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Inleiding 

De bekende rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot (1583-1645) -u 

weet wel- is de man die ontsnapte op 22 maart 1621 uit het 

zwaarbewaakte slot Loevenstein via een boekenkist.   

Wikipedia zegt het volgende over hem: 

Zijn beroemdste werk is De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog 

en vrede) uit 1625. Het vormt de basis voor het moderne volkenrecht. Hij 

is ook bekend vanwege zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de zee (en 

de vrijhandel) het Mare Liberum (1609), eerst in 1864 teruggevonden en 

gepubliceerd. Hedendaagse rechtsgeschiedkundigen beschouwen hem 

als een van de grootste juristen ooit. Grotius heeft een immense invloed 

op het internationaal publiekrecht uitgeoefend, zijn ideeën met 

betrekking tot de zeevaart bijvoorbeeld 

domineren het grootste deel van het 

hedendaags zeerecht. Grotius kan 

ingedeeld worden in de school van de 

humanisten.[bron?] Algemeen wordt 

aanvaard dat Grotius het Vernunftrecht 

bepleitte, maar dit is een misvatting, daar 

zijn recht nog niet autonoom is en het niet 

los staat van God. Hij was de eerste die 

de stap naar een autonoom natuurrecht 

zette, het ius naturale is volgens Grotius 

zelfs geldig indien God niet bestond. Hij 

mag dus worden beschouwd als een voorloper van de grote 

natuurrechtdenkers. 

 

Het Natuurrecht 

Hugo de Groot schreef zijn beroemste boekwerk “De Jure Belli Ac 

Pacis”, voortbordurend op het onderscheid  hetgeen de Grieken reeds in 

de 5e eeuw voor Christus maakten tussen het zogenaamde ‘natuurrecht’ 

(physis)  en het door mensen gemaakte recht (nomos).  Vandaag de dag 

leeft de mensheid meer bij de gedachte dat de natuur ons geen enkel recht 

verschaft, maar dat alle rechten door mensen zijn opgesteld en ingevoerd.  
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Er zijn wel natuurwetten, maar die verschaffen de mens nog geen rechten, 

veeleer plichten.  Het natuurrecht beoogt om de vrije ruimte van mensen 

zo groot mogelijk te 

houden.  Overheden 

echter die om een of 

andere reden een oorlog 

willen beginnen tegen 

een andere mogendheid, 

verzinnen daartoe een 

rechtsgrond. Dit werd 

eens en te meer duidelijk toen Amerika Irak binnenviel, waarvoor het als 

rechtsgrond aanvoerde dat Saddam Hoessein over 

massavernietigingswapens zou beschikken. Deze wapens zijn nooit 

gevonden en achteraf blijkt dat ze er ook nooit zijn geweest.  

Vrede op aarde, in de zin van geen oorlogsgeweld meer, en geen 

geweldpleging van overheden zogenaamd ter handhaving van de door 

henzelf instelde rechtsorde, dient geen strijdende vrede te zijn. 

Overheden zullen bereid moeten zijn hun eigen belangen achter te stellen 

aan de volksbelangen. Geen enkel volk op aarde dat zijn eigen 

vrijheidsidealen en zelfstandigheid liefheeft, kan dulden dat anderen 

heerschappij over hen voeren en daarbij zelfs geweld durven toepassen.  

Wantrouwen van elkaar dient omgezet te worden in wederzijds 

vertrouwen. De mensheid is momenteel onderweg om een internationale 

gemeenschap te worden, met een Nieuwe Wereld Orde, geleidt door 

illuminati of te wel verlichte personen. De opzet ervan lijkt goed, maar 

de uitvoering ervan zal leiden tot dwang, slavernij, controle, wat weer zal 

leiden tot nog grotere conflikten. Vandaar dat 7 miljard mensen op aarde 

in hun ogen net iets teveel van het goede is om onder controle te brengen. 

Volgens hetgeen op de Georgian Guidstones geschreven staat in 10 talen 

willen zij de mensheid decimeren en terugbrengen tot 500 miljoen.  

  

Natuurrecht past het beste in een democratie, aangezien het natuurrecht 

de basis voor de rechtsstaat vormt.  Wij nemen hierna enige gedeelten 
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over uit een script van professor dr. F. van Dun, hoogleraar Natuurrecht 

te Maasstricht en Gent. 

 

Korte inleiding tot het natuurrecht 

Het natuurrecht is bindend omdat de mensen dat uit eigen vrije wil 

accepteren. Het is derhalve niet verwonderlijk dat het natuurrecht typisch 

het rechtssysteem is dat bij de democratie hoort en de basis voor de 

rechtsstaat vormt! 

In een democratie is de regering niet de heerser over de burgers, maar 

hun dienaar: de burgers zijn dus géén onderdanen! Hieruit volgt dat 

de regering op zich geen rechten heeft, behalve de rechten die haar door 

de burgers voor een specifiek doel zijn opgedragen. De bron van het 

overheidsgezag in een democratie is derhalve de goedkeuring van de 

burgers. 

De overheid in een democratie is een coördinerend lichaam dat zich zeer 

terughoudend opstelt, de inrichting van de 

maatschappij  grotendeels aan de burgers zelf 

overlaat, en alleen in extreme situaties handelend 

optreedt: uiteindelijk is het individu vrij, en dus ook 

verantwoordelijk voor zijn handelen. De belangrijkste 

taak van de overheid in een democratie is het 

beschermen van de natuurlijke rechten van de burger. 

Ze mag die op geen enkele manier beperken of begrenzen! Dit vormt een 

schril contrast met de dictatuur, waar de regering de heerser over de 

burgers is, en de burgers haar dienaren zijn: die burgers zijn dus 

onderdanen, die géén andere rechten mogen bezitten en uitoefenen dan 

die welke hen door de regering toegekend zijn. De bron van het 

overheidsgezag in een dictatuur is de wil en de (zwaard)macht van de 

regerende elite. De overheid in een dictatuur is een dwingend lichaam dat 

zich voortdurend in de privésfeer van de burgers mengt en de 

maatschappij zonder invloed van de burgers vorm geeft. Uiteindelijk is 

het individu niet vrij, en dus ook niet verantwoordelijk voor zijn 

handelen: die verantwoordelijkheid is door de leiders (een politieke of 

geestelijke elite) overgenomen. De belangrijkste taak van een regering in  
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een dictatuur is het reguleren van de maatschappij naar haar eigen 

inzichten en het controleren van de burgers (Big Brother). 

In een dictatuur wordt de wet door de heersende elite aangewend om haar 

eigen wil aan de burgers op te leggen: vandaar dat een dictatuur alléén op 

een wetsstaat kan rusten. Die wil is echter niet gericht op het doen van 

recht en rechtvaardigheid, maar op het verkrijgen, vermeerderen en/of 

beschermen van macht en geld. Omdat de wet slechts op de wil gebaseerd 

is (politieke wilsuiting), waardoor men zich van een hogere norm niets 

hoeft aan te trekken, is ze het middel bij uitstek ter onderdrukking van 

het volk in het algemeen, en van het individu in het bijzonder. De 

oppressieve macht van het positief recht blijkt wel hieruit dat het met één 

streek van de pen een hele groep (of zonodig alle) burgers kan 

denormalizeren of zelfs criminalizeren! Onder het natuurrecht is dat 

onmogelijk (onder meer omdat dit recht zich voornamelijk op het 

individu richt). 

 

Het maken van wetten is voor de 

heersende elite een soort van genot, maar, 

zegt Plato, als genot de maatstaf voor het 

menselijk handelen is, dan is dat handelen 

onbepaald: het heeft geen richting en 

resulteert in chaos. Normen die door de 

mens gemaakt zijn en alleen door hun 

verlangens bepaald worden kunnen elke 

vorm aannemen. Die subjectieve normen 

voegen zich niet naar de natuurlijke orde 

(de natuurrechtelijke normen) en zijn 

daarom per definitie een bron van chaos 

(en onrechtvaardigheid). De 

ongecontroleerde obsessie van zekere 

groeperingen voor, en drang tot, regulering van de maatschappij, 

hetgeen alleen middels onderdrukkende wetgeving mogelijk is, heeft 

uiteindelijk geleid tot het ontstaan van nationale dictaturen, 

totalitaire politiestaten op regionaal niveau (als de EUSSR in 
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Brussel) en bemoeizuchtige organisaties op internationaal niveau (als 

de VN in New York), die om begrijpelijke redenen zowel de 

democratie als het natuurrecht met alle kracht afwijzen. 

