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子曰   巧言令色   鮮矣仁  
‘De Meester sprak: Mensen met een  

handige babbel en een mooi uiterlijk,  

weinigen van hen zijn goed.’1  
Confucius 
 
‘Democracy substitutes election by the  

incompetent many for appointment by  

the corrupt few.’2 
George Bernard Shaw 
 
‘Huichelaars! De aanblik van de aarde  

en de hemel kunnen jullie duiden,  

hoe kan het dan dat jullie deze tijd  

niet kunnen duiden?’ 
Lukas 12, 56 
 
 

 

 

 

 
1 Met dank aan S.L. 
2 Met dank aan Robert Lemm 
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Inleiding 

In de nabije toekomst zullen de West-Europese naties politiek-cultureel ge-
fragmenteerd zijn. Hierdoor zullen parlementaire verkiezingen alleen nog 
maar patstellingen opleveren. De eerste contouren daarvan waren al te zien 
bij de verkiezingen van 2010 in het Verenigd Koninkrijk.1 Voor het eerst 
sinds 1945 noopte de uitslag ervan tot een coalitieregering. Ook elders begin-
nen de panelen te kantelen. In Denemarken regeren al geruime tijd minder-
heidskabinetten, in IJsland won een burleske partij de laatste verkiezingen en 
in Nederland leidde de volksraadpleging van 2010 tot een complexe forma-
tieopdracht.2 Ook in België vonden politieke aardverschuivingen plaats. Zelfs 
in Zweden vallen er gaten in het sociaaldemocratische bastion en hetzelfde 
geldt voor Schotland en Finland. Zeker is dat de West-Europese landen verdeel-

der zijn dan ooit. Of in al deze gevallen de kiezers hun eigen lot hebben be-
gunstigd, is twijfelachtig. Plato en Aristoteles hebben nog altijd gelijk: het 
volk kan geen juiste en rechtvaardige beslissingen nemen, vooral niet als het 
geplaatst wordt voor dilemma’s.3 Het wordt geleid/misleid door affiches van 
‘vrijheid,’ consumptie en andere beloften van autonomie en individualisme. 
Het weigert bevelen, erkent geen regels en heeft over alles ‘een mening,’ hoe 
dom ook. Gemeenschapszin kent het niet en iedereen heeft eigen opvattin-
gen over moraal. Zelfs het kerstfeest bindt niet meer. Alles wijst erop dat het 
Avondland inderdaad afstevent op patstellingen (en vaderloze ‘gezinnen,’ 
etnonationale separatie en onveiligheid op straat). Maar het ergste, de feitelij-
ke ondermijning van het bestel, de chaos derhalve, ja die moet nog komen. 
Want elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot woestenij (Lukas 11, 17).  
 
Het is duidelijk dat er ter vermijding van de komende chaos als laatste red-
middel iets zal moeten worden veranderd aan de wijze waarop wij onze be-
stuurders aanwijzen. Compromissen helpen niet meer, het sociaal kapitaal 
verdwijnt zienderogen, de verhuftering is allerwegen en het onbehagen en de 
politieke apathie nemen almaar toe. De manier waarop wij onze bestuurders 
kiezen, moet daartoe in de wortel worden veranderd. En voor de uitgangspun-
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ten van onze huidige defaitistische, neoliberale cultuur geldt hetzelfde. Dit 
alles op straffe van de ondergang van Nederland. En West-Europa in het al-
gemeen.  
 
Om met dit alles een eerste begin te maken, moeten lieden die van alles be-
loven (of verbergen) om gekozen te worden, geblokkeerd worden. In plaats 
van zwatelende politici4 moeten filosoof-koningen en profetische gestalten, 
bijgestaan door een Raad der Ouden, in kardinale zaken beslissend zijn voor 
wat er gebeurt. Deze koningen, wijzen en profeten moeten het materialisti-
sche, hedonistische, egocentrische Europa terug leiden naar haar religieuze 
wortels en voorkomen dat beleid beïnvloed, laat staan ontwikkeld wordt door 
onrijpe en goddeloze benullen. Ter onderbouwing van deze beweringen zal 
ik achtereenvolgens betogen dat: 
 
