COLUMN | FEBRUARI 2017 | ALBERT DE BOOIJ

2017, EEN NIEUW JAAR IS GEBOREN
Nederland is dermate politiek verdeeld en de geloofwaardigheid van de politiek is zodanig gedaald,
dat we daarvan niets en dan ook niets te verwachten hebben. En toch trapt het volk elke keer weer in
de valse beloftes, de goede bedoelingen en de aangekondigde veranderingen. Hoe lang duurt het nog
voordat het volk helemaal niet meer gaat stemmen? De jeugd is niet meer geïnteresseerd en zal het
allemaal worst wezen. De ouderen zijn tot op het bot teleurgesteld. Ik ontving van Bram Peper een
boekje met als veelzeggende titel ‘Haalt de PvdA 2025?’
Het korps politici wordt gevormd door avonturiers, gelukzoekers, revanchisten, mannen en vrouwen
die ervan overtuigd zijn dat zíí het allemaal weten en opportunisten. Geen zinnig mens die nog in de
politiek wil. Kortom, de politiek is dood, zij moet alleen nog sterven. Mijn persoonlijke mening is dat
een land beter af is zonder politiek, politieke partijen, hypocrisie, hebzucht en hang naar persoonlijke
macht. Gewoon een goed en bekwaam zakenkabinet dat de BV Nederland aanstuurt op rationele
gronden en met een hart. Dat ervoor waakt niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt (hoe
moeilijk kan het zijn?) en zelfs reserves weet te kweken.
In 1908 werden door intellectuelen en kunstenaars de doodsklokken geluid voor de 20ste eeuw. Zij
voelden aankomen waar hebzucht en hypocrisie toe zouden leiden, namelijk een genadeloze ontlading,
genocide en onrecht. Gustav Mahler, George Orwell, Charles Ives, Oswald Spengler, Elias Canetti,
Picasso en vele, vele anderen hebben hun unheimische gevoelens bewaarheid zien worden. We zijn
inmiddels honderden miljoenen doden verder en nu, meer dan honderd jaar later, zien we weer
financiële/bancaire hebzucht en politieke hypocrisie om ons heen. Anno 2017 leidt Donald Trump
Amerika, een man die bijzonder disruptief bezig is en de bange vraag dringt zich bij ons allen op tot
hoever men hem zal laten gaan. Zelf heeft hij aangegeven dat als hij wordt vermoord dit zal leiden tot
een burgeroorlog.
Als Marine le Pen wordt verkozen tot president(e) van Frankrijk zal dit de oorzaak kunnen zijn van
het uiteenvallen van de Europese Unie. En als je de lezing hoort van dr. Matthias Rath over hoe de EU
tot stand is gekomen en wat de achterliggende motieven zijn, is dit misschien maar beter ook. Neemt
u eens de moeite naar zijn toespraak te luisteren op www.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg (en
via onderstaande QR-code). Ik ken dr. Rath als een bijzonder integer mens en zijn waarschuwingen zijn
door de Britten ter harte genomen. Vanuit eigen middelen heeft hij een advertentiecampagne geleid
vlak voor het Britse referendum,hetgeen er mede toe heeft geleid dat de Britten voor een Brexit hebben
gekozen. Hier wordt door de mainstream media wijselijk het zwijgen toe gedaan.
Zelf heb ik nooit gestemd op een politieke partij. “Je bent geen democraat”, roept men dan, “democratie
is de mooiste verworvenheid van de mensheid”. Het kan echter veel beter. Dit systeem moet écht op
de schop en er moet een compleet nieuw systeem worden gecreëerd. Hier ligt een taak voor jonge
intellectuele, creatieve mensen om dit uit te werken.
Mij wordt verteld dat als je niet stemt, je geen recht van spreken hebt (ofwel je zit in de doos en hoort
erbij, of je doet niet mee en doet er dan ook niet toe).
Ik doe er dan maar het zwijgen toe, maar wil u nog wel zeggen dat ik mijn hart vasthoud. Er is niets
nieuws onder zon. En dat is zo beangstigend. Ik houd mijn adem in.
Dat 2017 een spannend jaar gaat worden is zeker.
“Birds born in a cage think flying is an illness”
		
-Alejandre JoderowskyIk prijs mij gelukkig dat ik nog kan vliegen.
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