daaruit voortvloeiend beleid. De
kwaliteit daarvan is dan ook het beste te
typeren met ‘de leugen regeert’, om met
koningin
Beatrix
te
spreken.
De
leugenachtigheid die ook ten grondslag ligt
aan de site www.uheefthetvoorhetzeggen.nl,
waarin de rijksoverheid ons warm maakt
voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2
maart.
Politiek en omroep spelen onder een
hoedje.
Tot het adequaat behartigen van het
algemeen belang, wat toch de primaire taak
van Den Haag is, zullen deze verkiezingen
niet leiden. Het frustrerende van deze
constatering is dat Het Binnenhof zich dat
ook realiseert maar net doet of zijn neus
bloed. Een onwaarachtig spel waar de
publieke omroep met veel enthousiasme aan
meedoet, waarmee zij zich - als gezicht van
de publieke zaak - prostitueert. Evenals in de
residentie wordt immers ook in het
mediapark het ongrijpbare algemeen belang
ondergeschikt gemaakt aan (kijk-)cijfers,
privébelangen en het grote geld, waardoor
ook dáár de leugen regeert.
Gaia-hypothese.
Het behoeft geen betoog dat deze wijze van
regeren een aanfluiting is van het begrip
democratie. Vanuit dat oogpunt bezien is het
dan ook geen vraag òf we hierop moeten
reageren, maar hóe. Hoe kunnen we de
leugen neutraliseren, zodat deze niet langer
het reilen en zeilen bepaalt in Den Haag en
Hilversum, en niet te vergeten paleis
Noordeinde. Dat nu is enkel mogelijk op
basis van een alomvattend levensconcept
dat niet religieus of ideologisch van aard is,
dus geen bedreiging vormt voor welke

levens- en/of wereldbeschouwing dan ook.
Daarvoor leent zich de gedachte van onze
aarde als één groot levend organisme waar
de mens niet boven staat, als ware hij de
schepper ervan, maar een onlosmakelijk
(onder-)deeltje van uitmaakt. Democratisch
gesproken vormt die levende totaliteit 'het
gemeenschappelijk of algemeen belang',
voor de instandhouding waarvan wij - als
mensheid - gezamenlijk verantwoordelijk
zijn.
Hervorming VN.
Voordat tot de politieke vertaling van die
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
kan
worden overgegaan, zal eerst het tweeledige
dictatoriale gedachtegoed waar het beleid
wereldwijd op steunt, het kapitalisme (wie
betaalt, bepaalt) en het parlementarisme
(wie regeert, dicteert), doorbroken moeten
worden. De doorbraak die de weg vrijmaakt
voor het concretiseren van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid, waarvoor wij onze blik
moeten richten op de VN. Daarvoor zal onze
volkerenorganisatie wel eerst grondig
gereorganiseerd moeten worden, van een
ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot
een geloofwaardig mondiaal daadcollege
met bovennationale bevoegdheden. De
realisatie daarvan moet zijn beslag kunnen
krijgen via een algemene conferentie van
VN-lidstaten ter herziening van het
Handvest,
waartoe
artikel
109
de
mogelijkheid biedt.
Vredesideaal.
Wat die broodnodige herziening betreft moet
gedacht worden aan de opheffing van de
dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met
de gelijktijdige overheveling van zijn primaire
verantwoordelijkheid - de handhaving van de
internationale vrede en veiligheid - naar de
Algemene Vergadering. Dit orgaan kan zich
daardoor ontwikkelen tot een gezaghebbend
wereldforum. Een betrouwbaar mondiaal
beleidsorgaan dat met behulp van onze
ongeëvenaarde know how op elk terrein en
de alom

onderschreven rechten van de mens, bij
machte is de wereldproblemen en het
daaruit voortvloeiend onrecht effectief aan te
pakken. Kortom een alomvattend beleid

dat gestalte weet te geven aan ‘het
gemeenschappelijk door alle volkeren en
Wouter ter Heide.