1. de meeste politici niet deugen,  
2. aanvaardbare bestuurders aantoonbaar over morele kwaliteiten en buiten-

gewone kennis en creativiteit moeten beschikken,  
3.  een nieuw in de stellen Raad der Ouden noodzakelijk is om fundamentele 

cultuurwaarden te verdedigen,  
4.  een viriel koningschap de enige reële manier is om een volk te verenigen 

en de soevereiniteit te belichamen,  
5.  staatsrechtelijke principes gebaseerd moeten zijn op de zelf-evidente Na-

tuurwet en niet op de 18e eeuwse doctrine van het contrat social 
5,  

6. religie en sacraliteit aan de basis liggen van iedere vitale cultuur,  
7. ‘representatieve massademocratie’6 de slechtste vorm is om op het niveau 

van de natie beslissingen te nemen.7  
 
Tenslotte zal ik sub (8) enkele specifieke staatsrechtelijke en bestuurlijke 
correcties voorstellen om het uitzicht te behouden op het voortbestaan van 
Nederland en West-Europa (zoals wij dit tot gisteren kenden). Deze voorstel-
len gaan vergezeld van een conclusie waarin – onder meer – antwoord gege-
ven wordt op de vraag die de titel vormt van dit pamflet.  
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1. De meeste politici deugen niet 

‘Gelukkig land,  

als uw koning een man van adel is, 

en uw magistraten aan tafel gaan wanneer het hoort,  

om zich te sterken en niet om zich te bedrinken.’ 

Prediker 10, 17 
 
Politici zijn meesters in het manipuleren van de perceptie. Zo was het beeld 
van de USSR tijdens de Koude Oorlog door de beïnvloeding zodanig opge-
schroefd dat niet betoogd kon worden dat de Russen geen wezenlijk militair 
gevaar vormden voor het Westen.8 Feitelijk was het omgekeerde waar en be-
dreigde het oppermachtige Amerika haar voormalige bondgenoot van alle 
kanten.9 Onderwijl werden nationalistische Derde Wereld leiders in de anti-
communistische hysterie automatisch als handlangers van het communisme 
gezien.10 En werd door de fixatie in het militaire niet herkend dat het diepste 
wezen van het Marxisme, de radicale gelijkheidswaan, via cultuurkritiek en 
agitprop op universiteiten onbelemmerd werd verspreid.11  
 

Met het vorengenoemde geval heb ik uiteraard slechts at random een greep 
gedaan in de ‘case-base’ van de geschiedenis. Want naast het manipuleren 
van de perceptie door imperialist and corporate America had ik evenzogoed de 
Nieuw Linkse hersenspoeling kunnen aansnijden (dat ‘seks, drugs and rock 
& roll’ en de afschaffing van het Christendom de wereld zouden verbeteren). 
Of om het even welke leugenachtige culturele ‘superstructuur’ dan ook (libe-
ralisme, staatssocialisme, feminisme, economisme, hedonisme etcetera). Ik 
had bovendien ook de laster kunnen behandelen die Marie-Antoinette op het 
schavot deed belanden en Dreyfus op het Duivelseiland12. Of de manipulaties 
van het Witte Huis in het Tonkin Golf incident, de moord op de gebroeders 
Diem, de poging tot moord op Fidel Castro en de coup tegen premier Mossa-
deq van Iran.13 Of talloze andere ongerechtigheden die zich hebben voorge-
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daan en nog steeds voordoen, week in week uit, maand in maand uit, jaar in 
jaar uit, eeuw in eeuw uit, waar ook ter wereld, laatstelijk nog met de buiten-
rechtelijke executie van Bin Laden (of wie het slachtoffer ook was).14 [Wat is 
het toch dat de een vervolging wegens oorlogsmisdaden brengt en de ander 
heldendom en bewondering? En waarom zijn de meeste oorlogshelden cri-
minelen in tijden van vrede?15 Aldus Miguel de Unamuno (maar Dostojewski 
had het ook kunnen zeggen!)] 
 
Wat mij hier niet interesseert, is vast te stellen of in genoemde gevallen de 
kogel (of desinformatie) van rechts dan wel van links kwam. Want noch van 
de één, noch van de ander is uiteindelijk enig heil te verwachten. Waar het 
mij wél om gaat is dat de politieke geschiedenis stampvol machinaties, leu-
gens, misleiding, vervalsing en misdaden zit. Zelfs uit de boezem van het 
ogenschijnlijk onkreukbare Nobel Comité zijn onlangs verdenkingen van 
bedorvenheid naar buiten gebracht.16 En jaren na de Kosovo-crisis staat nu 
vast dat de berichten over genocide en honderdduizenden vermisten eertijds 
deel uitmaakten van een systematische propagandacampagne. Alle berichten 
in de Westerse pers werden gekenmerkt door de vooropgezette wil de NAVO 
te beschermen, medialeugens te verspreiden, de Serviërs met Nazi’s te verge-
lijken, niet geverifieerde beschuldigingen te plaatsen en eufemismen te ge-
bruiken waar het NAVO-misdaden betrof (zoals het bombarderen met frag-
mentatiebommen en verarmd uranium).17,18 Achteraf was deze aanvalsoorlog 
tegen Servië niets anders dan de eerste test van een model voor de latere oor-
logen tegen Irak, Afghanistan en Libië. Het ging erom de ‘interventies’ van 
de NAVO (lees: VS) als geaccepteerd middel ingang te doen vinden bij het 
grote publiek teneinde overal ‘democratie,’ kapitalisme en liberalisme te ves-
tigen.19 En in de slipstream daarvan: corruptie, verspilling en waarden-
loosheid, vooral in ontwikkelingslanden.20  
 
