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καθὼς ἀκούω, κρίνω. καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ
δικαία ἐστίν.
As I hear, I judge. And my judgment is just.

Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn
oordeel is rechtvaardig.
(Joh. 5 : 30)

The ‘Arcadia’-hallmark (left).
Any publication or work of art bearing this
hallmark is a contribution to the blueprint for
a new civilization based on abundance,
justice and peace, three interdependent
concepts. You are invited to join in the work.
Help us draw this blueprint.
The underlined ‘ Y ‘ is a stylized representation of a cup. Whenever this
cup has been filled with the spiritual ‘fire of synergism', the resulting
creative product will be like a line added to this blueprint. Thus this fire
is the real ‘entry-key' to Arcadia. The equilateral triangle stands for the
synthesis resulting from two opposing forces. In Arcadia the right
synthesis between socialism vs. capitalism, globalism vs. anti-globalism,
and conservationism vs. industrialism has been worked out in theory and
practice.
First published in 2019 by the Golden Meand Society,
Seru Grandi #80, Bonaire CN
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NOU, DA’S LOGISCH, HÈ?
Achtentwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

DE MUUR der Muren ... Hij wordt mooier en groter dan de
Chinese Muur, de Israëlische Muur, de Berlijnse Muur en
de ‘Hadrian’s Wall’ samen! Een Super Muur tussen Mexico
en de USA … Doorzichtig, zeggen sommigen. Dan kan men
de aanstormende Moslims en Latino’s van verre zien om
ze effectief buiten de deur te houden.
En Mexico gaat voor deze Muur betalen …

Hadrian’s Wall
Gebouwd door de Romeinen tijdens het bewind van
Keizer Hadrianus met als doel die rottige Schotten buiten de deur
te houden. Waarschijnlijk hebben ongeveer 15.000 man er zes
jaar over gedaan om hem af te bouwen.

Dit is Trump’s ‘oplossing’ voor wat hij en zijn achterban
zien als een invasie door immigranten. Vooral de Moslims
zijn gevaarlijk. De Mexicanen zijn
alleen maar verkrachters, moordenaars en dieven, aldus Trump. Daar
kan men nog mee leven … Maar
terroristen, dat is wat anders!
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De Moslims dringen binnen om een cultureel/religieuze
‘jihad’ te voeren om Amerika van binnen uit te islamiseren. Zoals ze in Europa al gedaan hebben, zeggen Trump
cum suis. De Latino’s zien zij voornamelijk als minderwaardige ratten die goede banen van de Amerikanen
afpakken.
Hoe deze Super-Muur immigranten kan tegenhouden is
niet goed te begrijpen. Daar zijn tunnels, ladders en
dynamiet. Daarmee kan men onder, over of door de Muur
de USA toch binnenkomen. En hoe kan deze Muur
immigranten tegenhouden die via de vele Amerikaanse
luchthavens legaal het land binnen kunnen komen?
‘Ah’, denkt Trump. ‘Een travel ban!’.
MISSCHIEN is het mogelijk een of ander reisverbod voor
Moslims (en/of Latino’s) erdoor te drukken. Maar dat is
dan wel ten koste van onze vrije en open samenleving.
Reizen zal ingewikkelder en dus duurder worden.
Toerisme zal dalen. Hotels zullen sluiten en Amerika
verliest zijn reputatie als een vrij land.
Niet meer ‘the last beacon of hope’, maar ‘a vast border of
Nope!’.
En dan? Is het überhaupt voorstelbaar dat de Muur en de
‘travel ban’ samen de Latijnse en Midden-Oostelijke
corruptie en armoede kunnen oplossen, die de haat en
migrantenstromen veroorzaken? Het is een retorische
vraag. Deze obstakels zullen de haat verscherpen en de
migranteninvasie niet tegenhouden. En Mexico gaat ook
niet voor de Muur betalen. Over their dead bodies! Die
opmerking was beledigend en vernederend. Een ‘rioolmethode’ om stemmen mee te winnen. Walgelijk.
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En what about Amerika’s reputatie? Wel, als die nog niet
al helemaal kapot is, dan zal Trump daar alsnog wel voor
zorgen. Daar is hij heel goed in ...
Trump is een ramp.

The Wheel of Missiles and Migrants

AKKOORD. Alles goed. Maar hoe dan? Kritiseren is
gemakkelijk. Een alternatief bieden is moeilijker. Zeker als
dat alternatief niet de ogen sluit voor de gevaren en
problemen die de massa-immigratie inderdaad veroorzaakt.
Vooral de onderlaag van de lokale bevolking ervaart de
immigranten veelal als een bedreiging. Voor hen is de
arbeidsmarkt krapper en vooral competitiever geworden.
Lonen dalen en werkloosheid stijgt. Zij hebben dus een
punt. Daar komt bij dat de lokale bevolking in de huidige
omstandigheden een prioriteitsrecht op arbeid in eigen
land niet mag worden onthouden. Immers, de schuld voor
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de ‘huidige omstandigheden’ is hen in slechts zeer geringe
mate toe te rekenen.
Om een alternatief te bieden, dan, moeten wij eerst
schetsen hoe de natuurlijke situatie eruit ziet en wat er in
die ‘huidige omstandigheden’ dus fout zit.
Zo’n schets is niet moeilijk.
DE NATUUR trekt geen grenzen. Een hagedis hoeft niet
langs de douane om van Colombia naar Venezuela te gaan.
Er is geen reisverbod en geen Muur die Latino hagedissen
tegenhoudt. Met andere woorden, de Natuurtoestand is
een grenzeloze wereld. Als u gelovig bent, zegt u: ‘God
trekt geen grenzen’. En in de Amerikaanse Declaration of
Independence staat: ‘all men are created equal’. Welnu,
als alle mensen gelijk zijn, dan kunnen er geen
verschillende nationaliteiten met verschillende rechten en
plichten bestaan.
De Natuurtoestand is dus volkomen in strijd met het
concept van de ‘natiestaat’. Het is niet voor niets dat dit
concept soms ‘Nazi-staat’ wordt genoemd. Een andere
woordspeling is: ‘Nationalisme is discriminatie’.
Als we de Natuurtoestand vergelijken met de ‘huidige
omstandigheden’ (de huidige wereldorde dus), dan moet
duidelijk zijn dat wij mensen er een grote ABOMINATIE
van hebben gemaakt. Verrek! Ook in dit woord zit de
‘natie’. Toeval, natuurlijk. Maar NATUURLIJK is die
‘abominatie’ in ieder geval niet!
Wij moeten dus naar een Nieuwe Democratische Wereldbeschaving toe, waarin de natiestaat niet meer dominant
zal zijn. En waarin alle mensen even vrij zullen zijn als
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hagedissen. Is het inderdaad niet abominabel dat we het
zo ver hebben laten komen dat hagedissen vrijer zijn dan
mensen?
Think about it.
HET IDEAAL van WereldFederalisme klopt dus weer
aan de deur. Juist! Mee eens.
Deze leguaan is vrijer dan
Maar niet zonder een echt
wij, de Meesters der aarde …
democratische politieke en
economische wereldorde (die wij de ‘Rechte Derde Weg’
noemen). En voorts niet zonder verzoening tussen alle
religies. En, tenslotte, ook niet onder één enkele
Wereldregering.
Wij schreven Nieuwe Democratische Wereldbeschaving,
niet Wereldregering. Uiteraard moeten mensen worden
geleid en een met macht beklede regering is nood-zakelijk.
Maar niet geconcentreerd in één enkele Wereld- regering.
Veel te gevaarlijk.
Wat betreft ‘regering’, moeten we meer denken in de
richting van regionale samenwerking, ongeveer zoals de
Europese Unie. De wereld zou dan dus opgedeeld kunnen
worden in, zeg, 21 Autonome Regionen, de delen waarvan
federale deelstaten zijn, ongeveer zoals de Verenigde
Staten van Amerika nu.
Wat die Regionen betreft, een voorbeeld. Het Amerikaanse continent zou kunnen worden opgedeeld in 3
Autonome Regionen, t.w. Noord-Amerika (VS, Mexico en
Canada), Latijns Amerika en de Caribische Regio (de 3
Guyana’s, Midden-Amerika en de Caribische archipel).
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Hoe dit precies zal worden uitgewerkt, zal de toekomst
leren. Maar een dergelijke herindeling, met vrij verkeer
van mensen, kapitaal en goederen wereldwijd, zou een
grote stap zijn in de richting van wat natuurlijk is. En wat
natuurlijk is, is dichter bij God. Het is ook dichter bij Recht.
Eenvoudiger kunnen wij het niet zeggen.
Dit onderwerp (immigratie) is te gecompliceerd om in één
enkele brief te kunnen behandelen.
Da’s toch logisch, hè?
Bonaire, 24 december 2017
Voor Golden Meand Society
Michiel Bijkerk

Founded shortly after the creation of the United Nations in the Swiss city of
Montreux as an international peace movement, WFM is an international nongovernmental organization with UN consultative status. A committed
network of 28 member organizations and individual members in more than 80
countries is coordinated by WFM’s International Secretariat, co-located in The
Hague and New York. Website: www.wfm-igp.org/our-movement
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MET GELIJKE MUNT BETALEN …
Negenentwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

