
- 1 - 

‘De Schijn der Democratie’ 

 

Een Parlement van Uilen, door Scott Gustafson 

--  E e n  w o r t e l  d i e  g a l  e n  g i f  v o o r t b r e n g t   E e n  w o r t e l  d i e  g a l  e n  g i f  v o o r t b r e n g t  --  

Er is via de Vrijmetselarij een continuïteit waarneembaar vanaf de vroegste oudheid. 
Zolang het Messiaanse Vrederijk niet is gekomen, zal het een onuitroeibaar verschijnsel 
zijn. Dat betekent niet dat wij maar moeten laten begaan. Hier ligt een bijzondere taak 
voor de Christenheid. Als er van oecumene sprake kan zijn, dan is het wel op dit gebied. 
Hier geen syncretisme, want de Vrijmetselarij is de tegenkerk, waarvan het centrum van 
het kwaad de dwaling, de leugen, de huichelarij, de zwakheid en de listigheid van iedere 
tijdsdemon in zich opneemt. In dit artikel zal eerst worden gewezen op de continuiteit 
van deze geestesstroom, die als een vuist tegen God is opgeheven, al reeds vanaf de op-
stand in het paradijs. Daarna zal de methodiek van de Vrijmetselarij uiteen worden ge-
zet, waarbij hun leden - meestal onbewust - op een rijpingspad naar het kwaad toegroei-
en. Er vindt een voortdurende evaluatie plaats van de leden door hogere Vrijmetselaars, 
zonder dat de leden zich daarvan bewust zijn. Zij die ongeschikt worden geacht om ho-
gerop te klimmen, blijven in de kinderspeeltuin. Ook die mensen zijn functioneel, omdat 
dankzij hen het imago van respectabiliteit wordt verleend, een respectabiliteit waar de 
Vrijmetselarij geen enkel recht op heeft. 
 

1 - Geen toegeeflijkheid voor heidense gewoontes 
Er zijn twee verbondssluitingen geweest. Eerst bij de Horeb, onder donderend geweld 
en bliksem. Het volk, geestelijk onrijp, had weinig keus, als bij een jonge dopeling. 
Nadat zij tot de jaren van verstand waren gekomen, moest daarom nog een bevestiging 
van het verbond komen. Na de veertig jaar trektocht door de woestijn, als in een lange 
school, stonden zij voor hun Amni Mitzvah. Amni Mitzvah betekent volk van de ge-
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boden. Bar Mitzvah betekent zoon van de geboden. Op zijn dertiende wordt een jongen 
Bar Mitzvah want vanaf dat moment moet hij de Joodse wetten volgen en valt de 
verantwoordelijkheid voor zijn daden voortaan op hemzelf en niet op zijn vader. Vanaf 
de Amni Mitzvah viel voor het volk van Israël alle verantwoordelijkheid van hun da-
den op henzelf. De relatie volk-hogepriester zou veranderen. De betutteling was voor-
bij en Mozes kon zich ten ruste begeven. Zegt Mozes tijdens de herviering van het ver-
bond (Deut. 29:16-18): “Jullie hebben de verfoeiselen gezien van de volken door wiens 
midden jullie getrokken zijn. Dat onder jullie geen man, vrouw, huisgezin of stam zij 
die zijn hart van de Heer onze God afwendt om de goden van deze vreemde volken te 
dienen. Dat onder jullie niet een wortel van gal en bitterheid opschiete!” De giftige 
wortel, alsem geheten, betekent dat toegeeflijkheid voor afgodische en heidense ge-
woontes tot verdorvenheid van de gemeenschap leidt en de relatie met God verstoort. 
Er wordt bij dit vers verwezen naar Handelingen 8:23, wat het hoofdstuk is over Simon 
de Tovenaar. 
 

2 - Een god boven God willen worden 
Traditioneel wordt deze Simon als de eerste ‘Christelijke’ gnosticus gezien. De gnosis 
is de theologie van het heidendom, die te herleiden zou zijn tot de Egyptische oergno-
sis, wat een niet onaannemelijk uitgangspunt is. Simons ideeën zijn door zijn leerling 
Valentinus tot een filosofisch systeem uitgebouwd dat bekend staat als de gnostische 
ketterij. De details daarvan zijn ons redelijk nauwkeurig bekend. Kenmerkend in dit 
systeem is de vermenging van heiden- en Christendom. Het vervangt legenden door 
feiten, drukt de legendarische overleveringen en heidense mythen uit in de taal van de 
Heilige Schrift. Het noemt heidense godheden bij hun bijbelse namen voor God en 
identificeert afgodische riten met Christelijke termen en Christelijk theologische opvat-
tingen. Dat verklaart waarom deze ideeën zo gretig onthaald werden binnen de filoso-
fische ateliers van de Vrijmetselarij. Hierbij denk ik onwillekeurig aan het Beest van 
het boek Openbaring dat gelijkt op het lam: “Het had horens als een lam maar sprak 
als een draak.” (Op. 13:11) Ook denken we aan de tactiek van de slang in het paradijs. 
Eva wordt door hem bekoord om aan God gelijk te worden door de kennis van goed en 
kwaad. Maar hoe kan die gelijkheid met God verkeerd zijn, vermits God zelf de mens 
schiep naar Zijn beeld en gelijkenis? Het diepgrondelijke kwaad ligt hierin dat de slang 
de mens ertoe aanzet die gelijkenis met God niet als een gave te zien, maar als iets dat 
hij zich eigenwillig dient toe te eigenen, zelfs erger, hij moet trachten een god te 
worden boven God, Hij die het waagde om ons regels te stellen. De ware vrijheid van 
de apostaat bestaat hierin om juist dát te doen wat God verboden heeft. Zoals oud-
Grootmeester Alain Bauer het kernachtig uitdrukte: 