Het moet nu duidelijk zijn wie de invoering van het natuurrecht afwijst 

en met alle macht tegenhouden wil: degenen die zich in een machtspositie 

bevinden, en voor wie het natuurrecht een regelrechte bedreiging vormt 

(de gevestigde orde, maar vooral de politiek, de magistratuur en de 

advocatuur). Die afwijzing van het 

natuurrecht wordt door hen met een 

veelvoud van onzinnige argumenten 

begrond, maar de werkelijke reden is dat 

het natuurrecht hen zonder genade van 

alle niet-legitieme macht (en dus ook van 

alle onrechtmatig verkregen inkomsten 

en vermogens) beroven zou. Eerder is 

gesteld dat het natuurrechtelijk systeem 

tot de democratie (rechtsstaat) behoort, en het positiefrechtelijk systeem 

tot de dictatuur (wetsstaat). De combinatie dictatuur-natuurrecht is niet 

mogelijk, en de combinatie democratie-positief recht is de farce waar we 

nu het slachtoffer van zijn.  Momenteel is er geen enkele staat die zijn 

juridisch systeem op het natuurrecht baseert, maar is elk systeem van 

zuiver positiefrechtelijke aard. Hieruit volgt dat geen enkele staat 

democratisch is, ondanks de holle beweringen van de politici, 

dwangmatige leugenaars, die, naar het lijkt, niets anders te doen hebben 

dan de mensen misleiden. Alle staten die zich zo graag democratisch 

noemen (vooral de westerse) zijn in werkelijkheid particratieën 

4. De burgers van zulke staten worden voortdurend en opzettelijk 

belogen, bedrogen en in hun rechten en vrijheden beperkt door 

incompetente politici die slechts uit zijn op eigenbelang: bevrediging van 

hun machtswellust en zelfverrijking. 

De keuze tussen het natuurrecht en het positief recht is in feite echter de 

keuze tussen vrijheid, recht en rechtvaardigheid of onderdrukking, wet 

en onrechtvaardigheid, want indien de natuurrechtelijke staatsopvatting 

niet wordt aanvaard, dan kan de staat alleen nog maar een dwangorde 
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zijn! Die keuze kan en mag derhalve alleen de burger zelf maken, anderen 

mogen zich daar niet in mengen. 

 

Natuurlijk recht op verzet 

Omdat wetten en beslissingen onder het positief recht voortdurend tegen 

het rechtvaardigheidsgevoel indruisen is het overtreden ervan niet 

abnormaal. Daarom rest de politiek niets anders dan de binding aan zulke 

wetten middels straffen (boetes, detentie) af te dwingen. De 

positiefrechtelijk wet bezit echter geen geldigheid omdat zij zonder in- 

of toestemming van de burger tot stand gekomen is, en bovendien vaak 

strijdig is met de hogere norm. Daarom rust op geen enkele burger de 

plicht om de positiefrechtelijke wet te “gehoorzamen”, tenzij ze door 

toeval inhoudelijk rechtmatig is, en de erop gebaseerde beslissingen 

rechtvaardig zijn. Maar in dat geval gehoorzaamt men natuurlijk nog 

steeds niet de wet, maar handelt men in overeenstemming met de 

natuurrechtelijke, de hogere norm! 

Particratie: vorm van dictatuur waarbij de macht bij een aantal politieke 

partijen ligt. 

 

Korte inleiding tot het natuurrecht 

Hoewel het positief recht ervan uitgaat dat hetgeen legaal is, feitelijk ook 

moreel juist is, kan een wet onder het natuurrecht niet tegelijk juridisch 

geldig en moreel verkeerd zijn! Het natuurrecht erkent dus de 

mogelijkheid dat rechtsnormen moreel zo verwerpelijk zijn, dat ze niet 

gehoorzaamd horen te worden. Reeds in de Antieke Wereld werd 

betoogd dat door de mens gemaakte wetten die met de hogere norm 

strijdig zijn, geen geldigheid kunnen bezitten omdat ze dan 

onrechtvaardig zijn. Later zou Augustinus opmerken dat “een wet die niet 

rechtvaardig is, eigenlijk geen wet is”. Rond 1140 schreef Gratianus: 

Het natuurrecht gaat door haar waardigheid boven de gewoonte en de 

wet. Want al wat door de gewoonte is aanvaard of in geschreven wetten 

is neergelegd moet, indien dat strijdig is met het natuurrecht, als nietig en 

krachteloos worden beschouwd. 

5 
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Ook Aquino meende dat een door de mens gemaakte rechtsnorm die met 

de hogere norm in strijd is, geen geldigheid bezit: Lex injusta non est lex 

 (de onrechtvaardige wet is geen wet). Ze mocht dan niet (meer) 

gehoorzaamd worden (tenzij, misschien, zulks tot chaos zou leiden). 

6 

In 1994 bevestigde de natuurrechtsfilosoof A.P. d’Entrèves dat de 

positiefrechtelijke wet slechts geldig is zolang ze (inhoudelijk) niet 

strijdig is met het natuurrecht: 

Er bestaat een eeuwige en onveranderbare wet die het object van onze 

kennis kan zijn. De positieve wet is slechts geldig in zoverre ze het 

natuurrecht respecteert en op de moraliteit gebaseerd is. 

7 

Elke burger heeft dus het natuurlijk recht zich tegen een onrechtmatige 

wet te verzetten 

door haar niet na te 

leven. Hij heeft 

zelfs het natuurlijk 

recht, maar ook de 

plicht, om bij te 

dragen aan de 

omverwerping van 

een dictatuur (een 

onnatuurlijke 

toestand), met het 

doel de democratie 

(de natuurlijke toestand) te herstellen. Dit recht om een schadelijke 

regering te verwijderen is een secundair natuurlijk recht dat uit het 

primaire recht op vrijheid afgeleid is. Het bestaan van dit recht wordt 

bevestigd in onder meer de Schotse Declaration of Arbroath (1320), de 

Amerikaanse Declaration of Independence (1776) en de Franse Droits de 

l’Homme et du Citoyen (1789). 

In het geval van burgerlijk verzet wordt vaak gesproken van ‘burgerlijke 

ongehoorzaamheid’, maar die bestaat niet. Ze kan niet bestaan, omdat 

de burgers de heersers zijn en de overheid hun dienaar.  
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Het is de overheid die aan de burgers (de volonté générale) gehoorzaam 

moet zijn en aan hen verantwoording schuldig is. Doet de overheid dat 

niet, dan is ze ongehoorzaam aan de burgers: bestuurlijke 

ongehoorzaamheid kan dus wel bestaan! Het gebruik van de term 

‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is een psychologische truc die door een 

tirannieke overheid gebruikt wordt om de burgers te intimideren, en op 

die manier enig verzet reeds in de kiem te smoren: uiteindelijk wil 

niemand graag ‘ongehoorzaam’ zijn. De uitdrukking ‘burgerlijke 

ongehoorzaamheid’ is daarom onjuist en het gebruik ervan moet 

afgeraden worden. 

 

Zo bezit bijv. een wet die (naar 

vorm) legaal, maar (inhoudelijk) 

onrechtmatig is, géén 

geldigheid, terwijl een 

handeling die wel legitiem maar 

niet legaal is, toch geldig is. 

Het rechtmatigheidscriterium 

vereist dus niet expliciet een 

menselijke wet om een feitelijk 

handelen van een individu te kunnen beoordelen. Onder het natuurrecht 

ligt de nadruk geheel op de inhoud, en dient een wet feitelijk alleen om 

ter bevordering van de rechtszekerheid vooraf, en voor zover mogelijk, 

vast te leggen wat als rechtmatig of onrechtmatig beschouwd moet 

worden . Of een wet legaal is, d.w.z. of ze volgens de daarvoor opgestelde 

procedure tot stand gekomen is, speelt geen rol, want een wet die 

rechtmatig is voldoet automatisch aan de natuurrechtelijke normen, want 

“de menselijke wet is een uitspraak van het verstand, waardoor de 

menselijke daden worden geregeld”. 

Het feit dat het positief recht wel expliciet een menselijke wet eist om 

feitelijk handelen te kunnen beoordelen is één van haar grootste 

gebreken, want elke handeling die niet door een wet omschreven is maakt 

het aanpakken van de verrichter van een als onrechtmatig beschouwde 

handeling onmogelijk. Een voorbeeld is de stalker, tegen wie geen actie 
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mogelijk was totdat zijn handelen, het stalken, bij wet strafbaar was 

gesteld. Onder het natuurrecht is het stalken altijd strafbaar (geweest) 

omdat het (in het lichtste geval) een onrechtmatige inbreuk op de 

privaatheid vormt. 

