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R e d a c t i e

Het feit dat tijdens de voorstelling van het boek “ Kakistocratie”, die de uitge-

ver Doorbraak en Johan Sanctorum  op  1 december 2022  in het Cultureel 

Centrum De Kam te Wezembeek-Oppem hebben gehouden, daar ook Vlaams 

Belang politica Barbara Pas aanwezig was, zegt wel “iets” over de politieke 

strekking van Oostendenaar en auteur Johan Sanctorum die op Wikipedia                                           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Sanctorum  als “ultrarechts nationalistisch opiniema-

ker” wordt omschreven. We hebben ondertussen het pittige boek gelezen, 

maar aangezien we van de uitgever of auteur geen toelating hebben ontvan-

gen -ook niet gevraagd- kunnen we geen passsages citeren. Lees hier de reac-

ties op Doorbraak:  https://boeken.cafe/boek/kakistocratie-johan-sanctorum/?nocache34

Schabouwelijk 

slecht bestuur

Sanctorum begint de inleiding 
met het verloop van Kakis-
tocratie, een naam die nooit 
door de burgerlijke stand zou 
aanvaard worden, te verge-
lijken met een spijsvertering, 
het boek is het eindpunt van 
een verteringsproces dat een 

serie van vijf omvat. Het be-
gon met een orale analyse 
van mei 1968 -lees “Het spook 
van 68”, red- zegt Sanctorum, 
waarna wij de Vlaamse media 
dienden te slikken -de slok-
darm-, het vervolgt met po-
litiek incorrect maagzuur -de 
maag- met “Reinaert, Humor 
en Satire” ging het doorheen 
het darmenstelsel dan verder 
bergaf en eindelijk is het daar 
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” Kakistografi e ”, met aan het 
einde de conclusie die “Exit” 
heet -pagina 127 van het boek, 
red-, en tijd voor de grote 
boodschap -verwijzend naar 
de “droge” intro boodschap van 
stund- up comedian Kris Van 
Spitael, red -.

Bestaand.

Kakistografi e is een bestaand 
woord zegt Johan Sanctorum 
zelf. Volgens commentaar over 
het boek op de website van 
Doorbraak is dat volgens Lu-

cas Vander Taelen https://boe-
ken.cafe/boek/kakistocratie-jo-
han-sanc to rum/?nocache34
inderdaad zo. Een positieve 
benoeming doelend op het 
werk van de machthebbers, is 
het bepaald niet, integendeel, 
het verwijst naar bestuur van 
de minst bekwamen.  Dat in 
de verf zetten is van Johan 
Sanctorum juist de bedoeling 
en wellicht ook een denkpiste 
van vele “Rechtse” Vlamingen 
die maar al te graag rechtse 
partijen aan de macht willen 
zien komen. Mogelijk wordt 
de “Forza Flandra”, de natte 
droom van Dewinter, Dedec-
ker en De Wever, na 2024 nog 
werkelijkheid, dat is wellicht 
de reden van Jean-Marie De-
decker om -te pogen, red- zijn 
LDD onder het stof uit te ha-
len om zodoende misschien  
nog een hulpje te kunnen zijn 
voor zijn veel groter gewor-
den politieke geestesgenoten 
van  het Vlaams Belang en de 
NV-A, alle middelen zijn goed 
genoeg om aan de macht te 
komen en te blijven. 

Rechts.

Dat in duidelijk moeilijke tijden 
waarvoor geen beterschap in 
zicht is, de miljardentransfers 
naar Wallonië voor vele Vla-
mingen terecht een doorn in 
het oog zijn, levert het Vlaams 

Johan Sanctorum op 1 december 2022 tijdens de voorstelling van zijn 

boek Kakistocratie in CC De Kam in Wezembeek-Oppem. 

Introductie door Dirk Laeremans 

-Perruptio / Doorbraak- uitgever 

van het boek.
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Belang stemmen op. Het komt 
deze redactie echter over dat 
er voor de tijden die er aan 
komen geen nood hebben 
aan rechtse maar eerder aan 
linkse partijen, dat is wel een 
keuze tussen de pest en de 
cholera. Politieke partijen als 
een Vlaams Belang spende-
ren tientallen miljoenen aan 
propaganda,  vooral op Face-
book, niet aan de macht moe-
ten brengen. Deze redactie 
heeft meerdere bewijzen dat 
het Vlaams Belang zeker geen 
sociale of democratische par-
tij is en de persvrijheid fnuikt. 
Sinds Jonas Nayaert  https://
be.linkedin.com/in/jonas-nae-
yaert-758099110  persverant-
woordelijke van het Vlaams 
Belang  is geworden, werd 
Morsum Magnifi cat van hun 
perslijsten gewipt. 

Alimentation 

doctrinaire.

Johan Sanctorum legt uit dat 
Kakistocratie een bestaand 
woord is -zie link naar com-
mentaren bij Doorbraak op 
p1-,  en betekent feitelijk 

een bestuur van de minst be-
kwamen. Het Griekse woord 
“Kakistos” betekent volgens 
Sanctorum “het slechtste” 
maar op Wikipedia staat het 
niet zó.  Sanctorum geeft het 
echter een ereplaatsje omdat 
we leven onder het regime 
van de dwazen en de schul-
den en verwijst daarvoor naar 
Plato  https://nl.wikipedia.org/
wiki/Plato waarvan het ver-
band ons niet geheel duide-
lijk is. Om de bedoeling van 
zijn boek op de machthebbers 
helemaal duidelijk te maken, 
verwijst Johan Sanctorum 
naar een werk van Ensor -zo-
als Sanctorum Oostendenaar, 
red- Alimentation doctrinaire, 
uit 1889- https://nl.wikipedia.
org/wiki/Bestand:Ensor,_Al i-
mentation_doctrinaire,_1889.
jpg-  De prent die België in 

1889 voorstelt geeft aan hoe 
de machthebbers hun behoef-
ten op “het volk” loslieten, ze-
ker de link bekijken. 

