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Inleiding
Het zogenaamde Bevoegd Gezag heeft een vijandbeeld nodig, dat men
beweert te moeten bestrijden voor onze veiligheid. In werkelijkheid is het
het Bevoegd Gezag niet te doen om de vermeende vijanden uit te roeien.
Het BG wil erdoor gehoorzaamheid afdwingen bij de burgers. Het BG
maakt wetten die de burgers worden opgelegd, waardoor de burgers van
hun vrijheden en geld worden beroofd. Wie tegen deze wetten van het
BG ingaat, wordt als anarchist gebrandmerkt. Vrije mensen zouden hun
ware tirannieke aard gaan tonen. Wetten en regels van het BG zouden als
een soort tegengif werken. Wie blind de wetten en regels gehoorzaamd
wordt een deugdzaam burger genoemd. Op die wijze schept het BG een
eigen cultuur die gehoorzaamheid afdwingt. De wetten die het BG maakt
hebben de schijn dat ze de burgers zouden beschermen en vrijheid zouden
geven. Het tegendeel blijkt, daar deze wetten de vrijheden inperken.
Wetten zijn in schijn bevorderlijk voor de burgers, maar dienen om het
BG in stand te houden.

mensen bij te schaven. Dat noemt men beschaving, en wel onder dwang,
zodat de spaanders er soms afvliegen.

Vrijheid van meningsuiting
Het sterkste wapen voor de mensheid, voor de gewone burgers, is vrijheid
van meningsuiting. Daardoor kan men wijsheid en kennis verkrijgen. Dat
wil het BG tegengaan. Het BG wil oppermachtig blijven. Wie het BG
uiteenzet als een vorm van groot kwaad, zal door het BG op de korrel
worden genomen. Wie het gezag van overheden en ambtenaren
betwijfeld, zal niet als een vriend door hen worden behandeld. Alleen
gehoorzame en volgzame burgers worden beloond. Door het BG worden
christenen aangespoord om toch vooral Romeinen 13 in de Bijbel te
lezen. Paulus gebiedt daar om de overheden altijd te gehoorzamen, zowel
goede als kwade. Nu blijkt dat het NT voor het grootste deel of geheel
door de Edomiet Culpernicus Piso is geschreven, zie onze brochure 368.
Daar mag men dan het zijne van denken. Het BG gebruikt titels, ambten,
uniformen, ordetekens, en dit alles wordt gebruikt om bij de burgers de
schijn te wekken dat ze boven hen staan. Het doel van deze vertoning is
om gehoorzaamheid af te dwingen. De cultuur van het BG is om de

Burgers zouden niet zonder het BG kunnen
Burgers zouden zichzelf en anderen kapot maken indien er geen BG zou
zijn, althans dat wil men ons doen geloven. Het BG zou nodig zijn om de
burgers tegen zichzelf en anderen te beschermen. De menselijke
verdorvenheid zou zo groot zijn dat een vrije samenleving onmogelijk
zou zijn. In Romeinen 3 en in de Heilbergse Catechismus zondag 5/6
wordt over de verdorvenheid van de mensen gesproken.
Bureaucratie zou eveneens nodig zijn om orde en netheid te scheppen.
De mensen zelf zouden er maar een grote
wanorde van maken. Dat is ten dele waar.
Wanneer men in de sloppenwijken van
megasteden gaat kijken wat daar
gebouwd is, en in donker Afrika in wat
voor krotten men daar woont, ja, dan
maken ze daar een warboel. Dat is niet het
geval bij fatsoendelijke en nette burgers.
En dat zit niet in het vergunningstelsel en
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In Jesaja 3 wordt verwezen naar de toestand van die dagen:
10 Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal; dat zij de vrucht hunner
werken zullen eten.
11 Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner
handen zal hem geschieden.
12 De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O
Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in.
13 JHWH stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten.
14 JHWH komt ten gerichte tegen de oudsten Zijns volks en deszelfs vorsten,
want gijlieden hebt dezen wijngaard verteerd; de roof des ellendigen is in uwe
huizen.
15 Wat is ulieden, dat gij Mijn volk verbrijzelt, en de aangezichten der ellendigen
vermaalt? spreekt JHWH der heirscharen.
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de vele regelgevingen. Wie het BG niet gehoorzaamt krijgt straf, boetes
en beperkingen, desnoods met grof geweld. Aan bureaucratie wordt
verdiend, daar vergunningen niet gratis kunnen zijn. Leges noemt men
dat. Het ’ambtenaren zweet’ moet duur betaald worden. En wij, wij
mogen onze eigen slavernij betalen. Er komen steeds meer wetten en
regels, plus extra ambtenaren die toezicht erop moeten houden. Dat de
mens vannature vrij is, is men reeds lang
vergeten. Het BG heeft zichzelf rechten
toegekend dat zij hun wil ons mogen
opleggen, zelfs onder dwang. En dat
onder het mom voor onze eigen veiligheid
en rechten. Wij zouden onze rechten
moeten zien te halen bij degenen die onze
rechten eerst hebben beknot en afgepakt.
Wij mogen onszelf niet verdedigen op enigerlei wijze. Wij mogen geen
wapens bezitten. Wij zien dus dat de wetten er niet zijn voor de burgers,
maar voor het systeem om dat in stand te houden. Men mag in naam des
Koning ons dwingen en geweld tegen ons gebruken. Daarmee wekt men
wel veel ontzag voor zo’n koning bij de burgers. Dat is toch immoreel?
De wetten hebben handhaving nodig om de burgers te overheersen,
waarbij het BG het alleenrecht heeft op het gebruik van geweld.
Anarchie
Anarchie is niet wat men ons wil doen geloven dat het zou zijn. Zoiets
als anarchie dat men algeheel wetteloos zou zijn, bestaat niet. Tirannie
bestaat wel. Wie het BG niet gehoorzaamt zou een anarchist zijn.
Anarchie betekent echter dat de mensen hun eigen zaken zelf wel kunnen
regelen. Ze hebben daartoe geen ambtenaren nodig om hen de regels voor
te schrijven. Het BG eist gehoorzaamheid onder dwang en legt anarchie
uit als wetteloosheid. Daardoor zou chaos ontstaan. Maar ook chaos is
iets geheel anders dan men ons heeft voorgelogen. Chaos betekent kloof,
afstand. En juist het BG maakt die kloof en afstand!
Sinds 13 mei 1940 heerst in Nederland een onbevoegd gezag, althans
volgens de websites:
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http://www.onbevoegdgezag.nl/OBG_Theorie2.html
http://herstelpolitiek.wordpress.com/about/
http://www.argusoog.org/2010/11/de-aanval-op-de-staat-der-nederlanden-enbeatrix-geopend/

Zie Wikipedia Anarchie: Anarchie is een term die een aantal

verschillende, maar vaak verwante, betekenissen kent:
•
•

•

•

•

Een anarchie kan een samenleving zijn die is gebaseerd op
een van de richtingen van het anarchisme.
Meer algemeen, duidt anarchie op een toestand van
regeringsloosheid. Het bijvoeglijk naamwoord hierbij is
anarchisch.
Meestal wordt de term op een negatieve manier gebruikt
om een situatie te beschrijven die men ook chaos of een
ongeregeld zootje kan noemen.
De Anarchie wordt in Engeland gebruikt om de periode
van burgeroorlog aan te duiden tijdens het koningschap
van Stefanus van Engeland.
In de Internationale betrekkingen betekent het een situatie
waarin alle landen gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen er is
geen autoriteit boven dat van de soevereine staat. Een
situatie waarin geen anarchie bestaat is bijvoorbeeld het
feodalisme, waar de koning of keizer bovenaan een keten
van patronage en persoonlijke loyaliteiten staat.