Betalen met gelijke munt is een soort eigenrichting in het
Karmische Recht. Eigenrichting is ‘het recht in eigen hand
nemen’ en dus niet wachten op de Politie en het Gerecht.
Nee, men zet het de ander zelf wel ‘betaald’.
De Wet van Karma is de Natuurwet van oorzaak en gevolg,
van actie en reactie die altijd precies in balans zijn, althans
naar perfecte balans terugkeren. Als de door de mens in
eigenrichting terugbetaalde munt precies evenveel waard
is als de ontvangen krenkende beje-gening, wordt dus met
gelijke munt betaald.
Gelijke munt is dus
zuivere eigenrichtige
Karma. Is het betaald
zetten onevenwichtig
(de reactie of wraak is
groter of kleiner dan
de
krenkende
bejegening), dan zal de grote Karmische Natuurwet het
overschot of het tekort op Kosmische wijze wel weer in
balans terugbrengen.
Dit is geen pleidooi voor eigenrichting, noch een poging
om de Wet van Karma te foppen. Eigenrichting is als de
Law of the Jungle. Men komt er niet veel verder mee dan
de jungle. En de Natuurwet van Karma foppen is
onmogelijk. U gelooft dat niet? Welnu, probeer de
zwaartekracht dan maar eens te foppen. Warning! Don’t
try this at home! Spring dus niet van het dak! Je belandt in
het hospitaal.
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De Natuurwet is niet fopbaar, of die zich nu manifesteert
als zwaartekracht of Karmische balans. Hij eist respect.
Wat echter wèl kan, is de Natuurwet op een creatieve
manier toepassen om een nuttig resultaat te bereiken.
Met alle respect voor de zwaartekracht, bijvoorbeeld, is er
toch een manier bedacht om die kracht met behulp van
andere krachten (snelheid en luchtdruk) op te heffen. Zo
hebben we leren vliegen.
Zo kan ook de Wet van Karma creatief worden ingezet om
de pijn die mens en dier lijden te verlichten. Er wordt dan
dus niet met gelijke munt terugbetaald. Nee, men betaalt
met hele andere munt. Noem het maar ‘peper-munt’. In
plaats van iemand
iets eens goed in te
peperen, geeft u
hem een pepermuntje.
No warning needed!
You may safely try
this at home. In plaats van uw buurman met gelijke munt
terug te betalen, nodig hem uit voor een maaltijd. Of geef
uw buurhond een lekker stuk worst. Hij zal dat nooit
vergeten en u niet meer bijten!
Pepermunt is ‘win win’. Het verlicht de pijn van anderen
en u wordt zelf ook rijkelijk terugbetaald.
Zulke pepermunt heet empathie en actieve solidariteit en
hulp. Het echte woord is liefde. Daar kan men dus zowel
collectieve als individuele Karmische schuld mee betalen.
Iedereen heeft daar voordeel bij, inclusief uzelf.
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Men moet dan wel het puur materiële denken achter zich
laten. Als u denkt dat de Wet van Karma lariekoek is,
waarom zou u dan willen terugbetalen? Er is immers geen
schuld? Er is lariekoek. Maar als u echt helemaal
materialistisch denkt, waarom zou u dan überhaupt uw
schulden betalen? Als je ermee wegkomt, zoveel te beter
toch?
Welnu, ontkomen aan het betalen van schulden is toch
niet zo gemakkelijk als u misschien denkt. Want ons
rechtssysteem is gebouwd op de Wet van Karma,
lariekoek of niet. Immers, een geldschuld kan alleen teniet
worden gedaan door te betalen of verrekenen. En als u
niet betaalt, dan zal de rechter u veroordelen en de
deurwaarder zal beslag leggen op uw bankrekening. Pas
na algehele voldoening is Karma weer in balans.
Men ziet, dit is gewoon de Wet van Karma uitgewerkt in
ons burgerlijk rechtssysteem. Schulden worden in geld
uitgedrukt en verder is het gewoon boekhouden. Karma
houdt ook een soort boekhouding bij. Alleen die telt
behalve geldschulden, ook andere
schulden bij en af,
zoals morele en
ethische schulden.
Karma gebruikt daarbij echter geen pen
en ruitjespapier, of Excel en een boekhoud-programma.
Karma houdt de schulden en vorderingen automatisch bij
in de zgn. ‘Akashic records’. Deze boekhouding is dus
ingebakken in het Kosmische rechtssysteem en de
afrekening komt in materiële of spirituele vorm.
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Bijvoorbeeld, u ontvangt plotseling een geldsom waar u
niet op gerekend had. Dit is positieve Karma. Of uw
schuldeiser legt beslag op uw huis; negatieve Karma.
Maar Karma werkt ook in de spirituele wereld. U voelt zich
blij omdat u betaald wordt voor goed en eerlijk werk. Dit
is positieve Karma. Of u ervaart dat mensen u niet meer
vertrouwen, omdat u altijd liegt. Of erger nog, u voelt
wroeging; negatieve Karma.
Er is nog een hogere vorm van spirituele Karma. U bent
begiftigd met een bijzonder talent. Hierdoor leidt u een
succesvol leven. Maar ook andersom. U gebruikt uw talent
egoïstisch, of ten dienste van een kwaadaardig doel. Neofascisme bijvoorbeeld. Het talent vervaagt en verlaat u.
Men kan mensen foppen, maar Karma niet.

Karma laat zich niet betalen in valse munt!
Waarom leggen we dit voor aan de Rechterlijke Macht?
Wel, omdat wij keer op keer constateren dat het Gerecht
in mensenrechtenzaken tegen de overheid zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Dat kweekt kwade Karma. De
burgers verliezen vertrouwen in het Gerecht, omdat hun
mensenrechten worden miskend.
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Wij zeggen het voorts, omdat Rechters goed opgeleide en
intelligente mensen zijn, die in staat zijn te doorzien dat
de andere twee staatsmachten geen ethische basis noch
richting meer hebben en daarom allerlei maatregelen
nemen die in strijd zijn met algemene rechtsbeginselen,
Natuurrecht en mensenrechten. Het Gerecht heeft echter
de unieke opdracht, alsook de benodigde staatsmacht, om
die ethische basis en richting weer terug te brengen. Die
opdracht heet rechtspraak. En als het Gerecht dit niet
doet, dan doet niemand het. Met alle Karmische gevolgen
van dien voor ons allemaal.
Wij houden het Gerecht dus voor om niet te vervallen in
de fout die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door
het Gerecht gemaakt is.
Dit brengt ons naar het Toetsingsarrest van 1942. Het is
een treurige geschiedenis maar in deze context relevant.
Erkend wordt dat de Hoge Raad het niet gemakkelijk had.
Maar wie heeft gezegd dat Karma gemakkelijk is?
De aanleiding om deze geschiedenis in herinnering te
brengen was de stelling in een recent vonnis van het
Bonaireaanse Gerecht in Eerste Aanleg, namelijk dat de
staatsrechtelijke positie van de rechter met zich meebrengt dat hij/zij ‘terughoudend‘ moet zijn bij toetsing aan
algemene rechtsbeginselen.
Op deze stelling eerst het volgende puntige commentaar.
Ten eerste, de wet (art. 9 lid 1, sub b WarBES) schrijft
helemaal geen terughoudendheid voor. Integendeel, dit
artikellid schrijft zonder enige kwalificatie voor dat het
Gerecht aan algemene rechtsbeginselen mag toetsen! Ook
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de artt. 93 en 94 Grondwet zeggen niet dat terug-houdend
moet worden getoetst. Er staat dat het Gerecht mag
toetsen. Punt uit.
Ten tweede, de staatsrechtelijke positie van de rechter is
dat hij onafhankelijk is en 1/3 deel van de staatsmacht
uitoefent. En de taak van het Gerecht is rechtspraak, niet
wetspraak. In het bestuursrecht houdt dit in: overheidsbeslissingen toetsen aan de wet EN aan het Recht. De
burger vertrouwt daar ook op! Als men echter slechts
marginaal toetst (‘terughoudend’ dus), dan toetst men
gewoon heel slecht. Of helemaal niet.
Denk na: Wat is marginaal betalen? Wilt u terughoudend
betaald worden? Of toch liever volledig en in klinkende
munt? En wat is marginaal werken? Ontslag natuurlijk! En
marginaal zien? Een verkeersongeval! En als men
marginaal zwemt, dan verdrinkt men! Marginaal toetsen
komt dus bijna altijd neer op helemaal niet toetsen.
Ten derde. Marginale (terughoudende) toetsing is
gewoonte in onze rechtspraak, omdat de Hoge Raad dat
zo heeft voorgeschreven. Het wordt dus zo gedaan, omdat
het Gerecht de gevangene is van een Hoge Raad
bezwering. Het Gerecht en vooral het Hof dienen echter te
bedenken dat er in het bestuursrecht op onze eilanden
geen cassatierechtspraak is. Toetsing aan het Recht
(algemene rechtsbeginselen, Natuurrecht en mensenrechten) dient dus door het Hof
zelf gedaan te worden.
Tussen haakjes, Karma accepteert het afschuiven van verantwoordelijkheid niet.
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Ten vierde en het belangrijkste. Het Gerecht is geen
Gerecht, als het Onrecht niet Recht zet. Waarom? Omdat
er geen Vrede is zonder Recht. Anders gezegd, het Gerecht
is er om Vrede te brengen en te bewaren middels
Rechtspraak. Als een rechter dus een onterechte
overheidsbeslissing in stand laat, omdat marginale
toetsing hem ervan weerhoudt om die beslissing recht te
zetten, dan werkt het Gerecht Onvrede in de hand.
En dat is een morele misdaad.
Vergelijk dan nu de immorele wijze waarop het Gerecht
tot en met de Hoge Raad optrad tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Mr. Lodewijk Visser, de
president van de Hoge
Raad die door de bezetter
werd ontslagen.

Dit was de opmaat. Op 27
oktober 1940 werd bekend dat
ALLE leden van de Hoge Raad,
exclusief de Joodse president
Lodewijk Visser, de zgn. ‘Ariërverklaring’ hadden getekend.
Met uitzondering van een (zwak)
protest van Raadsheer Donner,
had de Hoge Raad niet geprotesteerd tegen dit onrecht.
Waarom niet?

Wel …, marginale toetsing. Na de oorlog werd dit door een
der Raadsheren als volgt gemotiveerd:
‘Dat gelet op de Duitse mentaliteit en hetgeen het Hitlerregime in Duitsland aan de Joden reeds had misdreven,
men zich kan indenken dat de bezetter in het bijzonder de
Joodse ambtenaren wantrouwde en als gevaarlijk
beschouwde’.
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Dit uitblijven van protest door de Hoge Raad had een
deprimerende uitwerking op de lagere rechters, waarvan
uiteindelijk 95% de Ariërverklaring ook tekenden. Zo ziet
men dat zelfs het nalaten door de Hoge Raad van een
feitelijke handeling een bezwerend effect heeft. Dat
spreekt die 95% lagere rechters overigens NIET vrij!
Zoals gezegd, Karma accepteert het afschuiven van
verantwoordelijkheid niet.
Maar de Hoge Raad deed er vervolgens nog een flinke
schep bovenop in het Toetsingsarrest van 1942. Daarin
oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse rechter een
verordening van de Duitse bezetter niet mocht toetsen
aan het ‘Landoorlogreglement’ (dit was een Verdrag uit
1907 dat voorschreef dat een bezettende macht zoveel
mogelijk de geldende wetten van het bezette gebied
moest eerbiedigen).
En nog was het niet genoeg. De Hoge Raad zei voorts
(geheel ongevraagd!) dat de Nederlandse rechter de
innerlijke waarde of billijkheid van verordeningen van de
(Duitse) bezetter niet mocht beoordelen en dat dergelijke
verordeningen golden als Nederlandse wetgeving.
Weer een soort marginale toetsing dus. Over morele
misdaad gesproken …
Deze treurige geschiedenis toont 3 dingen aan:
A. dat elke individuele rechter Onrecht niet mag laten
staan; navolging van de Hoge Raad spreekt hem niet vrij;
B. dat marginale toetsing aan Recht (lees: algemene
rechtsbeginselen, Natuurrecht en mensenrechten) praktisch neerkomt op helemaal geen toetsing aan hoger
recht, hetgeen een morele misdaad is.

17

En C, dat Karma niets vergeet … Wij kwamen deze
geschiedenis bij Google-search ‘toevallig’ tegen. U ziet,
toeval bestaat niet. Karma houdt haar boeken feilloos bij.
De punten A en B gelden thans in deze vredestijd temeer,
omdat rechters nu NIET onder enige druk van buitenaf hun
werk hoeven te doen. Dit was voor de Hoge Raad in 1942
voorzeker anders! Onze huidige rechters kunnen thans
echter in alle rust de beslissingen nemen die zij in
gemoede in een democratische en pluriforme samenleving achten rechtvaardig en humaan te zijn. Juist deze
omstandigheid noopt tot volledige toetsing. Wanneer er
oorlog is, zijn er verzachtende omstandigheden. Nu niet.
En, onthoudt! Karma vergeet
niets. Het feit dat men thans
zonder moeilijke omstandigheden
toch algemene rechts-beginselen
met een beroep op marginale
toetsing wegmoffelt, blijft in de
‘Akashic records’ staan.
Karma is vervelend. Men loopt als
het ware op het scherp van een
tweesnijdend zwaard. En hoe meer
verantwoordelijkheid men heeft,
hoe scherper het zwaard.
Maar Karma is Natuurwet. En
marginale toetsing kweekt kwade Karma. Er is slechts één
uitweg: de pepermunt van empathie en actieve
solidariteit. Dit geldt ook voor rechters.
Bonaire, 18 januari 2018
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
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SHITHOLE COUNTRIES
Dertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
Zelfs Trump kan iets zeggen dat tot waarheid kan leiden.
Het hoeft en hoort niet zo neerbuigend. Maar juist omdat
hij hier hard tegen schenen heeft geschopt, valt op dat hij
iets gezegd heeft. Meestal zegt hij niets: Lucht, Leugen of
Lariekoek. Zijn bekende 3 L’s. Deze keer niet, zij het op
heel andere manier dan hij bedoelt.
Hij noemde Haïti, Honduras en sommige Afrikaanse
landen. Liberia, bijvoorbeeld. En what about Nicaragua? El
Salvador? Dominicaanse Republiek? Venezuela? En what
about Togo, Nigeria, Burkina Faso, Kongo, Kame-roen? En
Mauretanië, waar slavernij pas in 2007 afdwing-baar
afgeschaft werd1?
Deze lijst is nog verre van compleet. What about Egypte,
Pakistan? Indonesië? Filippijnen? Bangladesh? De lijst is
lang, heel lang. Van de +/- 200 landen ter wereld horen er
zo’n 150 in deze lijst thuis.
Many shitholes!
Deze landen hebben drie dingen gemeen:
1) Armoede en gebrek. Slecht onderwijs en slechte
gezondheidszorg.
2) De burgers van deze landen willen er zo snel mogelijk
weg.
3) De graad van corruptie is er zo hoog dat dit ontwikkeling zeer moeilijk, zo niet onmogelijk maakt.
-----------1.