Maar niet alleen in het contemporaine Grote Theater van de wereldpolitiek 
(met Amerika’s aanspraak op full spectrum dominance, zelfs in outer space), 
ook in Brussel circuleren leugens, zijn politici voor geld te beïnvloeden en 
komen allerhande malversaties veelvuldig voor. Zo voerde de Sunday Times 
onlangs een undercoveroperatie uit. Daaruit bleek dat drie Europarlementa-
riërs bereid waren zich voor honderdduizenden euro's te laten omkopen door 
een lobbyclub in ruil voor het indienen van wijzigingsvoorstellen op Europe-
se wetgeving.21 De malversaties op Europees niveau zijn evenwel zo talrijk dat 
het onmogelijk is ze binnen het bestek van dit pamflet te inventariseren.22 In 
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ieder geval is de rapportage van de Europese Rekenkamer jarenlang stelsel-
matig gesaboteerd.23 Ook is in 2010 het aantal gevallen van fraude met EU-
gelden volgens het antifraudebureau OLAF opnieuw gestegen.24 [Bij meer 
dan tienduizend transacties is volstrekt onduidelijk waar het geld is heenge-
gaan. Een groot deel hiervan is fraude.]  
 

Over de EU – het aloude Sovjetmodel – nog het volgende. Mei 2000 
kwamen de EU-staatshoofden overeen tegen 2010 van Europa ‘the most 
competitive and dynamic knowledge-driven economy’ te hebben ge-
maakt. [Niet bepaald het doel dat de EU-grondleggers voor ogen stond!] 
Inmiddels spreken topwetenschappers nog maar zelden over Europa. In 
de biomedische wetenschappen, bijvoorbeeld, staat niet de EU op de 
kaart maar het armere Azië. Binnen tien jaar zal de farmaceutische in-
dustrie voornamelijk zaken doen met de US, China en India.25 Europa 
verliest aan invloed op alle internationale fora. Voor steun aan haar Euro 
dreigde zij eind 2011 zelfs te moeten aankloppen bij landen als China en 
Brazilië. Aan de wortel van deze neergang ligt het gebrek aan spirituele 
en morele krachten en het ontbreken van iedere lust tot strijd.  

 
Ook op provinciale en gemeentelijke niveaus halen vrijwel wekelijks corrup-
tieschandalen het nieuws, vooral als gevolg van de liberalisering van de zorg 
en de immer dubieuze transacties in de vastgoedsfeer. Zo werd op maandag 
14 november 2011 bekend dat een commissie mogelijke misstanden bij de 
provincie Noord-Holland gaat onderzoeken. Het onderzoek 'Schoon Schip' 
moet boven tafel krijgen of provinciebestuurders de afgelopen acht jaar in het 
geheim deals hebben gesloten. En dan hebben we het dus over onregelma-
tigheden die aan het daglicht kwamen. Alleen al in de week waarin uw 
schrijver deze woorden noteerde, speelden er diverse schandalen (onder ande-
re in de sociale woningbouw en in de zorgsector).26 En nu ik de vorige zin 
een paar dagen later weer zie, berichten het NOS-journaal en de internet-
kranten dat zorginstellingen dubbel declareren.27 Waarschijnlijk tiert de cor-
ruptie op grotere schaal. Dit, althans, doet een onderzoek van de Vrije Uni-
versiteit onder ambtenaren vermoeden. Want bij politici, aldus de bevraagde 
ambtenaren, is integriteit ver te zoeken.28  
 
Politiek, alles welbeschouwd, is een totaalopsomming van mooipraterij, am-
bities, wraak, intriges, verraad, machtwellust en hebberigheid. Nergens an-
ders vindt men zoveel onoprechtheid, leugens en eigen belang als in de cor-



 

 [ 12 ]

respondentie van presidenten, ministers, ambassadeurs en speciale zaakge-
lastigden. Het is de beste arena om – onder de vlag van communicatie en 
diplomatie – met groot effect te manipuleren, te liegen en te bedriegen.29 Niet 
voor niets circuleert het gezegde dat politiek eenvoudigweg ‘showbiz’ is ‘for 
ugly people.’ Iedereen die zo nodig ‘de politiek in wil’ moet daarom apriori gron-

dig worden gewantrouwd. Terecht doet in de psychiatrie de ‘grap’ de ronde dat 
politici persoonlijkheidskenmerken als charme en manipulatieve leugenach-
tigheid delen met psychopaten.30  
 