 

Ook een onrechtmatige handeling kan in 

zekere gevallen toch gerechtvaardigd zijn. 

Denk bijv. aan de situatie dat men een 

aanvaller uit zelfverdediging een klap 

moet geven. Op zich is die klap natuurlijk 

een vorm van mishandeling en dus 

strafbaar, maar het feit dat hij uit 

zelfverdediging moest worden gegeven, 

vormt de rechtvaardigheidsgrond. De zelfverdediger is dus schuldig aan 

mishandeling en kan derhalve niet vrijgesproken worden, maar wel wordt 

hij wegens de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond ontslagen 

van rechtsvervolging. 

Bij toepassing van een geldige wet in het individuele geval dient een op 

die wet gebaseerde beslissing (rechterlijk en anderszins) door middel van 

het rechtvaardigheidscriterium op haar rechtvaardigheid getoetst te 

worden. Het rechtvaardigheidscriterium zelf bestaat uit de twee criteria 

‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ (ex bono et aequo) 

 

Het natuurrecht hoort bij de democratie (een rechtsstaat), en beschouwt 

de mens als subject, dat wil zeggen als wezen van vlees en bloed, en met 

gevoelens. In een democratie heeft de overheid als dienaar van het volk 

de plicht om (samen met de rechterlijke macht) te zorgen voor de 

bescherming en handhaving van de natuurlijke rechten van elk individu 

(Leven, Vrijheid, Eigendom). Ook een democratie kent natuurlijk 

algemeen geldende wetten, maar die zijn niet het resultaat van de wil van 

de wetgevende macht alléén. Natuurlijk, elk wetsontwerp begint met de 

wil, ook in een democratie, want zonder wil is niets mogelijk. Onder het 

natuurrecht volgt echter onmiddelijk nadat de wil tot een wet geuit is, de 

vraag naar de morele (natuurrechtelijke) aanvaardbaarbaarheid: ik wil 
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dit, maar kan dat zomaar? Ik wil dit, maar handel ik daarmee niet in strijd 

met de natuurrechtelijke normen.  (Robert de Limburgh) 

 

 

De mythe van universele rechten en natuurrechten 

by Germen ·  11 augustus 2014 

Veel denkers geloven dat er iets bestaat als onvervreemdbare 

mensenrechten. Iets dat te vergelijken is met zwaartekracht of de 

natuurlijke getallen. Is dat zo, of zijn universele rechten een uit de lucht 

gegrepen geloof? 

 

Wat is een recht? 

Kern van de verwarring is het semantische onbegrip bij velen wat de term 

‘recht’ nou precies inhoudt. Volgens de Van Dale is een “recht”, in de 

zin die we hier bespreken, een “wettelijke of morele bevoegdheid”. Een 

bevoegdheid, of het tegenovergestelde, een verbod, wordt toegekend 

door een persoon of een groep. In het Nederlandse recht spreekt men van 

een “rechtsbron“. Deze rechtsbron is bijvoorbeeld een wetboek of de 

mening van de lokale bendeleider. Als beide partijen het eens zijn over 

de rechtsbron, en de rechtsbron ondubbelzinnig is over de kwestie, is er 

geen probleem. Zijn beide partijen dat niet, dan is de vraag, welke 

rechtsbron het sterkste geldt. Over het algemeen is de krachtigste 

rechtsbron, die van diegene die het hardste kan (laten) meppen (in de 

praktijk: de Nederlandse en Belgische overheid), of andere, subtielere 

machtsmiddelen heeft. Zo kan een vrouw, die over het algemeen 

lichamelijk zwakker  is dan een man, weglopen, klagen of naar een 

andere man gaan, waardoor de eens zo stoere kerel verandert in een 

hoopje ellende. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat rechten worden 

toegekend. Hoe sterker de entiteit achter de rechtsbron die het recht 

toekent, hoe sterker het recht. Je kan zelf wel vinden dat je recht hebt op 

de fraaie villa van de buren, maar als anderen dat recht niet aan je 

toekennen, heeft dat geen betekenis. 
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Deze leeuw past natuurrecht toe op een zebra. 

 

Natuurwetten en natuurrechten 

Dat er natuurwetten bestaan: universele regels die het gedrag van materie, 

ruimte en tijd bepalen, is duidelijk. Wat de bron voor deze wetten is, is 

nog een open vraag. Voor gelovigen niet: volgens hen is God in zijn 

diverse incarnaties (Shiva, Jahweh, Tezcatlipoca, Allah,  Elvis) de 

bedenker van al deze wetten. Als er natuurwetten bestaan, zo vinden een 

aantal mensen, dan moet er ook zoiets als natuurrechten bestaan. Immers: 

de Nederlandse wet kent ook rechten toe aan de onderdanen van 

Nederland. We zijn allemaal onderworpen aan de natuurwetten, dus 

moeten er ook universele natuurrechten bestaan. Hier is sprake van de 

klassieke logische denkfout non sequitur. Immers, als A (het bestaan van 

rechten), dan B (het bestaan van wetten) dan geldt niet per definitie als 

B, dan A. Het bestaan van natuurwetten impliceert niet zogeheten 

natuurrechten. 

 

Natuurrechten van de gelovige 

Om dit voor elkaar te krijgen moet je bijvoorbeeld de omweg van een 

god volgen: de god creëert de natuurwetten en omdat de mens de 

onderdaan is van God, kent God de mens rechten toe, bijvoorbeeld het 

recht om niet in de hel te branden als de mens doet wat God wil. 

Gelovigen doen dat zo. Zo vinden de islamitische strijders van IS 
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bijvoorbeeld op basis van hun geloof, dat ze het door hun god Allah 

gegeven recht hebben om niet-islamieten te verkrachten en te 

vermoorden. Je kan hier spreken van een goddelijk recht. Hanteer je geen 

god, en accepteer je ook geen andere rechtsbronnen, dan is er maar één 

recht van toepassing, het recht van de sterkste, door Engelstaligen niet 

voor niets Law of the Jungle genoemd. 

 

11 augustus 2014 om 18:34  

Als dit een reactie op mijn eerdere twee artikelen is hier van Jeremy 

Locke Germen dan heb je het hele punt een beetje gemist. Hieronder wat 

Jeremy Locke over rechten zegt. Ook maakt Larken Rose duidelijk dat 

we altijd in een staat van anarchie leven omdat leiderschap of het 

accepteren van externe autoriteit altijd een proces is in mensen hun eigen 

hoofd. Het is een geloof, het meeest gevaarlijke geloof aldus Larken 

Rose. In de praktijk is het onmogelijk om iemand anders 

verantwoordelijk voor je eigen leven te maken. Zie om dat punt beter te 

begrijpen ook het artikel van Pieter Stuurman – Verantwoordelijkheid is 

Vrijheid 

 

Rechten 

Er bestaat niet zoiets als een recht.  

Alle mensen zijn van nature vrij.  

Het concept van het recht is bedacht door personen die mensen wilden 

bevrijden van een aantal lasten van de regering, maar die nog altijd 

vonden dat overheden meer waarde hebben als mensen zelf.  

Het probleem met rechten is dat de regering de mens toestemming geeft 

voor bepaalde afgebakende zaken. Daarbuiten kan de regering nog steeds 

met je doen wat het wil. Zelfs binnen deze rechten leert het de mensen 

dat ze minder waard zijn dan de wet.  

De waarheid is dat je vrij bent, en er is geen enkele vorm van gezag die 

ooit aanspraak op jou kan maken. Jij bent van nature al vrij. Dat is de 

waarde van de mens.  

—– 
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Het hangt dus nogal van je eigen zelfwaarde af hoe je hierin staat. Geloof 

je dat jezelf in staat bent te bepalen wat zinvol gedrag is of geloof je dat 

een ander dat beter voor je kan bepalen.  

Als je gelooft dat iemand anders betere beslissingen kan nemen over je 

leven dan jezelf en dat iemand anders dus beter regels voor je leven kan 

opstellen dan jezelf dan moet je vooral 

lekker blijven geloven in wetten en 

rechten die je opgelegd worden door 

externe autoriteiten. Bedenk alleen wel 

dat je daarmee altijd een geestelijke slaaf 

van de maker van die wetten bent. En dat 

jezelf nog steeds de volle 

verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van het volgen van die 

wetten.  