In 1981, Mauritania became the last country in the world to abolish slavery (by presidential decree). However, no criminal laws were
passed to enforce the ban. In 2007, "under international pressure", the
government passed a law allowing slaveholders to be prosecuted.
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Niet bepaald paradijzen op aarde. U, Nederlandse
rechters, zouden er niet graag willen wonen. En wij ook
niet. Eigenlijk zijn het dus inderdaad ‘shithole countries’.
Maar wat doen we met deze informatie? Een feit dat al
heel lang bekend is? Doorgaan zoals nu? Let shitholes be
shitholes? Is dat het antwoord?
Wij zouden deze brieven niet schrijven, als wij geen
alternatieven meenden te kunnen bieden. En wij zouden
ze niet schrijven aan u, Rechters van de Zittende
Magistratuur, als er geen reden was om aan te nemen dat
juist U het geschikte instrument in handen heeft om als
katalysator te kunnen fungeren ten einde die alternatieven te bevorderen middels gepaste toepassing van
algemene rechtsbeginselen, Natuurrecht en mensenrechten.
Bezie het eens van deze kant.
Er zijn drie soorten macht in de wereld, t.w. econo-mische,
politieke (inclusief politie en leger) en spirituele macht. Bij
die derde macht denkt iedereen in eerste instantie aan
religies, Godshuizen en geestesstromingen. En dat is juist.
Maar het is ook de kern van de Rechterlijke Macht, het
derde inzicht, waarvan de bron is
‘aqua vitae’, levenswater. Dit is de
spirituele dimensie die de rechterlijke
functie een ander (derde) inzicht geeft
dan de wetgever en het bestuur.
Aqua vitae,
Levenswater

Dat andere (derde) inzicht is
gecodificeerd in de mensen-rechtenverdragen, die
gebaseerd zijn op Natuurrecht en algemene rechts-
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beginselen. Deze derde dimensie is als de derde as die
loodrecht staat op het kruispunt van de andere twee. Hij
is van heel andere aard dan de eerste en tweede dimensie
die elkaar aanvullen, elkaars com-plement zijn. De derde
dimensie is geen slap compromis tussen de andere twee.
Het is een eigen dimensie die iets eigens toevoegt aan de
andere twee. Dat eigene kan men met recht de ‘spirituele
macht’ noemen. Of, zoals gezegd, aqua vitae.

Het is bijna ‘not done’ om in een juridisch betoog de Bijbel
te citeren. Maar we doen het toch, met de opmerking
daarbij dat dit meer moet worden gezien als een
‘interfaith’ verwijzing dan een puur Christelijke.
Vergelijk Openbaringen 22:1-2:
‘Then he showed me a river of the
water of life, clear as crystal,
coming from the throne of God and
of the Lamb, in the middle of its
street on either side of the river was
the tree of life, bearing twelve
kinds of fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of
the tree were for the healing of the nations’.
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En de bladeren van de ‘Levensboom’ aan beide zijden van
de stroom van levenswater waren voor ‘het helen van de
naties’, aldus de slotzin van het citaat.

Dit is symbolische taal die
zonder enige kennis van de
Qabalah niet begrijpelijk is.
Maar waar het hier om gaat is
aan te duiden dat ‘aqua vitae’
(levenswater) de bron is
waaruit het Gerecht kan
putten om de ‘naties te helen’.
En de wet heeft het Gerecht daartoe een soort waterpomp
gegeven, t.w. de artt. 93 en 94 Grondwet en art. 9 lid 2 sub
b WarBES1. Immers, deze artikelen geven het Gerecht de
opdracht om alle voorgelegde zaken te toetsen aan
mensenrechten, algemene rechtsbeginselen en het
Natuurrecht.
______________________
1 WarBES

= Wet administratieve rechtspraak voor de BES-eilanden. De Nederlandse Algemene wet bestuursrecht heeft deze expliciete bepaling niet, maar
wel andere bepalingen die tot dezelfde conclusie leiden (zie o.a. art. 3.2 e.v.
Awb).
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Rechters zijn intelligente en goed opgeleide mensen, die
verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Dat geldt voor
vele politici ook wel, maar de politieke structuren zitten zo
muurvast dat ze geen kant op kunnen. Zie toch het zwartwit spel in de huidige Amerikaanse politieke arena. Voeg
daarbij de ‘alternatieve feiten’ (leugens dus), nep-nieuws,
corruptie, verraad en belangenverstrengelingen en we
hebben een ‘toxic mix’ waar men alleen maar ellende van
verwachten kan. Geen zinvolle vernieuwing En nog minder
het aangeven van een goed doordachte richting die van
nature voortvloeit uit mensenrechten, Natuurrecht en
algemene rechtsbeginselen.
De enige staatsmacht die dat wel kan, is de rechterlijke
macht. Maar die willen het (nog) niet. Rechters weten ook
nog niet precies wat ze dan zouden moeten doen, noch
waarom en hoe. En velen van hen zijn zelf ook
gecontamineerd door
de huidige structuren
die geld- en machtcorruptie in de hand
werken. Waarschijnlijk
zijn zij zich daar niet
eens van bewust en reageren daarom verbolgen op de
inhoud van deze brieven die druppelsgewijs ook in
verschillende test cases doorklinken.
Toch zal het Gerecht willy-nilly een belangrijke rol gaan
spelen in de migratieproblematiek. Want de andere
machten komen steeds met lapmiddelen die niets
oplossen en die bovendien een farce maken van
mensenrechten.
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Wij moeten ons realiseren dat de gigantische migrantenstromen een gevolg zijn van de regimes in de ‘shithole
countries’. Het zijn zgn. ‘falende staten’. En als de beter
georganiseerde staten die falende staten rustig laten
falen, dan zullen de migranten blijven toestromen.
Rechters weten dit ook. En die wetenschap verplicht hen
iets te doen! Zij mogen zich niet langer laten verleiden om
in hun vonnissen de vertrapping van mensenrechten door
de overheid steeds te vergoelijken. Immigranten in BES
(gedurende de eerste 5 jaar) worden behandeld als halve
slaven. Het Gerecht mag niet passief blijven toe-kijken.
Sterker nog, mag niet blijven weigeren om in te grijpen.
Heel letterlijk is dit rechtsweigering, hetgeen bij wet
verboden is (art. 13 Wet AB). Het Gerecht mag niet
weigeren Recht te doen in zaken aan hen voorgelegd.
Het Gerecht kan bijvoorbeeld in ‘overwegingen ten overvloede’ aangeven wat er gebeuren moet. Zo niet, dan kan
het bestuur rekenen op bijsturing door het Gerecht. Dit zal
de andere machten verplichten met andere oplos-singen
te komen. Oplossingen die echt iets oplossen ZONDER
vertrapping van mensenrechten. In plaats van de arme
migranten zoveel mogelijk te
weren, moet het Westen op een
of andere manier de falende
staten aanpakken.
In hun belang en in ons belang.
Want als de falende staten blijven
Falen alle Staten?
falen, zullen de burgers in die landen
blijven lijden en zullen de migrantenstromen blijven
aanzwellen.
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En met ‘aanpakken’ wordt niet bedoeld militaire ‘regimechange’. Oorlog is geen rechtsmiddel tot een Recht doel.
Een herindeling van de internationale samenleving op
basis van Recht is wel een rechtsmiddel. De falende staten
moeten dus bij die herindeling betrokken worden.
Hoe dit precies te doen, zal worden aangegeven in
volgende brieven. Maar de Rechterlijke Macht mag nooit
toestaan dat hun sacrale bezigheid wordt geprofaniseerd
door de andere twee machten.
In het Toetsingsrecht-arrest van 1942 wist de Hoge Raad
heel goed wat een ‘obiter dictum’ (een ‘overweging ten
overvloede’) was. Ongevraagd gaven ze de Duitsers in zo’n
obiter dictum precies wat ze wilden. Toen konden ze het
dus wel. Waarom nu dan niet? Het is begrijpelijk, toen
stond er een mes op hun keel. En uit
vrees zeiden ze ja en amen. Een
negatieve motivering dus.

Jan Donner. De
enige Hoog
Raadsheer die
tegen de Ariërverklaring had
geprotesteerd.
In 1946 benoemd
tot president van
de Hoge Raad.

Maar Karma kan worden omgebogen
door nu de juiste beslissingen te gaan
nemen om een positieve reden,
namelijk Recht, Vrede en Voorspoed
voor alle mensen.
De belangrijkste rechtsbron is niet de
wet, niet de jurisprudentie, niet de
literatuur, maar levenswater, d.w.z.
mensenrechten, Natuurrecht en algemene rechtsbeginselen.