NEDERLAND WORDT ONWETTIG BESTUURD
Vanaf 13 mei 1940 zit Nederland zonder wettige regering.
In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de
voeten en vluchtte zij naar Engeland, waarbij automatisch grondwettelijk afstand
werd gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een
heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden
aangesteld. Tot zijn niet onverdeelde genoegen riep de aftredende majesteit ook
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nog eens op, de bezetter zoveel als maar mogelijk was, terwille te zijn. Zodoende
kon de topambtenarij vermeend straffeloos voor het Nazi-bewind aan de slag.
Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd
grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende
grondwetsartikel 21:
“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”
Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina
met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd
en toegezegd:
“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal
onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het
grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik
de algemeene en bijzondere vrijheid en de
rechten van alle Mijne onderdanen zal
beschermen, en tot instandhouding en
bevordering van de algemeene en bijzondere
welvaart alle middelen zal aanwenden, welke
wetten te Mijner beschikking stellen, zooals
een goed Koning schuldig is te doen. Zoo
waarlijk helpe Mij God almachtig!”
Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed
aan het Nederlandse Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering.
Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig
gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere School heeft
doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag of
doorgestudeerde zogenaamde “staatsrechtgeleerden” nergens over. Daaruit
kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte struisvogels het hier sinds
die tijd voor het zeggen hebben, althans op zijn minst het onbevoegd gezag
faciliteren.
Struisvogelpolitiek
Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan worden.
Nederland heeft niet gekozen voor de “oranjes”, niet in 1813 toen Willem
Frederik, de zoon van de gevluchte Stadhouder Willem V, hier is geïnstalleerd
en ook niet in 1945, toen de onwettige, ongekozen koningin weer plaats nam op
de troon. Alsof er geen afstand van de regering was gedaan. Maar een en ander
is nooit bevestigd door een volksraadpleging, een eerste vereiste voor de
legitimiteit van een staatsvorm. Alle tegenwerpingen in de trant van “er is toch
democratische besluitvorming geweest” snijden geen hout. Er is vrijwillig

afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet heeft dat
bevestigd. De overname van het landsbestuur voor de bezetter eveneens.
Het betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en
lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door het
vastleggen een nieuwe grondwet. Alles moet worden gewettigd door een
volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders) ziet
de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te
“integreren” in de Europese Unie. Ook hier is door het Nederlandse volk NIET
mee ingestemd, getuige het enige referendum wat hier te lande ooit heeft
plaatsgevonden, waaruit bleek, dat ruim tweederde een verdere bevoegdheid van
de EU pertinent onwenselijk achtte. De regering heeft het terzijde gelegd, zodat
het faillissement van de democratie alleen maar duidelijker is
geworden. Onbevoegden dragen gezag en soevereiniteit over aan een ongekozen
en onbevoegd Europees gezag.
Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze
spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese Unie, is
het tij misschien nog te keren.
Nederland is niet bevrijd
Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het bevoegd
gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en gekozen
bestuurders.
In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat, die
daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een “staat” is geen
rechtspersoon, een “staat” is een abstract begrip op een topografische kaart.
Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het AngloAmerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen, inmiddels
verworden tot een draaischijf van kapitaal, drugs, porno, olie- en gasdoorvoer
aan de Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan
de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer stemmen en
zoveel mogelijk belastend materiaal verspreiden over het opgedrongen en
daardoor onwettige “koningshuis”, een illegale “regering van amsberg” en een
illegale politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekochte gechanteerden.
Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst van de
Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit van deze
rijksambtenaren ligt.
Mocht van dit alles het tegendeel worden bewezen, behouden we alsdan het recht
voor door middel van een referendum te bepalen wat de voortgang zal worden.
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Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie - ook dat
was en is volstrekt illegaal. Een onbevoegd gezag kán namelijk helemaal geen
wettelijke maatregelen nemen!
Wij roepen iedereen op mee te werken aan een rechtvaardig Nieuw Nederland.