Persoonlijke impressie Verhandeling over mensenrechten
Op verzoek van de redactie geven
bestuursleden hun persoonlijke impressie
op het essay van Frans Vermeulen, wat als
bijlage bij het Winternummer gevoegd was:
Voor mijn gevoel vormen deze 3
verklaringen een volledig stelsel. Dat
betekent, dat alles wat nodig is om te komen
tot wereldvrede, er in staat.
Weliswaar zal het altijd mogelijk zijn, een en
ander anders te formuleren, maar dat levert
geen wezenlijke verschillen op. Het kan in de
praktijk handig zijn. In onze huizen werken
we met xyz koordinaten om de 3dimensionale werkelijkheid in te vullen met
deuren, wanden en daken. Op zee
gebruiken we liever lengte en breedte
graden. De afstand tot het middelpunt van
de aarde is altijd gelijk en is dus niet
interessant.
Zo kom ik al snel tot de conclusie: als alle
staatshoofden, ministers en ambtenaren de
kern van hun ambtseed opvatten als trouw
aan de beginselen van deze drie
verklaringen, dan is de wereldvrede
uitgebroken en kan er geen oorlog meer
gevoerd worden.
Overigens, er is een veel simpeler
bewoording die bovendien gemakkelijker te
onthouden is en die ook dusdanig algemeen
bekend is, dat helaas niemand zich er meer
in verdiept. Dat zijn de Tien Woorden, ook
wel foutief bekend onder de naam "Tien
Geboden". In diepste zin gaat het hier om
Tien Vanzelfsprekenheden waarvan de
uitvoering zeer gemakkelijk is vanaf het
ogenblik dat je een bepaald stadium van
geestelijke ontwikkeling hebt bereikt.
Op zijn minst moet je het wij-zij denken
afgeschaft hebben en uitgaan van de
eenheid van alle leven op aarde en dat alles
en iedereen een eigen taak op aarde heeft.
Juist wanneer je je bewust bent van je eigen
taak, is het gemakkelijk alle anderen ook

dichter bij de vervulling van hun eigen taak
te brengen.
Het begrip Compassie valt bijvoorbeeld in
het archetype van de tien sefiroth -- waarvan
deze Tien Woorden een emanatie zijn -samen met de sefira Chokmah, algemeen
vertaald als Wijsheid, maar in wezen de
woordeloze kern hiervan, en dat is
compassie.
En als in het 4e gebod iets gezegd wordt
over de Sabbath, dan betekent dat een zich
blijmoedig bezig houden met compassie en
begrip van God’s schepping.
En als in het 5e gebod staat "Eert uw vader
en uw moeder" dan wordt hierin ook
verwezen naar onze Hemelse Vader en
Moeder Aarde. Ruimte is tekort om dit verder
uit te werken, maar het lijkt me wel wenselijk
dat deze verbinding met de Tien Woorden
verder wordt uitgewerkt. We ontkomen dan
niet aan de kabbalistische interpretatie van
het Oude Testament. Een hele goede ingang
is de traditie van Toledo, die thans vertolkt
wordt door Halevi.
In Toledo heerste een verrukkelijke
godsdienstvrede tussen joden, christenen en
moslims, die helaas wreed verstoord werd
door de spaanse inquisitie. Maar juist
daarom is het van belang de goede
interpretaite van de Tien Woorden in die
kringen te zoeken. Meer in het bijzonder kun
je een en ander nalezen in Kabbalah and
Exodus door Halevi, in het Nederlands
vertaald als Kabbala en Exodus door Magda
van der Ende die hier ook wordkshops over
geeft.
Eindconclusie: de drie handvesten zijn
volledig, en kennis van de diepste
interpretatie van de Tien Woorden helpt
goed aan de slag te gaan. Het gaat om de
daden, maar die mogen niet in tegenspraak
staan met de Tien Woorden en de drie
hedendaagse verklaringen.
Leonard Kater.

Wereld Federalisten Beweging Nederland
Secretaris Luuk van Dinter
secretariswfbn@yahoo.com
Heesch, 17 maart 2010
Beste mede-wereldfederalisten!
Op zaterdagochtend 7 mei aanstaande houden wij de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de WFBN in het Emmacentrum te Utrecht, Cremerstraat 245. Aansluitend daarop
houden we ’s middags een themamiddag, waarvan onderwerp en spreker(s) bij het ter
drukker gaan van dit Lentenummer nog niet definitief vastgesteld is.
Bijgaand treft u de vergaderstukken:
-

agenda ALV

-

verslag secretaris.