«« Men moet erkennen dat vrijheid twee betekenissen heeft: voor een Christen is 
het een middel om tot het goede te geraken; voor een Vrijmetselaar is het een doel 
zonder einde, zelfs ongebreideld, wat zijn eigen tegenstelling schept. Abortus, 
euthanasie en embryonale manipulatie zijn de uitdrukking van een mensheid 
zonder menselijkheid, en vormen het gist van zijn eigen uitroeiïng. »» (1) 

 
Er is via de Vrijmetselarij een continuïteit waarneembaar vanaf de vroege oudheid. Het 
samenspannen van de trotse hoofden die nergens voor buigen willen, was toen reeds 
bezig, zo getuigt ook de apostel Paulus. (2 Thes. 2:7) De Vrijmetselarij heeft die conti-
nuïteit altijd ontkend om aannemelijk te maken dat zij niets kwaads in de zin heeft, dat 
ze slechts een voortzetting zou zijn van de achtenswaardige gilden. In “Hoe de Vrij-
metselarij ontstond” wordt zijn ontstaansgeschiedenis ontbloot vanaf de Collegia Vi-
centina in 1546 tot aan de officiële inauguratie in 1717 toen in Londen de oprichting 
plaatsvond van de Grote Moederloge van de Wereld. Dit stuk maakt duidelijk dat deze 
beweging diametraal tegenover het Christendom staat, dus een wortel is die gal en gif 
voortbrengt. Het is evident dat het voor een Christen niet past om daar lid van te zijn, 
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zelfs als zijn betrokkenheid niet verder reikt dan binnen het kader van een gezellig-
heidsvereniging, want ook dat vormt een aspect van de Vrijmetselarij. 
 

3 - Een groeiproces naar een bepaalde geestesgesteldheid toe 
Zeer leerrijk is het getuigenis van de voormalig theosoof Marquès-Rivière, die rond 
1930 de Loge verliet. Hij is een nog steeds veel geciteerde auteur op het gebied van 
tantrische magie en esoterische tradities uit de tijd van voor zijn bekering. In “Het 
geestelijk verraad van de Vrijmetselarij” hoofdstuk stelt hij: 

«« Naast die religiositeit valt in de maçonnieke sfeer een mystieke schroom van 
heel bijzondere aard waar te nemen: het zoeken naar het occulte (…) Ik verklaar 
nadrukkelijk dat de Vrijmetselarij de plaats is waar allerlei sekten hun elementen 
putten; voor hen is het een voorbereidende school (…) Naast de Vrijmetselarij 
waren er dus vele sekten, die nog altijd bestaan en hun organisatie hebben ont-
leend aan de gemeenschappelijke moeder. (…) Er bestond een tegenkerk met haar 
geschriften, leerstellingen en haar priesters, en de Vrijmetselarij was ‘één’ van 
haar uitingsvormen. (en verderop) Uit de eerste hand heb ik ervaren dat er op de 
keper beschouwd geen geheime samenzwering bestaat, maar dat sprake is van een 
denkpatroon dat in alle opzichten anti-traditioneel, anti-geestelijk en anti-
Christelijk is. »» (2)  

 
Doelbewust bevordert de inrichting van de Vrijmetselarij een groeiproces naar die 
God-vijandige geestgesteldheid en levenshouding toe. Dit rebelse, dit non-confor-
misme - niets is zeker want de mens is maatstaf van zichzelf - is bij de hogere Vrij-
metselaars zo doordringend en allesoverheersend geworden, dat zij niet meer anders 
kunnen en willen denken, ja menen een voor God welgevallig werk te doen. Zo kwam 
Jacques Mitterand, Grootmeester van de Franse Vrijmetselarij, tot de volgende uit-
spraak: “De Vrijmetselarij is nergens, de Vrijmetselaars zijn overal.” (3) 
 

4 - Een georganiseerde beunhazerij 

De Vrijmetselarij biedt een keur aan richtingen. Voor elk wat wils. De vele afsplitsing-
en binnen de Vrijmetselarij zouden de indruk kunnen wekken dat de uniformiteit ver te 
zoeken is en dat een gecoördineerde politieke actie moeilijk te verwezenlijken is. Niets 
is minder waar. 
 
Ondanks de historisch gegroeide formele en structurele scheidingslijnen tussen de 
verschillende obediënties (overkoepelende organen) zijn deze de afgelopen decennia in 
grensoverschreidende bewegingen steeds hechter gaan samenwerken. Dat vond plaats 
via vriendschapsverdragen en informele afspraken gebaseerd op wederzijds respect. 
Dat is een algemene tendens en gemakkelijk aantoonbaar. Daar wordt niet geheimzin-
nig over gedaan. Er is thans sprake van een fundamenteel gewijzigde situatie in verge-
lijking met veertig jaar geleden. Niet zo verwonderlijk, want het vormt een bevestiging 
van een altijd al bestaande eenheid van denken over de belangrijke aspecten van het 
bestaan. De trefzin “eenheid in verscheidenheid” is hier volledig van toepassing. Het 
“nastreven van pluraliteit” betekent daarom in vrijmetselaarsjargon dat in een of ande-
re sector een verhoogde presentie moet worden gewaarborgd. Zoals Jean-Luc Cara-
deau het verwoordt: “Het moeilijkste te vatten is dat de Vrijmetselarij verdeeld is, in 
stukjes gehakt, en dat ontelbare organisaties voor zichzelf de vrijmetselaarsgeest op-
eisen, maar dat ze desondanks één zijn en ondeelbaar.” (4)  
 