Wij erkennen dat het niet gemakkelijk is. Maar wie heeft
gezegd dat Rechtspraak gemakkelijk is? We don’t do it
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because it is easy; we do it because it is hard! Bovendien:
Als het Gerecht het niet doet, dan doet niemand het.
Bonaire, 26 februari 2018
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
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THE PEÑON-TREE
In my beloved Havana, Cuba, there is a street called ‘Calle
Peñón’. The house at no. 221 is where the dissident
Oswaldo Jose Payá Sardiñas used to live before he died in
a traffic accident in 2012. At the end of this street, there is
a small rectangular park in the middle of which there is a
huge Peñón-tree.
It has beautiful pinky-white flowers. Lots of them! A
veritable eye-fest.
By the way, the more common
spelling is ‘Piñón’. But it is no
coincidence that the name of
the street where Oswaldo
Payá used to live has a special
spelling. Because Oswaldo was
a very special man.
I knew Oswaldo Payá well. As
a tribute to him, I planted two
Peñon-trees in my yard. After
a long drought they both died, as did Oswaldo. The
drought can be likened to Oswaldo’s lonesome struggle
for freedom, to which the Cuban government responded
by slowly strangling him with arid psychological pressure.
His death must have come as a liberation to him.
However this may be, I declare positively that Oswaldo left
a legacy that will not die. To contribute my little grain to
this, I planted another Peñón-tree not long after his death.
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Now, the Peñón-tree can be planted very easily by just
sticking a branch into the soil. I do not tell everybody why
I planted it, for obvious reasons. Raul Castro has
introduced a few minor
changes, but the Partido
Comunista de Cuba (PCC)
still controls everybody’s
life. With force, if necessary. The Cuban people
still have good reason to
fear their government.
Cuba’s human rights record (if we only take civil liberties
into account) is not good. There is no real freedom of
expression, i.e. one is free to express one’s opinion as long
as one follows the government’s Socialist line. And, of
course, one is always totally free to criticize the USA. As
viciously as possible, please!
There is no freedom of association either. A new political
party that would oppose the PCC and openly promote a
free market economy, will not be allowed. Cuba has a one
party political system. The PCC party (which can be
equated to the government) jealously guards this.
We do not recommend a ‘free market economy’ for Cuba,
as this term is usually understood. The term is in fact no
more than a euphemism for Capitalism, which,
economically speaking, is certainly more effective than
Socialism, but it is also quite unjust. Brutal even. The
Socialists are right when they say that in Capitalism the
rich capital-owners exploit their herds of debt- and wageslaves. In some countries more brutally than in others, but
it is a greed-based system founded on and main-tained by
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wage-slaves who are kept ignorant and weak by the
capital-owners and media. In short, the capitalists’ God is
Mammon. And Mammon
has very little to do with
civilization.
In this we follow Oswaldo’s
point of view, who used to
say: ‘No queremos caer de
un Socialismo salvaje en un
Capitalismo salvaje’, as
happened in Russia. What
we recommend is a justice-based system, which might be
termed simply ‘civilization’, or ‘balancism’ if you will. It
combines and balances the good features of Socialism
with the good features of Capitalism and turns the
resulting win-win mix into a sparkling new system all its
own. ‘La tercera posición’, as Oswaldo referred to it.
However, it must be
noted that Oswaldo
never incorporated this
‘third position’ into his
struggle. He stuck to his
own limited strategy of
promoting civil liberties,
especially freedom of
expression and freedom
of association. He believed that as soon as these basic
human rights will have been incorporated into the Cuban
political/constitutional system and are effectively respectted by the government, the discussion on what to
replace Socialism with would naturally follow later.
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Sadly, this point of view contains within it the cause of its
own failure. For the PCC and the Cuban government
cannot and will not abandon Socialism, if it is not re-placed
by something in which its basic ideological beliefs are
incorporated, or more precisely, are sublimated.
Therefore, a clear exposition and comprehension of the
‘tercera posición’ is indispensable, if Cuba is ever to evolve
to freedom AND social/economic justice.
This was the only point where we disagreed with Oswaldo,
but that does not diminish our great respect for the man.
The main organization promoting the ‘tercera posición’
viewpoint has not yet agreed on a single word to denote
this system. They call it the ‘Just Third Way’. Google the
‘Center for Economic & Social Justice’ and peruse their
website.
Freedom of religion was never formally prohibited in
Cuba, but it was significantly restricted. One could not be
a member of the PCC, unless one was a strict adherent to
Marxism-Leninism. The PCC used to require of its
members to be atheists, but this has been eased now.
Strangely enough, Freemasonry was always allowed to associate freely in
Cuba (even behind closed
doors!), but it was and still is
heavily infiltrated by the PCC. Any Mason who would
express a critical opinion about the Cuban government is
immediately closely monitored. There is no privacy within
Cuban lodges.
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Having said this, the repression and un-freedom never was
as severe as it used to be in the Soviet-Union. There are no
Russian-styled Gulags in Cuba. And the number of political
prisoners is not as high as in most other Socialist states.
Their prison terms are not as long either. However,
obviously, even one political prisoner is one too many.
And estimates are that there still are more than one
hundred.
In this context it would be unfair not to mention Cuba’s
great achievements with respect to social human rights.
The way Cuba has set up its educational and health care
systems is right-out admirable.
In the meantime Cuba’s political/economic system is
slowly evolving in the direction of the Chinese model.
China proves that it can work, i.e. economically speaking.
But sadly it does not extend the right to property in the
‘means of production’ to all citizens individually throughout the whole population, i.e. every man, woman and
child (not the State!). This is the prime hallmark of ‘la
tercera posición’.
Although I could never convince Oswaldo to adopt this
third viewpoint, there is still hope for Cuba. For the Peñóntree I re-planted in my yard has begun sprouting.
So I know Oswaldo’s legacy has revived and will persist.
Thanks to people like Oswaldo Jose Payá Sardiñas Cuba
will slowly climb out of the hole it has so recklessly jumped
into in 1959.
Havana,
3 July 2018
René Cardouze
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SIMON BOLIVAR WAS EEN ASIELZOEKER
Eenendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
‘Alleen proletariërs en dieren zijn vrij’! Aldus, George
Orwell in zijn boek ‘1984’. De functie van de proletariërs
(ongeveer 85% van de bevolking), is simpel: Werken en
voortplanten. Denk niet dat zij ooit in opstand zullen
komen. Zij hebben geen reden om dit te doen, zolang ze
voldoende doorvoed zijn en aanhoudend worden afgeleid.
Aldus allemaal George
Orwell.
Leid ze dus af met ‘Seks &
drugs & alcohol’?
Immers, ‘un pueblo chingando, no se está rebelando’. En onzinnige TV-spelletjes?
En vooral met slopende arbeid in een 24/7 economie?
Nou ja, deze gedachten waren slechts ‘waar’ in de dystopische nachtmerrie van een cynisch schrijver, kan men
denken. Goed, alles goed. MAAR, is het niet zo dat onze
huidige samenleving ook wezenlijk bestaat uit een
Orwelliaanse ‘Inner party’ (de rijkste 1%)? En daaronder
een ‘Outer party’, namelijk de ‘Middenklasse’ van 14%,
wiens voornaamste functie het is om die 1% te dienen? En
het zware ‘tussenwerk’ te doen dat nodig is om die 85% bij
de les en aan het werk te houden? Meestal (minstens 60%)
voor een hongerloon?
Denk dus niet dat deze 85% te bereiken en informeren zijn
over een nieuw en veel rechtvaardiger politiek/
economisch systeem. Zij hebben daarvoor de intellectuele capaciteit niet. Noch de tijd. Ze werken zich de hele
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dag rot. ’s Avonds is het zuipen, ‘appen’ en ‘zappen’ of
internet, porno, seks, slapen, kakken en werken.
Alleen die ‘gegoede’ Middenstand is te bereiken. Zij
hebben de intellectuele capaciteit, de tijd en zelfs de
middelen om te studeren en na te denken. Rechters,
bijvoorbeeld. En advocaten, professoren, notarissen,
geestelijken, hoge ambtenaren, industriëlen, accountants
journalisten en i.h.a. directeuren van flinke bedrijven. En
hun assistenten. Kortom, die 14%.
Die schrijven wij aan. En dan in de eerste plaats de
rechters, omdat zij bovendien één derde van de macht in
handen hebben. Zij zijn geen voetnoot in een duaal
politiek stelsel van twee machten. Er zijn drie machten. Dit
noemt men de ‘triaspolitica’. Twee van die
machten zijn vooral
materieel van aard,
t.w. de wet-gevende
en de uit-voerende
macht. Die derde is
vooral spiri-tueel van
aard,
t.w.
de
rechterlijke macht. En
met die macht kunnen de rechters op vreedzame wijze
een veranderingsproces in gang zetten, als zij weten wat,
waarheen en waarom. En als zij, na het begrepen te
hebben, het willen.
In ieder geval kunnen zij begrijpen dat die grote massa
loon- en schuldslaven eens in opstand zullen komen. Niet
met een of ander haalbaar en weldoordacht plan. Maar
gewoon uit onzinnige woede. Ze slaan alles kort en klein
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en daarna vallen ze weer terug in nog grotere ellende. In
de tussentijd hebben ze rake klappen uitgedeeld,
bedrijven en auto’s in de brand gestoken, supermarkten
geplunderd en hun gal gespuid, met alle nadelige gevolgen van dien. Ook voor henzelf, want de voedselprijzen
gaan daarna meestal omhoog.
Sprekend voorbeeld: Egypte nu onder president Abdel
Fattah el-Sisi. Dit voorbeeld toont aan dat politieke
‘democratie’ alleen een land niet welvarend maakt.
Welvaart is het resultaat van een democratisch economisch systeem. Als el-Sisi Egypte welvarend wil maken,
dan kan dat zelfs onder zijn politieke dictatuur, als hij maar
economische
democratie invoert.
Wij wensen graag
onze huidige politieke democratie te
behouden, zelfs in
zijn huidige gebrekkige en door de rijken ondermijnde
vorm. En wij wensen Egypte op zijn minst hetzelfde toe.
Wij wijzen er slechts op dat politieke democratie op zich
geen garantie is voor welvaart van allen. Kijk maar bij ons.
De massa is arm. Om welvaart voor allen te bereiken is dus
iets anders nodig, namelijk een democratische
productievorm, waarin alle participanten aandelen
bezitten. Wij noemen dit de Rechte Derde Weg. Het is
geen kapitalisme, het is geen socialisme. Het is de Gulden
Derde Middenweg.
Als er toch zo’n Middenweg kon bestaan zonder onze
politieke democratie te hoeven weggooien? Als er toch
een systeem is bedacht dat iedereen een welvarend leven
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biedt, dan zouden we dat toch op zijn minst moeten
uitproberen? Na het eerst doorgrond te hebben
natuurlijk. Maar dat laatste kunnen en mogen we in deze
fase van de ontwikkeling van de mensheid alleen van die
14% verwachten. Op dat punt zijn wij het eens met Orwell.
Vandaar deze brieven. Niet in de ongenuan-ceerde
‘Tweet’-vorm van Trump, maar goed beargumen-teerde
opstellen, in een taal die in ieder geval die 14% kan
begrijpen.
En natuurlijk kan dit alternatieve systeem niet in één
enkele brief worden uiteengezet. In elke brief staat een
stukje, een suggestie, een sprankelende gedachte, waarmee wij proberen onjuist denken te saneren.

In deze brief wordt gefocust op het gezond maken van het
‘schaarste denken’. In elk boek over macro-economie
wordt de student geleerd dat economie de wetenschap is
van de verdeling van schaarste. Wat een nood! Wat een
afgrijselijk uitgangspunt! Dit is te vergelijken met iemand
die een vliegtuig wil uitvinden, maar denkt dat de mens
toch nooit vliegen kan. Hij is immers geen vogel?
Dit soort schaarste denken (in de economie expliciet als
basisuitgangspunt geformuleerd!) sluit het eigen falen in
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zich. De logische consequentie is immers dat de eco-nomie
geen bijdrage kan leveren aan een welvarender
samenleving. Want in plaats van de gedachte: ‘Er is
genoeg voor iedereen’, baseert de schaarste-economie
zich op: ‘Er is gebrek voor iedereen’.
Dat betekent dus ook dat het onvermijdelijk is dat de
rijkdom zich bij slechts een klein groepje concentreert, de
bekende 1%. En dan moeten dus inderdaad die 14%
‘capataces’ die 85% desnoods hardhandig in het gareel
houden, want voorspoed voor iedereen is onmogelijk.
Gelukkig is dit schaarste denken onjuist. De waarheid is
net andersom. De economie is de wetenschap van het
creëren en verdelen van overvloed. Dit stukje van de
puzzel staat in deze brief centraal en wel geplaatst in de
context van het Venezolaanse vluchtelingenprobleem.
Wij kunnen natuurlijk bang zijn voor een grote toevloed
van Venezolanen. We hebben immers zelf al niet genoeg?
Als we er één asiel geven, volgen er meer. En wie zal dat
betalen? Moeten we de schaarste met nog meer mensen
delen?
Hier spreekt de angst voor schaarste.
We kunnen het echter ook zien als een kans. Een kans om
iets goeds te doen. Een kans om mensen in nood te
helpen. Een kans op overvloed. Maar de vraag is dan: hoe?
Wat kunnen wij dan redelijkerwijs doen?
De situatie in Venezuela is slecht. Hoewel het ‘socialisme’
van Chavez en Maduro slechts partieel is, een verwarde
mix van beide valse ideologieën (socialisme en kapitalisme), is toch houdbaar dat er in dit geval sprake is van