Het verslag van de penningmeester is reeds opgenomen in het Winternummer 2009 van Een
Wereld.
De voorlopige agenda ALV WFBN, zat 7 mei 2011, 11 – 13 uur, Emmacentrum, Utrecht. Evt.
wijzigingen of aanvullingen zullen op de dag van de ALV zelf bijgevoegd worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opening, benoeming notulencommissie, kascommissie en kiescommissie
vaststellen notulen ALV 2010
verslag over het afgelopen verenigingsjaar
financiële verantwoording en begroting.
bestuursverkiezing
programma voor 2011
WFM en council 2011
rondvraag en sluiting

Ad 5. Bestuursverkiezing. Het bestuur roept een ieder die het federalistisch ideaal een warm
hart toedraagt en tijd beschikbaar heeft, op te participeren in inhoudelijk verdiepend,
bestuurlijk en/of uitvoerend verenigingswerk. Volgens de nieuwe procedure dient iedere
kandidaat voor het bestuur zichzelf te melden. Dit kan door het zenden van een email of
brief aan de secretaris : secretariswfbn@yahoo.com, gewone post aan Luuk van Dinter,
Boogstraat 13, 5384 SL Heesch, of per telefoon : 0412 – 45 11 41. Of door het op de dag
van de Alg. Ledenvergadering zelf te melden.
De penningmeester, Ben Cornelissen, treedt af en stelt zich niet opnieuw herkiesbaar. Voor
die functie van penningmeester heeft Luuk van Dinter zich kandidaat gesteld, in combinatie
met zijn huidige functie van secretaris. Leonard Kater, Ton Macel en Floris Methorst treden
ook af, maar stellen zich opnieuw kandidaat: Ton voor de functie van internationaal
secretaris, Floris voor de functie van vice voorzitter en Leonard als bestuurslid zonder
portefeuille.

Verslag van de secretaris over het vereningsjaar 2010
In zijn laatste jaar als penningmeester heeft
Ben Cornelissen een waardevolle bijdrage
geleverd
op het punt van de
contributiebetalingen. Gesteund door het
bestuur is ook de afwikkeling van declaraties
In een heldere richtlijn verpakt. De nieuwe
penningmeester weet zich bij voorbaat
verzekerd van een gespreid bedje en het
zou de vereniging sieren als er meerdere
kandidaten, naast die van Uw secreatris, om
de functie op zich te nemen.
Dit verenigingsjaar is de redactie van ons
kwartaalblad “een Wereld” erin geslaagd de
afgesproken data van verschijning van de
papieren versie te halen, waarvoor dank aan
Ben cornelissen en luuk van dinter.
Graag had Uw secretaris hetzelfde gemeld
over de nieuwsbrieven op de website, doch
een weerbarstige realiteit van technische
complicaties
en
persoonlijke
omstandigheden des webredacteurs hebben
roet in het eten gestrooid.
Het bestuur heeft in 2010 niet zonder slag of
stoot de kiem gelegd voor een drastische
vernieuwing van de website WWW.WFBN.NL .
Als onderdeel van een breder ingezet beleid
om onze vereniging te verjongen, werd en
wordt de website daarin van cruciaal belang
beschouwd als communicatiemiddel voor
met name
de jongere generatie. De
hierboven reeds genoemde technische
complicaties,
alsook
de
persoonlijke
omstandigheden van de webmaster hebben
er toe geleid dat dit vernieuwingsproces in
2011 voortgezet zal worden. terecht heeft
het bestuur geconcludeerd er verstandig aan
te doen het beheer van de website over
meer hoofden te verspreiden ten einde
minder kwetsbaar te zijn voor persoonlijke
omstandigheden. Hartelijk dank aan Leonard
Kater en Luuk van dinter voor hun
inspanningen in deze.

De
werkgroep
WereldRechtsOrde
is
regelmatig
bijeen
geweest
en heeft gediscussieerd. Concreet resultaat
is het essay van Frans Vermeulen geweest
over de (islamitische) rechten van de mens
en het handvest der aarde. Hartelijk dank
aan Johanna Steylen, Frans Vermeulen en
alle deelnemers.
De cursus Esperanto is het afgelopen jaar
ook doorgegaan. Hartelijk dank Rob
Moerbeek.
De mede door de WFBN gesponsorde
website voor schoolkinderen over de
Verenigde
Naties,
VN
arena:
www.cmo.nl/vnarena is live. Dank aan Floris
Methorst de werkgroep onderwijs van de
NVVN en het CMO.
De mede door de WFBN gesteunde
Rawagedeh
actie,
http://sites.google.com/site/rawagede
of
www.rawagede-actie.nl. is
doorgegaan.
Helaas nog met bitter weinig resultaat. Dank
aan Rob Moerbeek en het humanistisch
vredesberaad.
Internationaal ontbrak een deelname van de
WFBN aan congressen. Het bestuur heeft dit
tot aandachtspunt voor 2011 gemaakt en
hoopt op kandidaten, die vanuit de WFBN in
2011 deel willen nemen.
In 2010 is een begin gemaakt met het actief
promoten van het wereldburgerpaspoort
door de secretaris. Het is slechts de kiem
voor verdere acties in 2011, maar draagt ook
bij aan een verdere bekendheid van de
WFBN.
We hopen op het aantrekken van nieuw
enthousiasme
voor
het
ideaal
van
wereldburgerschap in een wereldfederatie.