Het gevaar van de obediënties schuilt vaak in hun schijnbare onschuld, waardoor men-
sen zich niet laten weerhouden zich daarbij aan te sluiten. Binnen de verschillende 
richtingen zijn middelmatigheid en banaliteit troef. Ook woedt de kleinburgerlijke hang 
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naar promotie en eerbetoon met zijn partijschappen en bekvechterij. Eten en drinken, 
dat kunnen ze! De leden met enig verstand doen hun beklag over dat gebrek aan kwa-
liteit en uiten het verlangen naar denkers die het niveau van de Vrijmetselarij overstij-
gen. De loges doen en willen overal iets anders, op sommige plaatsen doen ze inder-
daad heel onschuldige dingen, maar elders worden de novices op grove manier mis-
leid. Tenslotte komen ze met al hun lege bedoening uit bij een centrum met een bron 
waaruit slechts wateren van bitterheid stromen. Zij vormen zo een lichaam buiten 
Jezus Christus om, door wie ‘alleen’ ieder leven geheiligd is. 

Moeten we geloven wat de media voorschotelen? 
Komt het beeld dat de moderne mens van de realiteit heeft met de Bijbelse visie 
overeen, met de realiteit waarin Jezus leefde en waarvan Hij zich voortdurend 
bewust was? De wereld om ons heen, zoals de media die voorschotelen, is niet de 
hele werkelijkheid. In feite is het bedoeld om ons af te leiden en juist van de rea-
liteit af te houden. Als we dit eenmaal doorhebben, kunnen we de boodschappen, 
die ons dagelijks bombarderen, in het juiste kader plaatsen en doorzien dat het 
een satanische propagandastunt is. Bijna altijd als we de televisie aanzetten, naar 
een reclameboodschap kijken, een dagblad lezen of op het internet surfen, wor-
den we misleid. Indien we het ermee eens zijn dat Satan niet alleen de vader van 
de leugen is, maar ook de vorst van deze wereld (Joh. 8:44), hoeven we niet ver-
baasd te staan dat, ondanks onze beste bedoelingen, we heel veel dingen geloven 
die gewoon niet waar zijn. We moeten nederig genoeg zijn om toe te geven dat 
we worden bedrogen, zodat we door Satans misleiding heen kunnen kijken en 
ons ervoor inzetten zijn plan te dwarsbomen terwijl we het koninkrijk van God 
helpen bespoedigen in afwachting van de terugkeer van onze Heer en Heiland 
Jezus Christus. Zie ook het artikel: “Journalist te Koop!” 

“The New World Order and the Eugenics Wars” van Andrew John Hoffman 
Believers Press – USA # 2009 (p.4) 

 
Hoe wordt nu dat eenheidsdenken bevorderd? Op plaatselijk niveau, in de zogenaamde 
werkplaatsen of ‘ateliers’, wordt via een beproefde techniek daaraan gestalte gegeven, 
gedefinieerd als de ‘delphitechniek’ (zie annex). Dit werd kort na de Tweede Wereld-
oorlog voor de Amerikaanse luchtmacht ontwikkeld, wat een methode is die sterk lijkt 
op de manieren binnen de Vrijmetselarij. Dat kan toevallig zijn, maar ik denk van niet. 
In een logevergadering van gelijk welke aard zijn steeds één of meerdere Vrijmet-
selaars aanwezig van een hogere graad, vaak zonder dat de gewone leden zich daarvan 
bewust zijn. Aan de hogeren is de verplichting opgelegd om loges van een lagere graad 
te bezoeken en er de voorstellen, die zijzelf ontvangen hebben, op tafel te leggen en de 
eventuele alternatieven die naar voren worden gebracht, zelfs redelijke, de kop in te 
drukken, waartoe als het moet geen middel geschuwd wordt. De tactiek van negeren en 
kleineren om een dissonant het zwijgen op te leggen volstaat meestal. Zo kan een on-
zichtbare macht haar besluiten doorgeven en politieke macht verwerven. Een Vrijmet-
selaar weet altijd wat in de lagere regionen gebeurt, maar wat hogerop speelt blijft 
tamelijk vaag. Wanneer leden in onderlinge afspraak deelnemen aan een bijeenkomst 
van een lager niveau, dat kan ook een viering of diner zijn of informeel onderonsje, 
zullen ze vaak zonder veel moeite hun suggesties kunnen laten aanvaarden, omdat de 
anderen onkundig zijn van de hogere doelstellingen. Om aan het voetvolk hun wil op 
te dringen zullen zij daar de nodige, soms zelfs zeer lange tijd voor nemen. De beslui-
ten van hogerhand zullen bij voorkeur in de vorm van trapsgewijze suggesties worden 
doorgegeven en niet van bevelen, opdat de herkomst van de orders niet in het gedrang 
komt en men ze zal omhelzen menende dat ze van henzelf komen. Op die manier wor-
den de nefaste denkpatronen onmerkbaar deel van de mensen zelf. Een persoon en de 
groep waartoe hij behoort bevindt zich volgens dit stramien op een rijpingspad. Na 
waargenomen persoonsontwikkeling wordt een daartoe geschikte persoon uitgenodigd 
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om tot een hogere graad op te klimmen. De administratieve functies, die de zichtbare 
organisatie vertegenwoordigen, worden weliswaar democratisch gekozen, maar de 
strategische worden stilzwijgend vanuit de top beslist, dat heet via coöptatie. Daar-
onder valt ook de verkiesbaarheidsstelling voor sommige posities. 