De hoeveelheid religies en overheden die mensen vertellen wat ze zouden 

dienen te geloven en hoe ze zich zouden dienen te gedragen is aanzienlijk 

dus als je ervoor wilt kiezen je denk en besliswerk uit handen te geven, 

kandidaten genoeg en er zijn genoeg andere mensen die met je meedoen. 

Persoonlijk geloof ik echter dat mensen prima voor zichzelf kunnen 

denken en prima in staat zijn hun eigen gedrag kunnen bepalen. Sterker 

nog ik denk dat als iedereen eens wat meer zelf zou nadenken en wat 

meer zou nadenken over wat voor resultaten hun gedrag hebben we wel 

eens een volgende stap als mensheid kunnen maken in hoe we met elkaar 

en de planeet omgaan. 

 

95% van de mensen die ik ken willen gewoon een plezierig leven en 

begrijpen heel goed dat het initieren van geweld tegen andere mensen 

niet een acceptabele vorm van gedrag is simpelweg omdat ze over 

empathie beschikken en begrijpen dat zij het liefst op een bepaalde 

manier behandelt willen worden en dat dat ook voor anderen geldt. 4% 

van de mensen staan onder invloed van een suppressief persoon en zijn 

daardoor zelf ook dusdanig verward zijn geraakt dat ze anderen wel 

geweld aan doen en 1% van de mensen is wellicht psychopaat en is zo 

bang voor anderen dat ze geloven dat ze alle andere mensen koste wat 

 

     Het Natuurrecht                                                                                   No.840 

 

14 

 

het kost onder de duim moeten houden. Ook wel suppressieve personen 

genoemd.   

In geval van twijfel kun je altijd overleg plegen en communiceren met de 

andere partij. Er zijn dan geen geschreven wetten van een god, profeet, 

koning of regering nodig.  

Maar terug naar de 95% dat is verreweg de grootste groep, dat zijn 

empathische mensen, mensen die elkaars vrijheid respecteren en bij 

twijfel met elkaar in dialoog gaan. En het recht hebben zichzelf te 

verdedigen tegen de 5% psychopaten en mensen die door ze onderdrukt 

worden en daardoor zelf ook psychotische trekken beginnen te vertonen 

die blijkbaar over te weinig empathie beschikt om te bedenken dat 

initieren van geweld niet acceptabel is.  

 

Gewone mensen zijn meestal geen sofisten. Die gebruiken enkel taal om 

hun gedachtes en gevoelens te uiten. Wie wel taal gebruiken zijn 

bijvoorbeeld wet-gevers. Wetten en regels zijn in taal vastgelegd. Wie 

deze taal niet kent kan de wet moeilijk begrijpen.  

Taal wordt ook gebruikt door het ego. Het bewustzijn van het ego bestaat 

m.i. onder meer dankzij taal. Het zelfbewustzijn van een mens is naar 

mijn idee dus o.a. mogelijk omdat de mens een talig wezen is. 

Wanneer iemand een mening heeft en die mening wordt aangevallen, dan 

zullen de meeste mensen dit als een aanval op hun persoon (ego) vinden. 

En dat is jammer. Waarom? Omdat veel mensen de eigen mening ziet als 

een deel van zichzelf. Iemand heeft zich een mening eigen gemaakt en 

denkt dan dat die mening iets van doen heeft met hem- of haarzelf. 

En das jammer. Want als men inziet dat men de mening niet is, maar dat 

men die mening op dat moment als gedachte heeft (taal dus weer) , dan 

is er minder reden om boos te worden. 

Dit geldt voor de doorsnee mens. Een mens dat leeft van taal ( een 

schrijver, politicus, jurist e.d. ) zal de taal in zijn voordeel (weten te) 

gebruiken. Hoe meer men weet over taal en over de werking van het ego 

en het zelfbewustzijn, des te beter kan e.e.a. gebruikt worden. De geest 

van de mens kan zo beïnvloed worden. 

Eigendom en eigendomsrecht 
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Belangrijk hierbij is de vraag van wie de 

aarde is. Is de aarde van ons mensen, of is 

de aarde van enkele personen die beweren 

te regeren bij de Gratie Gods? 

Kan een staat, land of persoon 

aantonen wettig eigenaar te zijn van 

een stuk grond op aarde door middel 

van een eigendomsakte of 

eigendomsoverdracht, die vanuit de 

hemel ondertekent en overgedragen is 

aan die staat, dat land of die persoon? 

 

Wij lezen in de Bijbel dat de ganse aarde van JHWH is en Hij deze aan 

de mensenkinderen heeft gegeven om te bewaren. Niet om erop tijdens 

duizenden jaren te vechten om landsgrenzen, om energiebronnen, om 

overheersing, uitbuiting en invoering van slavernij en belastingen. 

“ 

Psalm 24:1 Een psalm van David. De aarde is van JHWH, mitsgaders 

haar volheid, de wereld, en die daarin wonen. 

2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de 

rivieren. 

 

 Eigendomsrecht (Wikipedia) 

Een eigendomsrecht is de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe 

een bestaansmiddel wordt gebruikt (usus), het recht op de opbrengst die 

ermee wordt behaald (fructus), het recht het gebruik en de opbrengst aan 

een ander te ontzeggen en het recht om het uit te wisselen (abusus). 

Aangezien hier sprake is van meerdere rechten, wordt in de Verenigde 

Staten wel gesproken over een bundle of rights. Eigendomsrechten zullen 

pas tot stand komen als de kosten van het opstellen en handhaving ervan 

lager zijn dan de opbrengsten. Relatieve schaarste is hierbij een 

voorwaarde. 

Het eigendomsrecht is met mededinging, gedecentraliseerde 

besluitvorming en faillissementswetgeving een van de belangrijkste 
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vereisten voor een goed werkend kapitalistisch systeem. Het draagt bij 

aan een bereidheid tot investeringen en kapitaalaccumulatie die 

noodzakelijk is voor economische groei. 

Zonder eigendomsrecht of niet goed nageleefde eigendomsrechten kan 

vreedzame concurrentie veranderen in gewelddadige concurrentie 

waarbij het recht van de sterkste geldt, of in de tragedie van de meent 

waarbij men niet is af te houden van overexploitatie. Eigendomsrecht 

alleen is daarbij niet voldoende, er moet ook sprake zijn van handhaving. 

Een gebrek aan eigendomsrecht en de handhaving daarvan kan grote 

gevolgen hebben. Zo kan de bereidheid tot kapitaalkrachtige 

ondernemingen en langetermijnsinvesteringen verminderen, zodat 

bedrijven zonder overheidssteun klein blijven. Bij uitwisselingen die wel 

tot stand komen, zal een risicopremie op de prijs komen om de 

onzekerheid te compenseren. Dit alles verhoogt de transactiekosten, 

terwijl ook specialisatie en daarmee arbeidsverdeling minder 

aanlokkelijk wordt. Dit draagt onder meer bij aan de geringe 

economische groei van ontwikkelingslanden. 

Onbegrensd eigendomsrecht kan echter ook problematisch zijn, zodat 

overheden hier grenzen aan kunnen stellen. Zo kan er sprake zijn van 

prijscontrole waarmee het recht om uit te wisselen wordt beperkt. 

Tot zover de citaten van andere bronnen. 

 

Kijk ook eens op de volgende website: 

http://volkstribunaal.vrije-mens.org 

Onze mensenrechten vloeien voort uit het 

gegeven dat niemand op aarde het recht 

heeft om over een ander te heersen. Dit 

zijn rechten die elk mens heeft en waarop 

geen uitzonderingen bestaan. Het is het recht van elk mens in vrijheid te 

leven en niemand heeft het recht om zijn vrijheid of eigendommen aan te 

tasten. Een mens is vrij zolang hij de rechten van een ander mens niet 

schendt. 

 

Heerst in Nederland sinds 13 mei 1940 Onbevoegd Gezag? 
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Zie  Herstelderepubliek website 

 

Boek: De Mens en Zijn Schaduw Door Paul van Schilfgaarde 

Het boek van de voormalige paus Joseph Ratzinger “Waarden in tijden 

van ommekeer”, daarin handelt hij over waarden, rechten  en normen. 

