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Samenvatting 

 Martin Heidegger1; ‘de verschijningsvorm van de waarneming is niet ‘het zijn’ 

van die waarneming’. Op ontstellende wijze is in de afgelopen jaren duidelijk 

geworden dat onze maatschappij niet is wat het lijkt. Een totaal demasqué van 

alle maatschappelijke geledingen, de politiek, de uitvoerende ambtenaren, en de 

ambtenaren met rechtspraak belast, heeft het ware gezicht van de rechtstaat 

getoond.2  Steeds opnieuw blijken eigen belangen een dominante rol te spelen.   

Gaan we uit van een normale verdeling dan wordt het bestaan aangenomen van 

een populatie van ca. 30% direct belanghebbenden die mogelijk functioneren 

als rotte appels in de maatschappij en bijna alles infecteren wat gezond is en in 

het dagelijks leven optreden als farizeeërs3.  

Bij het behartigen van politieke, rechtstatelijke en religieuze belangen bestaat 

een schrikbarend gebrek aan moraal en ethisch besef  tot op de dag van 

vandaag. Dit heeft zich geuit in alle sectoren en disciplines die deel uitmaken 

van onze maatschappij.  Tot op heden hebben ambtenaren tezamen met de 

verantwoordelijke personen op schaamteloze wijze sanctieloos beslissingen 

kunnen nemen en opleggen buiten het grondwettelijk referentiekader. Iedere 

vorm van zelfreflectie en real time feedback ontbreekt. Een antwoord op de 

vraag: Is er enige systematiek en methodiek te ontdekken in de uitkomsten van 

onze huidig maatschappelijk functioneren? Observaties ondersteunen het 

gestelde.  
 

 

 
1 Duits filosoof, 1889-1976  
2 Rapport Tweede Kamer: ‘Ongekend Onrecht’, 17 december 2020 
3 Farizeeërs een afgescheiden stroming binnen de Joodse godsdienst met extreem wettisch gedrag. 
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Inleiding  

 

Inmiddels lijkt de samenleving blind geworden voor alle gedragsregels, wetten, 

procedureregels, gemaakte afspraken binnen de EU, consequenties en de 

gevolgen daarvan door machtsmisbruik. Velen geloven niet meer in recht en 

waarheid. Eigen belangen en machtsvergroting zijn de drijvende krachten. 

Regelmatig wordt het procesmatig  karakter van het menselijke bestaan 

geschonden door overschrijding van de door de Natuur (‘God’) bepaalde 

grenzen. (Klimaat, stikstof beleid, CO2, vervuiling) Naast deze schendingen van 

natuurwetten onderscheiden we ook schendingen van (grondwettelijke aard) 

vastgelegde wetten, de medemenselijkheid (UVRM) en overige wetten en 

voorschriften, e.g.  Covid 19 beleid, asielbeleid, discriminatie, 

kindertoeslagkwestie, enz., enz.)   

Uit het vermelde rapport van Dam ‘Ongekend Onrecht’ blijkt tot op het 

hoogste niveau- de Raad van State-  over een reeks van jaren- dat waarheid 

noch moraal noch ethiek bestaat. Machtsmisbruik en eigenbelang kennen geen 

grenzen. Ook recent is weer op ontstellende wijze aangetoond dat schendingen 

van de grondwet en de medemenselijkheid van ondergeschikt belang zijn.  

Kunnen wij op deze wereld nog een doel en zingeving vinden van ons leven dat 

inmiddels zo vergeven is van vastgeroeste overtuigingen waarop alle 

gedragingen van machtsmisbruik te herleiden zijn? Het beginsel van oorzaak en 

gevolg is een natuurwet die, ook bij ontkenning van het bestaan ervan, geen 
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uitzonderingen kent. Ook de huidige pandemie voldoet aan deze wetmatigheid 

van causaliteit zonder dat direct een oorzaak of een verklaring voorhanden is.   