36

een politiek-ideologisch geschil tussen Venezuela en onze
eilanden. En dat de slechte situatie in Venezuela deels te
wijten is aan het socialistische element à la Chavez. Het
Vluchtelingenverdrag kwam tot stand om een uitweg aan
vluchtelingen te beiden in zo’n ideologisch getinte
situatie. Het ontstond in 1951, aan het begin van de Koude
Oorlog. Het is op de Venezolaanse situatie dus van
toepassing en hoort door de Staat der Nederlanden (dus
ook Curaçao en Aruba) te worden nageleefd. Of dat nu
gebeurt via het Vluchtelingenverdrag of via art. 3 EVRM,
maakt niet zo veel uit.
Oké, allemaal goed. Maar wat kunnen wij doen? Wij zijn
kleine eilanden met beperkte middelen en mogelijkheden. En weinig mensen.
En Nederland is ook maar een klein landje dat de handen
al vol heeft aan allerlei vluchtelingen uit Afrika en het
Midden-Oosten (waaronder ook nog een aantal zeer
gewelddadige). Nederland zit dus niet te wachten op nog
een stroom vluchtelingen uit Venezuela, ver van de
Noordzee. Het is dan ook geen wonder dat Nederland
toestaat (en waarschijnlijk ook bevordert) dat onze
eilanden de illegale Venezolanen zo onzichtbaar mogelijk
linea recta weer terugsturen.
Wat niet weet, wat niet deert, nietwaar?
Hoe dit zij, in ieder geval is er weerzin in Nederland. En dat
is begrijpelijk. Daar komt nog bij dat ook de lokale
bevolking de Venezolanen vreest. Sommigen van hen zijn
ook gewelddadig. Dat is op Bonaire al gebleken. Zie het
AD, 16-5-2017: “Een Venezolaanse man heeft maandagnacht bekend dat hij twee dodelijke schoten heeft gelost
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op de Nederlandse politieagent Ferry Bakx. Het was de
eerste dag van een drie dagen durende rechtszaak op
Bonaire waar zes mannen uit Venezuela en één afkomstig
uit Bonaire terechtstaan voor de moord op Bakx”.
Leuke jongens, die Venezolanen!
Daar komt bij dat vluchtelingen en immigranten door de
lokale bevolking op onze eilanden worden gezien als
concurrenten op de arbeidsmarkt, die werken voor lagere
lonen en aldus de goede baantjes van de lokalen afpakken.
Onze lokalen staan dus ook niet te juichen over de komst
van nog meer Venezolanen.
Ook begrijpelijk.
Men kan deze
reactie wegwuiven
en het Nederland
en onze lokalen
kwalijk nemen dat
ze niet aan hun
Christelijke plicht willen voldoen (Matt. 25:35; “I was a
stranger, and ye took me in”).
Op zich treft dit verwijt doel, zoals rechters zouden
zeggen, maar de reactie van Nederland en de lokalen blijft
toch ook begrijpelijk. Als we dus iets voor de Venezolanen
willen doen, moet hier rekening mee worden gehouden.
Wij moeten het dus zo zien te plooien dat we EN mensen
in nood niet de rug toekeren EN voorkomen dat er nog
meer frictie tussen vreemdelingen en lokalen ontstaat dan
er nu al is.
Hoe doen we dit?
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Dit kan alleen als we moeilijkheden gaan zien als kansen.
Problemen zijn kansen. Wij hebben hier een kans om
Venezuela goed te helpen. Daar plukken we later de
vruchten weer van. Wij hebben Venezuela ooit al eens
geholpen door Simon Bolivar
asiel te verlenen en hem
vervolgens actief te steunen
om de Spanjaarden uit
Venezuela te verjagen. De
omstandigheden zijn nu
anders, maar we hebben hier
nu weer zo’n kans.
Daartoe moeten we echter
wel het schaarste denken verlaten. Er is geen schaarste. Er
is overvloed. De Curaçaose en Nederlandse overheid kan
immers tegen zeer lage rente ongelimiteerd geld lenen van
de Centrale Bank om grote en kleine projecten op te
zetten. Projecten die zichzelf weer terugverdienen (zgn.
‘self-liquidating projects’).
En de Venezolanen kunnen daarbij aan het werk worden
gezet, waarbij zij als vluchteling het zullen moeten doen
met het minimumloon, met aftrek van directe voor hen
gemaakte kosten tot niet meer dan 20% van het
minimumloon (zodat zij dus minstens 80% overhouden).
Zij mogen dan bovendien alleen maar aan die speciale
projecten werken. Zij kunnen aldus geen werk van lokalen
afpakken en ook de lokale lonen niet meer drukken.
Niemand kan hier redelijkerwijs op tegen zijn.
Maken wij alsdan misbruik van in nood verkerende
mensen door hen aan het werk te zetten voor minder dan
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het minimumloon? Deze tegenwerping lijkt gegrond, maar
is dat toch niet. Ten eerste is daar het sterke argument dat
wij frictie tussen lokalen en vreemde-lingen moeten
voorkomen.
Ten tweede, en nog belangrijker, het betreft hier een
noodsituatie. Wij wensen hogere lonen voor iedereen. Om
precies te zijn, wij wensen hogere lonen EN hogere
dividenden voor iedereen. Maar in een noodsituatie
gelden andere wetten.
‘Den tempu di guera no tin lei’.
Immers, als wij een groot aantal Venezolanen opnemen,
betekent dat voor ons sowieso een grote inspanning.
Alsook extra uitgaven. Denk aan gezondheidszorg. En wij
zullen hen moeten opvangen, voeden en huisvesting
verschaffen.
Dit laatste kunnen en moeten wij wel doen op dusdanige
wijze dat die huisvesting later weer goed kan worden
hergebruikt. Bijvoorbeeld als een campus voor studenten, of een goedkoop hotel, of als FKP-volkswoningen,
zodra de Venezolanen weer weg zijn. Maar er moet in
ieder geval veel geld bij van ons. Het is dus redelijk om die
kosten (gedeeltelijk) van hen terug te vorderen.
1) De aftrek van het loon is dus niet discriminatoir. Het
heeft twee goede redenen. En gezien de huidige
inflatoire toestand in Venezuela, kunnen de Venezolanen zelfs van dit karige loon toch nog voldoende geld
overmaken om hun familie thuis te helpen. Ze krijgen
dus een nieuwe kans bij ons en ze worden geholpen.
Daarvoor geven ze ook iets terug.
2) En de Venezolaanse vluchtelingen mogen niet
doorreizen naar Nederland. Wij zullen ze helpen. Wij
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nemen de verantwoordelijkheid. We mogen daarbij
best hulp vragen van Nederland en internationale
instanties als UNHCR, Rode Kruis en anderen, maar we
moeten ook rekening houden met Nederland. Zij
hebben al genoeg problemen met vluchtelingen.

Alle twee eerlijk.
Overigens varen ook de lokalen wel bij deze projecten. Ten
eerste komen alle toeleveranciers aan bod. Ten tweede
zullen de Venezolanen onderdak moeten hebben met
sanitaire voorzieningen, eerst in kampen en later
bijvoorbeeld in noodwoningen. Die moeten gebouwd
worden, hetgeen ook weer werk verschaft aan lokale
(bouw)bedrijven. Ten derde, krijgen bewakingsdiensten
opdrachten om de orde in de kampen te bewaren en als
buffer tussen de Venezolanen en lokalen op te treden.
En nog veel meer.
Aan hoeveel Venezolanen denken wij? Dit is moeilijk te
zeggen. Wij stellen voor alleen politieke vluchtelingen toe
te laten, met dien verstande dat het begrip ‘vluchteling’
soepel kan worden uitgelegd. Op die wijze kan de toevloed
goed gedoseerd worden. Onze eilanden zijn klein. Een
toevloed van een miljoen Venezolanen kunnen wij niet
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aan. Maar een geleidelijke instroom van vijf tot tien
duizend wel. Onze kleinschaligheid rechtvaardigt deze
beperking.
Dit alles kan alleen, als we inzien dat deze investering ons
uiteindelijk goed gaat uitkomen. Niet alleen doen wij wat
een ieder weldenkend mens weet dat hij doen moet,
namelijk mensen in nood helpen. Dit op zich levert altijd
op. Maar behalve de spirituele beloning die niet uit kan
blijven, krijgt de gemeenschap er ook nog iets materieels
voor terug, namelijk de afgebouwde projecten.
Wat voor projecten? We geven enkele voorbeelden. In
Otrabanda en Punda worden oude gebouwen opgeknapt
en in ere hersteld. Zij worden vervolgens verkocht of
verhuurd. Vervallen landhuizen worden gerestaureerd en
omgezet tot ontvangsthal/restaurant/kantoor van ecoresorts. En verschillende andere projecten. Als ze op
termijn maar voldoende geld genereren om de investeringen terug te verdienen, zeg in 15 of 20 jaar.
En wat dacht u van
het volgende? De Islaraffinaderij
wordt
afgebroken en een
nieuwe schone wordt
gebouwd bij BullenVisionaire afbeelding van
baai. De Anna-baai
Green Town
wordt schoon gemaakt en Green Town verrijst. Kan het nog beter?
Particuliere investeerders kunnen samenwerken met de
overheid aan al dit soort projecten.
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Bonaire en Aruba bedenken hun eigen projecten. De
Venezolanen worden verdeeld over de 3 eilanden naar
rato van hun inwonertal.
Ja, dit is utopisch. Maar zijn wij dan verplicht in de huidige
dystopie te blijven?
In tijden van grote uitdagingen, moeten wij groot denken.
Geld is er genoeg. Het kan, technisch gezien, door de
Centrale Bank ongelimiteerd gecreëerd worden. ALS het
maar in projecten wordt gestopt die zichzelf
terugverdienen, zodat de leningen binnen de tijd kunnen
worden afbetaald.
China doet dit soort dingen. Waarom wij niet?
Bij deze vraag moeten we dit stukje van de puzzel
afronden. Er zijn nog vele andere stukjes. Bijvoorbeeld.
Waarom de lokale bevolking individueel geen aandeelhouder maken in deze projecten? Aardige gedachte?
Onmogelijk? Nee, het is mogelijk. Maar dan moet men het
geheel van de puzzel zien. En daarvoor is overvloed
denken een vereiste. Zolang wij daar nog bang voor zijn en
(onbewust) liever schaarste wensen, zal dit allemaal
inderdaad niet lukken.
En als het niet lukt, dan maar wachten tot de eerste boot
met 1.000 Venezolaanse vluchtelingen aan boord de
Annabaai binnenvaart. Gaan we dan pas nadenken?
Waarschijnlijk wel.
Michiel Bijkerk,
Bonaire, 12 augustus 2018
Voor Stichting Golden Meand Society (GMS)

43

DE NED. ANTILLEN ZIJN VERDAMPT
Tweeëndertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