Alhoewel van geen samenzwering sprake is in de gebruikelijke zin des woords, is wel 
sprake van een verborgen agenda, een georkestreerde bedriegerij. Deze bedriegerij 
heeft vérstrekkende gevolgen. Het is niet zomaar iets. “Het is de tegenkerk, waarvan 
het centrum van het kwaad de dwaling, de leugen, de huichelarij, de zwakheid en de 
listigheid van iedere tijdsdemon in zich opneemt.” (cf. A-K. Emmerick) 
 
Via soortgelijke technieken heeft deze bedriegerij zich in de democratieën van het vrije 
Westen ingenesteld. (5) Ter illustratie, in Frankrijk wordt binnen alle geledingen van 
het parlement een kwart van de posten door Vrijmetselaars ingenomen, terwijl ze 
slechts 0,2 procent van de bevolking uitmaken. Het is hoogtijd voor een scheiding van 
Vrijmetselarij en staat! Zoals het achter de gesloten deuren van de Vrijmetselarij toe-
gaat, gaat het ook daarbuiten toe, want men heeft in onze politieke stelsels en publieke 
lichamen structuren gecreëerd die daarmee overeenstemmen, de vrucht zijnde van de 
Franse revolutie, die zoals bekend in het geheim der loges werd voorbereid. Laat de di-
versiteit van het politieke spectrum u niet misleiden, want diezelfde diversiteit is waar-
neembaar binnen de Vrijmetselarij terwijl de drijvende kracht achter de verscheidene 
manifestaties toch altijd dezelfde blijft. 
 
Tom Zwitser heeft in een lezenswaardig boekje uit 2010, dat een samenvatting bevat 
van een aantal facetten van zijn scriptie die toen nog verschijnen moest, het volgende 
te zeggen over het democratisch proces, wat prachtig aansluit bij het voorgaande: 

«« De (moderne) staat creëert individuen die schijnbaar eigen beslissingen nemen, 
zolang het maar die keuzes zijn waarin de staat voorziet en men daardoor 
zichtbaar blijft voor de onzichtbare staat. (…) Democratie staat altijd ten dienste 
van iets wat gerealiseerd wordt (dat wil zeggen: wat de daar achterliggende macht 
gerealiseerd wil zien worden), namelijk concentratie van de macht. De 
maatschappij wordt georganiseerd door de staat en niet door de democratie, laat 
staan door het volk. Democratie blijkt achteraf altijd al haar tegendeel te zijn 
geweest, namelijk een manier om de kloof tussen volk en elite nog groter te 
maken; democratie is kiezen uit een vooropgestelde lijst waarna kiezers door een 
goed en duur marketingsproces ook nog begeleid worden om de (veronderstelde) 
juiste keuze te maken (waarbij ongewenste keuzes worden genegeerd en 
gekleineerd of op onheuse wijze als maatschappijgevaarlijk worden voorgesteld). 
Het gaat niet meer om gehoord worden of om een achterban vertegenwoordigen; 
het gaat om imago en media. Het niet om ‘wat de burger vindt’, maar om wat men 
hem kan laten vinden. Hoe groter de schaal is waarop de (zo hoog bezongen) 
parlementaire democratie opereert – de schaal verschuift nu langzaam van 
natiestaat richting wereldstaat (die van de New World Order) – hoe meer het 
duidelijk wordt dat de democratie (als werkzaam principe) een randgebeuren is. 
De democratie is letterlijk een rand die tussen staat en volk in staat. Dat wat het 
volk nog eenmaal per vier of zes jaar mag zeggen versterkt uiteindelijk de 
staatsmacht ten opzichte van het volk. Het is een manier om de demos te 
kanaliseren in voor de staat gunstige richtingen (en het is daarom dat totalitaire 
staten zich naadloos hebben kunnen aansluiten bij het democratisch proces, zoals 
we bij Rusland en China hebben gezien). »» (6) 

Hubert Luns 

[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, voorjaar 2007 – Nr. 54] 
[gepubliceerd in “Positief” november 2010 – Nr. 406] 

Verschillende zinnen zijn geïnspireerd door de geschriften van de zalige A-K. Emmerick. 
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Men roept: Zelfjustitie heeft geen plaats in onze rechtstaat 
Anders gesteld: “Recht in eigen hand heeft geen plaats in onze rechtstaat.” Dit 
houdt dus in dat een burger géén recht op eigen recht heeft, bijvoorbeeld om 
eigen of andermans lijf, leden of goed te beschermen. Dit is één van de vele 
bewijzen dat een staat die dit principe hanteert, zoals de Nedelandse,  n i e t  een 
rechtstaat is omdat die het grondrecht van ieder mens: bescherming van eigen 
leven, lijf en goed, niet erkent, te beginnen bij het vogelvrij verklaarde ongeboren 
leven. Voorts: De omschrijving van een rechtstaat is: “Staatkundige éénheid 
waarbinnen het gezag van de overheid gebonden is aan rechtsregels en waarin 
ieder afzonderlijk persoon alsmede alle daarin aanwezige gemeenschappen erop 
kunnen vertrouwen dat die rechtsregels van kracht zijn en door de overheid wor-
den toegepast en nageleefd.” Ieder die ook maar een beetje het nieuws volgt, 
weet dat de ambtenaren die ‘de overheid’ vormen, waaronder in eerste plaats de 
voortdurend liegende regeerders, die door en door corrupt en naar recht volko-
men verrot zijn. Ieder dient dan ook te weten dat het een leugen is dat Nederland 
een rechtstaat is en dat het een leugen is dat Nederland een ‘democratie’ is. 
Ofwel dat het een dubbele leugen als we zeggen: “Nederland is een democra-
tische rechtstaat”. 