LUUK VAN DINTER

Fundament Rechtsstaat gevaarlijk aangetast (vervolg 3)
Dit artikel wordt geschreven op de dag van
de deadline voor het inleveren van kopij.
Vers op het netvlies staan de beelden van
de tragische gebeurtenissen in Japan.
Tegen de tijd dat U, waarde lezer(es) dit
artikel onder ogen krijgt, is er duidelijkheid
over de omvang van de nucleaire schade.
Nu, terwijl ik dit artikel type, dreigt nog
altijd een kernsmelting in een der
reactoren
van
de
kerncentrale
in
Fukushima en komen onweerstaanbaar
herinneringen boven aan mijn adolescente
protestacties in de beginjaren 70 tegen o.a.
Borssele, Dodewaard en Kalkar.
Edoch, de titel van dit artikel gebiedt mij tot
een vervolg op de niet-nucleaire explosies, die
in Nederland een gevaarlijke ondermijning van
onze Rechtsstaat in houden.
In het Zomernummer belichtte ik al het
voorstel
van toenmalig Minister van Justitie HirschBallin
om
internetwebsites
zonder
tussenkomst van de rechter te kunnen laten
blokkeren door een Officier van Justitie.
Hiertegen is door ons bezwaar gemaakt; deze
procedure is nog steeds gaande.
Over de positie van de pedofiele Secretaris
Generaal Joris Demmink op het Ministerie van
Justitie kan hier volstaan worden met te
melden dat een rechtszaak in Den Haag, 11
februari jl. over het aanbrengen van
protestleuzen op de privé woning van Joris
Demmink, o.a. geresulteerd heeft in de
arrestatie van aangeklaagde Micha Kat, zijn
cameraman en tien sympathisanten. Zij
werden
individueel
beschuldigd
van
overtreding van een Samenscholingsverbod;
ook al liepen tenminste 2 van hen in hun
eentje!
Uit een direct door ondergetekende ingediend
verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt
dat er helemaal geen samenscholingsverbod
was afgekondigd door het stadsbestuur en dat
deze arrestaties pure willekeur waren en,
zoals dat in juridische termen heet, getuigen
van “onbevoegd politie-optreden”. Telt U dat
op bij het feit dat alle arrestanten na enkele
uren opsluiting in de cel zonder een verplichte
kopie van het Proces Verbaal vrijgelaten zijn,
dan begrijpt U dat ik in het komende

Zomernummer meer ga melden over de
lopende procedures tegen dit ongeoorloofde
machtsmisbruik door de Haagse politie.
Over het derde item, de juridisch omstreden
positie van hare Majesteit, koningin Beatrix,
gaat de rest van dit artikel.
Ik veroorloof me daarbij een ludiek
zijsprongetje, geïnspireerd door het actuele
voorstel van Hoofdcommissaris der politie in
Rotterdam, dhr. Pouw. Deze riep op tot de
invoering van een databank met het DNA van
alle Nederlanders. Zonder daar inhoudelijk op
in te gaan, was mijn eerste reactie: ,,Ja, doen!
Te beginnen met het DNA van Beatrix.”
Immers zou daarmee definitief aangetoond
kunnen worden (en vermoedelijk weigert zij
daarom afgifte van DNA) dat zij in het geheel
niet af stamt van het geslacht Oranje-Nassau.
In het reeds vernoemde strafrechtelijk proces
voor de rechtbank in Den Haag heeft de
rechtbank inhoudelijk niet gereageerd op het
ingediende verweerschrift (waarvan ik de link
nogmaals aan het slot van het artikel zal
plaatsen) en de eis van de Officier van Justitie
gehandhaafd. Tegen dit vonnis is in
Nederland (voor mij gelukkig) geen beroep
meer
mogelijk,
waardoor
automatisch
rechtsgrond ontstaan is voor een procedure
bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in Straatsburg. Ook daarover zal ik in
het Zomernummer verder berichten, als deze
procedure daar ingediend is.
Ik memoreerde in het Winternummer al de
tragiek van de Nederlandse burger, die zich
geconfronteerd ziet met een rechtspraak,
waarvan alle geledingen van hoog tot laag
trouw gezworen hebben aan Hare Majesteit,
wiens positie nu juist in het
in het geding is.
En ik noemde al de laakbare juridische
constructie om iedere aangifte van de
geboorte
van
een
kind
via
een
Geboortecertificaat te koppelen aan de
juridische entiteit Natuurlijk Persoon.
Een verzoek op de Wet Openbaarheid van
Bestuur om het mechanisme hierachter
inzichtelijk te maken, is vanuit de Burgerlijke
Stand van de gemeente doorgestuurd naar