Een normaal, redelijk mens heeft een afkeer van leugenachtigheid. Hij heeft 
daarentegen intuïtief respect voor een dappere filosoof-koning die zich toelegt 
op wijsheid, deugd en nederigheid. Daarom moet in ieder geval vanaf nu 
zeker gesteld worden dat volksvertegenwoordigers, ministers en andere ge-
zagsdragers dit zijn uit heilige roeping. De beste garantie hiervoor is dat be-
stuurders – net zoals bisschoppen – slechts voor een basaal levensonderhoud 
betaald krijgen. Want voorgaan in nederigheid, dienstbaarheid en deugd-
zaamheid, is de eenvoudigste weg naar maatschappelijke orde en gerechtig-
heid (en daarmee vrede). Ambitieuze politici moeten daarom voor alles worden 

geblokkeerd. Veruit de meeste politici, leert de geschiedenis immers, zijn 
mensen die over vrede spreken, maar in hun hart kwaad meedragen. Macht 
en geld is het enige dat ze begeren. Ze zijn – om te scoren – op zoek naar 
prestigeobjecten; of naar ‘oplossingen’ en problemen (en als er geen proble-
men zijn creëren zij die wel). Dat het bestuur in handen is van machtshonge-
rigen en roofzuchtigen verklaart dat er door de geschiedenis heen slechts 
enkele keren een rechtvaardige vorm van bestuur is geëvolueerd.31 In ieder 
geval is er in vijfduizend jaar zelden een conflict opgelost dat niet al de zaden 
van het volgende in zich droeg. 
 
Om de Westerse cultuur te redden van verdere morele indolentie, pragmatise-
ring, de-christianisering, feminisering, individualisering en – uiteindelijk – 
ontbinding, moeten ‘Berufspolitiker ohne Beruf’ (Weber) geblokkeerd wor-
den. Maar dat is pas het begin. Ook de top van het ambtelijk bestuur, de 
rechtbanken en het militaire apparaat zullen bemand moeten worden door 
superieure karakters – mensen van goede wil die de (romeins-grieks-)christe-
lijke traditie van het Westen heldhaftig verdedigen. Personen, dus, die de 
tegenspelers zijn van de indifferente, pragmatisch-democratische mens, en 
die ervaren hebben dat het oordelen met menselijke maatstaven de inleiding 
vormt tot de neergang van iedere cultuur.  
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Over de indifferente mens valt veel te zeggen, zoveel dat het niet past om hier 
ter plaatse daarop in te gaan. Ik vertel u alleen dat de indifferente, neutrale 
mens geen waarden verdedigt omdat hij uiteindelijk altijd bereid is deze tot 
inzet te maken van een zogenaamd ‘redelijk compromis.’ De meeste stemmers 
in een democratie deugen daarom evenmin als hun pseudovertegenwoordi-
gers. Ze horen liever leugens dan de waarheidsvraag onder ogen te moeten 
zien. Ze zijn al even geperverteerd en ongelovig als de generatie die Christus 
aantrof (Lukas 9, 40). Inderdaad, Jorge Luis Borges ziet het precies goed: 
democratie is ‘de wanhoop geen helden te hebben die ons leiden.’32 En Migu-
el de Unamuno’s ‘gesystematiseerde afgunst’ is een al even goede typering 
ervan.33 
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2. Kennis en creativiteit 

‘Ik heb iets ergs gezien onder de zon,  

een vergissing die gezagsdragers steeds weer maken: 

dwazen krijgen hoge functies en bekwame mensen 

blijven op een lage post.’ 
Prediker 10, 5-6  

 
Is de onbaatzuchtigheid, dienstbaarheid en nederigheid zeker gesteld, dan 
moet van een would-be bestuurder aansluitend zijn intelligentie en kennis 

worden bewezen. Domme, onwetende individuen zullen vanzelfsprekend 
nooit een land mogen leiden (en hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de 
bestuurders van pensioenfondsen, raden van bestuur etcetera). ‘Interesse’ in 

politiek is dus niet voldoende. Er zullen zware kenniseisen gesteld moeten wor-
den, te meer nu uit de besliskunde bekend is dat informatie en kennis nauw 
verweven zijn met iemands preferenties. Daarom moet – als eerste – geveri-
fieerd worden dat ministers en hoge ambtenaren drie kwalificaties hebben. 
Deze kwalificaties moeten zijn behaald in zowel de alfa, bèta als gammawe-
tenschappen. Deze eis van interdisciplinariteit zal absoluut gesteld moeten 
worden omdat politiek het hoogste integratieniveau is van kennis. [Er is niets 
ergers dan een eendimensionale, autistische, arrogante wiskundige, een 
emotioneel incontinente alfa, of een boekenwurm die alleen denkt in filosofi-
sche concepten en nooit tot een beslissing komt.] Dientengevolge moeten 
ministers, in het bijzonder de minister-president, samen met de Raad der 
Ouden (en zijn Koninklijke voorzitter) de meest brede kennis op het aller-
hoogste niveau bezitten.  
 