Niet verdomd, maar verdampt. Dit was het woord dat
door de Verenigde Naties (VN) gebruikt werd. Ergens rond
2010 was er een vertegenwoordigster van de VN op
Bonaire. Zij vertelde ons dat men in de VN met volslagen
onbegrip toezag hoe de Ned. Antillen langzaam aan het
‘verdampen’ was.
‘We at the UN looked on with amazement and sheer
incomprehension at the gradual evaporation of the
Netherlands Antilles’, zei zij. Althans woorden van gelijke
strekking.
Wel … Ja. De verdamping is in 1986 begonnen met de
uittreding van Aruba. Het hele proces heeft dus 24 jaar
geduurd. De omschrijving als ‘geleidelijke verdamping’ is
dus raak. En niemand anders ter wereld begrijpt het. Velen
van ons hier thuis begrijpen het niet eens!
MAAR. We houden van ‘stobá’. Dus we zetten graag een
pot op het vuur en laten dat rustig gaar koken, terwijl het
meeste water dan verdampt. We zijn het dus gewend.
En de ‘stobá’ is nog steeds niet gaar. De
Rechte Derde Weg is moeilijk om te
vinden. Dat kost veel tijd. Eens
gevonden, is het gemakkelijk. It’s
always easy when you know it. In ons
constitutioneel systeem is die Derde
Weg het federalisme. De Amerikanen
hebben dat uitgevonden eind 18de eeuw na de
Onafhankelijkheidsoorlog.
Kort citaat over wat federalisme is: ‘Federalism is one of
the most important and innovative concepts in the U.S.
Constitution, although the word never appears
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there. Federalism is the sharing of power between
national and state governments’.
Zodra we dit begrijpen, is de ‘stobá’ bijna gaar. Dan
kunnen we de tafel dekken. Het enige waar het dan nog
aan schort is om, of a) het Statuut grondig aan te passen,
of b) het Statuut te annuleren en het federaal systeem in
de Grondwet te verankeren. Dit laatste is het beste, mits
het recht van secessie (zoals voor Aruba in het Statuut is
opgenomen) ook in de Grondwet wordt opgenomen.
Alles is mogelijk. Maar het zal deze ontwikkeling enorm
versnellen als we dit als Bonaire niet alleen doen, maar
samen met Curaçao en Aruba. Daarbij dus volgend onze
eigen staatkundige structuur algebra: 6 – 1 = 0 = 2 x 3.
Na vele ‘omdenkingen’ (nieuw Nederlands woord, waar
wij meteen ‘patent’ op aanvragen) zijn wij het eens
geworden met destijds Minister Ernst Hirsch Ballin van
Koninkrijkszaken, die in begin jaren negentig van de vorige
eeuw het toen abominabele idee opperde om de Antillen
op te splitsen in twee delen, d.w.z. de ABC-eilanden en de
SSS-eilanden (‘Islariba’).
Nu, 25 jaar later, suggereren wij dat beide delen een
federale staat kunnen worden binnen Nederland in de
Grondwet (desnoods binnen het Koninkrijk in het Statuut,
maar ‘cave canem’1!).
Daarbij geldt als eerste uitgangspunt dat de eilanden nooit
meer een centrale regering moeten hebben. Dus wel:
‘Libertate Unanimus2’ (= In vrijheid zijn wij één), maar
zonder centrale regering. Daarentegen wel een
gezamenlijke Staten (of Parlement) en ook een gezamenlijke Rechterlijke Macht (zoals nu nog steeds).
----------------

1 Pas op voor de hond.
2

Wapenspreuk van de verdampte Nederlandse Antillen.
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Tweede uitgangspunt is gelijktrekking van alle Sociale en
Economische rechten, alsmede alle Burger- en Politieke
Rechten tussen Nederland en de twee Federale Staten
(ABC en SSS). Dit is al sinds 1976 rechtsplicht binnen het
Koninkrijk, omdat dit zo is voorgeschreven in de twee VNMensenrechtenverdragen. Aan beide zijden van de
oceaan hebben wij echter besloten om daar lak aan te
hebben. Van Nederlandse zijde is dit begrijpelijker dan van
Antilliaanse zijde. Wij (Antillen) hebben gewoon niet goed
nagedacht. We zijn te laks en bang geweest.
Lees goed wat al sinds 1976 binnen het Koninkrijk
rechtsplicht is. En vergelijk daarmee de kloof in mensenrechten die inmiddels bestaat tussen Nederland en onze
verdampte eilanden:
‘The provisions of the present Covenant shall extend to all
parts of federal States without any limitation or
exception’. Art. 50 Internationaal Verdrag inzake Burgeren Politieke Rechten (‘IVBPR’).
In het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale
en Culturele Rechten (‘IVESC’) is een identiek artikel
opgenomen (art. 28). Wij verzinnen dit niet. Het staat er.
Google it!
Derde uitgangspunt is dat er een Onafhankelijk Constitutioneel Hof moet komen dat geschillen tussen de
federale staten (Nederland, ABC en SSS) kan beslechten.
Dit kan dus niet een Nederlands Hof zijn. Het kan ook geen
Curaçaos Hof zijn. Maar wel het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (Straatsburg) of het Hof van Justitie
van de Europese Unie (Luxemburg).

Kabritu stobá

Als we dit allemaal gedaan
hebben, kan de ‘stobá’ opgediend worden. Wij zijn dan
integraal deel van Nederland en
van Europa (niet als UPG, maar
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op basis van een aparte met de EU overeengekomen
regeling, waarbij een aantal interessante bepalingen die
voor de Finse Aland-eilanden gelden, leidraad kunnen
zijn).
Smakelijk eten!
Om de VN een beetje te helpen onze ‘verdamping’ te
begrijpen, hebben wij in reeds 3 procedures die aan het
VN-Hof voor de Mensenrechten in Genève zijn voorgelegd, als inleiding een historisch overzicht gegeven over
onze staatkundige verdampingsperikelen. Dit over-zicht
volgt hierna. Maar eerst nog één opmerking over de
federale structuur van ons huidige Statuut.
Nederland kan nooit zeggen dat een federale structuur
voor onze eilanden onmogelijk is, omdat wij – zonder dit
te beseffen en zonder de voordelen daarvan te gebruiken
– vanaf 1954 reeds federale staten zijn. Wel niet binnen
Nederland, maar binnen het Koninkrijk. Nou, dat is geen
wezenlijk verschil. Dus we zijn het al. Waar praat u over,
Nederland?
Alweer, geloof ons niet. Geloof autoriteit, t.w. mr. A.B. van
Rijn, in de jaren ‘90 lector staats- en bestuursrecht aan de
Universiteit van de Ned. Antillen. Dhr. van Rijn is zelf nog
niet verdampt, maar zijn boek ‘Staatsrecht van de Ned.
Antillen’ in zekere zin wel. Zijn analyse van de aard van ons
verdampte staatsbestel is echter nog steeds geldig.
Let op. Hier spreekt autoriteit. Het staat immers in een
boek (blz. 62): ‘Op het federale karakter van zowel de
verhouding tussen het Koninkrijk en de Landen als de
verhouding tussen Land en Eilandgebieden valt dus wel
het een en ander af te dingen. Elementen van de
eenheidsstaat zijn onmiskenbaar aanwezig. Beide verhoudingen zijn echter gebaseerd op een lijstenstelsel,
waarin de taken en bevoegdheden van het Koninkrijk ten
opzichte van de Landen en van het Antilliaanse
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landsverband ten opzichte van de Eilandgebieden
limitatief zijn opgesomd. Daarmee is de federale grondslag van de verhoudingen tussen de verschillende
verbanden gegeven’.
Bram! There you have it. Het Koninkrijk is een federatie!
En als u dan toch naar autoriteit luistert, luister dan ook
maar naar ons. Ga naar www.arcocarib.com en lees het
free e-book: ‘De Zon Verlicht de Weg’ (rechts boven op de
front page aanklikken). Daarin is een uitgebreide analyse
opgenomen over de aard van het Koninkrijk, getiteld: ‘Het
Koninkrijk der Nederlanden is een Federatie’.
En voorts vindt men in datzelfde e-book nog een tweede
artikel getiteld: ‘De Weg Voor Ons …’ (Ontwerp EILANDSTATUUT voor het federale en vrije EILANDGEBIED
BONAIRE’), het zgn. ‘Denkmodel’. Ter introductie wordt
daarbij vermeld dat dit Eilandstatuut (te verankeren in art.
132a Grondwet) eenvoudig kan worden aangepast voor
de ABC-eilanden gezamenlijk. Een Nieuwe Unie. De enige
macht die de 3 eilanden niet kunnen delen is de
uitvoerende macht.
M.a.w: 6 – 1 = 0 kan inderdaad uitgroeien tot 2 x 3.
Om het voor het Geneefse Hof niet al te moeilijk te maken,
hebben wij deze algebra maar niet in het historisch
staatkundig overzicht opgenomen. Het is ook nog geen
historie. Het is toekomstmuziek op het ritme van ‘stobá’!
Zie hierna het historische overzicht.
Interessant detail daarin is de mening van
onze eigen destijds meest vooraan-staande
staatslieden t.w. dhr. mr. Michael Gorsira
en dr. ‘honoris causa’ Efraim Jonckheer
(anders dan de echte ‘dòktoor’, dr. Moises
Michael
Frumencio da Costa Gomez), uitgesproken
Gorsira
in 1955 bij de Verenigde Naties. Beiden
concludeerden dat het Koninkrijk een federatie is.
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Wij hopen dat dit overzicht veel verheldert.
Introduction:
1. In this case, as in two prior complaints already before
your Committee, it is necessary to first outline the
history of the Dutch Caribbean archipelago, formerly
known as the ‘Netherlands Antilles’ or ‘N.A.’. This is
necessary for a correct understanding of the relationship between the various territories which make up
the Kingdom of the Netherlands, especially as this
relationship is confusing and is continually misapplied
both within the Kingdom and internationally.
2. Since 1634 this archipelago has been a Dutch colony.
In 1954 the islands (6 in all) were granted a generous
measure of self-governance (‘autonomy’) within the
framework of the post-war decolonization process.
The U.N. General Assembly gave its fiat to the
constitutional arrangement set up at the time for the
‘Netherlands Antilles’, but it should be noted that this
semi-autonomous entity or territory was never
granted full independence.
Instead of granting independence to its Caribbean
colonies, the Netherlands transformed itself in 1954
into the ‘Kingdom of the Netherlands’, in which
Holland’s at the time remaining two colonies (Surinam
and the Netherlands Antilles) were included. Although
both these ex-colonies had been granted a generous
measure of self-governance, the expanded ‘Kingdom
of the Netherlands’ remained the sole international
sovereign state.
This transformation was set out in a new Kingdom Act,
entitled the ‘Statute for the Kingdom of the
Netherlands’, in Dutch shortly referred to as the
‘Statuut’, in English usually referred to as the ‘Kingdom Charter’ (hereinafter the ‘Kingdom Charter’).
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In 1975 Surinam obtained full independence. The
Kingdom Charter was amended to exclude Surinam,
because it no longer formed part of the Kingdom of the
Netherlands. Ever since, Surinam has been an
international sovereign state of its own.
After Surinam’s exit, the Kingdom of the Netherlands
consisted of the following 2 territories: 1) the
Netherlands (also known as ‘Holland’) and 2) the
Netherlands Antilles.
Now, although the Kingdom Charter refers to the
Netherlands Antilles as a ‘country’ (the actual word
used in Dutch is ‘land’), it should be emphasized that it
never was a ‘country’ in the normal sense of an
independent sovereign state. It has always formed an
integral part of the Netherlands (before 1954) and
thereafter an integral part of the Kingdom of the
Netherlands.
It was therefore above referred to as a ‘semiautonomous entity’. We hold that the relationship
between the Kingdom and the Netherlands Antilles
has always been a FEDERAL one. This is a disputed
point, but no matter how this is argued, in 1954 no new
international sovereign states (no real ‘coun-tries’)
were created, so that the Kingdom can NEVER have
been a confederation of closely cooperating sovereign
states. It must have been something else. As said, we
hold that it was a FEDERATION.
Our opinion is supported by many cogent arguments.
And even as of the birth of the Netherlands Antilles in
1954 it was known to the Antillean representatives
who expressed their opinion at the U.N., that the basic
nature of the Neth. Antillean constitutional system
was federal within the Kingdom. We quote Mr. Gorsira
in his speech (1955) to the Committee overseeing the
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Reporting
obligation
on
Non-Self-governing
Territories: “[…] si hacemos un estudio comparativo de
nuestro estado constitucional actual con el existente
en otros países, tendremos que concluir en que,
nuestro sistema se asimila en muchos aspectos al
sistema federal”.
English translation of quotation: “[…] if we make a
comparative study of our present constitutional status
with those of other countries, we would have to
conclude that our system in many aspects resembles a
federal system”.
Elsewhere in his speech Mr. Gorsira waters down his
assessment of the federal nature of the Neth. Antilles’
constitutional system, implying that it may be seen as
a confederal system. But one can’t have it both ways.
It is either a confederation of 3 indepen-dent sovereign
countries, or it is one sovereign state consisting of
various federal states. If the choice of the word
‘country’ in the Kingdom Charter is under-stood to
mean that the Neth. Antilles had become an
independent country (an internationally recognized
sovereign state), then three key questions arise:
1) Why did there never exist a Netherlands Antillean
nationality? Natives of the Netherlands Antilles have
always had the Dutch nationality. A Neth. Antillean
nationality and a Neth. Antillean passport have never
existed. Why? The answer is found in art. 3, section 1,
sub letter c) of the Kingdom Charter, which reads:
[…] ‘Kingdom affairs shall include: the Dutch
nationality’, meaning that the Neth. Antilles does not
have its own nationality. All Antilleans have the Dutch
nationality.
2) Why did the Netherlands Antilles never conduct
their own foreign affairs and why did the Netherlands
Antilles never have a seat in the U.N. General
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Assembly? The answer is found in art. 3, section 1, sub
letter b) Kingdom Charter, which reads:
[…] ‘Kingdom affairs shall include: foreign relations’,
meaning that the Kingdom government handled
foreign affairs, not the Neth. Antilles.
3) Why was the Netherlands Antilles never in charge of
its own defense? Why were the Dutch armed forces
always responsible for the defense of the Neth.
Antilles?
The answer is found in art. 3, section 1, sub letter a)
Kingdom Charter, which reads:
[…] ‘Kingdom affairs shall include: maintenance of the
independence and the defense of the Kingdom’,
meaning that the Kingdom government was responsible for defense, not the Neth. Antilles.
Clearly, the Kingdom of the Netherlands was and is the
only internationally recognized independent and
sovereign state, its constituent parts being semiautonomous entities within that sovereign state. We
hold that the nature of these semi-autonomous
entities was and is federal, because sovereign states
have a nationality, conduct foreign affairs and are
responsible for their own defense. Without these
three, a territory can be a federal state, or a province,
or a municipality of a sovereign state, but it cannot be
a sovereign state itself.
It cannot be a ‘country’.
This is not to say that the Neth. Antilles was not
content with its status in 1954. On the contrary. On the
whole, it was content. And in hindsight the population
was very wise to accept it. The only point we are
making here is that the Neth. Antilles never was a
‘country’ in the normal sense of this word, i.e. a
sovereign independent state. It never was that. This
means that the Kingdom of the Netherlands could
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never have been a confederation (= a close alliance
between independent sovereign states).
Seeing that the Neth. Antilles enjoyed a generous
measure of internal self-governance with a strict
demarcation of tasks and responsibilities between it
and the federal super-structure (known as the ‘Kingdom government’) and seeing that the Kingdom
government only had a limitative number of tasks and
responsibilities conferred to it, whilst all other tasks
and responsibilities rested with the Neth. Antilles, we
clearly see a federal system here, as Mr. Gorsira
correctly states.
This is also the way the other representative of the
Neth. Antilles, Mr. Jonckheer, saw it when informing
the Trusteeship Committee (1955): “Tercero: Estos
intereses de incumbencia común han sido estipulados
en la Carta Constitucional del Reino y comprenden solo
aquellos asuntos que de por sí, en virtud de que atañen
directamente a la posición internacional de todo el
Reino, tienen que ser atendidos por las autoridades
centrales en todo el estado de índole federal”.
English translation of quotation: “Thirdly: Matters
which are of common concern have been stipulated in
the Kingdom Charter, comprising only those which,
because they are directly related to the international
status of the whole Kingdom, have to be handled by
the central authorities in all states of a federal nature”.
As said, the Neth. Antilles was granted a generous
measure of ‘self-governance’ in 1954, but no more
than what is possible within the framework of a
federal system. The Kingdom Charter, therefore, is the
constitution of the Federation called the ‘Kingdom of
the Netherlands’. After Surinam’s exit, it consisted of 2
federal states, i.e. the Netherlands and the Neth.
Antilles, each based on its own federal state
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constitution, whereas the Kingdom Charter constituted the federal superstructure.
3. To sum up our view that the Kingdom of the
Netherlands is and since 1954 always has been a
Federation, consider the following facts:
A. the nationality of all citizens of the Kingdom of the
Netherlands, i.e. the citizens of the Netherlands (or
‘Holland’) itself, Surinam (until 1975) and the
Netherlands Antilles, have since 1954 always been one
and the same undivided Dutch nationality;
B. the Neth. Antilles and Surinam (until 1975) as semiautonomous entities within the Kingdom of the
Netherlands have never conducted their own foreign
affairs; the Kingdom government in the Hague has
always conducted all foreign affairs for the whole
Kingdom (i.e. for the Netherlands itself, as well as for
Surinam – until 1975 – and for the Neth. Antilles and
now for Curaçao, Aruba & St. Maarten up to this date);
C. the Neth. Antilles and Surinam (until 1975) have
never had their own armed forces, nor were they
responsible for the Defense of their respective
territories; the Kingdom government in the Hague has
always been responsible for the Defense of the whole
Kingdom (including the Netherlands itself, as well as
Surinam – until 1975 – and the Neth. Antilles and now
Curaçao, Aruba & St. Maarten).
A lot more may be said with respect to this issue, but
we suffice here with just these three undisputable
facts, which constitute at the same time the three
basic prerequisites for any territory to be considered
an independent sovereign state or ‘country’. The Neth.
Antilles and Surinam (until 1975) were never
independent and sovereign states or countries. They
always formed an integral part of the Kingdom of the
Netherlands, which always functioned as the Federal
Superstructure.