 

http://www.cognitieve-evolutie.nl/index/de-rechtvaardiging-van-

geweld/recht-en-onrecht 

 

http://users.skynet.be/sky50779/recht2.htm 

(Wat de koning behaagt heeft kracht van wet). Van een website uit 

België: 

Wie de macht heeft, heeft ook het recht, want hij maakt de wet. Dat is het 

fundamentele beginsel dat tot grondslag dient van het hele 

rechtsgebeuren. Zelden heeft men een rechtscollege recht weten spreken 

om de overheid of de wetgever te veroordelen. In een nationaal-socialis-

tische staat spraken de rechtbanken nationaal-socialistisch recht, in de 

communistische staat communistisch recht, in de kapitalistische staat 

kapitalistisch recht. In het tijdvak van het Keizerrijk te Rome was het de 

keizer die in hoogste instantie recht sprak en dat was keizerlijk recht... 

Tijdens de Franse Revolutie spraken de tribunalen revolutionair recht. In 

Nuerenberg moesten de nazileiders terecht staan voor een tribunaal van 

overwinnaars, terwijl een paar jaar vroeger, toen de Duitsers over-

winnaars waren, de Franse regeringsleiders wegens oorlogsmisdaden 

voor het tribunaal werden gedaagd... Als criminelen de macht hebben, 

spreken de rechtbanken crimineel recht. Want als algemeen beginsel 

geldt: "Non de legibus, sed secundum leges judicandum est" , men moet 

geen recht spreken over de wetten, doch volgens de wetten.(1) Volgens 

St. Thomas is de wet niets anders dan een uitspraak (dictamen) van de 

rede door de autoriteit die het bewind uitoefent.(2) Volgens Aristoteles is 

de bedoeling van elke wetgever de mensen goed te maken.(3) Toch 

vermeldt hij dat niet alle wetgevers die bedoeling hebben. Soms zijn het 

tirannen, die alleen de eigen belangen nastreven.(4)  
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In de tijd van de absolutistische vorsten 

lieten ook deze zich beraden door de 

geleerden van hun tijd, althans door 

diegenen die hun vertrouwen konden 

winnen. Het voordeel van het 

democratisch regime is wel dat er over 

sommige onderwerpen, niet alle, een 

ruimere discussie ontstaat, soms met 

inachtname van terdege uitgevoerde studies, die dan soms de hoekjes 

kunnen afronden. Doch een sluitend en dwingend systeem werd tot heden 

toe niet gevonden. Ten huidigen dage heerst er een tendens, en die wordt 

verscherpt door de verbetering van de algemene cultuur van de burgers, 

dat de politici zich meer moeten verantwoorden, en dat doen, door de 

diensten van studiebureau 's of de universiteiten in te schakelen. Zelden 

worden deze studies grondig gecontroleerd of gedupliceerd door 

onafhankelijke geleerden.  

Ons regime is nog altijd enigszins "aangestoken" door een totaal 

onverantwoord optimisme op zijn Jean-Jacques Rousseau 's, in de 

overtuiging dat alles normaal best verloopt als men het op zijn beloop 

laat en dat een strenge kwaliteitscontrole niet eens noodzakelijk is. 

"Laissez faire, laissez passer" was jarenlang het liberale wachtwoord. 

(31)  

We zijn nu zover gekomen dat voor elke aanpassing van een reglement 

of wet gevorderd door het gezond verstand, democratisch moet 

gevochten worden. Kwestie van het volk bezig te houden en de illusie 

recht te houden dat het inspraak heeft. Want de overheid geeft slechts 

ongaarne terrein prijs, verdedigt de eigen privilegies, en vooral deelt niet 

graag.  

Men vraagt zich af of er nog ergens een eenduidig recht overblijft. Ons 

systeem is als een verouderde, rammelende karos, waarvan vele 

schroeven los zitten. Men weet nooit of men wel ter bestemming zal 

geraken. Toch schijnt iedereen best tevreden met dat onding.  

Wie ziet niet in, dat de rechtsvorming in de omgekeerde richting moet 

gebeuren, zoals ze in het begin van het Romeinse recht wel degelijk 
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gebeurde, en nog ten dele gebeurt in het Angelsaksische recht. Namelijk 

vanuit de analyse van de situatie en de essentiële menselijke 

verhoudingen die daaruit voortspruiten, moet het inzicht groeien in de 

rechtmatige ordening der dingen, en deze ordening mag niet opgedrongen 

worden vanuit eenzijdige belangen, abstracte beginselen, wereldvreemde 

ideologieën of onaangepaste stelregels. Wie ziet niet in dat in het negeren 

van dat beginsel de oorzaak te vinden is van de mislukking van de 

communistische maatschappelijke ordening.  

We kunnen daaruit besluiten, dat elke machtsstructuur die louter a priori 

de zaken tracht te ordenen noodzakelijkerwijze zal falen, tenzij ze van 

onderuit gecontroleerd en geleid wordt, en dat wil zeggen, beter past op 

en geadapteerd is aan de reële situatie. Dat is de reden van het matige 

succes van de democratische samenleving, niettegenstaande haar al te 

evidente fouten.  

 

 

De bureaucratische instelling 

lijdt fundamenteel door haar 

onredelijke en starre 

regelgetrouwheid, aan een 

permanent gebrek aan 

interpersoonlijke 

competentie.(36) De 

administratie, zoals ze meestal georganiseerd is, is dus een belangrijke 

oorzaak van structurele onrechtvaardigheid. De macht wordt immers 

geactualiseerd door de administratie, die door haar interne reglementen 

de burgers in een keurslijf dwingt en in feite het recht van de burger 

steeds meer beperkt.(32) In een analyse van het bestuur van organisaties 

verklaart de Amerikaanse psycholoog, Peters, in zijn boek : Peters 

Principle, die situatie als volgt. Aangezien, zegt hij, men normaal 

bevorderd wordt als men de zaken aankan, komt het ogenblik, dat men 

bevorderd wordt tot een taak, waartoe de bevoegdheid tekort schiet. Daar 

blijft dan de betrokkene zitten, met als gevolg dat de administratie vol 

incompetenten zit. Een andere reden is, dat, zoals we gezegd hebben, 
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ieder een nauwkeurig beperkte bevoegdheid heeft, waarmee hij alleen die 

zaken kan oplossen (?), die strikt binnen de regels vallen. Nu zijn er heel 

veel toestanden en zaken die niet zo precies binnen de limieten of die 

gewoon tegelijk over verschillende domeinen of bevoegdheden vallen. 

Een ambtenaar en desnoods een magistraat, die de algemene bevoegdheid 

heeft en de opdracht, geen ombudsman!, het probleem dat hem 

voorgelegd wordt te regelen en werkelijk op te lossen, bestaat niet. Hij 

zou dan alle aspecten van een zaak moeten kunnen behandelen of doen 

behandelen of uitzonderingen toestaan, creatief speciale regelingen 

uitdenken, en dat is teveel gevraagd.  

Is het niet dringend noodzakelijk de rollen om te keren? Moet er niet 

gesleuteld worden aan een wetgeving, die ditmaal erop gericht is in elk 

geval de concrete problematiek van de burger op te lossen, bij voorrang, 

hoe complex die ook moge zijn, veeleer dan door algemene regels de 

burgers onder te schikken aan soms onredelijke vereisten? Ziet men niet 

in dat ombudsmannen en dgl., die trouwens geen bevoegdheid hebben 

om de zaak op te lossen, doorgaans pleisters zijn op een houten been, 

zolang de structuur zelf niet veranderd wordt? (33) Zou men soms geen 

heimwee krijgen naar de oude patriarchale gewoonten, waar er tenminste 

iemand te vinden was die oog had voor het individu en in eerste instantie 

aan de noden daarvan kon beantwoorden? Is het politieke dienstbetoon 

niet daarom juist een echte behoefte geworden?  

Het conflict tussen de regel, het reglement en het gezond verstand, de 

goede gang van zaken, het concrete welzijn van het individu wordt in een 

administratie slechts zelden opgevangen.  

Zowel de gerechtelijke organisatie, als de administratie zijn de onmisbare 

werktuigen van de staat en het gezag, die via de wetgeving de greep van 

de staat op de burgers volmaken.(43) Er wordt verondersteld dat elke 

Belg de wet kent, en dit is een slagwoord en grondleggend beginsel van 

de rechtspraak: "Nemo ius ignorare censetur" (niemand wordt geacht 

onwetend te zijn omtrent de wet) . Als zelfs rechters en advocaten er niet 

meer in slagen de wetgeving te volgen, dan blijft men dat beginsel 

aanhouden en victimiseert men het onwetende slachtoffer.(35) Zonder 
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meer is duidelijk dat hierbij het welzijn van de individuele burger op de 

laatste plaats komt.(36)  

De gewone politie-activiteit in het uitdelen van proces-verbalen is 

daarvan ook een goed voorbeeld. Gewoonlijk wordt niet aangenomen dat 

een burger wel een zeer goede en zelfs 

dwingende reden kan hebben om ergens 

een reglement te overtreden, of 

gewoonweg niet in de mogelijkheid was, 

psychisch of fysisch om het reglement te 

observeren, als hij het al volmaakt kende. 