het ministerie van Binnenlandse Zaken (belast
met de persoonsregistratie) en inmiddels ook
weer doorgestuurd naar het ministerie van
Justitie, omdat Binnenlandse Zaken alleen de
registratie verzorgd, maar niet het wettelijk
kader. En dus zijn we weer bij dat ministerie
waar
de
hoogste
ambtenaar
Joris
Demmink…. etc. etc.
Dat Ministerie heeft in eerdere WOB
verzoeken al geweigerd informatie (tijdig) vrij
te geven, dus ik kan enkel hopen hierover in
het Zomernummer nader te kunnen berichten.
Voor diegenen onder U, die nog steeds de
moed niet opgegeven hebben dit artikel
verder te lezen, kan ik zeggen dat het mij
soms ook te moede wordt. Om die reden heb
ik in januari besloten, gelijk de procedures
rond het Wereldburgerpaspoort,de knuppel
maar in het hoenderhok te werpen en de
overheid te raken, waar dit het meeste pijn
doet:
in
de
portemonnee
=
haar
belastingopbrengsten. Een mooie aanleiding
was de laatste nota voor de wegenbelasting
van mijn auto, die al jaren een prijsstijging laat
zien dankzij de Provinciale Opcenten. En dus
ideale brandstof om een bezwaarschrift tegen
deze aanslag in te dienen op formele en
financiële gronden. Vergezeld met alweer een
verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur,
waarin ik om een globale specificatie vraag
van de gelden, welke daadwerkelijk aan
wegenbouw en –onderhoud besteed worden
in relatie tot de heffingen. De Belastingdienst
heeft laten weten slechts uitvoerend orgaan te
zijn en derhalve het WOB verzoek
doorgestuurd naar het Ministerie van
Financiën. Deze hebben het WOB verzoek
direct buiten behandeling gesteld (= weigeren
het te behandelen). Daartegen heb ik
inmiddels een bezwaarschrift ingediend en die
procedure zal ik zeker winnen, maar voordat
die doorlopen is en het Ministerie alsnog over
zal gaan tot beantwoording van dit WOB
verzoek, moet gevreesd worden dat het
Zomernummer al verschenen zal zijn.
Formeel detail, wat weer teruggrijpt op de
huidige procedure voor het Europees Hof voor
de Rechten van de mens is, dat iedere
belastingaanslag
(maar
ook
iedere
verkeersboete,
bankafschriften,
etc.)
geadresseerd is aan (in mijn geval) L A A M

VAN DINTER, BOOGSTRAAT 13, 5384 SL
HEESCH.
Het gebruik van alleen maar hoofdletters in de
naam en het adres (en kijkt U maar gerust
naar uw eigen aanslagen, bankafschriften
etc.) heet in juridische termen Capitis Munitio
Maxima en dat is Latijns voor “het maximaal
verlies van status” oftewel, gericht aan
horigen en slaven….!
U en ik dus, als wij ermee instemmen oms te
identificeren met “onze Natuurlijk Persoon en
pas dan horige onderdanen van “ons”
staatshoofd Beatrix von Amsberg – zur Lippe
Biesterfeld. Weigeren wij echter, zoals ik
aangegeven heb in mijn verweerschrift naar
de rechtbank Den Haag en ook aan zal geven
aan het Europees Hof in Straatsburg, in te
stemmen met de koppeling aan de Natuurlijk
Persoon, dan vervallen al onze plichten (en
rechten!) van het staatsburgerschap.
Dan is iedere belastingaanslag gericht aan
een niet menselijke Natuurlijk Persoon en niet
aan Luuk van Dinter, de soevereine Mens van
vlees en bloed, wereldburger en federalist.
Tot slot, zoals ik ook al aangegeven heb aan
het slot van het artikel uit het Winternummer,
beschouw ik dit juridisch gegeven NIET als
een vrijbrief om te parasiteren op de
verworvenheden van onze maatschappij,
welke een groot Goed vertegenwoordigen en
waarvoor we iedere dag dankbaar mogen zijn
dat ze niet door een aardbeving of tsunami
weggevaagd worden. Soevereiniteit zonder
besef van verantwoordelijkheid voor onze Ene
wereld leidt per definitie tot nihilisme. Om die
reden heb ik bij de Belastingdienst weliswaar
uitstel van betaling gekregen hangende de
procedure, maar betaal ik wel een vrijwillige
bijdrage voor het gebruik dat ik maak van de
wegen.
Luuk
van
Dinter,
juridisch
adviseur
Stralingsarm Nederland en voorzitter van
platform De Hoogste Tijd.
Geïnteresseerden kunnen het verweerschrift
voor de rechtbank Den Haag downloaden via:
www.stralingsarmnederland.org/dossiers/VerzamelarchiefRecht
bank.htm

