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Schaft ook Nederland zich af?  
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Inhoud 

 

Voorwoord Theodor Holman “Het Putje van de beschaving” 

 

Inleiding Er was eens een kikker... 

 

Deel een: Onze empathie, compassie, 

sociale cohesie, psychologie, islam, 

immigratie, verzorgingsstaat 

 

I  Empathiewaan en andere mentale aandoeningen 

 

Paul Bloom: “Empathie is een slechte morele gids. Het leidt tot 

verkeerde beslissingen en ontwrichting. Ga voor rationele 

compassie” 

 

Esther van Fenema: “Overmatige empathie maakt ons 

gemakkelijk manipuleerbaar en ratio loopt stuk op onze 

complexe systemen. We moeten terug naar de menselijke maat 

en een zorgzame samenleving”  

 

Victor Lamme: “Wij denken te weten waarom we dingen doen, 

maar we geven daar pas achteraf pas een motief aan mee. We 

zitten er vaak naast” 
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Bassam Tibi: “Empathie en compassie, zoals er invulling aan 

gegeven wordt in het Westen, kent de islam niet”  

 

Piet Emmer: “We moeten uit het zwart-wit denken geraken, 

zonder emotie en met weging van de feiten”  

 

Jan van de Beek: “Economische tegenstellingen langs etnische 

en religieuze breuklijnen moeten we vermijden, die gaan ten 

koste van sociale cohesie” 

 

Thilo Sarrazin: “Deutschland schafft sich Ab” 

 

Deel twee: Onze mindset, identiteit, 

kernwaarden, zingeving, moreel 

leiderschap en gemeenschapszin 

 

II  Empathiewaan, christelijke moraal, schuldgevoelens, 

media, globalisering, culturele hegemonie en EU: zeven 

krachten belagen onze ‘mindset’ 

Sociale verwarring door zeven krachten die op ons brein 

inwerken 

III Nederlanders, wie zijn we eigenlijk? 
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Onze identiteit, land van kooplieden, dominees, consensus, 

polderen, compromissensluiters, wegkijkers, ontkenners, 

opportunisten en hypocrieten 

IV Kernwaarden  

Onze uitgangspunten in de uitverkoop 

 

V Zingeving, moreel leiderschap, gemeenschapszin  

Suggesties voor welbevinden 

 

Deel drie: demografische ontwikkelingen, 

vruchtbaarheidscijfers, 

bevolkingsaantallen, islamisering, 

Leitkultur, immigratie 

 

VI  Demografie, vruchtbaarheid, bevolkingsgroei 

Demografie Nederland, Azië, Afrika, VS, EU 

vruchtbaarheidscijfers, bevolkingsomvang, dominante cultuur 

 

VII Nederland immigratieland of emigratieland 

Immigratie en emigratiecijfers 

 

VIII Overbevolking 

Bevolkingsgroei, immigratie, vergrijzing, afhankelijkheidsratio 

werkenden-gepensioneerden, pensioen, zorgkosten, IT 
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IX Islamisering van Europa 

 

X Massa-immigratie, de gevolgen 

Immigratie balans: immigratie is tegengesteld aan ons eigen 

belang 

 

Deel vier: drie scenario’s, schaft Europa 

zich af? Schaft ook Nederland zich af?  

 

XI the Good, the Bad & the Ugly  

Drie scenario’s voor een goede, een slechte en een monsterlijke 

samenleving 

 

XII  Schaft ook Europa zich af? 

De vreemde dood van Europa; Het verhaal van Stefan Zweig is 

het verhaal van Europa; Risico’s delen is risico’s verhogen in 

eurozone; De keuze tussen Brexit en chaos; Gele Trikots 

getriggerd door het financiële systeem; Gaat de Westerse 

cultuur ten onder?  

XIII Schaft ook Nederland zich af?  

Ons land in de waagschaal 
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Nawoord Paul Cliteur “Eén van de grote problemen van onze 
tijd, een probleem dat filosofen, politici, intellectuelen en 
geëngageerde schrijvers zou moeten bezighouden, is de haat 
jegens de westerse cultuur: de occidentofobie” 

 

Appendix 

‘Misverstanden’, repliek op de kritiek op WRR rapport, Mark 

Bovens en Godfried Engbersen 

 

Curricula Vitae 

 

Verantwoording en dankwoord  

 

Noten 

 

Literatuur  
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In dit confonterende boek vertelt Frits Bosch over onze 

prachtige maatschappij, maar die toch minder schitterend is als 

het lijkt. Dat heeft alles met ons gevoelsleven te maken. We 

ontberen zingeving, moreel leiderschap en gemeenschapszin. 

We gooien empathie en compassie dooreen en we worden 

gekweld door een schuldcomplex, christelijke moraal, media en 

globalisering. “Deutschland schafft sich ab”, meent ex-

Bundesbankdirecteur dr. Thilo Sarrazin. Schaft ook Nederland 

zich af?  

Europese bevolkingsaantallen kelderen, Afrika en India 

steigeren. Nederlandse en Duitse autochtonen krimpen, 

vergrijzen, marginaliseren. Beide landen islamiseren.“Komt het 

einde van de witte mens nabij?” Feiten doen er amper toe. Ze 

worden ontkend, maar vragen blijven. Wat zijn onze 

kernwaarden? Blijft onze rechtsstaat en democratie overeind? 

Gaat het goed met de integratie? Moeten we meer immigranten 

toelaten om de bevolking op peil te houden? Waardoor ontstaat 

populisme? Gaat onze verzorgingsstaat en cultuur door 

immigratie ten onder?  

Frits Bosch, macro-econoom en 

socioloog, houdt ons een spiegel 

voor en geeft zijn visie om 

afschaffen te vermijden. Hij was 

jarenlang bedrijfsadviseur en 

auteur van artikelen, gidsen en 

boeken over economie. Nu scant 

hij onze psychologie. 

  

 