Trouwens zijn er zoveel reglementen en 

regels tegelijk na te leven, dat men wel altijd ergens tekortkomt. In 

Leuven wordt slechts op de rand van de stad aangeduid dat er de hele 

binnenstad de parkeerschijf verplicht is. Een automobilist die Leuven niet 

goed kent, wordt verondersteld ergens het plaatje opgemerkt te hebben, 

wanneer hij de stad binnenrijdt. Op de meest primaire en onredelijke 

wijze wordt de burger dan behandeld als een overtreder zonder rechten. 

 

 In Nederland wordt zulke politiek principieel toegepast. Lik op stuk 

noemt men dat. Overtreding dus boete, en daar helpt geen redelijkheid of 

excuus. Dit schijnt erop te wijzen, dat de wetgeving en het Recht niet tot 

doel hebben het welzijn van de samenleving te bevorderen, doch slechts 

de greep van de staat te vergroten of te bevestigen.(32) Het quasi-

automatisch uitdelen van boeten zonder grondig onderzoek en met 

afwijzing van elke verschoningsgrond is hier een zuivere uiting van het 

regelfanatisme. Het is begrijpelijk dat deze burgers die op die wijze 

onterecht gestraft werden, slechts misprijzen kunnen ontwikkelen voor 

de gerechtelijke overheid. (33)  

Deze tendens wordt nog duidelijker als men inziet hoe soms de overheid 

haar verantwoordelijkheid afschuift op de burger. Dupont geeft een 

treffend voorbeeld: Op een bepaalde plaats van een drukke baan is er een 

gevaarlijke bocht, waar veel ongevallen gebeuren. Veronderstel dat de 

gemeente daar terplaatse de bocht zonder veel problemen kan 

rechttrekken, waarmee het probleem opgelost is. Ze kan evenwel ook een 
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snelheidsbeperking invoeren en daarmee het probleem verschuiven van 

de eigen verantwoordelijkheid naar die van de burger, die nu niet alleen 

beboet wordt, maar ook veroordeeld als er een ongeval plaatsgrijpt.(48) 

De eigenlijke verantwoordelijke ontsnapt hier volledig aan het strafrecht.  

Een opmerkelijke kentrek van het Recht is ook dat het veelal dient, niet 

om de gelijkheid van de burgers te bevorderen, doch om privilegies te 

vestigen. Het Recht is dus een bron van ongelijkheid. In de Romeinse 

Oudheid vestigde het Recht de privilegies van de patriciërs tegenover het 

plebs, van de meesters tegenover de slaven, van Rome tegenover de 

andere volkeren. De basis zelf van het Recht was ongelijkheid: "divide et 

impera", verdeel en heers. Een Romeins burger van adellijke stand mocht 

niet gegeseld of gekruisigd worden. 

Alleen de Romeinse burger mocht zich 

beroepen op de Keizer. Tijdens het 

Ancien Régime waren de voorrechten van 

de adel de essentie van het Recht. En dat 

was erop gericht het gezag te doen 

eerbiedigen. Nog lang na 1830 werden de 

democratische vrijheden bestreden, 

inzonderheid door vele behoudsgezinden, 

daarin zeer sterk aangemoedigd door de 

Jezuïeten . (49)  

 

Recht en Macht en het recht van de Sterkste  

Het recht van de sterkste is alle eeuwen door als principe werkzaam 

geweest, zowel onder de beesten als onder de mensen.  De sterkste is 

overwinnaar en deelt de lakens uit, maakt wetten, zet anderen onder druk, 

legt boetes en belastingen op, etc.  

Macht vereist narcisme en arrogantie, en dat zien wij in organisaties als 

staten. De macht wordt door een staat het ‘recht’ genoemd. Macht berust 

bij hen op dwingelandij, en recht berust bij hen op klasse-justitie. Op die 

wijze is politiek volksverdrukking en demagogie.  Wij leven in een 

omgekeerde wereld, waarin kunstenaars zelfs betaald worden, en waarin 

religie voor velen een geldbron is, en waarin de tempels van de geldgod 
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Mammon de banken vormen. De levieten van deze tempels zijn de 

edomieten en afstammelingen van Kain, die beweren het uitverkoren 

volk van god te zijn.  Ook daar heerst de concurrentiestrijd van het recht 

van de sterkste.  

Heel ons rechtswezen gaat uit van macht, het recht van de sterkste. Elk 

bewind maakt eigen wetten, een zogeheten Grondwet, en volgens deze 

wetten wordt er dan recht-gesproken.  Men kan op z’n vingers wel nagaan 

dat dit soort wetten en rechtspraak afhankelijk zijn van het systeem 

waarin het huisvest.  Rechters danken in een systeem hun benoeming 

vanwege hun loyaliteit tegenover de heerser of vorst. De rechters dienen 

de gevestigde orde te handhaven. 

Een rechter kan in deze 

omstandigheid géén objectief mens 

zijn, die uit is op rechtvaardigheid, 

meeleven en billijkheid. De handen 

en voeten van de rechter zijn 

immers gebonden.  Hij volgt 

gewillig het systeem en is er broodafhankelijk van.  Men kan van deze 

rechters geen rechtvaardigheid verwachten, daar zij de logica van de 

wetten niet willen (mogen) inzien.  Machtsmisbruik is deswege aan de 

orde van de dag.  Wetten die de mens zelf opstelt kunnen schijnheilig 

zijn, waardoor rechters onmachtig zijn om naar hun eigen 

rechtvaardigheidsgevoel te handelen. Noodgedwongen zal de rechter  de 

richtlijnen moeten volgen van het systeem dat hij dient en wat hem 

betaald. Geen enkele rechter mag immers recht spreken op zijn eigen 

titel. Vervolgens kan in een land de gehele rechtsgang door gebrek aan 

inzet, motivatie en nalatigheid inefficient worden. Veelal kiezen rechters 

voor de kortste en simpelste weg, om zich niet in de nesten te werken.  

Burgers zijn veelal onmachtig om zich tegenover foutief gedane 

uitspraken van rechters te verdedigen.  Ons rechtssysteem in Nederland 

is sterk verouderd, en toch lijkt iedereen er nog mee te kunnen leven.  

Onze staat heeft ons allen nog behoorlijk sterk in haar greep. Ons welzijn 

staat er niet voorop. Wij zijn als werkbijen in dienst genomen en als 

melkkoeien die voor de bij de staat binnenkomende geldstroom moeten 
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zorgdragen.  Kon men vroeger nog al eens een waarschuwing van een 

politieagent krijgen, vandaag de dag is het meteen raak met “Lik-op-

stuk”, zonder enig pardon. Dit 

bewijst dat de wet en het 

uitvoerende orgaan van de wet 

niet ons welzijn beogen, maar 

ons zien als staatsinkomsten. 

Moeten burgers voor deze 

vormen van staatsdwang 

respect krijgen voor een 

tiranniek menselijk opgezet 

systeem?  

 

Geweld en macht 

Door de eeuwen heen is er 

meer geweld gebruikt tegen 

christenen, dan dat christenen zelf geweld gebruikten, aldus de Duitse 

theologen G. Plasger en H. Stobbe.  Thomas van Aquino was van mening 

dat christenen alleen geweld mochten gebruiken als zijzelf werden 

aangevallen. Ook het doden van ketters was volgens hem toegestaan, 

aangezien dezen een bedreiging voor de samenleving vormden. 

Geloofsovertuigingen mogen echter nooit met geweld bestreden 

worden, noch worden afgedwongen.  

 

http://pvda.be/artikels/justitie-onder-de-loep-over-big-brother-blauw-

op-straat-en-onrecht-de-rechtbank 

 

http://www.vrijewereld.org/2013/07/30/natuurrecht-vs-

rechtspositivisme/ 

De voormalige Nationale Ombudsman in het nieuws: 

 

di 14 apr 2015, 07:34 | 238 reacties  

Brenninkmeijer: EU-lidstaten onbetrouwbaar  

RIJSWIJK -  
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De Europese Unie is een vereniging van onbetrouwbare leden die meer 

geld willen halen dan brengen. Europa is te materialistisch geworden, 

gedreven door geld, terwijl Europa voor idealen moet staan. Dat zegt 

Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer in een interview 

dinsdag met de Volkskrant. 