Reactie van een zekere Gerard op Xandernieuws, 27 aug. 2018 

Noten 
De abortuswetgeving komt uit de koker van de Vrijmetselarij 
(1) De gynaecoloog Alain Bauer is op 5 september 2005 officieel uit de Vrijmetselarij 
gestapt, gelegenheid waarbij Le Monde zijn grote bijdrage erkende bij de voorbereiding 
van ‘la loi Veil’, de wet die in januari 1975 het recht op vrije abortus toekende. Frank-
rijk was het eerste West-Europese land dat daartoe overging. Hij is sindsdien een in-
vloedrijk actievoerder geweest voor de nieuwe bio-ethiek in de wetenschap (het recht 
op manipulatie van embryonale cellen, enz.). Hij heeft publiekelijk spijt betuigd en aan 
God en mensen vergiffenis gevraagd voor zijn misdaden in dienst van de Vrijmetselarij. 
Hij was indertijd Grootmeester van de “Grand Orient van Frankrijk”. Tot voor kort was 
hij adviseur van Nicolas Sarkozy. In een interview in L’Homme Nouveau (no. 1356 van 
12 nov. 2005) legt hij uit hoe intensief de Vrijmetselarij betrokken was bij de invoering 
van ‘la loi Veil’ en hoe de ‘broederschap’ met allerlei slinkse methoden het terrein heeft 
ontgonnen. De verantwoordelijke minister Simone Veil-Jacob, heeft samen met haar 
zuster en als enigen van hun familie de Duitse vernietigingskampen overleefd. De heca-
tombe aan abortusslachtoffers is inmiddels 100x groter dan de Shoa. Daarom sprak de 
te New York gevestigde “Union of Orthodox Rabbis” er schande van dat zij in 2005 
aanwezig was bij de herdenking van 50 jaar bevrijding van Auschwitz. 

 Recenter nog heeft Dr Pierre Simon, oud-grootmeester van “la Grande Loge de 
France” (1969-71 en 1973-75) in een radio-interview met France Culture op maandag 8 
oktober 2007 het volgende naar voren gebracht, wat geheel in lijn was met de uitspra-
ken van Alain Bauer, trouwens ook met het onthullende boek dat hij indertijd heeft 
geschreven, getiteld “De la vie avant toute chose” – 1979 (Het leven vóór alles). Net als 
Alain Bauer is Pierre Simon gynaecoloog. Hij was adviseur van Simon Veil tijdens de 
voorbereidingen van de abortuswetgeving. Hij stelde: 

«« Sedert veertig jaar is de strijd die wij voeren altijd dezelfde geweest: 
contraceptie, bevrijding van seksuele moraal, abortus, homoseksualiteit en 
euthanasie (…) Wij hadden de steun van een grote broederlijke parlementaire 
aanwezigheid, die de mens uit de eeuwenlange duisternis wil rukken en hem 
van de hemel op aarde wil doen neerdalen. »» 

 
(2) Jean Marquès-Rivière heeft verschillende anti-maçonnieke boeken op zijn naam 
staan. Het geciteerde boek heet  “La trahison spirituelle de la franc-maçonnerie”  (Des 
Portiques # 1931, pp. 89-90), waarvan in 1941 een uitgebreidere versie is verschenen 
(citaat pp. 240, 246-47, 255, 264); tevens “Les grands secrets de la F.:M.:” (Baudi-
nières # 1935) alsook “Les rituels secret de la franc-maçonnerie” (Plon # 1941). 
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(3) Jacques Lafouge in de Paris Match van 15 februari 1996 ter gelegenheid van zijn 
benoeming tot Grootmeester van de “Grand Orient van Frankrijk”.  
 
(4) “Guide de la Franc-Maçonnerie d’aujourd’hui” van Jean-Luc Caradeau - Éd. Tra-
jectoire, Paris # 2007 (p. 8): « C’est là le plus étrange à comprendre, la Maçonnerie 
est divisée, morcelée, d’innombrables organisations revendiquent la qualité maçon-
nique, et pourtant elle est une et indivisible. » 
 
Een verborgen agenda 
(5) Ook de politiek heeft een verborgen agenda. Zo werd bij het wettelijk vrijgeven van 
anticonceptie er niet bij verteld dat dit de geesten moest rijp maken voor abortus, en 
toen de abortuswetgeving werd aangenomen werd er niet bij verteld dat dit de geesten 
moest rijp maken voor euthanasie, en toen de euthanasie werd aangenomen werd er 
niet bij verteld dat dit de geesten moest rijp maken voor eugenetische manipulatie, 
d.w.z. het in alle stadia van mensontwikkeling wegwerpen van misbaksels, zoals het 
vermoorden van zuigelingen die de lat van een zogenaamd menswaardig bestaan niet 
halen. Dat is een term die past bij mensen die wij zonder bekommernis in hun ellende 
laten, maar het is ongepast dat wij dat toepassen op een mens, zelfs in de eerste stadia 
van zijn bestaan, om hem het recht op leven te ontnemen. God beschikt, en daarom is 
het leven zelf de rechtvaardiging van het leven. Gezien het geschetste besluitvormings-
proces is heel moeilijk te achterhalen in hoeverre de betrokken politici op de hoogte 
waren van deze verborgen agenda. Wist Simone Veil daarvan? Wist minister Dries van 
Agt daarvan? Dat valt te betwijfelen.  
 