Geamendeerd 

en bescheten.

Als Johan Sanctorum nog niet 
in de sporen van James En-
sor loopt -zijn boek daardoor 
geïnspireerd is ?- dan zal dat 
nog komen, Sanctorum ziet 
de presentatie van zijn boek 
als een soort achtervolgings-
spel waarin een aantal perso-
nen worden gearresteerd en 
achter de tralies vliegen, re-
bellen, dwarsliggers en afval-
ligen. Aansluitend zegt Johan 
Sanctorum in deze introductie 
dat het tweede deel van de ti-
tel van zijn boek “Pleidooi voor 
meer antipolitiek” verwijst 
voor welke kant hij kiest en 
dat is de ontgoochelde burger 

want, zegt Sanctorum, “het 
volk  dat zich geamendeerd 
en bescheten voelt”. Vermits 
de rechtse partijen Vlaams 
Belang en NV-A, in de peilin-
gen hoog scoren kiest Johan 
Sanctorum dus voor rechts. 
Of er met een rechts bestuur 
er voor het gewone volk ooit 
écht verbetering komt, valt 
zeer te betwijfelen. Dat door 
de vele corruptieschandalen, 
links ook niet koosjer is, we-

ten we, maar rechts heeft ei-
genlijk nog nooit kunnen be-
wijzen wat ze waard zijn, het 
zou het volk dat in 2024 voor 
rechts zal kiezen nog wel eens 
zuur zou kunnen opbreken. 
Johan Sanctorum stelt in zijn 
boek -p.130- ook vragen over 
Jean-Marie Dedecker -LDD-, 
Filip Dewinter -Vlaams Be-
lang- en Jos D’Haese -PVDA- 
die nooit minister mogen wor-
den! Sanctorum mag ook wel 

eens de politiek gevaarlijke 
snotneuzen Filip Brusselmans,  
Bart Claes, Dries Vanlangenho-
ve -Vlaams Belang- bekijken, 
als Sanctorum Filip Dewinter 
als een oude wolf aanziet, dan 
zijn Van Langenhove, Brussel-
mans en Claes jonge asocia-
le en veel gevaarlijkere jonge 
wolven! Het is wel zo dat het 
Vlaams Belang zich qua kennis 
en intelligentie van hun ver-
kiesbaren, de laatste tien jaar 
veel heeft opgewerkt, alhoewel 
bij de laatste verkiezingen Els 
Sterckx als gediplomeerd hon-
denkapster in Herentals ge-
meenteraadslid werd -tot daar-
toe-, maar ook  in het Vlaams 
Parlement terecht kwam ....   

De journalisten.

Johan Sanctorum fulmineert in 
zijn speech en boek ook sys-
tematisch richting media en 
journalisten van de klassieke 
pers -p.118 Omerta bis, red-.
Ook hier moeten we na 24 
jaar dicht bij die journalisten 
te staan, Sanctorum gelijk ge-
ven! Dat het volk “verzuurd” 

is, is niet meer dan normaal. 
Terecht komt ook Ivan De 
Vadder, -p.120- lees “God De 
Vadder”, red. ter sprake, lees 
het zelf allemaal in dit inte-
ressante boek dat wil weten 
hoe het beleid, vaak terecht, 
op de korrel wordt genomen.

Kris Van Spitael.

Als opwarmer voor het voor 
de voorstelling van het boek  
aanwezige publiek, werd 
Stand-Up comedian Kris 
Van Spitael door de uitgever 
Doorbraak aangekondigd als 
“Woordkunstenaar/Droogko-
miek”. In de praktijk wordt 
de kunst met woorden wel 
heel doortastend met vaak 
een rechts tintje gebracht, 

één voorbeeld van droge -?- 
humor,  enkele van zijn zin-
sneden:  
“Mohammedanen vinden al-
cohol haram -verboden-, ze 
maken daarop slechts één 
uitzondering: de Molotov 
cocktail ”  
Over de Covid pandemie en 
daaropvolgend de massale 
vaccinatie: “In Nederland, in 
Spanje, in Frankrijk, in Vlaan-
deren was er de angst dat 
als men zich niet lieten vac-
cineren, men niet meer zou 
kunnen werken; in Wallonië 
was het net omgekeerd, daar 
waren ze bang dat als ze zich 
lieten vaccineren dat ze zou-
den moeten gaan werken” ...
Uit zijn aantekeningen over 
zijn fl auwiteitenkwis: “Welke 
hond is het meest geschikt 
om mee te gaan vissen? Een 
Dobberman ”. “Welke mosse-
len moet u kopen om ze klaar 
te maken op Marokkaanse 
wijze? Hangcultuur”. “Wat is 
een Mohammedaan onder 
een pletwals? Een Moeslim”. 
“Welke functie kan Bo Van 
Spilbeeck niet meer uitoefe-
nen? Weerman”

Erik Verbeeck

Eén van de poses van Johan Sanctorum tijdens de presentatie 

 “...Het komt deze 
redactie 

echter over dat 
we voor de 

tijden die er aan 
komen geen 
nood hebben 
aan rechtse, 

maar eerder aan
linkse
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“...dan zijn Van 
Langenhove, 
Brusselmans, 
Claes jonge 

asociale en veel 
gevaarlijkere 

jonge wolven!... 

Ik voel mij niet aangesproken 

wanneer Johan Sanctorum journalis-

ten in hun hemd zet, ik behoor niet 

tot de meute journalisten wiens pen 

door de politiek wordt vastgehouden    

Kris Van Spitael alles behalve droge  

stof van de stand-up comedian


