
Angst. Omgaan mét en (mis)gebruiken ván angst. 
De Politiek(partijen) heeft/hebben de democratische verhoudingen op de kop weten te zetten. De 
Politiek luistert niet meer naar het Volk, maar legt van bovenaf het Volk zijn ‘Wil’ op. De Politiek 
ervaart, dat het Volk dat niet vertrouwt en zich daar logischerwijs tegen verzet. Natuurlijk is de 
Politiek er bang voor, dat het Volk hen die feitelijk niet-legitiem/onrechtmatig verkregen Macht wil 
ontnemen: er is sprake van “Demofobie” = Angst voor het Volk. 
De (semi)dictatoriale, maar angstige Politiek wil daarom het Volk goed in de gaten houden (zie 
“sleepwet” voor meer bevoegdheden voor de geheime diensten (AIVD en MIVD) en het Volk met 
strenge wetgeving ‘onder de duim houden’. 

Omgekeerd maakt de Politiek echter ook gebruik van Angst; men maakt het Volk bang door te 
waarschuwen voor gevaren, die het Volk zouden bedreigen: bijvoorbeeld het Terrorisme. Men stelt, 
dat de Overheid de bedoeling heeft, om met gerichte maatregelen/wetgeving, die gevaren weg te 
nemen. Omdat die gevaren werkelijk niet zo groot zijn als wordt gezegd, lijken er echter andere 
bedoelingen achter te zitten. Het werkelijke/ ten stelligste ontkende doel blijkt vaak te zijn, dat een 
angstig/bang gemaakt Volk eerder bereid is, om de wetgeving, die zogenaamd de 
gevaren/terrorisme moet bestrijden, maar in werkelijkheid vooral het Volk democratische Rechten 
en Vrijheden zal ontnemen, toch zonder morren te aanvaarden. Het Gezag heeft dan vrij spel!! 

Bij Terrorisme-betrijding stelt de Politiek, dat ze zullen zorgen voor de veiligheid van de Burgers door 
het wegnemen van angst en gevaar 
Dit is schijnheilig en bewust misleidend; feitelijk gaat het de Politiek immers altijd om Macht en eigen 
belang; niet om het welzijn van Burgers.  
De feiten: Terrorisme kost in Nederland (0)nul doden per jaar; bestrijding/Anti democratische 
wetgeving hoeft niet, maar toch… 
Verkeersdoden 629 per jaar (dat wordt niet bestreden, maar met invoering van 130 km-wegen, 
stimuleert de Politiek dit zelfs). Hoe zo, bezorgdheid? 
Bestuurlijk-, Juridisch “geweld”/onrechtvaardige en/of onrechte besluiten eist naar deskundige 
schatting 486 zelfmoorden per jaar; wordt genegeerd.! 
Aantal doden door alcoholgebruik bedraagt volgens Jellinek, 1.919 per jaar. Dit is zeer beangstigend 
voor het Volk en zou door de Politiek bestreden moeten worden, maar néé: alcohol reclame en 
sluikreclame wordt door de Politiek overal toegestaan. 