 

Het Universum kent vele geheimen 

Het Universum kent vele geheimen waarvan slechts een klein aantal in de loop 

der tijden opgelost is. Enkele voorbeelden zijn de verklaring van supergeleiding, 

ontdekt in 1911 door de Nederlander Heike Kamerling Onnes. Eerst in 1956, 

dus 45 jaar later, werd door de fysici Bardeen, Cooper en Schrieffer een eerste 

verklaring voor het verschijnsel van supergeleiding   gepubliceerd en bekend 

geworden onder de naam BCS theorie. 4 

 

Politiek en religieus machtsmisbruik 

In eerste aanleg is aansluiting gevonden bij een van de meest controversiële 

politieke en religieuze veroordelingen in de geschiedenis, gekenmerkt door 

machtsmisbruik. De geschiedenis van Jeane D’Arc (1412 - 1431) wereldwijd 

bekend en velen malen verfilmd met als dieptepunt een veroordeling tot de   

 
4 J. BARDEEN, L.N. COOPER, J.R. SCHRIEFFER (1957) . Microscopic Theory of Superconductivity. 
Physical Review 106 (1): 162-164 . DOI: 10.1103/PhysRev.106.162. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Physical_Review
https://nl.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1103/PhysRev.106.162
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brandstapel door corrupte politieke en religieuze machthebbers. Haar 

rehabilitatie volgde eerst in 1920!  

 

Het Vaticaan 

Een uitstekende verhandeling over de karakteristieken en huidige status van 

het Vaticaan als een religieus systeem is verschenen in maart 2020: ‘Sodoma – 

Het geheim van het Vaticaan’, Frédéric Martel, maart 2020. 

Meer dan 500 jaar later worden nog steeds analogieën gevonden tussen 

overtuigingen en gedragingen t.a.v. onwelgevallige personen toen en nu 

binnen de rechtspraak en de Overheid, zowel nationaal als internationaal! Er is 

geen verschil tussen toen en nu. Overtuigingen en gedragingen zijn sindsdien 

niet veranderd. Er is slechts een verschil in beschikbare technieken en 

communicatiemiddelen.  

 

Een meer recent voorbeeld van verrotting en inteelt5 treffen wij aan in de 

rechtspraak  en het tuchtrecht binnen de advocatuur. Dit uit zich in de praktijk 

van het verschijnsel raadsheerplaatsvervanger tevens advocaat.6 Deze 

simultaan optredende hoedanigheden in één persoon verenigd,  zijn impliciet 

strijdig. De afgelegde eden voor beide beroepsgroepen dienen tegengestelde 

belangen en leiden dientengevolge tot een permanente staat van meineed bij 

 
5 Inteelt wordt gedefinieerd als een kruising die op kan treden in gesloten bevolkings- of 
beroepsgroepen waardoor de kans op afwijkingen en onregelmatigheden groot is. 
6 Het IRM rapport van mr. Paul Ruijs et al, 1996 

https://historiek.net/sodoma-geheim-van-het-vaticaan-frederic-martel/107538/
https://historiek.net/sodoma-geheim-van-het-vaticaan-frederic-martel/107538/
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de uitoefening van deze functies.  Vervolgens wordt gewezen op het gebrek 

aan toezicht en controle. 

Het gebrek aan toezicht en controle  

 

Vanuit de regeltechniek is bekend dat de uitkomstem van elk systeem en of 

proces, zonder enige vorm van terugkoppeling. (feedback) In de techniek 

bekend als een open systeem zonder stabiliteit. Een dergelijk systeem vertoont 

onvoorspelbaar gedrag.  In de maatschappij, politiek en het rechtsbedrijf 

bestaat vaak onvoldoende ‘real time’ terugkoppeling of controle tijdens het 

procesverloop. 

Voor een juist begrip en beoordeling van de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

een systeem en/ of  proces introduceren we de volgende definities en 

begrippen.  

Systeem is ieder samenstel van geïntegreerde subsystemen voor het verrichten van een 

specifieke taak of proces om een gewenst doel te bereiken. Ieder systeem heeft een ingang 

en een uitgang. Binnen het begrip systeem kunnen zowel technische als sociale structuren7 

worden verstaan, waarin zich een van de omgeving te onderscheiden proces afspeelt. 

Feedback of terugkoppeling is de praktijk waar (een deel) van het resultaat wordt 

teruggekoppeld naar de ingang en continu vergeleken wordt met een gewenste 

referentiewaarde. Alleen met real time terugkoppeling kan stabiliteit van een systeem 

worden gewaarborgd. 8 

 

De kwaliteit van een systeem of proces 

 
7 Democratie 
8 Feedback is toe te lichten met het voorbeeld van fietsen of autorijden met ogen open of 
dicht. 
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Wordt gedefinieerd als de verzameling karakteristieke eigenschappen van een systeem, 

proces of populatie op een bepaald moment van waarneming. Bepalend is hier het tijdstip 

van waarneming.   