(6) Het thema van de sriptie is “De Westerse Cultuur vanaf de late Middeleeuwen 
tot nu toe”. Het boekje van Tom Zwitser “Heerlijke Platte Wereld” is een privé-uitgave 
onder auspiciën van Bitterlemmon # 2010 (pp. 172-73). 
 
 
 
 

- 
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.APPENDIX.  
 
 

De Delphitechniek naar Consensus toe 
 

Hoe het ons wegleidt van een vertegenwoordigende overheid 
naar het waandenkbeeld van burgerlijke inspraak. 

 
 

In groepsinteracties is de delphitechniek een onetische methode om consensus 
te bereiken over controversiële onderwerpen. Het vereist goed getrainde deskun-
digen, gekend als ‘faciliteerders’, die in het kader van een veranderingsproces 
aan ‘coaching’ doen. Doelbewust zorgt de faciliteerder voor een escalatie van de 
spanning tussen groepsleden, en onder het mom van polarisatie zet hij de ene 
groep aanhangers tegenover de andere, zodanig dat een voorgekookt standpunt 
‘redelijk’ lijkt terwijl afwijkende meningen in het belachelijke worden getrokken. 

 
Door Lynn Stuter (nov. 1998) 

Toen zij dit schreef was de auteur onderwijs researcher in Washington State in de VS. 
 
• Hoe de delphitechniek werkt 
 
De delphitechniek en het toewerken naar een consensus berusten op hetzelfde principe 
– de Hegeliaanse dialectiek van these, antithese en synthese. Synthese wordt dan de 
nieuwe these. Een voortdurende ontwikkeling wordt aangemoedigd naar de ‘eenheid 
van geest’ [consensus betekent geloofssolidariteit], de collectieve geest, de holistische 
samenleving, de holistische aarde, enz. In these en antithese worden opinies en ge-
zichtspunten over een bepaald onderwerp naar voren gebracht, waarmee men standpun-
en contraire standpunten wil creëren. In de uiteindelijke synthese worden tegengestel-
den verenigd om zo tot een nieuwe these te komen. Alle participanten dienen zich deze 
nieuwe these toe te eigenen en die ook te bevorderen. Hun denkwijze moet zich voegen 
naar de nieuwe these. Men gaat ervan uit dat de ‘eenheid van geest’ alleen middels een 
voortdurend evolutionair proces tot stand kan worden gebracht. 
 
In haar boek uit 1991, “Educating for the New World Order” (opvoeden voor de ‘nieu-
we wereldorde’) *), presenteert de schrijfster en onderwijzeres Beverly Eakman veel 
materiaal dat erop wijst dat degenen die aan de macht zitten de illusie willen handhaven 
dat “het volk aan de besluitvormingsprocessen meedoet, terwijl de gewone man in feite 
reeds lang is uitgerangeerd”. 
 
De faciliteerders die het veranderingsproces aansturen, moedigen iedereen in de groep 
aan hun ideeën en bezwaren te uiten over de programma’s, projecten of het beleid dat 
op tafel ligt. Ze luisteren aandachtig, vragen om een inbreng van de leden van de groep 
en vormen ‘werkgroepen’, waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om actiepun-
ten te formuleren en al doende met ieder lid van de groep kennis te maken. Ze zijn 
getraind om de ‘leiders’ en ‘grote monden’ te identificeren, maar ook de ‘zwakken’ of 
‘meelopers’, maar ook degenen die al pratend de neiging hebben van kamp te wisselen. 
 
Ineens wordt de vriendelijke faciliteerder een professionele opruier die de ‘advocaat 
van de duivel’ blijkt te zijn. Gebruikmakend van het ‘verdeel en heers’ principe is hij 
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bezig om de ene opinie tegen de andere af te zetten, waarbij de onbuigzamen ‘belache-
lijk’ worden gemaakt of uitgescholden als ‘ondeskundig, onlogisch en dogmatisch’. Hij 
probeert sommige deelnemers te irriteren om daarmee de spanningen verder op te 
voeren. De faciliteerder is heel bedreven in psychologische manipulatie. Een goede 
faciliteerder is in staat de reacties van ieder lid van de groep te voorspellen. Wie zich 
tegen de gewenste politiek of het programma verzet zal worden buitengesloten. 
 
De delphitechniek werkt! Het werkt heel effectief bij ouders, leraren, schoolkinderen 
en buurtgroepen. De ‘objecten’ realizeren zich niet, indien ooit, dat ze gemanipuleerd 
worden. Als ze vermoeden dat er iets niet klopt, weten ze niet hoe ze het proces kunnen 
stoppen. De faciliteerder probeert de groep te polarizeren. Ieder individu moet een keus 
maken, voor of tegen, om een geaccepteerd lid van de groep te kunnen worden en het 
proces. De kerngedachte wordt dan ter discussie gesteld waarbij individuele opinies 
worden aangemoedigd. Spoedig beginnen leden van de geviseerde groep het idee te 
omarmen alsof het hun eigen idee was, en die leden proberen vervolgens de hele groep 
van dat idee te overtuigen.  
 
 
• De delphitechniek in de politieke arena 
 
Het voortdurend gebruik van deze techniek, waarmee men de publieke inspraak in het 
politieke debat tracht te manipuleren, is reden tot grote zorg bij al die mensen die in de 
overheidsvorm geloven die de Stichters van onze natie (de U.S.A.) voor ogen hadden. 
Onderwijskundige ontwikkelingen en ook op ander gebied, geven een goede indruk van 
wat zich momenteel afspeelt. 
 
