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We zijn in roerige tijden aangeland. Nog nooit is 

Nederland, Europa en de westerse wereld zo verdeeld 

geweest. Op het internet is er een informatie strijd gaande 

die tot een enorme hoeveelheid groepjes op Facebook, 

blogs en nieuws websites heeft geleid. Fake News wordt 

aangevallen nadat in de Verenigde Staten deze term werd 

gebruikt tegen sites als die van Alex Jones en Breitbart. 

Het heeft als een natte dweil terug geslagen in het gezicht 

van de Mainstream Media. De nieuwe president Trump 

heeft de gevestigde media te kijk gezet door CNN en nog 

enkele media als fake news organisaties weg te zetten. De 

oorlog om de feiten is in volle gang. Het lijkt alsof er steeds 

meer nieuwssites ontstaan die juist nog meer fake news 

verspreiden om de verwarring nog groter te maken. 
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Hoe kan je nu nog een weloverwogen oordeel vellen met 

deze informatie chaos? Wie kan je vertrouwen en moet je 

echt zelf gaan onderzoeken? Niet alleen de media is 

doordrenkt van leugens, de politiek gooit er ook een grote 

schep bovenop. Het is aantoonbaar dat de politiek 

samenwerkt met de media in het scheppen van 'feiten' die 

helemaal geen feiten zijn maar verdraaiingen en soms 
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grote leugens. De politiek heeft voor velen zijn credibiliteit 

verloren. 

 

Waarom stemmen we dan nog en zijn er zulke heftige 

debatten op het internet? Als je de cijfers bekijkt heeft nog 

geen of rond de dertig procent van de Nederlanders nog 

het vertrouwen in de politiek. Waarom gaan we dan nog 

stemmen? Wanneer is de laatste keer geweest dat de 

politiek zijn verkiezingsbeloftes heeft gehouden? Zitten we 

in een landelijke cognitieve dissonantie? 
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Onze samenleving, de politiek, de grondwet en de 

rechtspraak zijn gebaseerd op de mensenrechten. 

Iedereen praat over de vrijheid van meningsuiting. Landen 

worden door de politiek aangesproken als ze de 

mensenrechten schenden. Binnen de politiek wordt 

gedebatteerd of nieuwe wetten en regelgeving de toets 

van de mensenrechten wel kan doorstaan. Nu heb ik een 

Facebook besloten groep Burgerlijke Ongehoorzaamheid. 

Ik zet graag stellingen neer om te kijken hoe mensen 
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reageren. Na een interview met Jan Marijnissen waarin ik 

hem naar de mensenrechten voor de Nederlanders vraag 

zegt hij doodleuk dat wij die niet meer hebben. Omdat de 

staat ons leven heeft gered met onze eerste vaccinaties 

moeten wij de rest van ons leven meebetalen aan dit 

systeem. 

 

  

We hebben recht op bezit. Niemand mag jouw bezit 

afhandig maken tenzij  je een afspraak hebt gedaan dit te 
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doen en deze moedwillig niet na komt. Niemand mag jou 

je vrijheid afnemen of laten werken zonder acceptabele 

vergoeding of je leven afnemen. Niemand mag geweld 

tegen je gebruiken en we hebben recht op een eerlijke 

rechtspraak. Eigenlijk komen de meeste mensenrechten 

neer dat niemand jouw 'tijd' mag stelen die je in dit leven 

hebt gekregen. 
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Maar wat zien we nu? De politiek en het kapitalisme heeft 

de aanzet gegeven tot een enorme berg regeltjes die deze 

mensenrechten kunnen omzeilen of onder voorwaarden 

stellen. Het wordt op een manier gebracht zodat wij zelf 

graag onze mensenrechten weggeven. Veel op basis van 

angst. Want een maatschappij die honderd procent is 

gebaseerd op de mensenrechten kan niet anders zijn dan 

een anarchie, en het beeld dat erbij wordt gemaakt is altijd 

een tijd van chaos, onrecht, diefstal en moord. Dat de 

cijfers zeggen dat juist de staat die wij toestemming 

hebben gegeven om onze mensenrechten te schenden dit 

nu doet op zo'n enorm grote schaal die de criminaliteit in 

een anarchie doet verbleken. 
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Geen enkele politieke partij zet het in zijn agenda om deze 

cijfers eens naast elkaar te leggen. Het zou zijn eigen 

bestaansrecht ondermijnen. Om een duidelijk voorbeeld te 

stellen; Irak. Een onwettige oorlog tegen Saddam Hussein 

heeft tussen de paar honderdduizend en 2 miljoen doden 

veroorzaakt (ligt eraan wie er telt en welke doden worden 

meegeteld). Daarnaast heeft deze oorlog tot nu toe meer 



De Staat is je Dienaar                            No.1034 
 

13 
 

dan $2.400.000.000.000 alleen in de VS gekost. Als we de 

kosten van de alliantie erbij tellen en de kosten van de 

vluchtelingenstromen dan komen we nog veel hoger uit. 