 

Bedrijfszekerheid  

Wordt gedefinieerd als de kans (waarschijnlijkheid) dat een systeem na verloop van tijd nog 

werkt binnen vooraf vastgestelde specificaties. 

 

Levensduur, Duurzaamheid of Sustainability9 

Voor repareerbare systemen wordt dit gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen een 

nieuw systeem en eerste falen, vaak uitgedrukt in uren.  

 

Sodom is een stad in de omgeving van de Dode Zee die (samen met Gomorra en enkele 
andere steden) door God vernietigd is vanwege de grote zondigheid van de inwoners. 
Sodom (en Gomorra)  was een verderfelijke stad, plaats of omgeving waarin veel zonden 
bedreven werden en waar veel bandeloosheid heerste.  
 
Bandeloosheid, is een vorm van buitensporig gedrag zonder zich iets aan te trekken van 
bestaande regels, wetten en voorschriften.  
 
Anarchie politieke toestand van een land zonder (gezaghebbend) bestuur. 
 
Communisme is een voorbeeld van een gesloten systeem met een totaal gebrek aan interne 
controle / terugkoppeling/ feedback. Het communisme heeft zichzelf opgeblazen (1917-
1989) en is geïmplodeerd door haar eigen leugens en bedrog. 
 
Inteelt 
Inteelt wordt gedefinieerd als een kruising die op kan treden in mens en dier, maar ook in 
gesloten populaties van bevolking en/ of beroepsgroepen waardoor de kans op afwijkingen 
en onregelmatigheden zeer groot is. Voorbeelden zijn: 

- Iedere dictatuur 
- Het tuchtrecht in de beroepsgroep van advocaten (NOVA) 
- De beroepsgroep van ambtenaren met rechtspraak belast  
- Politieke partijen met dwingend opgelegde partijpolitiek 

 
 

Beïnvloeding  
 

 
9 Vaak uitgedrukt in ‘Mean time between failure’ (MTBF) voor niet repareerbare systemen wordt Mean 
time to failure gebruikt. (MTTF) 

https://www.ensie.nl/bijbels-lexicon/stad
https://www.ensie.nl/bijbels-lexicon/dode
https://www.ensie.nl/bijbels-lexicon/god
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Op ontstellende wijze is in alle disciplines en geledingen van onze maatschappij 

van onderwijs tot politiek gebleken dat belangen voorop worden gesteld.   

Uit het rapport van Dam is duidelijk geworden dat ambtenaren met en zonder 

rechtspraak belast op schaamteloze wijze sanctieloos beslissingen hebben 

genomen en straffen hebben opgelegd buiten het wettelijk referentiekader. De 

rol van de minister van rechtsbescherming is in duister gehuld. De aangerichte 

schade aan mens en maatschappij is aanzienlijk en nog niet te overzien! 

 

Algemene karakteristieken van het rechtsbedrijf 

Voor de deconfiture van het politieke systeem en de rechtspraak kan het beste 

het rapport van de commissie van Dam, ‘Ongekend Onrecht’ ingediend als brief 

bij de Tweede Kamer onder nummer 35 51017, d.d. 17 december 2020, als 

voorbeeld worden geraadpleegd.   
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In het algemeen kunnen we de volgende systematiek toepassen met behulp 

van een statistische onderverdeling bekend als Gausskromme wanneer een 

voldoende grote populatie wordt gekozen. De Gausskromme kan 

onderscheiden worden in verschillende gebieden. Karaktereigenschappen zijn 

gedrag, aanleg, opvoeding, opleiding, religie en cultuur. Dit worden ook wel de 

dominante parameters genoemd die van belang zijn om te kunnen bepalen of 

aan  bepaalde voorwaarden van stabiliteit en duurzaamheid is voldaan. 

Sommige mensen zijn EXTREEM slecht, sommige mensen zijn EXTREEM goed, 

de meeste mensen zijn gemiddeld en willen hun bestaan gewoon in vrede en 

harmonie voortzetten.    