Tot zo ver de website Herstelpolitiek
Gebruik van Geweld
Het zogenaamde Bevoegd Gezag meent over macht te beschikken om
desnoods met geweld gehoorzaamheid aan hun wetten af te dwingen. De
burgers mogen niet vrij zijn om hun eigen zaken te regelen, want
daardoor zou het BG zonder financiele middelen komen te zitten. Burgers
mogen geen eigen keuzes maken, zodat
ze nooit in vrijheid zouden kunnen laten
zien wat ze kunnen. De natuurwetten
geven de mensen vrijheid van handelen
binnen de door de natuur afgebakende
grenzen. Een overheidswet is er ten
diepste op uit om de vrijheden van de
burgers te ontnemen en tot slaafse
gehoorzaamheid te dwingen.
De
natuurwetten zijn door onze Schepper
gemaakt, die de Alwijze is, en
Bouwmeester van het universum. De
landswetten zijn door mensen gemaakt
die in veel beperkingen leven en zichzelf
en hun positie erdoor willen veilig stellen.
Het BG wil ons doen geloven dat wij niet in staat zijn onze eigen zaken
te regelen. Dat geeft ons een zeker minderwaardigheidsgevoel. Onze
vrijheden hebben wij daarentegen hard nodig om echt mooie dingen te
kunnen scheppen. Het BG is en blijft onbevoegd om over ons leven en
over onze vrijheden te kunnen beschikken. Het BG stelt een hele reeks
eisen en regels, die ons onder dwang worden opgelegd. Zo iets kan nooit
in overeenstemming zijn met de natuurwetten. Er wordt door het BG van
ons torenhoge belasting geëist, dat zijn bijdragen ten bate voor hun
7
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strategie en uitgaven. Wie weigert te betalen wordt bedreigd door
deurwaarders, die het geld of uw bezittingen desnoods executeren en aan
anderen verkopen. Dat dit een vorm is van gelagaliseerde diefstal behoeft
geen betoog. In vrijheid vinden wij vreugde, maar door de dwang van
het BG wordt onze levensvreugde van ons genomen. Het blijkt dat het
BG altijd een vijand nodig heeft om ons angst aan te jagen. Dat zijn
meestal denkbeeldige vijanden, of zelf gecreëerde vijanden, zoals de
‘strijd tegen het terrosrisme’. Het BG wil ons beschermen tegen het
terrorisme. Maar dat is een voor ons onzichtbare vijand. En de
bescherming van het BG dient in ruil voor onze gehoorzaamheid.
In het Reformatorisch Dagblad 25-09-2014 stond een artikel van
professor dr. A. Baars “In liefde aan overheid onderdanig”.
Volgens Baars doet het NT geen normatieve, bindende uitspraken over
politiek en burgerlijk bestuur. Het NT geeft volgens hem een
karakteristiek van wat de overheid en politieke macht is. Het geeft aan
hoe christenen zich ten opzichte van de overheid hebben te gedragen.
Baars zegt: “Laten wij dat vandaag niet vergeten: een land krijgt een
bestuur dat het verdient of dat God voor dat land nodig acht”.
Wij vragen ons af of dat wel waar is, of dat Baars een zogenaamde
‘kontenlikker’ is van de overheid.
Baars vervolgt: “Blijkbaar gaat de apostel ervan uit (in Romeinen 13) dat
wij aan de overheid altijd gehoorzaamheid verschuldigd zijn op alle
terreinen van ons leven als burgers of
onderdanen (ingebed in de liefde voor
Christus). Daarom is de liefde –ook naar
de overheid- de vervulling van de wet.
……. Een christen –en dus ook een
christenpoliticus- is een vredelievend
mens”.
De allemansliefde onder de noemer
‘liefde van Christus’ is een valse liefde,
en of er vredelievende christenpolitici bestaan zal nog moeten blijken.
8
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Baars meent dat wij de overheid te allen tijde lief dienen te hebben, ook
als ze ons nageslacht via abortus vermoordt, en ons de helft van onze
verdiensten onder dwang afpakt, en met dat geld in het buitenland oorlog
voert waarbij duizenden onschuldige burgers omkomen. Dat vindt
momenteel plaats in Syrië, Afganistan, Irak, etc.
Wij dienen Gode meer te gehoorzamen dan zulke overheden.
Baars vervolgt: “Dat de overheid het zwaard draagt: dat betekent dat een
overheid een staand leger dient te hebben. Zij dient een politiemacht te
hebben om de orde te handhaven en misdadigers voor het gerecht te
brengen”.
Er mag slechts een verdedigingsleger zijn, geen aanvalsleger dat
onschuldige burgers vermoordt en landen leegrooft te eigen bate. Wie
verdedigt of beschermt burgers tegen overheden die hun boekje te buiten
gaan en hun macht misbruiken?
Baars: “Een goed christen vult zijn
belastingbiljet zorgvuldig en eerlijk in,
ook al weet hij dat er met dit geld door de
overheid ook dingen worden gedaan die
tegen zijn principes indruisen. Ieder
christen wordt ertoe opgeroepen om te
bidden voor de overheid”.
Het lijkt er sterk op dat dhr Baars een tien met een griffel van de overheid
is toegezegd om dit artikel te plaatsen in een krant als het RD.
Ieder mens is zelfverantwoordelijk voor de uitgaven van zijn zuur
verdiende geld. Toen koning Saul aan zijn soldaten de opdracht gaf om
de priesters te doden, weigerden zij prompt, en terecht. Wanneer wij
weten dat de overheid ons geld uitgeeft aan zaken die tegen onze
principes indruisen, is het geen christelijke plicht om aan hun spilzucht
en mensonvriendelijke handelswijze een bijdrage te leveren. Wij zouden
slechts een vrijwillige bijdrage kunnen leveren voor goede doelen,
waarvan wij weten dat ons geld inderdaad daar goed wordt besteed.
9
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Uit het Reformatorisch Dagblad:
WI SGP: Voor betrouwbare overheid zijn betrouwbare burgers
nodig
20-10-2014 16:18 | Redactie politiek
Een betrouwbare overheid begint met betrouwbare burgers, stelt het WI
van de SGP. beeld ANP
Een betrouwbare overheid kan pas bestaan als burgers zelf ook
betrouwbaar zijn. Zij moeten dan ook hun verantwoordelijkheid nemen
en zich niet afhankelijk maken van de overheid.
Dat stelt het wetenschappelijk instituut (WI) van de SGP in de studie
”Bouwen aan vertrouwen” die dinsdagmiddag op gezinsbeurs Wegwijs
in Rotterdam wordt gepresenteerd. Wie de vruchten van een goed
functionerende samenleving wil plukken, moet ook willen deelnemen in
maatschappelijke verbanden en naar vermogen een bijdrage leveren aan
de gemeenschappelijke doelen waarop de samenleving zich richt, aldus
het WI. „Niet alleen klagen over onveiligheid, ook bereid zijn om daar
zelf iets aan te doen.” Christenen zouden „uit overtuiging” aan de
samenleving moeten bijdragen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.
SGP’ers kunnen bijdragen aan meer vertrouwen door hun woorden en
daden met elkaar in overeenstemming te brengen: „Geef zelf geen reden
voor het verwijt van hypocrisie jegens reformatorische christenen
(verschuldigde belasting betalen, geen zwart werk, vrijgevigheid,
gastvrijheid, publieke ruimte schoonhouden etc.)”
Bestuurders moeten vertrouwen geven aan burgers en hun organisaties
en het vele vrijwilligerswerk zichtbaar waarderen.
Volksvertegenwoordigers moeten zelf het goede voorbeeld geven en de
grenzen van overheidsoptreden bewaken, zodat de vrijheid en de
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en organisaties niet in het
gedrang komen. Meer vertrouwen in de overheid begint met meer ruimte
voor burgers.
Politici moeten ook geen beloften doen die ze niet kunnen nakomen. Dat
leidt tot teleurstelling bij burgers, wier vertrouwen in de overheid dan
wordt beschaamd.
10
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En een betrouwbare overheid is juist zo belangrijk, schrijft het WI, omdat
in Romeinen 13:4 staat dat de overheid Gods dienares is, „u ten goede.”
Het WI stelt verder dat de Bijbel erop wijst „geen te hoge verwachtingen
van de overheid en haar dienaren te creëren, maar te leven in vertrouwen
op God.”
Ons Commentaar
Een betrouwbare overheid, kan die er so-wie-so wel zijn? En is de
betrouwbaarheid van de overheid afhankelijk van het betrouwbaar-zijn
der burgers? Dus zouden de burgers moeten zorgen dat de overheid
betrouwbaar is, en dan pas zouden ze krijgen wat hun toekomt. Wanneer
burgers onbetrouwbaar zijn, heeft de overheid
daardoor dan het recht om ook onbetrouwbaar te zijn?
Wat een kromme redeneringen! Daarna lezen wij dat
de burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen
en zich niet afhankelijk moeten maken van de
overheid. Laat het Wetenschappelijk Instituut van de
SGP ons dat eens uitleggen! De overheid deelt de
lakens uit, schrijft wetten en regels voor die onder
dwang opgevolgd dienen te worden, en dan zouden wij ons vervolgens
onafhankelijk ervan moeten opstellen. Het is toch de overheid die zegt
te zorgen voor de burgers, hen te beschermen, te verdedigen, etc.? Een
overheid is er niet voor de burgers in de eerste plaats, maar voor zichzelf.
En daar moeten wij ons inderdaad niet afhankelijk van laten maken. Een
overheid is er om zichzelf te beschermen, en wanneer ze de burgers ook
nog een klein beetje beschermt is dat mooi meegenomen, maar dit is niet
haar hoofddoel. Een overheid doet niets anders dan ons afhankelijk
maken van haar bestaan en rechtsorde.
En daar moeten de burgers flink voor betalen via belastingen. Wij
zouden die belastingen verschuldigd zijn, en daarom mogen wij niet
zwart werken, dienen wij vrijgevig te zijn, gastvrij te zijn en publiekelijke
ruimten schoon te helpen maken. Welnu, belastingen zijn niet vrijwillig,
maar dwang. Zwartwerk kan niet bestaan en is een uitvinding van het
BG. Vrijgevig is ons volk wel, maar veel geld dat wordt gegeven aan
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instellingen blijft aan de strijkstok hangen, helaas. Gastvrij zijn we ook,
en vandaar dat we in sommige steden van ons land de indruk krijgen dat
we in Ghana, Marokko, Afrika of anderen landen zijn. En welke
gevolgen heeft onze gastvrijheid? Dat we een land vol moskeeën hebben
en we bedreigd worden in ons voortbestaan. Wij moeten de publiekelijke
ruimten helpen schoonhouden. Ja, wij zijn inderdaad een vrij net volkje,
maar alle lieden die wij gastvrij uit allerlei landen ontvangen, nemen het
niet zo nauw met het milieu en de schoonmaak. Zij maken daar veelal
een grote rotzooi van.
In het RefDagblad 20-10-2014 onder de rubriek Opgemerkt geeft dhr G.
Molenaar uit Nieuw-Lekkerland zijn mening over de onderdanigheid aan
de overheid. Hij schrijft dat premier Gerbrandy destijds in Hitlers
nazidom een voorverschijningsvorm van een antichrist zag. En dr. Hugo
Visser en professor Wisse zagen de Duitsers als de roede in Gods hand.
Molenaar stelt dat in artikel 36 van de NGB het de taak van de overheid
is om het rijk van de antichrist te vernietigen….. maar hoe moet dit nu
als de overheid zelf een antichrist is? Minister Gerbrandy en vele anderen
zullen gezegd hebben: Dan kun je die overheid niet volgen en kom je tot
verzet. Bij prof. Wisse en dr. Visser lezen wij dit niet op die manier. Ik
hoop dat er in het RD nog eens een Bijbels-theologische bezinning komt
over deze twee standpunten, alsdus Molenaar.
Ja, voorlopig zit het er waarschijnlijk niet in dat er over verzet tegen de
overheid een artikel in het RD zal komen.
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Hierna enkele stukjes of citaten van andere websites ter illustratie en
toelichting van dit onderwerp:
‘Italian police have used tear gas and water cannon to disperse
thousands of anti-austerity protesters in Naples, where the European
Central Bank (ECB) was holding a monthly policy meeting.
An estimated 4,000 anti-austerity demonstrators took to the streets of
Naples on Thursday, carrying placards with caricatures of German
Chancellor Angela Merkel amid tight security in the whereabouts of the
ECB meeting.
The Italian protesters, including a large group of students and laid-off
workers, slammed the ECB for the rise in poverty and unemployment in
their country.’
Uit
wat
zich
in
HongKong afspeelde de
laatste tijd kunnen wij
leren wat de macht in het
belang van het Bevoegd
Gezag doet, en hoe de
bevolking
daarop
nagenoeg
vruchteloos
reageert.