We hebben dus regeringen die op massieve schaal 

moorden op basis van leugens en verdraaiingen die in een 

anarchie gewoonweg onmogelijk zijn. Dat deze 

organisaties die zich staten noemen eerst de bevolking 

heeft moeten beroven van dit kapitaal, leningen heeft 

moeten afsluiten over de hoofden van hun kinderen, een 

diefstal van zulk een enorme schaal die nooit in een 

anarchie benaderd zouden kunnen worden. 

 

  

Waarom pleiten voor een maatschappij die op 

mensenrechten is gebaseerd? Willen we dit niet allemaal? 

Als ik je huis in kom en spullen pak en meeneem weet je 

dat dit fout is, of er nu een staat met regeltjes is of niet. 
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Net als dat ik je niet gevangen mag houden, voor niks 

laten werken of je leven afnemen. Maar de staat laten we 

dit toe. Waarom kunnen we niet zonder die staat? Denk je 

nu echt dat zonder die ambtenaren en leugenachtige 

politici wij onze zaakjes niet zouden kunnen regelen? Wat 

denk je hoeveel geld ons die enorme bureaucratische 

poeha gaat schelen en hoeveel 'fouten' je daarmee kan 

maken? 

  

Je organiseren is dan weer een argument. Iedereen zou 

dan ruzie maken en van samenwerken zou niets meer 

terecht komen. Ik vertel graag een vergelijking met 

muizen. Stel je stopt honderd muizen in een kleine doos. 

Je ziet ze agressief worden en elkaar beginnen te bijten en 

te vechten. Zijn muizen nu kwaadaardig of is de doos te 

klein? Denk jij dat als wij geen belastingen meer hoeven te 

betalen en ons niet meer kapot hoeven werken om de 

rekeningen te kunnen betalen, we nog steeds moe en 

bozig op elkaar zouden reageren? De meeste mensen zijn 

redelijk. We hebben empathie en zijn in staat voor elkaar 

te zorgen. Maar niet in een te kleine doos. En de doos is te 

klein gemaakt en er wordt het ergste uit ons gehaald. 
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Waarom werkt de politiek gewoonweg niet? Omdat elke 

politicus een eed moet zweren op de koning en de 

grondwet (in die volgorde). De koning is in zichzelf een 

wandelende mensenrechtenschending. Waarom is hij 

meer dan een ander mens? Waarom zouden wij een eed 

van trouw moeten zweren aan één mens die zijn status 
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heeft verkregen doordat hij een kind is van een mens die 

die status ook had, van een lijn voorouders waarvan er 

een eens een grote crimineel was? 

  

Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of de belofte 

af. 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-

Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 

enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer 

(verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw 

aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan 

de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn 

ambt oplegt getrouw zal vervullen." 

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste 

vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en 

daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God 

almachtig." Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: 

"Dat beloof ik". 
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Elke politicus die iets wil doen in de eerste en tweede 

kamer moet deze eed afleggen. En met deze eed is zijn 

belofte aan de democratie gelijk onder voorwaarden 

gesteld. Als ik de politiek in wilde en deze eed niet zou 

willen afleggen omdat het een mensenrechtenschending 

inhoud, dan kom ik de politiek niet in. Als ik dan 

verandering wil MOET ik buiten de politiek om gaan. 

Waarom doen we dat dan niet massaal? Zijn we zo 

gewend aan het onrecht dat ons dag in dag uit wordt 

aangedaan dat we liever een bekende meester willen dan 

een onzekere vrijheid? 
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We zijn gewoonte dieren en houden van onze rust en 

comfort. Echter de tijden zijn veranderd en er zijn grote 

veranderingen gaande. De EU is niet democratisch en 

onze soevereiniteit wordt langzaam weggegeven. Met het 

wisselen van de Gulden naar de Euro (PEURO quis) zijn 

we beroofd van een enorm vermogen. De banken hebben 

een huizenzeepbel gecreëerd die de economie heeft doen 

instorten. De banken zijn gered maar al 50.000 bedrijven 

en eenmanszaken zijn failliet gegaan in Nederland alleen. 

Onze pensioenen worden lager en staan onder druk, 
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armoede in Nederland is enorm toegenomen. Daarnaast 

zijn de VS, de EU een oorlog aan het opvoeren met 

Rusland en China. Er staat een enorme legermacht aan 

de grens met Rusland. Vele duizenden tanks zijn vanuit de 

VS naar Europa gestuurd en een multi nationale 

troepenmacht die groter is dan voor de tweede 

wereldoorlog is oefeningen aan het doen op 10 meter 

afstand van de Russische grens. En dan de Islamisering 

die volgens de EU nodig is tegen de vergrijzing... 

Hebben we nog wel tijd om onze principes te herzien? 