In een nog niet zo ver verleden huurde de stad Spokane in Washington State een con-
sultant in voor de lieve som van $47.000 om de uitvoering van bepaalde bestuurlijke 
zaken te bevorderen. Deze ontwikkeling ontlokte een heftige reactie van de lokale be-
volking. De opeenvolgende ontwikkelingen leken griezelig veel op de hervormingen 
aan het onderwijsfront. Een redactioneel artikel van de plaatselijke krant beschreef hoe 
ontzette burgers samenkwamen om te ‘bespreken’ hoe naar hun mening het stadsbe-
stuur zich diende aan te passen. Een samenvatting van de uitkomsten van deze ‘bespre-
kingen’ beïnvloedde de termijnplanning van het onderhavige gebied. 
 
Dat klinkt onschuldig. Maar wat hier in Spokane gebeurde, gebeurt in gemeenschappen 
en schooldistricten over het hele land. Laten we het proces eens nader bekijken dat in 
deze bijeenkomsten de toon slaat. 
 
Het begint met het inhuren van een faciliteerder. Terwijl zijn baan schijnbaar neutraal 
is en hij geen vooropgezette opinie huldigt, is juist het tegenovergestelde het geval. De 
faciliteerder heeft als opdracht om de bijeenkomst te leiden naar een van tevoren ge-
steld doel en reeks van conclusies.  
 
De faciliteerder begint de aanwezigen te bespelen ten gunste van een scenario van de 
goede en de kwade genius. Iedereen die met hem van mening verschilt, wordt als de 
kwade geportretteerd, terwijl de faciliteerder zelf de goede mens voorstelt. Om dit doel 
te bereiken zoekt de faciliteerder personen uit die afwijkend denken en zorgt ervoor dat 
ze dwaas lijken of ongeschikt en agressief, wat een duidelijke boodschap is aan de rest 
dat, indien ze niet eenzelfde behandeling wensen, ze zich koest moeten houden. Als de 
oppositie eenmaal geïdentificeerd is en de mond gesnoerd, blijkt de faciliteerder de 
goede jongen – een vriend – en de agenda en verdere evolutie van de bijeenkomst zijn 
op die manier uitgestippeld zonder dat de toehoorders maar ook enigszins beseffen van 
wat zich heeft afgespeeld. 
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Vervolgens worden de participanten in kleinere groepen van zeven of acht ingedeeld. 
Iedere groep heeft zijn eigen faciliteerder. De groep faciliteerders manipuleert de deel-
nemers om bepaalde onderwerpen te bespreken die reeds van tevoren zijn vastgesteld, 
waarbij dezelfde tactiek wordt gebruikt als die van de hoofdfaciliteerder. 
 
Deelnemers worden aangemoedigd hun ideeën en punten van kritiek op papier te zetten 
waarvan de resultaten, zoals toegezegd, worden uitgewerkt. Wie doet de uitwerking? 
Als je een deelnemer daarnaar vraagt hoor je meestal: “Zij die de bijeenkomst leiden 
hebben de resultaten uitgewerkt.” Oh-h! De volgende vraag is: “Hoe weet je dat wat 
op jouw papier staat in de uiteindelijke uitkomst is verwerkt?” Het typische antwoord 
is dan: “Wel, dat heb ik mij ook afgevraagd, want wat ik heb opgeschreven komt niet in 
het resultaat tot uiting. Ik veronderstel dat mijn mening niet representatief was.” 
 
Dat is de kern van de zaak. Indien vijftig mensen hun ideeën apart opschrijven, die later 
in het uiteindelijke resultaat worden verwerkt, weet niemand wat anderen denken. Dat 
het uiteindelijke resultaat van zo’n bijeenkomst een afspiegeling is van de individuele 
bijdragen is uiterst twijfelachtig. Hetzelfde speelt mee als de faciliteerder de monde-
linge commentaren vanuit de groep op papier zet. Maar de deelnemers van dit soort 
bijeenkomsten vragen zich meestal niet af of de gevolgde procedure juist is. 
 
Waarom worden zulke bijeenkomsten georganiseerd als de resultaten als bij voorbaat 
vaststaan? Het antwoord is omdat het noodzakelijk is voor de ‘school-naar-werk’ agen-
da of de natuurbehoud agenda of om het even welke agenda, dat de gewone mensen 
zich met de van te voren bepaalde uitslag identificeren. Indien mensen geloven dat het 
idee van hen afkomstig is zullen ze het steunen. Indien ze geloven dat een idee wordt 
opgedrongen, zullen ze zich daartegen verzetten. 
 
De delphitechniek wordt zeer effectief ingezet om ons overheidssysteem te wijzigen 
van een representatieve vorm, waarin gekozen individuen het volk vertegenwoordigen, 
naar een ‘participerende democratie’, waarin de brede burgerij wordt gestuurd naar het 
zich toeëigenen van van tevoren gestelde uitkomsten. De betrokkenen geloven dat hun 
inbreng in het uiteindelijke resultaat belangrijk is, terwijl in werkelijkheid de uitslag al 
bepaald was door mensen – die de deelnemers niet eens kennen! 
 
 
• Hoe de delphitechniek te ontkrachten 
 
Drie stappen kunnen de delphitechniek ontkrachten, terwijl faciliteerders zich inzetten 
om de bijeenkomst in een bepaalde richting te sturen:  

• Wees altijd charmant, beleefd en plezierig. Glimlach. Spreek met gedempte stem om 
niet strijdvaardig en agressief over te komen. 
 