"We willen vrijheid en democratie, maar de vijand is te machtig"
Sinds een week wordt Hong Kong geconfronteerd met massaprotesten.
De veelal jonge betogers blokkeren het financiële centrum van de stad,
maar de leiders in Hong Kong en China blijven er stoïcijns kalm onder,
voorlopig toch. DeWereldMorgen.be sprak met Siuwan Cheung, één van
de deelneemsters aan de protesten.
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Thomas Decreus vrijdag 3 oktober 2014 Gisterenavond bezetten
opnieuw meer dan 100.000 betogers het financiële hart van Hong Kong.
Invalswegen werden geblokkeerd en mensen kampeerden op strategische
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kruispunten. Luchtfoto's van het gebeuren tonen een indrukwekkende
volksmassa. Volgens Siuwan willen de meeste betogers vooral één ding.

te komen. Maar de recente protesten en het politieoptreden hebben dat
dus helemaal veranderd.”

“Ze willen eerlijke en vrije verkiezingen. We zijn de schijndemocratie
beu en pikken het niet dat de Chinese overheid de kandidaten voor de
verkiezingen zelf bepaalt. Daar is gewoon niets democratisch aan. We
willen dat iedereen de vrijheid heeft om zich kandidaat te stellen. Zo
hoort het ook in een normale democratie."

Geniet de oproep voor meer democratie dan veel steun bij de
inwoners van Hong Kong? “Ik durf niet zeggen dat de meerderheid van
de bevolking de boodschap achter de protesten echt steunt. Dat is voor
mij als individu ook moeilijk in
te schatten. Wel durf ik,
afgaand op mijn eigen
omgeving, stellen dat een
meerderheid van de jongeren
het protest genegen is. Het
protest wordt vooral gedragen
door
universiteitsstudenten.
Daar zit ook een praktische
reden achter: zij hebben geen
full time job en kunnen het zich permitteren om dag en nacht blokkades
op te houden. Ze hebben meer tijd dan anderen.”

“Voor mij is dat ook de voornaamste reden waarom ik deelneem aan de
protesten. Ik behoor niet tot de harde kern van betogers, maar probeer in
de mate van het mogelijke 's avonds naar de demonstraties te komen.”
Had
je
deze
protestgolf
zien
aankomen? “Niet
echt. De studenten
waren zich wel al
een tijdje aan het
roeren. Maar het
bleef aanvankelijk
beperkt tot die
groep. De rest van
de bevolking van
Hong Kong lag er
niet echt wakker
van. Maar alles veranderde na 28 september. Toen trad de politie erg
hardhandig op tegen de betogende studenten. Dat zorgde voor een
stroomversnelling. Vele inwoners pikten het niet dat de politie traangas
en wapenstokken gebruikte tegen vredevolle betogers. Veel mensen
hebben zich bij het protest aangesloten omdat ze verontwaardigd waren
over het politieoptreden.”

“Wel merk ik dat er heel veel solidariteit is met de betogers. Er wordt
voortdurend water en voedsel gedoneerd. Dat vind ik ongelooflijk mooi.
Hier op de betogingen moet je nooit inzitten met voedsel of drank. Alles
wordt gedeeld en voorzien. De sfeer onder de betogers is heel hartelijk
en de protesten zelf verlopen volstrekt vreedzaam. Mijn buitenlandse
vrienden staan versteld van het ordentelijke en uiterst nette verloop van
de protesten. Ook dat is één van de redenen waarom mensen zich
aangetrokken voelen tot de protesten.”
Ondertussen heeft Leung Chun-ying, de hoofdbestuurder van Hong
Kong, ingestemd om met de studenten te onderhandelen. Verwacht
je daar iets van? “Ik verwacht daar erg weinig van. Het is gewoon een
manier om de gemoederen te bedaren. Maar er zal niet gebogen worden.
De Chinese overheid zal geen duimbreed toegeven.

“Eigenlijk is het gros van de inwoners van Hong Kong behoorlijk
apolitiek. Hong Kong is een rijke stad en de levensstandaard ligt hier vrij
hoog. De meesten hebben dus niet een onmiddellijke reden om in protest

Dat is wel erg pessimistisch “Ik ben ook pessimistisch. De greep van
CPC (de communistische partij van China, nvdr), is bijzonder sterk. Ik
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denk niet dat we zullen winnen. De vijand is gewoon te machtig. Dat zie
je in China zelf ook. Om je een idee te geven, het is deze week vakantie
in China omwille van de nationale feestdag. Normaal gezien komen dan
veel Chinezen naar Hong Kong om vakantie te nemen. Maar momenteel
heeft China de grenzen gesloten. Chinese vakantiegangers geraken Hong
Kong niet binnen.”

opnieuw gebeurt. Maar ik denk wel dat deze protesten – net als
Tienanmen – niet veel zullen veranderen. Helaas.”

“De manier waarop Chinese media over de protesten in Hong Kong
berichten is helemaal om van te huilen. De Chinese televisie is erin
geslaagd om de protesten zo te framen dat ze overkomen als vieringen
van de Chinese nationale feestdag. Je ziet dus wel de beelden van de
protesterende menigte op de Chinese televisie, maar dat wordt
voorgesteld als mensen die spontaan de Chinese nationale feestdag
vieren. De beelden zijn ook bewerkt. Onze zwarte kleren worden rood
ingekleurd bijvoorbeeld. Daarnaast is de toegang tot sociale media
volledig gecontroleerd in China.”

Democratie, het zogenaamde ‘kwaad’

George Washington: Regering is geen rede, het is
geen welbespraaktheid, het is geweld.

Bijna alle Nederlands zijn opgegroeid in een democratie en we hebben dan
ook ons hele leven te horen gekregen dat democratie het beste politieke
systeem is. Uiteraard is alles relatief en als je een democratie vergelijkt met
een dictatuur zal een democratie wellicht als minder schadelijk en beperkend
van de vrijheid worden
ervaren. Echter dat betekent
niet dat een democratie op
zichzelf het beste is voor de
mens. En het sluit ook niet uit
dat een democratie in zichzelf
nog steeds een systeem is ter
onderdrukking
van
de
mensheid.

“Het zijn dat soort van praktijken waar we in Hong Kong steeds banger
voor zijn. Wij willen onze vrijheden behouden. We willen geen
staatscensuur maar een vrije democratie.”
Wat verwacht je dat er de komende dagen zal gebeuren? “Dat is
onzeker. Ik vermoed dat het protest zal uitdoven. De economische schade
van de protesten neemt immers toe en de onvrede daarover groeit bij
bepaalde groepen in de samenleving. Dat speelt de betogers niet meteen
in de kaart. Het doet de spanning binnen Hong Kong ook toenemen. Daar
komt de onbuigbare houding nog bij van de bestuurders en van China.
Dit zal er volgens mij voor zorgen dat de betogers moedeloos geraken. Ik
weet het, wederom een pessimistisch vooruitzicht."
“Deze protesten doen velen denken aan de protesten van 1989 op het
Tienanmen plein. De eisen van de betogers zijn inderdaad gelijklopend:
meer vrijheid en meer democratie. Tienanmen liep heel slecht af.
Niemand had gedacht dat een regering op zijn eigen bevolking zou
schieten. En toch gebeurde het. Ik acht de kans echter klein dat dit
17

In het boek -Het Einde van al het Kwaad- zet Jeremy Locke helder uiteen
hoe ook een democratie een systeem is wat onderdrukkend werkt, de
persoonlijke vrijheid van mensen vernietigd en daarmee dus een immoreel
systeem
is.
Heeft
de
man
een
punt?
Oordeel
zelf.
Hier zijn uitleg:

1.