Foto: ANP  

Volgens Brenninkmeijer (63) zijn Nederlanders bereid om voor hun 

eigen land idealen te aanvaarden als deel van de nationale identiteit, maar 

voor Europa niet. Daar geldt volgens hem 'beter verkeerd besteed bij mij, 

dan goed bij de buren' en een gevoel van what's in it for me? 

De voormalige Nationale ombudsman, nu een jaar lid van de Europese 

Rekenkamer, denkt dat Nederlanders net zo slecht zijn als hun buren uit 

andere EU-lidstaten. Dat blijkt volgens hem uit steekproeven van de 

Rekenkamer. „De grootste fraude met het Europees Sociaal Fonds staat 

op naam van Nederland”, aldus Brenninkmeijer. 

„Europa verkeert in een heel zwakke positie. De EU is in politieke en 

geopolitieke zin een reus op lemen voeten, vindt hij. „We zijn zo 

kwetsbaar. Pas nu begint door te dringen dat Rusland zo bij ons op de 

stoep kan staan. En wat doet Europa dan? Wat is Europa dan? Zijn we 

een defensiegemeenschap, vormen we een EU-leger?” De macht is 

volgens Brenninkmeijer bovendien weggesijpeld uit Den Haag. „De pijn 

en beperking die Europese samenwerking oplegt, ontgaan de politici.” 

Al geruime tijd is hij bezig om de publicatie van het jaarverslag van de 

Europese Rekenkamer te schrappen. „Dat kost 80 miljoen euro per jaar, 

60 procent van ons budget. Er is discussie over”, zegt hij. „Het 

jaarverslag is onleesbaar, geeft een boodschap die niemand begrijpt en 

heeft geen effect.” Brenninkmeijer noemt het onbegrijpelijk dat de 
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Rekenkamer al twintig jaar de boekhouding van de EU afkeurt en het 

Europees Parlement er vervolgens toch elk jaar mee akkoord gaat. 

 

Conclusie 

Zoals uit hetgeen op bladzij 3 te lezen staat, zijn wij met ‘onze 

democratie’ in Nederland niet veraf van een dictatuur of politiestaat. Of 

zijn wij dat reeds? De controle –alias huiszoeking-  zie brochure no.834, 

wijst wel heel sterk in deze richting.  Het blijkt dan ook dat geen enkele 

staat op aarde echt democratisch is.  Wie er meer over wil lezen kan het 

boek van Willem Oltmans kopen, genaamd “De Staat van Bedrog”.  Zie 

tevens onze brochure 552, over het strafrecht.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoonterecht 

 

Dierenrechten 

Mensen menen rechten te hebben. Maar hoe zit het met dieren? Zijn 

dieren rechteloos?  Rechten zijn niet iets dat wij hebben als uiterlijk en 

innerlijk kenmerk. Rechten krijgen wij van anderen, van een staat of 

samenleving. Dieren kunnen ook rechten krijgen van ons mensen. 

Wanneer wij dieren goed behandelen bewijst het dat wij hoge ethische 

normen hanteren. Wij kennen alsdan onze dieren een morele dimensie 

toe.  Dieren die ziekten veroorzaken of bijzonder gevaarlijk zijn zullen 

wij niet zo gauw rechten toekennen als b.v huisdieren en of 

gedomestiseerde dieren. Evenwel worden door veehouders veel 

gedomestiseerde dieren op de meest schokkende wijze opgefokt en 

daarna geslacht voor consumptie. De mensheid zou vanwege 

overbevolking deze vetgemeste dieren moeten opeten. Het vergt echter 

enorm veel  plantaardig voedsel om een dier vet te mesten. Met datzelfde 

voedsel zouden veel meer mensen gevoed kunnen worden.  Het opfokken 

van dieren op grote schaal veroorzaakt een grote aanslag op de natuur. 

Helaas, grote godsdiensten verbieden niet het doden en opeten van 

dieren, hoewel de meeste religies alleen reine dieren voorschrijven. In 

sommige godsdiensten als het Jaïnisme is het doden en opeten van dieren 

beslist verboden.    
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Wat is een rechtsgeldige vordering  

Alleen een rechtsgeldige vordering geeft de verplichting tot betaling. Als 

de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden 

voldoet, is er geen betalingsverplichting. Sterker nog, als ik een niet-

rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe 

ik in feite een schenking. Deze schenking kan ik niet terug vorderen en 

ik kan er ook geen rechten aan ontlenen. 

Een rechtsgeldige vordering is in feite een 

waardedocument. Ze wordt over het 

algemeen vereffend met valuta of verrekend 

met andere vorderingen. Als u een 

rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u 

meent dat deze onterecht is, dan dient u 

bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering. 

Anders blijft de verplichting op u liggen. Dit 

kan zelfs zover leiden dat het tot een 

rechtszaak komt. 

  

Daarom dient een factuur of vordering te 

worden voorzien van de naam en handtekening van mens of natuurlijk 

persoon indien het onder titel van een bedrijf is. Als het onder titel is dient 

deze persoon ook nog door het bedrijf geautoriseerd te zijn om dergelijke 

documenten te ondertekenen (bevoegdheid). Het is de mens of natuurlijk 

persoon die waarde aan het document geeft. Een machine kan geen 

waarde produceren. Iemand dient zich ook verantwoordelijk te stellen 

voor de vordering, zodat er verhaal gehaald kan worden in het geval van 

een onenigheid. Een machine heeft geen verantwoordelijkheid. 

Je zou dus kunnen stellen dat een rechtsgeldige vordering aan de 

volgende minimale eisen dient te voldoen: 

• Uniek factuurnummer 

• Factuurdatum 

• Betalingstermijn 

• Factuurbedrag met omschrijving 

 

     Het Natuurrecht                                                                                   No.840 

 

28 

 

• betalingswijze 

• Naam van de geautoriseerde persoon 

• Natte-inkt-handtekening van de geautoriseerde persoon 

Natuurlijk worden er vandaag de dag door de voortschrijdende 

automatisering vele facturen uitgesteld, die niet zijn voorzien van een 

handtekening. Die zijn juridisch gezien dus niet rechtsgeldig. Omdat we 

het contract over algemeen vrijwillig zijn aangegaan en de wederdienst 

kennen die is geleverd, betalen we deze niet-dwingende vorderingen 

vrijwillig. Bij een betalingsachterstand kan men zich hier echter wel op 

beroepen. 

Zoals je kan lezen in het artikel vrijwillige betaling hypotheek stellen 

banken niet graag rechtsgeldige nota's uit, omdat een nota tevens een 

contract is en een verplichting inhoudt. En ze willen blijkbaar helemaal 

geen verplichtingen naar hun 'klanten' hebben. 

Hetzelfde zien we bij de belastingdienst. Ze stellen aanslagen uit, die niet 

zijn voorzien van een naam en handtekening van de verantwoordelijke, 

geautoriseerde persoon. Ze schrijven 'DE ONTVANGER' of 'de 

inspecteur'. Dit is geen natuurlijk persoon en een echte handtekening 

ontbreekt. 

Eigenlijk hoef ik hier dus niet op te reageren, omdat het bericht geen 

rechtskracht bevat. Hierop volgen dan nog een aantal berichten van de 

belastingdienst die mij vorderen het openstaande bedrag te voldoen met 

de nodige dreigementen, die echter op een niet-rechtsgeldige vordering 

terugverwijzen. Als ik zou voldoen aan het verzoek tot betaling, dan 

betreft het hier een vrijwillige bijdrage, waaraan ik geen rechten kan 

ontlenen. 

Negeer ik de brieven van de belastingdienst, dan draagt deze de 

'vordering' uiteindelijk over aan de belastingdeurwaarder. Het ligt binnen 

zijn taak om de vordering op rechtsgeldigheid te controleren en bij 

juistheid te betekenen (exploot). Hij is dus diegene die een niet-

rechtsgeldige vordering rechtsgeldig maakt door middel van zijn 

handtekening. Het deert hem blijkbaar niet dat hij hierbij fraude pleegt. 