54

4. The federal view with respect to the NATURE of the
Kingdom of the Netherlands is not, however, the view
held by the majority. The general view is that there
was an associative relationship between the Netherlands and the Neth. Antilles. This is understood to be
more than ‘just’ federal. This view is derived from the
fact that the Kingdom was created within the
framework of the post-war decolonization process.
The gradual dismantlement of the Neth. Antilles
5. Although this discussion about the Nature of the
Kingdom has relevance for the complaint at issue (as
will be seen later), we must first return to the history
of the Netherlands Antilles.
In 1954 this semi-autonomous entity consisted of the
following 6 Caribbean islands: Curaçao, Aruba,
Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius and Saba.
In 1986, however, the island of Aruba chose to exit
from the Neth. Antilles, while remaining within the
Kingdom as a separate ‘country’ (i.e. a separate federal
state, as we see it). Following Aruba’s exit, the
Netherlands Antilles continued to function, but
consisted thereafter of just 5 islands (also known as
the ‘Antilles of 5’). This lasted until 10 October 2010.
On this fateful day (also referred to as: ’10-10-10’) the
‘Antilles of 5’ was dismantled, after which the
Netherlands Antilles ceased to exist.
Following the dissolution of the ‘Antilles of 5’, Curaçao
and St. Maarten chose to follow Aruba’s example and
are now separate ‘countries’ (i.e. federal states) within
the Kingdom, whereas the islands of Bonaire, St.
Eustatius and Saba (also referred to as ‘BES’) were
constituted as an integral part of the Netherlands (or
Holland) as so-called ‘special munici-palities’ (legally
described as: ‘public entities’).
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These 3 ‘BES-islands’ are now formally known as the
‘Caribbean Netherlands’ (‘CN’).
To distinguish between Holland and the BES-islands,
Holland is often referred to as the ‘European part of
the Netherlands’ and the BES-islands as the ‘Caribbean
part of the Netherlands’. This choice of words is aimed
to make it clear that the BES-islands have legally
become an integral part of Holland comparable to the
Dutch islands of Texel et al. situated in the Wadden
Sea just north of Holland.
Graphically, the situation as of 10 October 2010 (’1010-10’) is as follows:

The Kingdom of the Netherlands consisting of 4 territorial
entities Holland, Curaçao, Aruba and St. Maarten

6. This introduction now makes it possible for the lay
person to understand art. 1 of the Kingdom Charter.
See below a translation into English of the text as of 10
October 2010 up to and including October 2017
(section 2 was rescinded in 2017):
Article 1 Kingdom Charter
1. The Kingdom consists of the [following] countries:
the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten.
2. Bonaire, Sint Eustatius and Saba each form an
integral part of the Netherlands. For these islands
regulations may be stipulated and other specific
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measures may be taken with a view to their economic
and social circumstances, their great distance from the
European part of the Netherlands, their insular nature,
small surface-area and population, geogra-phic
circumstances, climate and other factors which render
these islands fundamentally distinct from the
European part of the Netherlands.
Note: The Dutch word ‘land’ has been translated as
‘country’ (cfm. the majority view). However, as explained above, a better translation would be ‘federal
state’.
7. Recently (November 2017) the process of integration
of the BES-islands into the European part of the
Netherlands (i.e. Holland) has been consolidated by
removing art. 1 section 2 from the Kingdom Charter
and including a new article 132a in the Constitution
(‘Grondwet’) of the Netherlands (Holland). This
Grondwet (‘basic law’) will hereinafter be referred to
as the ‘Constitution of the European and Caribbean
Netherlands’ or ‘CECN’, for as of 2010 it is also the
‘basic law’ (constitution) for the BES-islands.
Below a translation into English of the text of art. 132a
of the Constitution of the European and Caribbean
Netherlands or CECN:
Article 132a Constitution of the European and
Caribbean Netherlands
1. By law other territorial public entities than provinces
and municipalities may be instituted and abolished in
the
Caribbean
part
of
the
Netherlands.
2. Articles 124, 125 and 127 up to and including 132
shall apply accordingly to these [other] public entities.
3. In these public entities elections for an electoral
college shall be held to elect the First Chamber. Article
129 applies accordingly.
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4. For these islands regulations may be stipulated and
other specific measures may be taken with a view to
the special circumstances which render these islands
fundamentally distinct from the European part of the
Netherlands.
With this article now enshrined in the CECN, there cannot
be a shadow of a doubt that the BES-islands form an
integral part of Holland. This was already so as of 10
October 2010 as explained above, but now that the article
in the Kingdom Charter referring to the BES-islands has
been extracted there-from and has been enshrined in the
CECN, something that was already a fact has now been
unmistakably confirmed. The fact that each BES-island is
commonly referred to as a ‘special’ municipality of
Holland, is correct.
Although we claim that the islands of Aruba, Curaçao and
St. Maarten form an integral part of the Kingdom of the
Netherlands (note: not of the Netherlands or ‘Holland’)
and that the relationship between the Kingdom and these
islands is not associative in the sense of con-federal, but is
also integral in the sense of federal, there are still many
who disagree with this view. And this dispute has not been
settled yet. But for the BES-islands there cannot be any
doubt any longer that they form an integral part of
Holland.
Bonaire, 19 augustus 2018
Voor GMS (Stichting Golden Meand Society)
Michiel Bijkerk
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RECHT ACHTER ZIJN RAAP!
Drieëndertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
Wat ‘voor zijn raap’ betekent, dat weet u natuurlijk. Echt
waar? Wat betekent het dan? Juist, u weet het niet. ‘Voor
zijn raap’ betekent: ‘voor zijn kop’. Maar de uitdrukking is
niet precies. Want ‘iemand voor zijn raap schieten’
betekent ‘iemand doodschieten’. Maar om dat te doen,
moet men hem niet VOOR, maar IN zijn raap schieten.
Oké. Next step.
‘Achter zijn raap’ betekent dus ‘achter zijn kop’. Maar
what the hell heeft dit met ‘Recht’ te maken?
Geduld. Dat gaan we u uitleggen.
En we gaan u daarbij niet ‘recht
achter uw raap’ schieten. Want
dan missen we weer. Neen, we
schieten eronder. We mikken op
uw hart.