Slavernij wat zichzelf vermomt als vrijheid
Het volmaakte toppunt van cultureel succes is mensen ervan te overtuigen
dat ze vrij zijn in hun slavernij.
Democratie is een bedachte theorie, niet een morele waarheid. Het is een
denkbeeld van het kwaad. Het werd gecreëerd om vrijheid na te bootsen,
terwijl de wet de mensen nog steeds in zijn greep houdt. Zoals altijd in de
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geschiedenis, herhaalt het patroon van de tirannie zich door opnieuw
leugens uit te vinden om dezelfde slavernij te verbergen.
Democratie gaat om
het maken van
slaven en van de
eigenaren van die
slaven. De lessen
die ‘s werelds
grootste
democratieën ons
leren kunnen zijn
dat iedereen vrijheid
en een stem
heeft. Ze leren ons
dat democratieën de
beste vorm van regeringen zijn. De reden die ze geven is dat democratie de
gewone man een stem geeft. In tegenstelling tot koningen, dictators
en communisten, geeft democratie de meeste mensen invloed op het doen
en laten van hun buren. Het kwaad van de democratie kent geen vrijheid.
Ieder mens dat vrij is heeft niemand die hem tot slaaf maakt. In plaats
daarvan geven democratieën iedereen de mogelijkheid om je tot slaaf te
maken.
Meerderheidsbewind
De democratische cultuur leert ons dat de wet ons regeert. Het leert ons dat
de wetten die door de meerderheid zijn gemaakt moreel juist zijn. Elke wet,
elke eis, elke straf is moreel als die uitgevoerd wordt door de
meerderheid. Verkeerde toepassingen van democratie, zoals democratische
republieken en gekwalificeerde meerderheden zijn niet anders. Elke wet die
aangenomen kan worden door een representatieve meerderheid,
gekwalificeerde meerderheid of welke andere groep dan ook, wordt moreel
juist.
Als je 50% van een groep mensen kunt overtuigen om zichzelf of hun
buren tot slaaf te maken, is het dan moreel? Als je 66%, 75% of 99% of
iedereen kunt overtuigen, is dat moreel juist?
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Het geloof van mensen dat wetten moreel zijn is de speelbal van het
kwaad. Een wet beperkt altijd een vrijheid en is daarmee altijd immoreel,
ongeacht hoeveel mensen ervoor of tegen zijn.
Het kwaad streeft ernaar mensen te overheersen, om hun eigenwaarde te
vernietigen. Het maakt het kwaad niets uit wie wie tot slaaf maakt of
waarom. Er is geen moraliteit in de wet. De democratische leer stelt dat zo
gauw er wettelijk gezien genoeg stemmen voor de wet zijn, dat deze dan
goed en gerechtvaardigd is om deze op te leggen aan een groep mensen.
Waarom zou de vernietiging van jouw vrijheid acceptabel zijn alleen maar
omdat iemand anders dat zegt? Wordt het kwaad ineens gerechtvaardigd
hoe meer mensen het willen? Zou het kwaad rechtvaardig zijn als iedereen
het wil? Tirannie door een koning is hetzelfde als tirannie door honderden
miljoenen koningen. Het kwaad is de aard van afgedwongen wetten; hoe de
wetten tot stand zijn gekomen is nietszeggend.
Tirannie verbergen in de denkbeelden van een representatieve regering en
een meerderheidsbewind is iets alledaags in onze moderne wereld. Na
zoveel millennia waarin vorstendommen en militaire machthebbers
regeerden, hebben mensen geleerd om iets van het kwaad in de tirannie te
herkennen.
Er waren duizenden jaren voor nodig om ons te ontdoen van het concept
van adeldom en
het goddelijke
recht om te
regeren.
Tegenwoordig
zijn er veel
mensen op de
wereld die
begrijpen dat er
geen
aangeboren
recht is om als
koning over anderen te heersen. Maar de sluwheid van het kwaad heeft de
verantwoordelijkheid in de richting van individuele denkbeelden geduwd,
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in plaats van richting zichzelf. Het kwaad leert de moderne mens dat
vorstendommen en dictators een fout waren, maar dat het goed is om je te
onderwerpen aan je buren.
Vroeg in de Amerikaanse geschiedenis stond de meerderheid de slavernij
en de systematische ontmenselijking van Afrikanen toe. Trokken de
democratische wetten een moraal uit de slavernij?
Theorieën zoals ‘een meerderheidsbewind’ zijn intrinsiek slecht. Het
kwaad wil dat je gelooft dat het kwaad goed is, en dat vrijheid gevaarlijk
voor je is. Vanuit het gezichtspunt van een vrij individu, is het afgrijselijk
om de leden van een democratie niet alleen ‘het recht’ zoals dat opgelegd
wordt op alle mogelijke manieren in hun leven, voor waar aan te nemen,
maar ook om getuige te zijn van het feit dat de slachtoffers
ervan verschillende versies van wat wel en niet moreel zou zijn opleggen
aan hun buren.
Sommige mensen geloven dat democratieën veilig zijn en de juiste
regeringsvorm zijn, aangezien de meerderheid van de mensen fatsoenlijk is.
Ze geloven dat de meerderheid fatsoenlijke regels zal maken voor de
minderheid.
Dit geloof kent twee leugens. Ten eerste dat de wet verheven is; dat het
goed is om de minderheid te dwingen om te gehoorzamen. Ten tweede, dat
de minderheid, als ze aan zichzelf overgelaten wordt, de levens van
alle anderen kapot zal maken. De minderheid wordt gereguleerd en
gedwongen door een systeem van politie en wetten om te conformeren aan
de manier waarop je je moet gedragen. Voor diversiteit is geen ruimte en
het afwijken van de norm kan zelfs gecriminaliseerd worden.
Niets van dit alles heeft ook maar iets te maken met het verdedigen van de
vrijheid van de meerderheid. Het gaat erom de minderheid de baas te
blijven. Het gaat om het africhten van de meerderheid naar hoe het kwaad
het wil hebben. De honger naar macht over anderen is het lokmiddel van de
democratie.
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Er is geen meerderheid
De moderne geschiedenis van sterke democratieën heeft laten zien dat er
niet zoiets is als ‘de meerderheid’ of ‘de minderheid’. Ideologische partijen
binnen bevolkingen versplinteren democratische samenlevingen in
ontelbaar veel splintergroeperingen. Verschillende benaderingen,
compromissen en regels zorgen ervoor dat
het niet mogelijk is om een
meerderheid te behalen, waarbij er
intussen nog steeds oneindig veel dwang
wordt gecreëerd via de wet.
Dit garandeert je, ongeacht wie je bent, dat
je je zowel in een aantal
meerderheidskringen bevindt, als in een
aantal minderheidskringen. Je zult zowel
de controle over anderen ervaren door
wetten voor te schrijven, als slavernij
ervaren doordat wetten aan jou
voorgeschreven worden.
Je buurman, die in andere opzichten net zoals jij denkt, zal jouw vrijheid
willen opofferen om een aantal van zijn doelen te bereiken. Andersom, in
een democratie, zal jij ook geneigd zijn om je buren misdadigers te
noemen. Zo gauw cultuur mensen leert dat het goed en fatsoenlijk is
om de vrijheid te vernietigen op welke grond dan ook, splitst het gezag zich
af en groeit de tirannie.
Geweld en destructie
Democratie veroorzaakt geweld en destructie. Democratie leert de mens dat
het goed is om je wil met geweld op te leggen aan anderen. Sterker nog, het
leert mensen dat ze het recht hebben om alles met geweld van hun buren af
te nemen.
Democratieën zijn altijd welvaartsstaten, omdat iedereen wetten kan maken
die diefstal legitimeren. De sterkste democratieën hebben de hoogste
belastingen en de meeste regelgeving. Regeringsambtenaren kunnen wetten
beïnvloeden om hun eigen positie en salaris te verhogen. Hoe meer regels
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er gemaakt worden, hoe meer mogelijkheden er zijn om te plunderen in
naam van wat juist geacht wordt.
Velen willen gedrag reguleren in de naam van religie, milieu, economie,
fatsoen en veiligheid. Democratie leert ons dat deze zaken meer waarde
hebben dan de mens. Het kwaad leert ons dat het aanleren van gewenst
gedrag aan mensen, belangrijker is dan de mensen zelf. Het kwaad wil dat
je gelooft dat de waarde van mensen schuilt in hun correcte gedrag, in
plaats van in hunzelf.
Als democratische culturen
sterker worden, is het duidelijk
voor iedereen dat de
legitimiteit van de wet een
schijnvertoning is. Elke wet is
goed, zo gauw het de wet
wordt. Daden die door
eenieder beschouwd zouden
worden als misdaden zoals
ontvoering, aanranding en
moord, worden nu gepleegd
door de politie en het leger gemachtigd door jou.
In volwassen democratieën zul je bepaalde mensen vinden die zich aan de
wet onttrekken, op basis van die wet, en gewoon pakken wat ze willen en
wanneer ze dat willen. Dit is niet slechter dan de wet, maar slechts
efficiënter.
Het toppunt van de democratie is de chaos waarin mensen stelen van
andere mensen, elkaars vrijheid ontnemen wanneer ze dat willen en de
menselijke geest de kop indrukken, alleen maar omdat het kan.
Het toppunt van democratie is het onvermogen om te denken, te spreken en
te doen, uit angst voor de wet. Dit is niet anarchie, maar dit is tirannie.
Tirannie is altijd vermomd als cultuur en wet.
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Het perfecte kwaad
Om de aard van democratie te begrijpen, is het essentieel om te begrijpen
dat de vernietiging van vrijheid het kwaad is. De stabiliteit van
overheersing is het basisprincipe van cultuur. Hoe stabieler gezag
uitgeoefend kan worden, hoe beter. Er is nooit stabiliteit geweest in het
verleden. Er werden constant oorlogen uitgevochten, duizenden jaren lang
zijn wereldrijken opgekomen en weer vernietigd. Bijna elk excuus voor
tirannie is uitgeprobeerd, en uiteindelijk overwonnen.
De mensheid streeft naar vrijheid in zijn leven, omdat vrijheid de aard van
de mensheid is; vrijheid is leven. Onze aanhoudende strijd tegen het kwaad
is opgetekend in de geschiedenis. Het kwaad heeft uiteindelijk elke oorlog
verloren die het begonnen is. Dit is een bewijs van de kracht en goedheid
van de mensheid. Het is ook een bewijs van het aanpassingsvermogen en
de evolutie van het kwaad.