  

Het spectrum geheel aan de linker zijde representeert het schuim van de maatschappij, meestal geuit 

in macht, geld en vrouwen.  te vinden in alle geledingen van de maatschappij. Het spectrum geheel 

aan de rechterzijde representeert een groep mensen die proberen de wereld beter te maken met 

opoffering van eigen belangen. Uiteindelijk kan iedereen kiezen tot welk groep van mensen hij/zij wil 

behoren.10   

 

 
10 Voor een uitvoerige behandeling van de Gausskromme wordt verwezen naar de statistiek. 
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Gesteld wordt dat alle afzonderlijke karakteristieke eigenschappen een functie van de tijd 

zijn en deze dan ook zullen veranderen in de tijd.  Deze definitie is ook van toepassing op 

geld, macht en politieke systemen die evident altijd tijdsafhankelijke grootheden zijn.  

 

Bij Bedrijfszekerheid  (reliability), in maatschappelijke betekenis ook wel betrouwbaarheid 

genoemd, speelt de factor tijd een doorslaggevende rol en geeft het verloop aan van de 

afnemende kwaliteit van dat systeem.  

 

De gemiddelde levensduur van een personenauto is 5000 bedrijfsuren, voor een vliegtuig is 

dat gemiddeld 40.000 bedrijfsuren bij normaal onderhoud. De mensheid heeft een 

gemiddelde levensverwachting van 80 jaar een levensduur  (MTTF) 9 van ca. 4000 weken 

(672000 uren). 

 

De vraag ligt dan voor de hand wat is de duurzaamheid van geld, macht en een politiek 

systeem.  Het is duidelijk dat in deze altijd ‘tijd’ bepalende factoren aanwezig zijn.  

Alleen als omstandigheden aanwezig zijn dat geen tijd bepalende factor is, kunnen we 

spreken van absolute duurzaamheid (e.g. zwaartekracht) anders is altijd sprake van 

relatieve duurzaamheid. 

 

Bij het behouden van (politieke) macht en geld worden zowel nationaal als internationaal 

meestal onderstaande gedragingen aangetroffen.  

 

DE  METHODE E 

Zowel nationaal als internationaal  worden bij de verdediging en / of aanval van standpunten 

en stellingen door advocaten, instituten, politici, machthebbers en dictators altijd dezelfde 

strategie toegepast: 

- Waarheidsplichten bestaan niet, er wordt sanctieloos gelogen; 

- Maatschappelijke gedragsregels bestaan niet dan wel worden genegeerd; 

- Vaststaande feiten bestaan niet dan wel kunnen worden vernietigd; 

- Dossiers verdwijnen of worden achtergehouden; 

- Alle  door de  wederpartij ingenomen standpunten worden omgedraaid in hun tegendeel; 

- Het ontkennen van de feiten en de rechtens te respecteren belangen van de wederpartij; 

 

- Het binnen het civiel recht ontkennen van het bestaan van geldend Procesrecht; 
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- Het zich beroepen op verjaring; 

- Het negeren van het bestaan van Processuele nietigheid in zake schendingen van 

vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd; 

- Ieder onderscheid tussen materieelrecht en procesrecht ontbreekt; 

- Het creëren van eigen waarheden en /  of waarnemingen; 

 

- In de gevolgde strategie ontbreekt altijd iedere onderbouwing en/of bewijsvoering;  

- Aantoonbare vervalsingen van originele onderzoeksrapporten worden ontkend  dan wel 

achtergehouden; 

- De wederpartij beschuldigen van het maken en verspreiden van de vervalsingen;  

- Het bestaan van onwelgevallige stukken wordt ontkend,  genegeerd of verdwijnen; 

- Het streven naar maximale vertraging in het procesverloop. 

 

Voor de beoordeling van duurzaamheid is tijd in iedere voormelde gedraging de bepalende 

factor. 

 

 

OVERWEGINGEN 
 

Kan de mensheid tot inzicht komen en zijn overtuigingen veranderen waardoor 

ook het gedrag zal veranderen? Voorlopig ziet het er niet naar uit. Wederom is 

het adagio ‘après nous le deluge.’  

De filosoof Martin Heidegger heeft in zijn testament gezegd (1976)  “Nur ein 

Gott kan uns retten”. Hij zag geen andere uitkomst. 

U hoeft niets te geloven, wij hebben een vrije wil om onze eigen beslissingen te 

nemen. Beschuldigingen helpen niet; slechts de wet van oorzaak en gevolg 
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dient in beschouwing genomen te worden. We moeten elke keer opnieuw op 

zoek gaan naar de zin van ons leven. 

In de geschiedenis is het beoogde eindresultaat voor alle klokkenluiders en 

politieke tegenstanders symbolisch weergegeven in bijgevoegde illustratie 
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