Topbestuurders in het Tijdperk van de Informatie moeten dus over multidi-
mensionele kennis beschikken. En inderdaad van niet gering gehalte. Zij 
moeten in staat zijn om op Studium Generale niveau te spreken over bio-
technologie, kernstraling, gezondheidszorg, kunst, cultuur, informatisering 
en onderwijs (om maar eens wat te noemen). Maar ze moeten voor alles in 
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3. Raad der Ouden  

‘Mozes ging naar buiten en deelde het 

volk mee wat Jahwe gezegd had. Hij 

bracht zeventig van de oudsten van het 

volk bijeen en stelde hen op om de tent.’ 

Numeri 11, 24 
 
De koning en zijn ministers zullen wijs advies inwinnen bij de Raad der Ou-
den. Als gesprekspartners treffen zij er ervaren, religieuze en door het leven 

getekende historici, kennisingenieurs, wiskundige statistici en besliskundigen 
[rekenen wordt steeds belangrijker in het landsbestuur].46 Deze deskundigen 
zullen een track record moeten hebben inzake moreel hoogstaand gedrag 
(zonder Farizeeër te zijn). Voor elk overleg in de Raad der Ouden zullen bo-
vendien ook doorgewinterde domeindeskundigen van buiten uitgenodigd 
worden om de bureaucratie te contrariëren.  
 
De Raad der Ouden met al zijn wetenschappelijke expertise is bij publieke 
besluiten in onze informatiemaatschappij onontbeerlijk. Dit is niet eens zo-
zeer het geval omdat publieke besluitvorming met name op het allerhoogste 

niveau meer wetenschappelijke ondersteuning behoeft (hetgeen zeker het 
geval is, al was het slechts om de noodzaak van datacompressie dus het wer-
ken met patronen47). En het is ook niet eens zozeer om te garanderen dat er 
bij ieder identificeren van doelen tegelijkertijd op systematische wijze zoveel 
mogelijk alternatieven gezocht worden; of om de topbeleidsmakers te behoe-
den voor bias en tunnelvisies. Neen, veeleer dan dit alles is de wetenschappe-
lijke expertise van de Raad der Ouden bitter nodig om de nihilistische trend 
te keren om, overrompeld door complexiteit, maar helemaal af te zien van 
objectiviteit, modellen en regels (kortom, van rationaliteit)48. Vorenbedoeld 
beraad in de Raad der Ouden dient er dus vooral toe de tendens te blokkeren 
om de werkelijkheid en waarheid te versluieren, bijvoorbeeld door deze te ambi-
guïseren of onbenoemd te laten. Of door blind geloof of ongeordende emo-
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4. Een echt koningschap  

‘Natuurlijk is de koning een mens, maar koester je 

dan de hoop te worden geregeerd door een engel?’ 
Joseph de Maistre  

 
Het probleem in de politiek is hetzelfde dat ook speelt in de geneeskunde, en 
in het bijzonder in de psychiatrie. Namelijk het ontbreken van de ziel.77 Dus: 
het ontbreken van een echte koning.  
 
Een koning is de ziel van de natie, een persoon die, samen met de Raad der 
Ouden, de ‘general ruling force’ van de samenleving belichaamt.78 Geen en-
kele samenleving kan buiten zo’n algemeen en volstrekt natuurlijk principe 
van bestuursmacht – geen enkele samenleving kan buiten zo’n oorzaak van 
een stabiele, politieke orde. Aldus Plato en Thomas van Aquino, maar in het 
algemeen alle grote denkers van deze wereld.79 Zowel een vliegtuig als een 
schip kennen onaantastbaar eenmansbestuur – dus zonder inspraak van ste-
wardessen en kajuitjongens.80 Zelfs in een schaatsploeg moet er sprake zijn 
van één absolute leider. Mijn voorstel is dus het volstrekte tegendeel van de 
arbeiderssovjets in de voormalige USSR. [En al helemaal van de idee van het 
individu als soevereine unit (als één van de knooppunten in het netwerk van 
een horizontaal georiënteerde cultuur, de droom van het libertarisme).] Want 
volgens de communistische heilsleer zouden deze sovjets de autonome bron 
van staatsgezag vormen. Daarmee zou het volk gezag krijgen over de inrich-
ting van het bestuur. Maar alleen al de Franse revolutie leert de religieuze 
mens zo’n gedachte te haten, vooral als het ‘democratiseren’ van de ‘soeve-
reiniteit’ gepaard gaat met de overdracht van geweren en het vervagen van 
het verschil tussen combattant en niet-combattant. Want met de overdracht 
van schiettuig krijgt de massa opeens macht (geen legitimiteit!) en dient elk 
verstandig mens niet alleen voor zijn eigen leven te vrezen maar ook zijn hart 
vast te houden voor het lot van Beschaving en Cultuur. Dit verklaart waarom 
de opstellers van de Amerikaanse constitutie allerminst een democratie be-
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5. Enkele Natuurwettelijke principes voor de inrichting 