Elke vorm van tirannie heeft gefaald omdat mensen het uiteindelijk
doorzagen en hun eigen vrijheid terugwonnen. Het kwaad heeft een
oplossing gevonden voor zijn verlies door zijn slaven medeplichtig te
maken.
Democratie is het grootste kwaad dat er maar kan bestaan. Het is een groter
kwaad dan het communisme, en een groter kwaad dan koninkrijken. Alle
andere vormen van tirannie zijn natuurlijk slecht omdat ze een paar mensen
toestonden om de levens van iedereen te domineren. Vrijheid werd voor
bijna iedereen vernietigd.
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Echter, de democratie leert je dat je
vrij genoeg bent om te stemmen,
hetgeen een beter systeem lijkt.
Jammer genoeg legitimeert het
anderen om jouw vrijheden weg te
stemmen. Dit maakt het het kwaad.
Wat het het zuiver kwaad, en de
grootste vorm van kwaad die er maar
kan bestaan is, is dat ook jij stemt
om vrijheden weg te nemen. Het maakt iedereen die stemt
medeplichtig aan het beperken van vrijheden, het maakt iedereen een
uitvoerder van het kwaad.
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Aanverwante artikelen en informatie:
-) Het einde van al het kwaad
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Als jij koning zou zijn
-) Verantwoordelijkheid is Vrijheid
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof
-) Zelfeigenaarschap een uitleg van Josie the Outlaw

Iedereen wordt een slaaf – en iedereen wordt een slavenmeester.
Dit maakt het het perfecte kwaad.
Dit fragment komt uit het boek: Het
einde van al het kwaad, het tijdperk van
de oorlogen op aarde is voorbij. Ik kan
me voorstellen dat het
bovenstaande enigzins kan botsen met
onze culturele indoctrinatie. Mochten
mensen heel erg gechoqueerd zijn dan
kan ik aanraden om het gehele boek te
lezen om wat meer context te krijgen en
eventueel ook deze lezingenserie van
Mark Passio te bekijken over Natural
Law eens rustig en goed in zijn geheel
te bekijken. Ook dat biedt goede
context. Als u het daarna nog steeds met de ideeen oneens bent is dat
uiteraard prima. Het gaat er alleen even om dat hetgene goed genoeg
begrepen wordt.
Ik ben benieuwd wat mensen van deze uiteenzetting van Jeremy Locke
vinden en of mensen gedachten hebben over in welke richting we onszelf
kunnen bewegen om de vrijheid van mensen verder uit te bouwen.
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1
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Social Engineering,
Zelfeigenaarschap en getagged met angst, democratie, kwaad, tirannie,
vrijheid op 05/09/2014 door Douwe.

Gedachten over “Democratie, het perfecte kwaad”
1. Pieter Stuurman 05/09/2014 om 15:19
Democratie is gewoon een dictatuur, net als iedere bestuursvorm.
De enige mogelijkheid voor de bevolking is te kiezen aan WIE ze
moet gehoorzamen. Als een slaaf mag kiezen wie zijn
slavendrijver is, is hij dan vrij? Democratie gaat dan ook in het
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geheel niet over vrijheid. De werkelijke bedoeling van democratie
is niet vrijheid, maar tevredenheid met ONvrijheid.
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Mensen accepteren een hogere autoriteit omdat ze geloven
minderwaardig te zijn aan die autoriteit. Omdat ze geloven dat die
autoriteit bestaat uit “betere” mensen dan zijzelf.

2. Douwe Beerda Bericht auteur05/09/2014 om 15:44
En waarom denk je dat we, wij mensen, het dan accepteren?
Heb je daar gedachten over? Hieronder in de quote even een
antwoord wat Pieter mij gaf via de facebook. Mensen zullen
alleen bovengeschikheid (regering) aanvaarden/vertrouwen als ze
er van overtuigd zijn zelf ondergeschikt te zijn. Dat geloof gaat dus
niet alleen ten koste van hun vrijheid, maar ook ten koste van hun
zelfrespect.
Iedere macht zal daarom altijd proberen het zelfrespect van de
bevolking te ondermijnen. De kerk deed dat door te vertellen dat
mensen inherente zondaars zijn (behalve de tussenpersonen dan,
de priesterklasse), regeringen doen dit door complexiteit voor te
wenden en “deskundologen” op te voeren die onbegrijpelijke taal
uitslaan, zodat mensen de overtuiging krijgen (geloven) dat het
allemaal veel te ingewikkeld is voor een “gewoon iemand”. Dat ze
daarvoor ontoereikend zijn, en dat ze daarom dus superieure
mensen nodig hebben om het te regelen.

Dat is een onware gedachte. Een onware gedachte kan alleen blijven
bestaan zolang die onware gedachte, voor waar wordt aangenomen.
Geloofd wordt dus. De enige manier waarop die gedachte verdwijnt, is als
die gedachte niet meer geloofd wordt. Dat kan alleen door te (laten) zien
dat het een onware gedachte betreft.
Mensen zouden dus niet moeten gaan “geloven” dat ze niet minderwaardig
zijn, maar ophouden te geloven dat ze dat wel zijn. Dan pas ontstaat de
mogelijkheid om te gaan WETEN wat ze werkelijk zijn. En zodra ze dat
weten, valt er niets meer te geloven
annette 07/09/2014 om 18:21
Interessant stuk. Ik ga ‘Het einde van al het kwaad’ lezen. Ik houd alleen
niet van termen als ‘goed’ en ‘kwaad’, alsof er daartussen niets mogelijk is.
Maar misschien wordt me bij het lezen duidelijk waarom dat zo verwoord
wordt.
met vriendelijke groet
Annette Kuypers

1. Douwe Beerda Bericht auteur05/09/2014 om 16:07
4. Douwe Beerda Bericht auteur24/09/2014 om 21:34
In die zin is de oplossing dus het zelfvertrouwen in mensen te herstellen?
Dat ze geloven dat ze niet minderwaardig zijn. Heb je daar goede ideeen
voor? Ik heb het gevoel dat het Patroon van Tirannie ook een rol speelt in
deze hele materie. ik weet niet of je daar nog gedachten over hebt?
Het Patroon van Tirannie;
http://www.mensenrechten.org/?page_id=439
3. Pieter Stuurman 05/09/2014 om 17:37
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Nog wat aanvullende informatie voor de liefhebbers.
Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot
onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.
Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politieke systeem, het
toppunt van beschaving, de oplossing voor al onze maatschappelijke
problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet vinden. Ten
onrechte.
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Anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal niet tot vrijheid,
beschaving, welvaart en vrede maar juist tot onvrijheid, maatschappelijke
spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van
de welvaart, agressie en verloedering.

