
De natie wordt afgebouwd. De burger staat buitenspel . De term democratie is een vlag  

die de lading niet langer dekt. De particratie ontbladerde de minst slechte van alle  

staatsvormen. Een oligarchie  van toppolit ici en bureaucraten legt de  bijl aan de wortel . 

De soevereiniteit op financieel , economisch en juridisch gebied werd het volk en zijn  

gekozen vertegenwoordigers ontfutseld. Onder druk van de financiële wereld en van 

een imperia le onderneming zoals de Europese Unie, worden de politieke rechten van 

de burgers uitgehold. Aan de drie basisprincipes van de representatieve  democratie , te  

weten de inperking van de macht, het burgerschap en de vertegenwoordiging , wordt 

nog slechts  lippendienst bewezen. De scheidingslijnen van de tr ias polit ica  - de  uitvoe- 

rende, wetgevende en rechterl ijke macht - vervaagden. 

De Europese nomenklatura kent zich superieure bekwaamheden en exclusieve macht 

toe. In de EU is het burgerschap vandaag niet veel meer dan een fictie die het gezag  

van de gezagsdragers rechtvaardigt. De degradatie van burger tot schatplichtige  

onderdaan is  voltrokken. 

DOS DE MAN (°1933) 

is publicist.  Hij was actief a ls advocaat en journalist . Van zijn hand verschenen 

o.m. De schaduw van Thales, over het ontstaan van de wetenschap in  Griekenland, 

Rijnlanders, over de Duitse romantiek, en de roman De bekoringen. Voor De islam. 

Kritische essays over een politieke religie (ASP, 2010) schreef  hij het essay 

'De zelfislamisering van Europa'. 

"Wanneer onder de druk van fundamentalisten van alle  slag het democratisch 

deficit  diep in het rood gaat,  treden de echte dwarsdenkers in het krij t. Jos De 

Man is  één van die zeldzame nog in vrijheid levende meesters van het denkstuk." 

Rik Van Cauwelaert 

"De Europese Unie is een monster van Frankenstein, samengesteld uit de l ijken 

van natiestaten. Het zakgeld van het arme schepsel is niks meer waard en het 

wordt gedwongen eerbiedig in de richting van Mekka te knikken. Over deze tra- 

gedie schrijf t Jos  De Man. Politiek-correcte  onverschil ligheid en regelrechte  haat 

zullen zijn  deel z ijn. Maar een enkeling zal durven erkennen dat De Man het 

democratisch deficit  van de EU met ware doodsverachting te li jf gaat. Ik ben zo'n  

enkeling. In hoeverre hij gelijk heeft , waag ik niet te beoordelen. Maar ik zeg u 

dat ik hem bewonder om zijn moed, zijn  eruditie  en zijn stijl." 

Benno Barnard