    van een staat 
 

‘All living beings strive for their well-being by satis-

fying their basic instincts and basic needs. The fact 

that human nature is not working otherwise, is a 

basic idea of the great representatives of the tradi-

tional doctrine of natural law (...).’ 
J. Messner106 

 
Dat er zoiets zou bestaan als de staat, is een uitvindsel van de tweede helft 
van de 17e eeuw. Uiteraard bestonden er structuren in het Italië van de 15e 
eeuw die te beschouwen zijn als de eerste tekenen van een staat. Maar van 
staten in onze huidige betekenis kan men pas op zijn vroegst spreken sinds 
de 16e eeuw. Volgens Toynbee werden in deze eeuw, tegelijk met de voltooi-
ing van de afbraak van de macht van de Romeinse Curie, ook de grondslagen 
voor de totalitaire staten van het moderne Westen gelegd: de leegte die het 
prijsgeven van de sacraliteit liet, werd immers opgevuld met eerbied voor de 
wereldlijke staten.  
 
Mogelijk was de ontwikkeling van staten een antwoord op het uiteenvallen 
van de middeleeuwse synthese (resulterend in de bijna anarchie van de late 
middeleeuwen). En zeker is het fenomeen ook niet los te zien van de toene-
mende macht van de koningen die veelal gesteund werden door de opko-
mende niet-aristocratische middenklasse, dezelfde middenklasse die zich 
later – al of niet gemanipuleerd – tegen de koningen zouden keren (die in-
middels omringd waren door intrigerende – en soms revolterende – aristo-
craten).107  
 

Volgens de officiële geschiedschrijving werd aan het feitelijk uitbreken 
van de opstand tegen de koning van Frankrijk ook bijgedragen door het 
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6. De onvermijdelijkheid van religie en sacraliteit  

‘Civilizations die from suicide, not by murder.’ 
A. Toynbee 

 
In de afgelopen eeuwen werd God door de bestuurselite afgezworen. In 
plaats van God kwam de haat tegen de eigen cultuur, een nijd die het sterkst 
tot uiting kwam in de haat tegen de Moederkerk ten tijde van de recente sek-
suele misbruikschandalen (die de waarheid van de erfzonde bevestigen en 
aantonen dat het priesterschap in deze beschermend werkt).137 Daarmee werd 
de fundering van de Westerse cultuur weer verder ondergraven en de desin-
tegratie van de Westerse cultuur een stap verder gebracht. Zodra het verweke-
lijkt Europa te maken krijgt met de assertiviteit van een invaserende cultuur, 
zal het decompenseren.  
 
Uit het verlies van de christelijke religie volgt avitalisme. Dit verlies aan le-
venskracht kan in twee punten worden samengevat. 
 
1. De cultuur van de dood leidt tot een te laag geboortecijfer. Dit langzaam 
afsterven is niet alleen het gevolg van de niet-ontvankelijkheid voor het leven, 
maar evenzeer van het op een dieper niveau dichtschroeien van het moeder-
lijk instinct. Decennialange overheidscampagnes om vrouwen de arbeids-
markt op te jagen en ‘assertief’ te maken, hebben hun effect inderdaad niet 
gemist. De autochtone geboortecijfers zijn desastreus. Overname van be-
stuursposten door moslims kan bij onveranderd beleid in twee tot drie gene-
raties geschieden. Deze overname geschiedt vreedzaam – via de democratie. 
Wil het christelijke Westen dit voorkomen, dan zal ze haar democratie moe-
ten laten varen; hetzelfde geldt voor de valse romantiek van de ‘mensenrech-
ten’ (waardoor Europeanen die slechts kritisch zijn op de influx van de Islam, 
heutzutage gebrandmerkt worden als racisten en haatzaaiers). 
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7. De ontoereikendheid van de democratie 

‘En prenant le terme dans la rigueur de son 

acception, une véritable démocratie n’a jamais 

existé et n’existera jamais.’ 