Voor degenen die niet helemaal ingelezen zijn in de geschiedenis de
volgende toelichting. Benjamin Franklin kwam ruim 250 jaar
geleden met deze quote: “Those who would give up essential Liberty, to
purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”

In dit prikkelende en toegankelijke boek beslechten Karel Beckman en
Frank Karsten het laatste politieke taboe: het idee dat democratie onze
redding is. Zij ontkrachten 13 mythen waarmee democratie steevast wordt
verdedigd. Zij beschrijven bovendien een aansprekend alternatief: een
samenleving geschoeid op individuele vrijheid en vrijwillige sociale
relaties.

Vrijheden overdragen aan machthebbers in de hoop beschermd te
worden is een illusie. Is Nigel het zoveelste voorbeeld van dat politiek
corrumpeert? Is Nigel “controlled opposition”? Of zie ik het te zwart –
wit en is deze eeuwenoude waarheid van Benjamin Franklin iets dat in
de huidige politieke constellatie genuanceerd dient te worden? En heeft
Nigel toch gelijk? Of zit de kern in het feit dat Nigel in natie staten
gelooft met arbitraire grenzen in plaats van een EU met arbitraire
grenzen? En is Nigel niets anders dan een collectivist die niet
continentaal durft te denken maar slechts nationaal? En is Nigel
daardoor slechts marginaal beter dan de huidige generatie eurofielen
met hun transeuropese droom?

Dit is een baanbrekend boek dat boeiend is voor iedereen die de huidige
maatschappelijke problemen en de economische crisis beter wil begrijpen.
http://dedemocratievoorbij.nl/

Zakt Nigel Farage hier door het ijs?
Is Nigel nog wel onze held? Zie onderstaande video. Vanaf 4:20 begint
Nigel een verhaal dat kan worden samengevat als “we moeten vrijheden
opgeven voor veiligheid”. Na 5:20 zegt hij dat ook letterlijk. Hij heeft
het over “giving up liberties”. Even later wordt het bizarder. De
interviewer heeft het over TSA medewerkers die zijn opgepakt omdat
ze gelieerd waren aan terroristische organisaties. Nigel negeert dat en
stelt opnieuw dat vrijheden dienen te worden opgegeven voor
veiligheid.
“Het is een prijs die we allemaal moeten betalen“. Dit komt uit de
mond van iemand die mijn held is als het gaat om het bestrijden van de
EU. Nigel eindigt deze video met “We hebben
een vijfde colonne in ons land,… en het spijt me,
als we enkele vrijheden moeten opgeven dan
denk ik dat we dat moeten doen omdat de
gevolgen anders zo ernstig zijn dat we ons dat
nooit vergeven”.
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NB: Dikke Leo, dank voor het via info@vrijspreker.nl inzenden van
deze link
Zo maar wat uit het dagelijkse nieuws:
Uit de Barneveldse Krant 08-10-2014
Agressie van burgers tegen een derde van de politiemensen, volgens een
rapport van minister Ivo Opstelten.
Op Schiphol controleerde de marechaussee en douane de
automobilisten, dat leverde 30.000 euro op aan achterstalligheden. 14
personen krijgen een naheffing omdat ze reden in een auto met
buitenlands kenteken terwijl zij in Nederland wonen.
Minister Bussemaker van Onderwijs kreeg 130 signalen van het
weigeren van leerlingen die extra zorg nodig hebben.
De Belastingdienst krijgt inzage in de advertenties van Marktplaats.
Ons commentaar:
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Wij zien hieruit dat wij nog lang niet in een Paradijs leven, en de
controles zwaar en heftig zijn, om de mensen onder dwang te houden.
De meeste mensen zouden graag zonder wegenbelasting, etc. rijden.

Wat is Gezag? Volgens WIipedia: Traditioneel gezag is gezag
waarbij de macht wordt gelegitimeerd door gewoontes en gebruiken.
Bij deze vorm van gezag is over het algemeen sprake van erfopvolging.
Afkomst en het daarbij horende prestige spelen daarbij een belangrijke
rol. Er wordt ook wel aanspraak gemaakt op een goddelijke status.
Het is één van de drie vormen van gezag volgens de socioloog Max
Weber. De twee andere vormen van gezag zijn, volgens Weber,
charismatisch gezag dat gebaseerd is op de persoonlijke kwaliteiten van
de leider en rationeel-legaal gezag dat is gebaseerd op de positie die de
leider bekleedt. In werkelijkheid zullen de ideaaltypes nooit in deze pure
vorm voorkomen, maar meerdere vormen combineren. Zo is ook bij het
huidige voornamelijk rationeel-legaal gezag vooral bij verkiezingen nog
een sterke nadruk op charisma, terwijl bij een constitutionele monarchie
sprake is van erfopvolging.
Traditioneel gezag kan voortkomen uit charismatisch gezag als de leider
krachtig genoeg is om erfopvolging af te dwingen. Bij toenemende
centralisatie van de macht groeit het overheidsapparaat en zal een
verschuiving optreden richting rationeel-legaal gezag.
Ons commentaar: Gezagdragers hebben dikwijls gezag in zichzelf.
Gezag zou pas goed functioneren als het dienend is. Maar is er dan nog
wel sprake van gezag? Gezag is immers een vorm van autoriteit, en
dienen staat daar lijnrecht tegenover. Het wordt echter tijd om zich wel
te bedenken het Bevoegd Gezag te bekritiseren, zie onderstaand
nieuwsbericht:

Het begint! NWO gaat ” anarchisten” opsluiten om
ideologische zienswijzen!
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28 oktober 2014 Voor degenen die beweren dat dissidenten en
degenen met politieke en / of ideologische opvattingen in strijd met de
overheid aka New World Order verklaarde posities het doelwit zijn,
gewoon een ‘samenzweringstheorie’ is, daarvoor is de videoclip van
AnarchyWorld hieronder een must see, waar Home Secretary Theresa
May uitlegt hoe diegenen met een andere visie, en die dat hardop
durven uit te spreken, moeten worden opgesloten omdat die
zienswijzen de massa kunnen aanzetten om terug te vechten tegen
een tirannieke overheid.