• Wees altijd gespitst op het onderwerp en laat je niet afleiden. Indien nodig maak 
aantekeningen van je gedachten of vragen. Indien een faciliteerder met een vraag ge-
confronteerd wordt die hij niet wil beantwoorden, gaat hij dikwijls over andere dingen 
praten en tracht de vragensteller in het defensief te drukken. Trap niet in die val. Breng 
de faciliteerder met zachte hand terug bij de oorspronkelijke vraag. Indien hij de vraag 
opnieuw formuleert zodat het een beschuldiging lijkt [een populaire tactiek], zeg dan 
simpelweg: “Dat is niet wat ik vroeg. Wat ik vroeg was…” en herhaal de vraag. 
 
• Geef niet op. Indien hij er niet in slaagt je in het defensief te drukken, neemt een faci-
liteerder vaak zijn toevlucht tot lange monologen die minutenlang aanhouden. Onder-
wijl vergeet de groep meestal de oorspronkelijke vraag, wat ook de bedoeling is. Laat 
de faciliteerder rustig uitpraten. En zeg dan met beleefde vasthoudendheid: “Maar u 
heeft mijn vraag niet beantwoord. Mijn vraag was…” En herhaal je vraag. 
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Enkele andere adviezen: 

Toon onder geen enkele omstandigheid boosheid. Woede die zich tegen de faciliteerder 
keert, maakt hem tot slachtoffer. Dat werkt averechts. Het doel van de faciliteerder is 
om de meerderheid eenzelfde gedachte te laten denken volgens het stramien dat hij in 
gedachten heeft. Hij zal eenieder die een gevaar voor zijn programma vormt aan kant 
zetten. Wie rotsvaste overtuigingen heeft en niet bang is daarvoor uit te komen, vormt 
een bedreiging. Indien een deelnemer een slachtofferrol krijgt, verliest de faciliteerder 
zijn gezicht en raakt hij zijn geloofwaardigheid en respect kwijt. Dat verklaart waarom 
een groep in partijen van zeven of acht wordt opgebroken en waarom bezwaren op 
papier moeten worden gezet in plaats van hardop gezegd om openlijk besproken en be-
commentarieerd te worden. Dit hele proces heet ‘groepsmanipulatie’. 
 
Laat voor een bijeenkomst twee of drie mensen komen, die de delphitechniek kennen, 
en verspreid ze in de groep zodat ze kunnen opstaan als de faciliteerder een vraag 
ontwijkt en laat eentje beleefd zeggen: “Maar u heeft de vraag van deze mijnheer/ 
mevrouw niet beantwoord.” Zelfs als de faciliteerder sommige groepsleden ervan ver-
denkt dat ze samenwerken, zal hij zich niet van de groep willen isoleren door beschul-
digingen te uiten. Het gebeurt soms dat slechts één confrontatie van dit soort nodig is 
om de mensen wakker te schudden. 
 
Stel een actieplan vast voordat een bijeenkomst van start gaat. Ieder persoon die in 
jouw team zit moet zijn taak kennen. Analyseer later wat goed ging en fout en waarom, 
en hoe men zich de volgende keer dient op te stellen. 
 
Een populaire tactiek onder faciliteerders is om bij waargenomen tegenkanting een 
pauze in te lassen. Tijdens die pauze observeert de faciliteerder samen met zijn hulpjes 
– die tot taak hebben alles aandachtig te volgen – de groepsinteractie om te kijken wie 
bij elkaar komt en waar, vooral degenen die kritiek hebben geuit. Indien de dwarslig-
gers op een bepaalde plaats samenkomen, zal een hulpje daar naartoe gaan en aan de 
groepsconversatie deelnemen om het besprokene later aan de faciliteerder door te 
geven. Als de bijeenkomst weer van start gaat zal de faciliteerder de dwarsliggers links 
laten liggen. Je moet daarom niet bij elkaar komen. Ga in plaats daarvan naar de plaats 
waar faciliteerders en zijn hulpjes zijn. Mijd je medestanders. 
 
Deze strategie werkt ook bij een gesprek onder vier ogen waarbij de tegenspeler bedre-
ven is in de delphitechniek. 
 

 
 

*)  “Educating for the New World Order” (opvoeden voor de ‘nieuwe wereldorde’) han-
delt over het ware doel of de agenda van het door de overheid gecontroleerde onder-
wijs. Ik bedoel scholing als een vorm van opvoeding in plaats van onderwijs. Het veron-
derstelde uitgangspunt van het publieke onderwijs is het bijbrengen van de drie essen-
tialia: lezen, schrijven en rekenkunde. En dat schijnen de ouders ook te geloven. Maar 
sinds de zeventiger jaren is het accent van het Amerikaanse schoolsysteem verschoven 
naar gedragsbeïnvloeding en de wijziging van opvattingen in plaats van het bijbrengen 
van academische vaardigheden. Deze wijziging tendeert naar een groeps- of collectivis-
tische opstelling in plaats van het bijbrengen van een persoonlijke initiatief. De kernge-
dachte achter deze gedragsbeïnvloeding is om te komen tot een groepsconcensus. Het 
individu moet alles aanvaarden wat binnen de groep leeft. Groepsconsensus is het doel, 
ongeacht of de leerlingen zich bepaalde feiten en vaardigheden eigen maken. Als de 
groep gelooft dat 2 + 2 = 5 dan is dat correct! 