Rousseau152 
 
Democratie in haar parlementaire (representatieve) vorm, vooral in haar linkse 

en progressief-liberale uitwerking, is voor de verdediging van de Westerse cul-
tuur, het bevorderen van het individuele en algemeen welzijn, en het uitban-
nen van de decadentie ongeschikt.153 Dit is het geval omdat met de parlemen-
taire democratie onder meer het volgende mis is:  
 

 Ze komt neer op de dictatuur van de helft plus één terwijl het onethisch is 
om via de kleinst mogelijke meerderheid evident immorele wetten op ti-
rannieke wijze aan de minderheid op te leggen. [Zie de situatie van de 
zwarten in de zuidelijke staten van de VS voor 1954 maar zelfs ook tot aan 
1965.154] Hetzelfde geldt voor slechte ideeën van onchristelijke politici, bij-
voorbeeld dat religie uit het openbare leven verdreven moet worden, dat 
vrouwen desnoods gedwongen moeten worden aan het arbeidsproces deel 
te nemen, of dat drugsverslaafden veeleer hard gestraft moeten worden in 
plaats van geholpen.155  

 
 Democratieën verkondigen de individuele ‘vrijheid.’ Deze vrijheid is 
evenwel schijn, want in een democratische markteconomie is de indivi-
duele werknemer via het beheerssysteem human resources [de ‘reïncarna-
tie van het Taylorisme’156] niets meer dan een manipuleerbare factor in de 
productieketen (niet heel veel anders dus dan Marx’ verlengstuk van de 
machine). En met de vrijheid van geloof is het binnenkort ook gedaan 
wanneer christenen homoseksueel – alsmede overspelig en zelfbevlek-
kend – gedrag niet meer als ongeordend mogen categoriseren.157 Ook als 
consument wordt de liberale democraat geleid, niet alleen als ‘afnemer 
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8. Enkele specifieke staatsrechtelijke en bestuurlijke 

 correcties 
 

‘Is men daadwerkelijk automatische vrijer, wan-

neer men miljoenen kleine, anonieme monarchen 

heeft, dan wanneer er één is die men kent?’ 
Erik Maria Ritter van Kuchnelt-Leddihn 

 
Waar het goddelijk gezag wordt ontkend of genegeerd, ontstaat een algemene 
haat tegen autoriteit en duurt het niet lang voordat een koud egoïsme bezit 
neemt van het denken van de massa. En waar het egoïsme uiteindelijk bezit 
neemt van het hart, duurt het niet lang of het eindigt met het compromitte-
ren van de menselijke waardigheid en de onschendbaarheid van het leven. 
Hele volksstammen verkeren thans in een toestand waarin ze de feiten van 
het ethische leven gebrekkig waarnemen en overgeleverd zijn aan de egoïsti-
sche tendens van hun onderbewuste. Vooral de parlementaire, geseculariseerde 

democratie heeft gefaald in het ongerept overleveren van cultuur. Ze heeft de wijze 
raadgevingen van de Bergrede, de Magna Charta van de Westerse beschaving, 
genegeerd. Ze heeft in plaats daarvan speculatie en woekerrente tot basis 
gemaakt van haar immoreel financieel kapitalisme. En ze schaamt zich er 
zelfs niet voor dit gehele decadente geloof (samen met ‘verworvenheden’ als 
abortus, euthanasie, en seksueel laxisme) andere landen op te dringen, 
desnoods met geweld.  
 
De parlementaire democratie leidt voorts, meer dan bijvoorbeeld het tweepar-
tijensysteem, tot de cultuur van kwade compromissen. Ze heeft zich boven-
dien ontpopt als een uitvoeringsmiddel van de ondermijning van autoriteit 
(volgens sommigen de premisse van iedere moraal).212 Zo heeft ze in het bij-
zonder geleid tot de ontwikkeling van het matriarchaat, de oorzaak van het 
contemporaine culturele defaitisme. [Kunt u, lezer, één matriarchaat noemen 
dat een hoge cultuur heeft geproduceerd?]  
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Bijlagen 

1. HET VERSCHIL TUSSEN COMMERCIEEL EN CORPORATIEF (‘FINANCIEEL’)  
 KAPITALISME 
 
Door de zeevaart van de Méditerranée ontstond tegen de achttiende eeuw 
door kolonisatie ‘a single world system’ onder een commercieel kapitalisme. In 
dit Méditerrane systeem controleerden kooplieden hun zaken op afstand. Er 
werd dus veel overgelaten aan de tussenpersonen ter plaatse. Aan dit ‘mer-
cantiel’ kapitalisme van kooplieden die zich niet specialiseerden, kwam een 
eind toen het industriële kapitalisme in de negentiende eeuw het oorspronke-
lijk zestiende en zeventiende eeuwse mercantilisme verdrong. Het beginpunt 
en centrum van deze ontwikkeling werd gevormd door de Angelsaksische 
landen, Groot-Brittannië in het bijzonder.307 Het aan het industriële kapita-
lisme ten grondslag liggende liberalisme was afkomstig uit de joodsprotes-
tantse denkkaders van de Angelsaksische landen. Deze denkkaders zijn terug 
te herleiden tot middeleeuwse geldwisselaars, goudsmeden, hofbankiers en 
woekeraars die door de Reformatie uit hun marginale posities konden treden 
en vervolgens de gehele Europese maatschappij konden inpalmen.308 En pas-