Brazilië in ontwikkeling
Hoe profiteren ook arme producenten van een groeiende economie ?
Wie aan Brazilië denkt, denkt waarschijnlijk
gelijk aan de grote steden. Waar naast de
vele arme mensen in krottenwijken steeds
meer rijke mensen wonen. Ook met de
economische groei die het land kenmerkt,
blijft Brazilië een land van tegenstellingen.
Waarom blijft het nodig om fairtrade
producenten in Brazilië te ondersteunen ?
Het land dat ruim 1500 jaar geleden door
een Portugese zeevaarder werd ontdekt,
behoort anno 2010 tot de zogenoemde
BRIC- landen. Brazilië. Rusland, India en
China zijn vier landen waar de economische
groei bovenmatig is en die een steeds
belangrijkere
rol
spelen
in
de
wereldeconomie. De ontwikkeling van
Brazilië gaat echter niet op alle plekken even
snel. Brazilië is immers 250 keer zo groot als
Nederland. De economische groei vindt
slechts plaats in specifieke regio’s. Zeventig
procent van het bruto nationaal product
wordt gerealiseerd in
de omgeving van Säo Paulo ( ongeveer 25
miljoen inwoners ) en in Rio de Janeiro (
ongeveer 15 miljoen inwoners ) Het
gemiddelde inkomen in deze gebieden ligt
bijna op het niveau van westerse
economieën. De overige dertig procent van
het bruto nationaal product wordt in de
andere delen van Brazilië gegenereerd, waar
de rest van de bijna 200 miljoen inwoners
woont. Het inkomensniveau hier is dat van
een ontwikkelingsland.
De tegenstelling
tussen rijk en arm wordt in dit land steeds
duidelijker. Weinig mensen kunnen maar van
de rijkdommen van het land profiteren.
Omdat de inkomsten veelal uit de
landbouwproducten zoals koffie komen,
terwijl het oppervlakte waar koffie wordt
verbouwd maar een klein deel van Brazilië
beslaat. Daar staat tegenover dat het
overgrote deel van het werk plaatsvindt in
het micro-en kleinbedrijf, goed voor bijna 29
miljoen banen !.
Een organisatie in Brazilië die zich
bezighoudt met het ondersteunen van deze
bedrijven is Sebrae, samenwerkingspartner
van
de
Landelijke
Vereniging
van
Wereldwinkels. Sebrae doet werk dat

vergelijkbaar is met de Nederlandse Kamers
van Koophandel en gelooft dat bedrijven zich
kunnen ontwikkelen door ze kennis te geven.
Door kennisontwikkeling profiteren niet
alleen de ondernemers, maar ook de
mensen die met en voor hun werken.
Sebrae is overtuigd van de werkzaamheid
van de Fair-Trade principes en gaat zich nu
ook op de handnijverheidsector richten. Ze
zijn gestart met twee groepen met ongeveer
tweehonderd handarbeiders in de zuidelijke
en centrale regio van Minas Gerais.
Naast de regionale verschillen en grote
contrasten tussen rijk en arm zijn de
verschillen tussen man en vrouw ook vele
malen groter dan in westerse landen. Hierom
concentreren zij zich op het reduceren van
sociale gelijkheden om kansarmen, met
name kansarme vrouwen een kans te geven
om voor zichzelf een betere toekomst te
bouwen.
Sebrae wil het micro-en kleinbedrijf
versterken en de fairtrade sector in Brazilië
zelf laten groeien. Dit idee wordt met
overtuiging gepromoot. Ook de producenten
zien dit als een nieuwe kans en hun
deelname aan deze markt is erg effectief.
Het heeft de kwaliteit van het leven van hun
hele familie verbeterd. Zie de resultaten van
de koffieboeren waar meer dan drieduizend
families profijt hebben van fairtrade.
Bovendien heeft het hun economische status
verhoogd, weten ze nieuwe markten en
klanten te bereiken en houden ze rekening
met het behoud van de natuur. Ondanks dat
Brazilië vanwege de groeiende economie
formeel geen ontwikkelingsland meer is blijft
het nodig om mensen die geen toegang
hebben
tot
de
landbouwsector
te
ondersteunen met hun werk in het micro- en
kleinbedrijf.
De slogan van Sabrae is “Laten we samen
fairtrade in Brazilië promoten. We kunnen
echt voor een verandering in ons land gaan
zorgen “
Johanna Steijlen, Bewerkt uit “Wereldzaken“