Het is mij op dit moment nog onduidelijk onder welke vlag de 

belasting(deurwaarder) opereert. De definitie van deurwaarder is 
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postbode en hij heeft over het algemeen noch een eed afgelegd, noch is 

hem op wettelijke basis enige autoriteit verleend. We hebben onze 

belastingdeurwaarder om opheldering gevraagd, maar tot op heden heeft 

hij niet willen antwoorden. Het is echter mogelijk dat hij via een omweg 

(stiekem) als gerechtsdeurwaarder optreedt, omdat het aan een 

gerechtsdeurwaarder is om een exploot te ondertekenen. Als dat zo is, 

dan is hij gehouden te handelen conform de Gerechtsdeurwaarderswet. 

En dat onderwerpt hem aan bepaalde verplichtingen. 

Deze rechtsgeldige vordering geldt natuurlijk ook voor het CJIB, de 

gemeentelijke sancties (parkeerboetes) ed. 

Commentaar en aanvullingen op dit bericht richten aan info@vrije-

mens.org 

 

We weten dat het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) een bedrijf is 

dat volgens zogenaamde wetgeving opereert die mensenrechten schendt 

en dat ze zich bovendien niet aan deze regels houdt. 

Ons plan is om het CJIB op de volgende wijze aan te pakken: 

1. Reeds betaalde beschikkingen: 

 

We verzamelen oude beschikkingen van het CJIB die reeds 

voldaan zijn en gaan een nog nader te bepalen procedure volgen 

om deze betalingen terug te vorderen. Mochten we succes 

hebben, dan krijgt een ieder die zijn beschikkingen heeft 

ingestuurd 50% van het betaalde uitgekeerd. De rest gaat in een 

gezamenlijke pot. 

2. Beschikkingen die nog open staan 

 

Voor diegene die beschikkingen hebben openstaan of om morele 

reden deze niet willen voldoen, worden na een succesvolle 

procedure niet verder door justitie vervolgd. 

Doelstellingen: 

1. Het verbinden van mensen door een gezamenlijk belang 

2. Het opbouwen van financiële middelen voor verdere activiteiten 
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3. Het publiekelijk aantonen van de onrechtmatigheid van het CJIB 

en Justitie 

4. Het bundelen van kennis en mogelijkheden om deze zaken aan 

te pakken 

Als u mee wilt doen, meldt u dan aan bij onze Sociale Gemeenschap 

onder https://social.vrije-mens.org en schrijf in voor deze groep. Scan 

dan al je bekeuringen in en upload ze naar de site. 

Ga daarvoor naar de groep CJIB waarvoor je je hebt aangemeld. Rechts 

in het menu kies de ‘Groepsbestanden’. Let op: de maximale 

bestandsgrootte is 8MB. 

Als je niet wilt dat andere groepsleden je bestanden kunnen inzien, stel 

dan de toegang op privé. Stel de toegang in ieder geval niet in op 

‘Aangemelde gebruikers’, want dan kan ieder op de site ze zien. 

Geef onze actie door aan anderen, zodat we zoveel mogelijk mensen 

kunnen bereiken. Iedereen heeft wel eens met het CJIB te maken en maar 

weinig mensen zijn het werkelijk eens met de werkwijze van dit bedrijf.  

 

Stephen Hawking 

Deze alom bekende geleerde voorziet een catastrofaal einde van de aarde 

indien er geen drastische veranderingen tot stand komen binnen enkele 

jaren.  Hij stelt dat de wereldleiders falen. Zij vechten volgens hem een 

oorlog uit die zij nooit zullen winnen, en waarom niet?  Het zijn de grote 

multinationals, de olie industrieën, de farma, de Rothschilds, de 

Rockefellers, de Koch’s, en al hun vertakkingen die hun liefde tot het 

geld niet kunnen laten varen, maar alleen aan zelfverrijking doen.  De 

aarde wordt door hen uitgebuit. Mark Cackler van de Wereldbank vindt 

dat het menselijk ras gevangen zit in een visueuze cirkel. De 

wereldbevolking in 2050 wordt geschat op 9 miljard mensen. Om deze 

massa te kunnen voeden is 50% groei nodig, wat zorgt voor 25% meer 

opwarming van de aarde,. Hoe meer voedsel er wordt verbouwd, hoe 

groter de problemen worden. Wij hebben als aarde/mensheid juist niet 

die opwarming van de aarde nodig. De auto en vliegtuigindustrie zullen 

niet gewillig minderen of stoppen met productie. Er dreigt ook een groot 

tekort aan fris drinkwater. De agrarische sector  gebruikt wereldwijd 75% 
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van alle zoet water. Stephen Hawking ziet de oplossing voor de aarde niet 

op de aarde zelf, maar in de lucht, in de ruimte op andere planeten. De 

illuminati zien de oplossing in het sterk verminderen van de mensheid, 

zoals op de Georgian Guidstones staat geschreven in 10 talen.  Wijzelf 

zien de oplossing in veel eenvoudiger zaak, nl het stoppen van de bio-

industrie, zodat de mensheid het afleert om nog langer vlees te eten. Elke 

kg vlees kost wel 5 tot 10 kg groen voedsel. Veel veevoeder dat nu wordt 

verbouwd kan worden stopgezet, om er voedsel voor de mensen voor in 

de plaats te verbouwen.  De mensheid is momenteel nog zeer dierlijk 

ingesteld, zodat er een grote ommezwaai nodig is om de mensen van hun 

vleeshapjes af te brengen.  De Bijbel doet aan het vlees-eten helaas mee, 

wat nooit de bedoeling van de Schepper kan zijn geweest.  Ook niet het 

eten van zogenaamd ‘reine’ dieren. Het zijn de priesters geweest die 

vanuit de heidense religies het offeren en vlees-eten hebben 

overgenomen, en dat aan God hebben toegedicht alsof God een vlees-eter 

zou zijn, die bloeddorstig is. Er zijn verschillende gedeelten in de Bijbel 

te vinden waarin staat dat God géén behagen heeft in dierenoffers, zeker 

niet in de massaslachtingen die onder Salomo plaatsvonden, o.a. Psalm 

51.  God zit niet in de hemel te wachten op dieren-offers, en ook zit hij 

niet de zogenaamde ‘lieflijke reuk’ ervan op te snuiven.  

 

Het voedsel dat wij mensen momenteel voorgeschoteld krijgen  vormt 

een grote bedreiging voor onze gezondheid, vanwege de enorme 

belangenverstrengeling die plaats heeft.  De meeste mensen weten en 

beseffen niet wat zij  eten.  De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren 

Autoriteit)  is verantwoordelijk voor onze voedselveiligheid. Er blijken  

volgens de Onderzoeksraad voor de veiligheid nog veel misstanden te 

zijn in de vleesverwerkende sector vanwege belangenverstrengeling. 

Bedrijfsbelangen worden groter geacht dan die van de consument. De 

NVWA zegt hiermee in feite dat wij niet mogen weten wat wij eten.  Wij 

zouden geen recht hebben om te weten wat wij eten. De natuur zou ook 

geen rechten hebben, terwijl er wel een natuurrecht is. De natuur zal zich 

echter vroeg of laat wreken hetgeen haar aangedaan wordt.  De elite –en 

in het kielzog daarvan de mensheid-  heeft de natuur de oorlog verklaard. 
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Om te overleven hebben wij onze ratio nodig, en dat geeft ons niet het 

werkelijke inzicht in ons bestaan als mens. Het rationele verstand kan een 

mens niet door de grootste beproevingen van het leven helpen. Er is 

harte-kennis nodig om te overleven. Religies hebben ons verteld dat wij 

onze eigen zintuigen en ons hart niet kunnen vertrouwen vanwege de 

zondeval. Wij zouden de kerk en haar geschriften dienen te geloven om 

zalig te kunnen worden.  Vervolgens vertelt de wetenschap ons ook dat 

wij onze zintuigen niet kunnen vertrouwen, daar alleen wat experts 

hebben vastgesteld betrouwbaar zou zijn. Onze eigen intuitie en 

waarnemingen dienen wij dus overboord te gooien, om vervolgens de 

religies en wetenschappers slaafs te volgen.  

 

In veel culturen wordt en of werd de natuur als vrouwelijk gezien. 

Vandaar dat in patriarchale culturen de natuur veracht werd als 

minderwaardig, als gevolg van de verachting van de vrouw.  Op die 

manier maken wij de natuur tot onze vijand. Wij zien dan ook de aarde, 

het leven en de natuur niet meer als een eenheid. Het vrouwelijke aspect 

is juist de helende en verbindende factor om in balans te zijn met de 

natuur. Wij gaan echter juist met ons technische mannelijke vernuft de 

natuur zoveel mogelijk te lijf. En wat is het resultaat?   

 

 

            