Zeker, dit is in Engeland, maar haar verwijzingen naar “wij
geloven” dit en dat, haar uitspraken, haar overtuiging dat de
vrijheid van meningsuiting gevaarlijk is, dat is precies waar deze
“complotdenkers” ons al jaren voor waarschuwen, ook in de
Verenigde Staten zien we dat de overheid haar pijlen richt op
groep na groep. Patriot groepen, Tea Party groepen, religieuze
groepen, veteranen en nog veel meer, allen worden beschouwd als
“anarchisten” in de Nieuwe Wereld Orde, waar opstaan en zich
uit spreken een strafbaar feit zal zijn geworden.
https://www.youtube.com/embed/_Lx13r0Zmbo
Wat dat betreft leven wij opnieuw in de dagen van Noach van voor de
zondvloed, waarin wrevel –dat is geweld- hoogtij vierde. Om die
oorzaak kwam de zondvloed en kon Noach opnieuw in vrijheid beginnen.
Dat duurde niet lang. De Atlanten en andere soorten die de dans
ontsprongen en de rampen overleefden herstelden zich en voerden hun
systemen die op geweld gebaseerd waren opnieuw in. Daaruitvandaan
komt als beste van de slechtste de democratie voort. Zodra in een cultuur
wordt geleerd dat het goed en recht is om de vrijheid en eigendommen
van mensen te vernietigen of af te pakken, is dat een voedingsbodem
(substraat) voor tirannie. Daar heeft ons eigen volk zich altijd tegen
verzet, om de tirannie die het hart doorwondt te verdrijven, zie ons
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volkslied. De democratie werkt echter geweld in de hand, want wie niet
vrijwilig belastingen betaalt en geen vergunningen nodig zegt te hebben,
wordt met het geweld van het BG geconfronteerd. In een democratie kan
men wetten maken die staatsdiefstal en geweld legitimeren. Vandaar dat
veel democratieën zogenaamde welvaartsstaten zijn.
De weg naar de vrijheid schijnt lang te zijn. Volgens Jeremy Locke in
zijn boek “Het einde van alle kwaad” is de tijd waarin wij leven de meest
opwindende in de geschiedenis van de mens, daar het het begin is van de
vrijheid van de mensheid.
Een gevangenispredikant sprak eens rond een christelijk feest –ik meen
rond kerst- tegen de gevangenen over het
evangelie en de blijde boodschap van het licht
in de duisternis van ons bestaan. Aan het einde
van de bespreking vroeg de predikant aan de
gevangenen om een toepasselijk lied op te
geven, wat ze gezamenlijk zouden zingen. Eén
van de gevangenen gaf spontaan het volgende
lied op:
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het
licht komt stromen, etc.
Die open poort wees duidelijk heen naar de
gevangenispoort die open zou gaan, waarna de
gevangenen weer in de vrijheid en het licht
zouden mogen wandelen.
Duidelijk is dat het Bevoegd Gezag moet verdwijnen. Alleen vrijheid lost
de wereldproblemen op. Handhaving van hun wetten vernietigt onze
vrijheden. Wanneer hun wetten en doelstellingen nuttig en rechtvaardig
zouden zijn, zou er geen enkele dwang noodzakelijk zijn!
De auteur Gene Sharps heeft een boek geschreven voor het geweldloos
omverwerpen van dictatoriale regimes, genaamd “From Dictatorship to
Democracy”. Bij een dictator is echter nooit één persoon de baas, en bij
een democratie is nooit het hele volk de baas. Democratie draait niet om
volksheerschappij, maar om de beslissende macht van een functionele
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démos. Het volk bestaat daarbij gewoonweg niet, het gaat in een
democratie niet om het gewone volk, maar om het politieke volk. Het zou
in een democratie moeten gaan om de volgende drie zaken:
1. Dat niemand boven de wet staat, zelfs het staastshoofd niet
2. Dat de macht gescheiden is
3. Dat er een politiek neutrale overheid zou zijn
Wat wij echter zien is, dat een democratie gemakkelijk afglijdt naar een
dictatuur, zoals in Venezuela en Turkije.
Pierre Rosvallon zei in “De Contre-démocratie”, het volgende:
“Het geheel van wakende, controlerende, hinderende en oordelende
machten is het dat vanuit gezond wantrouwen de professionele politieke
elite het noodzakelijke tegenwicht biedt”.
Tegenover democratie staat niet alleen dictatuur, maar óók vrijheid, en
dáár gaat het ons om. Leven in vrijheid!
Dan mogen wij met Valerius het volgende lied zingen:
Gelukkig is het land
dat God den Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt
en dat men meent, hij zal
't schier overwinnen al
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot de val.
De hoeder Israëls
die slaapt noch sluimert ooit.
Hij helpt uit veel gekwels
zijn volk, 't welk was verstrooid
door 't Spaanse boos gebroed
en doet haar nog dit goed
dat zelf, dat zelf, dat zelf
de vijand lopen moet.

1.
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For 22-year-old Marina Belda, the best way to teach her compatriots about dirty
dealing politicians in Spain was to make it fun. The result was the board game
“Corruptopolis,” or “Corrupt
City.”

Gedankt moet zijn de Heer
de God die eeuwig leeft
dat Hij ons t' zijnder eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer
hoe groot is uwe macht.

1.

A Spanish student has turned the misadve 1

A Spanish student has turned the misadventures of the country’s less than
scrupulous political elite into a board game called Corruptopolis, where the aim
is to lie and cheat your way to the gold-paved roads of “Corrupt City.”
Bribes, embezzlement, tax fraud and corruption of every flavor has become a
regular staple of Spanish life, with ¡Ya basta! – ‘Enough is enough!” – becoming
a rallying cry for many.

http://rt.com/news/202803-corruptopolis-spain-board-game/
http://rt.com/news/austerity-protests-eu-solidarity-727/
Kijk vooral op deze laatste website waar er in Europa al demonstraties
tegen overheden plaatsvonden en plaatsvinden.
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Over geweld en het
verdwijnen van geweld is
het volgende te lezen in de
Psalmen, zeker in de
berijmde versie:
Psalm 66:6, 72:2 en 7,
73:3,4,5 en 10, 75:6, 76:7,
79:1.
Overheden veronderstellen
dat ze door het gebruik van geweld goede resultaten zullen bereiken.
Geweld is echter geen deugd waarmee men ontzag kan afdwingen.
Dwang en geweld zullen nooit leiden tot een liefdevolle samenleving.
Christenen die overheidsfuncties gaan bekleden laten dikwijls ineens hun
christelijke moraal los. Wanneer
een christen steelt, wordt dat als
zonde gezien. Wanneer een
overheid met geweld burgers
geld of spullen afneemt, wordt
dat gezien als een plicht van
gehoorzaamheid. Wanneer een
burger geld drukt, wordt hij een
Spanish police officers hold banners of
valse munter genoemd, maar een
bank die met goedvinden van de the United Police Union as they take
part in a demonstration against the
overheid geld drukt zonder enige Spanisch government
tegenwaarde,
wordt
in
bescherming genomen. Wanneer
slechts 10% van de burgers geen belastingen meer zou betalen, zou de
belastingdienst reeds van haar macht beroofd zijn zodat ze niet meer van
de burgers kan stelen. Bij 10% weigering der burgers belasting te betalen
zou men deurwaarders tekort komen. De overheid zou onze dienares zijn
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om onze rechten en vrijheden te beschermen. Dat is een illusie. Er is nog
nooit een meester geweest die zijn knechten diende. Er kan geen heerser
zijn die zich ondergeschikt acht aan zijn onderdanen, want dan is het geen
heerser meer.
Psalm 72:

Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten,
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.

De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijzlen, wie verdrukt.

't Rechtvaardig volk zal welig groeien;
Daar twist en wrok verdwijnt,
Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.
Van zee tot zee zal Hij regeren,
Zover men volkren kent;
Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.
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http://rt.com/news/202867-protest-brussels-clashes-cannon/

http://rt.com/art-and-culture/femen-feminist-topless-berlin-750/
http://rt.com/news/203615-mexico-riot-killed-students/

Demostrators set
fire the door of the
main entrance of te
Mexican National
Palace during a demostration in Mexico City on November 8, 2014,
demanding justice from the Mexican goverment in the massacre of 43
missing students. (AFP Photo/Omar Torres)
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Besides the allegations that the students were led to their eventual deaths
by law enforcement agents, Mexicans were furious with the Attorney
General's remarks during the press conference. After an hour of fielding
questions, Jesus Murillo Karam abruptly signaled for an end to the press
conference by turning away from reporters and saying, “Ya me canse”
or "I've had enough."
The phrase immediately exploded on social networks while protesters
used the phrase to draw graffiti as a sign of dissent. “Enough, I'm tired
of Murillo Karam,” says one. Another asks, “If you're tired, why don't
you resign?
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"Big Data" is het nieuwe gouden kalf met in het keilzog de
omkering van klassieke rechtsprincipes; elke burger is vanaf nu
verdacht en moet worden gecontroleerd en geregistreerd. Middels
"profiling" (het checken op kenmerken) wordt vervolgens
gecheckt of er (potentieel) schuldigen zijn aan een strafbaar feit.
Vanuit het principe dat geen enkele burger meer kan ontsnappen.
Overijverige ambtenaren buitelen over elkaar heen in voorstellen
voor nog meer en betere controle van die verschrikkelijke
burgers, die natuurlijk niet te vertrouwen zijn en niet in staat zijn
eigen keuzes te maken.
De trend binnen de overheid is een doorgeslagen efficiency- en
controledenken waarbij de burger totaal niet relevant is voor de
exponenten hiervan.
Alles bij de bron; PrivacyFirst
SYDNEY (Reuters) - More than 400 protesters stuck their heads in the
sand on Australia's Bondi Beach on Thursday, mocking the government's
reluctance to put climate change on the agenda of a G20 summit this
weekend. 14-11-2014

Bouwen aan de beste elektronische gevangenis; De
kentekenterreur van de NL-overheid [Privacy First column]
Deze week diende mijn rechtszaak tegen kentekenparkeren in de
gemeente Amsterdam. Ondanks dat ik mijn parkeergeld had
betaald heb ik een boete ontvangen. Ik weiger namelijk
principieel mijn kenteken in te voeren. Tevens heb ik het recht op
anoniem betalen aan de orde gesteld, aangezien de gemeente
Amsterdam (en vele anderen) het betalen met cash geld voor
parkeren hebben afgeschaft.
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