Gidsland Nederland.
Foto’s van demonstrerende vrouwen in
Caïro schetsen een beeld van een
hartstochtelijke vrijheidsstrijd, die met
hoofddoekjes om gevoerd wordt. Een lapje
stof dat in feite model staat voor de wijze
waarop deze strijd gevoerd dient te
worden om de ware vrijheid in zicht te
krijgen. Met helmen op zal dat nooit
lukken. Vandaar dat de Kunduz-missie op
voorhand tot mislukken gedoemd is.
Vrijheid zal zij de Afghanen niet brengen,
hoe mooi de benaming politieopleidingsmissie
ook
klinkt.
Pure
volksmisleiding waar niet alleen wijNederlanders maar ook de Afghanen de
rekening van gepresenteerd zullen krijgen.

Gelukkig hoeft het zover niet te komen. De
mogelijkheid
voor
onze
geachte
afgevaardigden om nog tijdig tot bezinning
en inkeer te komen en de missie af te
blazen. Een zuiver democratisch besluit,
aangezien de meerderheid van het volk(!)
tegen is! Daarnaast getuigt het van
realiteitszin, getuige het feit dat er geen
militaire oplossing voor Afghanistan is.
Een besluit kortom dat het vertrouwen in
de politiek ten goede zal komen, met alle
positief maatschappelijke consequenties
van dien, die niet tot onze landsgrenzen
beperkt zullen blijven. Nederland als
geloofwaardig gidsland.
Wouter ter Heide.

Persoonlijke impressie Verhandeling over Mensenrechten
Op verzoek van de redactie geven
bestuursleden
hun
persoonlijke
impressie op het essay van Frans
Vermeulen, wat als bijlage bij het
Winternummer gevoegd was:
Het essay van Frans vertegenwoordigt voor
mij een fraai staaltje werk en getuigt van een
open en analytische geest. Ik mag dan ook
hopen dat dit een breed gedragen vervolg
mag dragen. Juist in een maatschappij,
waarin de eenmanspartij van Geert Wilders
een groeiende aanhang onder de kiezers
weet te verwerven, is het de hoogste tijd
voor een feitelijke weergave van waar de
islam en haar rechtspraak voor staat. Juist
omdat wij in Nederland, en dat betoog wordt
onderstreept in mijn artikel over de
Nederlandse rechtsstaat, wel pretenderen
een democratisch bestel te hebben, worden
wij tegelijkertijd geconfronteerd met een
groeiende groep burgers, die blind vaart op
de eenzijdige islamfobie van
de Nederlandse staatstelevisie.
Het siert het essay dat het ook oog heeft
voor de schaduwzijden van de islam en de

hinder, die in bepaalde wijken in Nederland
wel degelijk ondervonden wordt van bijv.
Marokkaanse jongeren.
En aangezien iedere minderheid het risico
loopt stigmatiserend te werken voor de hele
doelgroep, heet het in de bekende zwart-witvisie van een grote groep Nederlanders dus
al gauw dat “alle buitenlanders niet deugen”.
Een bekend gegeven is dan ook dat “die
buitenlanders” het per definitie niet meer
goed kunnen doen. Bijv: hebben zij hier
werk, dan pikken zij de Nederlanders hun
baantjes af; werken zij hier niet, dan komen
ze alleen maar hier om van de sociale
voorzieningen te profiteren.
,,Nederland is vol”, is ook zo’n veelgehoorde
kreet en ik oogst weinig bijval op
verjaardagsfeestjes als ik met die kreet
instem en vervolgens pleit voor maatregelen
voor geboortebeperking.
Zodoende is er alle reden om als WFBN het
initiatief te nemen het essay van Frans
verder uit te bouwen en breed uit te dragen.
Luuk van Dinter, secretaris.