Kunnen wij deze oorlogszuchtige door multinationals en 

wapen industrie gesteunde politici en bankiers wel 

stoppen? Mijn vraag is, hebben we wel een keuze? Ik zeg 

'Ik ben een vrij mens'. Niemand mag mijn mensenrechten 

schenden als ik niemands mensenrechten schend. Ik stel 

voor dat we dit massaal als enige duidelijke richtlijn gaan 
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hanteren. Het Volkstribunaal moet dan in ere hersteld 

worden om geschillen op te kunnen lossen. 

Tilasmi Frigge 
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with facts that are contrary to their deepest held beliefs they always change 
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Have you ever noticed that when you present people with 

facts that are contrary to their deepest held beliefs they 

always change their minds? Me neither. In fact, people 

seem to double down on their beliefs in the teeth of 

overwhelming evidence against them. The reason is 
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related to the worldview perceived to be under threat by 

the conflicting data. 

 

  

Creationists, for example, dispute the evidence for 

evolution in fossils and DNA because they are concerned 

about secular forces encroaching on religious faith. The 

vaxxers believe that big pharma is not about making profit 

and refuse to look at all de evidence that vaccination 

creates more death and disease than being unvaccinated. 

They refuse to see the correlation between the amount off 

vaccines and the raise in autism. Statist believe that the 

state is the only solution to chaos and havoc and when 

you show them that state has killed so many that could 

have never happened in a anarchist society, they ignore in 

total disbelieve . Many people disbelieve the government 

uses certain elements to create false flags like 9/11. If you 

show them prove that building WT7 came down by 

explosions and not by an office fire they call it complete 
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nonsense and ask why the government would ever do this. 

People who believe the climate change is manmade have 

no answer if you tell them that methane is also one of the 

gasses that supposedly cause global warming and that 

most of it is generated by our cattle for meat consumption 

and nothing is done to reduce this meat consumption. 

Even while this would reverse the cutting down of the 

rainforest in favour of our climate. Obama birthers 

desperately dissected the president's long-form birth 

certificate in search of fraud because the copy he gave is 

photoshopped. 
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In these examples, proponents' deepest held worldviews 

were perceived to be threatened by skeptics, making facts 

the enemy to be slayed. This power of belief over evidence 

is the result of two factors: cognitive dissonance and the 

backfire effect. In the classic 2003  attack on Irak because 

it supposedly had WMD and Saddam Hussain was 

working together with Osama Bin Laden. Instead of 

admitting error, “members of the group sought frantically to 

convince the world of their beliefs that it was to bring 

democracy,” and they made “a series of desperate 

attempts to erase their rankling dissonance by making 
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prediction after prediction in the hope that one would come 

true.” Festinger called this cognitive dissonance, or the 

uncomfortable tension that comes from holding two 

conflicting thoughts simultaneously. 

  

 
Two social psychologists, Carol Tavris and Elliot Aronson 

(a former student of Festinger), in their 2007 book 

Mistakes Were Made (But Not by Me) document 

thousands of experiments demonstrating how people spin-

doctor facts to fit preconceived beliefs to reduce 

dissonance. Their metaphor of the “pyramid of choice” 

places two individuals side by side at the apex of the 

pyramid and shows how quickly they diverge and end up 

at the bottom opposite corners of the base as they each 

stake out a position to defend. 

In a series of experiments by Dartmouth College professor 

Brendan Nyhan and University of Exeter professor Jason 
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Reifler, the researchers identify a related factor they call 

the backfire effect “in which corrections actually increase 

misperceptions among the group in question.” Why? 

“Because it threatens their worldview or self-concept.” For 

example, subjects were given fake newspaper articles that 

confirmed widespread misconceptions, such as that there 

were weapons of mass destruction in Iraq. When subjects 

were then given a corrective article that WMD were never 

found, liberals who opposed the war accepted the new 

article and rejected the old, whereas conservatives who 

supported the war did the opposite ... and more: they 

reported being even more convinced there were WMD 

after the correction, arguing that this only proved that 

Saddam Hussein hid or destroyed them. In fact, Nyhan 

and Reifler note, among many conservatives “the belief 

that Iraq possessed WMD immediately before the U.S. 

invasion persisted long after the Bush administration itself 

concluded otherwise.” 
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If corrective facts only make matters worse, what can we 

do to convince people of the error of their beliefs? From 

my experience, 1. keep emotions out of the exchange, 2. 

discuss, don't attack (no ad hominem and no ad Hitlerum), 

3. listen carefully and try to articulate the other position 

accurately, 4. show respect, 5. acknowledge that you 

understand why someone might hold that opinion, and 6. 

try to show how changing facts does not necessarily mean 

changing worldviews. These strategies may not always 
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work to change people's minds, but now that the nation 

has just been put through a political fact-check wringer, 

they may help reduce unnecessary divisiveness. 

  

Tilasmi Frigge 
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