sant vestigden de aanhangers van dit gedachtegoed de ‘volkssoevereiniteit’ in 
Engeland (door in 1649 Karel I te onthoofden en in 1688 Jacobus II te verja-
gen). [Deze katholieke koningen waren alleen maar lastig omdat ze de eigen-
dommen van het volk tegen de eerste kapitalisten verdedigden.] Via een 
grondroof (van meer dan twintig procent van het land) zouden de Engelse 
bankiers en handelaars uiteindelijk de klaroenstoot geven tot de Industriële 
Revolutie. Na de Amerikaanse revolutie gingen Engeland en de VS samen-
werken (om onder andere de Spanjaarden uit Latijns-Amerika te verdrijven 
en in het algemeen de gehele wereld te beheersen, dit laatste via strategische 
marinebases en bevoorradingspunten in alle wereldzeeën309). Zo ontstond, 
voor het eerst in de geschiedenis een kapitalistische markteconomie. Deze eco-
nomie was toentertijd gebaseerd op de handel in katoen en slaven en werd - 
tegen de prijs van onder andere de totale verwoesting van de Indiase katoen-
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Noten 
 
 
1 De laatste verkiezingen in het parlementair-democratische Israël (2009) resulteer-
den ook al in een ingewikkelde uitslag. Hetzelfde geldt voor Australië.  
2 Inmiddels (2011) hebben we ook in Nederland een gedoogconstructie die erop neer-
komt dat één partij het kabinetsbeleid gijzelt. Sommigen vinden dat de democratie 
daardoor uit het lood geslagen is.  
3 Stel bijvoorbeeld dat het volk de afname van de concentratie vervuilende stoffen in 
de lucht drie keer zo belangrijk vindt dan het kostenaspect. Een dergelijke vaststelling 
heeft weinig (praktische) waarde als je er geen kwantificering bij levert, dus hoeveel 
afname precies tegen welke kosten precies? Want alleen zo krijg je een ‘in-depth ap-
praisal’ van waarden die bij belangrijke beslissingen noodzakelijk is. In de politiek 
wordt helaas wel over de misleidende relatieve belangrijkheid gesproken, maar niet 
over een in-depth appraisal van waarden. ‘If the value tradeoffs are done properly and 
address the question of how much of one specific attribute is worth how much of 
another specific attribute, the insights from the analysis are greatly increased and the 
likelihood of misuse of those judgements is greatly decreased.’ Zie voor dit alles Kee-
ney (1992, 148). 
4 Met het woord ‘politicus’ duid ik mensen aan die – onder het mom van het dienen 
van het algemeen belang – macht, aanzien, en geld zoeken en zich met dit doel ver-
kiesbaar stellen, of anderszins een rol ambiëren in het bestuur. Het is in hoge mate 
een woord dat geassocieerd wordt met democratie. Het woord ‘politicus’ wordt door 
mij dus altijd gebruikt in pejoratieve zin. Uiteraard zullen er wel altijd ‘bestuurders’ 
moeten zijn. Over het kaliber en de kwalificaties van deze bestuurders gaat het – on-
der meer – in dit pamflet.  
5 Over de Natuurwet schreef Wolgang Waldstein het volgende: ‘Er bestaat werkelijk 
een “pan-Europese traditie van de natuurwet” die de gehele Europese rechtsontwikke-
ling meer dan 2000 jaar beïnvloed heeft. Aan het eind van de 18e en aan het begin van 
de 19e eeuw traden de zogenaamde “codes van de natuurwet” vanuit deze traditie naar 
voren. […] Er is een realiteit van natuurrecht in de Europese rechtsontwikkeling, die 
door geen enkele theorie geëlimineerd kan worden. Men kan de Europese rechtscul-
tuur niet begrijpen als men zich van deze realiteit niet bewust is.’ Waldstein (2010, 7). 
6 Doorgaans bedoelt men met democratie dat het volk – via meerderheidsbeslissingen 
– zichzelf bestuurt. In dit werk wordt met democratie die verzameling van bestuurs-
vormen bedoeld waarin de besluitvorming in handen is van (te) velen (georganiseerd 
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