Lezen aan de stamtafel van Luuk van Dinter
In navolging van mijn lezing/presentatie over de
in gevaar zijnde Rechtsstaat van 19 maart jl.
lijkt het mij verstandig om voor de
boekenwurmen onder de federalisten, welke
niet aanwezig konden zijn, een aantal titels van
lezenswaardige boeken te geven, die o.a.
gediend hebben als bronmateriaal voor het
voortgaande proces tegen de Staat annex de
acties voor het Wereldburgerpaspoort annex de
speurtocht naar de soevereine Mens.
Immers, wat beweegt een telg uit een katholiek
gezagsgetrouw onderwijzersgezin tot een
bestaan, dat vooral in het teken staat van acties
voor….
En, wat voor iemand is dat die de voor de
meesten van U zeer vertrouwde Ben
Cornelissen op wil volgen als penningmeester
en, althans voor dit Lentenummer, schrijver,
redacteur en vormgever is van Een Wereld???
,,Toon mij zijn boekenkast en ik zal U zeggen
wie hij is,” zei een mij onbekende persoon,
wiens citaat in deze op dit artikel van
toepassing is.
Daarom ter lezing ende vermaeck een aantal
lezenswaardige titels (waarvan de meesten niet
aan te bevelen als leesvoer vlak voor het
slapen gaan) .
,,Adolf Hitler, Het Derde Rijk”, Robin de
Ruiter, ISBN 978-90-79689-11-5. Met een
schokkende
feitenreconstructie
over
de
ontsnapping (!) van Hitler met hulp van de
Britse inlichtingendienst uit de bunker in Berlijn
in plaats wat ons altijd verteld is in de
geschiedenisboekjes.
,,Duistere Zaken”, Ted Schouten, ISBN 906011-927-4. Al wat ouder onderzoeksboekje

naar de rol van bekende Nederlandse
bedrijven, die miljoenenwinsten konden maken
dankzij de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
,,De
Bilderberg
conferenties”,
Gerard
Aalders, ISBN 90-4902-401-7. Als onderzoeker
van het NIOD legt hij feilloos de rol van het
Koningshuis achter de schermen van deze
geheime conferenties van wereldleiders en de
top van het bedrijfsleven vast.
,,Het geschonden gelaat van de Staat”,
Georges Reuchlin, ISBN 978-90-6100-646-6 .
Glashelder wordt bewezen dat de Staat zich
misdadig gedraagt via de Landsadvocaat (nu
het kantoor Pels Rijcken Drooglever & Fortuijn,
Amsterdam) met miljoenen euro’s belastinggeld
te besteden aan het beroven van de rechten
van burgers.
,,Bernhard Gate”, Ton Biesemaat, ISBN
97890-38918-70-5 . Dat wijlen prins Bernhard
op 55 jarige leven bij een 19 jarige Duitse
Luftwaffe-pilote
een
buitenechtelijk
kind
verwekte, is sinds zijn overleden wel bij de
meeste mensen bekend. Wie de bewijzen leest
van zijn lang verzwegen landverraad en de rol
van Beatrix tot nu daarin, zal Koninginnedag
2011 heel anders beleven.

,,11 september: een onderzoek naar de
feiten”, David Ray Griffin. ISBN 1-56656-552-9
.Een klassieker en zeker actueel nu het in
september 10 jaar geleden zal zijn dat de
“aanslagen” op de Twin Towers en het
Pentagon plaats vonden. Het feitenrelaas van
de grootste èn slechtst onderzochte moordzaak
op Amerikaanse bodem dat afrekent met het
zogenaamde officiële 9/11 rapport.

Agenda openbare
bijeenkomsten WFBN:
16 April 2011 - zal Frans Vermeulen een
inleiding houden over de Islam : zegen of
vloek
10 December 1948 werd door de VN in Parijs
de tekst van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (
UVRM) vastgesteld.
Minder bekend is dat op 19 September 1981
eveneens te Parijs de
Universele
Islamitische
Verklaring
van
Mensenrechten werd vastgesteld.
Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen
in deze verklaringen ?
Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.00 uur de inleiding begint om 13.30 uur
Na de lezing stellen wij het zeer op prijs als u
meedoet met de discussie.
Routebeschrijving : per trein – uitgang CS
Vredenburg / Hoog Catherijne. Schuin de markt
oversteken en dan rechtsaf de Lange Viestraat
in die overgaat in de Potterstraat. Na het
passeren van de gracht komt u in de Korte
Janstraat dan de 2e straat rechts, is de
Slachtstraat die overgaat in de Telingstraat
Informatie : Johanna Steijlen – 0313 – 619600
Te uwer informatie :
Op de Zaterdagen - 3 September 22 Oktober - 3 December 2011
zal de WFBN u graag weer uitnodigen
voor interessante bijeenkomsten met
sprekers over belangrijke wereldzaken.
Meer informatie leest u in het Zomernummer
van “Eén Wereld “.

COLOFON
Wereld Federalisten Beweging Nederland
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, als centrum voor inschrijving van
wereldburgers, is verbonden met Citoyens
de Monde en aangesloten bij de World
Federalist Movement.
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