The heart is key …

Eerste schot: Recht is balans. Het kruispunt tussen DRIE
haaks op elkaar staande coördinaten.
Vanuit dit centrale punt
gaan dus 6 lijnen uit. Eén
naar het Oosten, één naar
het Westen. Eén naar het
Noorden, één naar het
Zuiden. En ten slotte, één
naar Boven en één naar
Beneden. Zie de illustratie.
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Tweede schot. De lijn Oost-West kan worden gezien als de
as van leven en dood. De zon komt op in het Oosten en is
onmisbaar voor het ontstaan en in stand houden van
leven. Waar de zon ondergaat, het Westen, regeert dus de
dood. Het middelpunt (balanspunt) is datgene wat de
twee onderscheidt en verbindt. Laat ons dat het principe
van (continue) Regeneratie noemen. Immers, de mens
leeft, plant zich voort en gaat dood. Continue lichamelijke
regeneratie dus.
De lijn Noord-Zuid is de as van ‘goed’ en ‘kwaad’. Hier is
de allocatie van deze opposanten op de as om het even. Er
is evenveel reden om het Zuiden ‘goed’ te noemen en het
noorden ‘kwaad’ als andersom. Deze brief is echter ten
Noorden van de evenaar geschreven. Daarom zullen we
het noordelijk gedeelte van de as ‘goed’ noemen en het
zuidelijk gedeelte ‘kwaad’.
De woorden ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn bewust tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat deze begrippen een sterk
subjectief element bevatten. Wat ‘goed’ is voor de dief, is
‘slecht’ voor de bestolene. Maar, hoe dan ook, het blijven
twee opposanten die hun balanspunt vinden in Neutraliteit. Niet goed, niet slecht: neutraal.
Derde schot. De as van boven naar beneden is de as die
spiritualiteit en materie onderscheidt en verbindt. De lijn
vanuit het middelpunt naar boven symboliseert de
spirituele of geestelijke wereld. Hiervan worden wij ons bewust via intuïtie,
contemplatie en inspiratie. De lijn van
het rustpunt naar beneden is wat we
dagelijks via de zintuigen waarnemen,
de materiële wereld.
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Ook hier is er een balanspunt. Maar deze brengt een derde
dimensie in, t.w. bewustzijn. Dit maakt dat de andere
twee assen van een materiële of een spirituele kant
kunnen worden bezien.
Van materiële kant bezien, is de balans tussen goed en
kwaad ‘Neutraliteit’. Van spirituele kant bezien, echter, is
de balans ‘Recht’, datgene wat redelijk is (de ratio; materiële logica) en tegelijkertijd billijk (de intuitio; spirituele
logica). Dit noemen wij ‘redelijkheid en billijkheid’.
Van materiële kant bezien, is de balans tussen leven en
dood lichamelijke Regeneratie. Van spirituele kant bezien
is de balans Onsterfelijkheid, d.w.z. zowel lichamelijke
Regeneratie als continue Zielsverhuizing.

Vierde schot. Het bewustzijn dat beide kanten combineert wordt ‘Kosmisch Bewustzijn’ genoemd. Dit is dus
zowel spiritueel als materieel bewustzijn, d.w.z. bewust
zijn van alles dat is.
Daaruit volgt dat ook de materie bewust is. Want men kan
zich niet van iets bewust worden dat zelf niet reeds
bewustzijn bevat. Zie de mens! Hij is materieel, maar
bevat bewustzijn.

61

Toegegeven, het bewustzijn van een plant, een microbe of
een steen, is anders dan dat van een hoger levend wezen
of van een mens. Maar het is niet voorstelbaar dat het
Creatieve Kosmische Bewustzijn de zgn. ‘dode materie’
buiten zich sluit. Veel aannemelijker is dat de ‘materie’
deel is van een bewuste creatie en dus zelf ook door
bewuste natuurwetten in stand wordt gehouden.
M.a.w. alles is op een of andere manier bewust. Anders
gezegd, alles is mentaal; alles wordt gedacht. En er komt
een moment dat hetgeen gedacht wordt, ook zelf gaat
denken. Dat moment is de mens. Eerst denkt hij mate-rieel
en vervolgens ook spiritueel, totdat beide wijzen van
denken zich verenigen in volledig kosmisch denken. En
dan één wordt met alles, het Kosmisch Bewustzijn.
De mens is hiertoe in staat.

Vijfde schot. Dit betekent ook dat de mens dus in staat is
te oordelen wat Recht is. Want zoals koud en warm twee
uitersten zijn van één fenomeen, genaamd temperatuur,
zo zijn ook goed en kwaad twee uitersten van één
fenomeen, t.w. Recht (als het spirituele element erin zit).
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En zo zijn ook leven en dood twee uitersten van één
fenomeen, t.w. de onsterfelijke Ziel (welk woord het
spiritueel element vooronderstelt).
Of u dit nu gelooft, of niet.
Zesde schot. Interessant detail. Het woord ‘oordeel’
betekent een ‘deel van licht’. Kijk maar. Het woord ‘oor’
(of ‘oer’) in samenstellingen zoals ‘oorsprong’, ‘origine’ en
‘oerknal’ betekent ook ‘licht’. Ook in het woord ‘cultuur’
(de cultus van licht). Waarschijnlijk verwant aan het
Hebreeuwse woord: ‘aur’ (= licht), ook wel gespeld als
‘oor’ of ‘oer’. Oordeel is dus een ‘stukje (goddelijk) licht’.
Elk Rechtsoordeel bevat dus een vonk van goddelijk licht.
Wij zeiden dat de mens in staat is te oordelen wat Recht
is. Zo is het (als het goed is).
Of deze etymologische afkomst formeel correct is, weten
wij niet. Maar de vondst is mooi. Een ‘vonnis’ is ook
verwant aan het woord ‘vondst’. De vondst van een stukje
goddelijk licht dus. Als het goed is, is het zo.
Als u dit alles nu in uw achterhoofd houdt, achter in uw
raap dus, dan kunnen wij nu een aantal dingen recht voor
zijn raap zeggen: ‘We leven in een tijd waarin dokters
Gezondheid aantasten, juristen Recht verkrachten,
wetenschappers Onwetend zijn en theologen God dood
verklaren’.
Dit zijn natuurlijk slechts halve waarheden. MAAR ze
wijzen allemaal op hetzelfde, namelijk de uitsluiting van
de helft van de werkelijkheid, t.w. de spirituele helft. En
daarom zijn die halve waarheden toch waar genoeg. Want
de helft die uitgesloten wordt is essentieel en onmisbaar.
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Die helft maakt het verschil tussen Neutraliteit en Recht.
Dat is als het verschil tussen Wapenstilstand en Vrede. Bij
de Wapenstilstand ontbreekt het authentieke van Vrede.
Bij Neutraliteit ontbreekt de essentie van Recht.
Zonder die helft is er dus niet meer dan een lege huls, of
een lichaam met een dood hart. Met een lege huls kan
men niet op het hart schieten. En in een dood hart kan
geen Liefde en geen Recht zijn.
Die uitgesloten helft zit ‘achter’ de materie en is er de
oorsprong en basis van. Zodra wij daar achter komen is er
sprake van Recht achter zijn raap.
Bonaire, 2 November 2018
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
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DE GEVANGENISDEUR ZIT NIET OP SLOT …
Vierendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
Tijd en Ruimte zijn de gevangenismuren waarbinnen ons
leven zich afspeelt. Maar er zit een deur in die muren. Als
u die deur kunt vinden, kunt u zo naar buiten lopen. Want
die deur zit niet op slot.
En als men naar
buiten stapt, dan
loopt men de Oneindigheid in.
Hoe kan dit nu?
Wel, om the beginnen: er was geen ‘In den Beginne …’, zoals Genesis 1 ons
voorhoudt. Alles wat er is, is altijd geweest en zal altijd
zijn, zonder begin en zonder eind.
Deze toestand wordt ook wel ‘Niets’ genoemd, d.w.z. de
toestand van ‘niet iets’. Wat deze ‘niet iets’-toestand is,
weten we niet. Maar het kent geen Tijd en geen Ruimte.
Want alleen wat wel ‘iets’ is, bestaat in Tijd en Ruimte.
Vóór ‘In den Beginne’ was er dus eeuwig ‘Niets’, zonder
begin en zonder eind. Oneindig, onsterfelijk, ondenkbaar.
Maar – paradoxaal – toch tevens alomtegenwoordig en
‘al-in-tegenwoordig’. En hiermee zitten we meteen in het
grootste Mysterie, waar de materiële logica niet bij kan.
Terug naar Tijd en Ruimte. Dit zijn dus begrippen die
behoren bij het ‘iets’. Alleen wat ‘iets’ is, kan door onze
zintuigen worden waargenomen en door onze materiële
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logica (onze ratio) worden begrepen. De Wetenschap
bestudeert dit ‘iets’ en bekommert zich niet om het
eeuwige ‘Niets’ dat er was vóór ‘In den Beginne’.

Nothing is the only Really Real

Tijd en Ruimte zijn begrippen die alleen het menselijk
bewustzijn kent en begrijpt. Dieren weten niet wat Tijd en
Ruimte zijn. Ze hebben geen horloge, ze meten Tijd niet,
ze meten Afstand niet. Ze leven, voelen soms pijn en gaan
dood. Wanneer ze honger hebben, zoeken ze eten. Maar
ze denken niet: ‘Om kwart over twee ga ik thuis soep
eten’. Alleen mensen denken aldus in Tijd en Ruimte. Maar
ook mensen weten niet echt wat de begrippen Tijd en
Ruimte nu werkelijk zijn.
Kijk maar.
Wij leven zo’n 75 jaar lang. Als men dat zegt, weet men
dan wat Tijd is? Neen. We weten alleen dat de Aarde in
wat wij een ‘jaar’ noemen, één keer rond de Zon draait.
Dus als de Aarde 75 keer om de Zon heeft gedraaid, is het
ongeveer tijd om dood te gaan, whatever that means.

66

Zo’n tijdtelling aan de hand van de Zonnebaan (eigenlijk
moeten we zeggen ‘aardbaan’) zegt ons echter totaal niet
wat TIJD is. Het zegt alleen dat Tijd en Ruimte aan elkaar
verbonden zijn. Want de Aarde kan alleen maar om de Zon
draaien, als de Aarde zich door de Ruimte heen beweegt,
t.w. in een baan om de Zon. Als dat één keer gebeurt,
noemen wij dat een ‘jaar’.
Maar deze koppeling van Tijd aan Ruimte helpt ons niet
om Tijd en Ruimte te begrijpen. Het enige waar dit trucje
ons mee helpt is, dat het ons in staat stelt de zonnebaan
in stukjes op te delen, die we dan maanden, weken,
dagen, uren etc. noemen. Maar die stukjes zijn even
kunstmatig als de begrippen Tijd en Ruimte zelf. Binnen de
gevangenismuren van Tijd en Ruimte werken we ermee,
maar op zich blijven het onbekende Mysteries.
U weet wel dat Tijd constant vervlucht. Nu is hij er en dan
meteen weer niet. ‘Hoe laat is het?’ Antwoord: ‘Tien uur.
Nee, toch niet. Het is nu alweer één seconde over tien, nee
nu twee seconden over, nee, nu drie’… Enzovoort. Tijd kan
niet worden gevangen. En Tijd eindigt nooit. Het loopt
altijd door. Tijd is dus oneindig.
Maar er is meer. Ook de ‘nu-momenten’ zijn oneindig. Het
‘Nu’ vervlucht immers constant en is dus ook oneindig.
We hebben dus oneindige Tijd en het oneindige ‘Nu’
(meestal genoemd het ‘Eeuwige Nu’). Misschien kunnen
we zeggen dat Tijd een ketting is van een oneindig aantal
‘nu-momenten’.
Maar als zowel Tijd als het Eeuwige Nu oneindig zijn,
behoren zij dan toch bij het Eeuwige Niets?
Weet u het nu? Nee dus.
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Wij weten niet wat Tijd is. We weten ook niet wat ‘Nu’ is.
En toch doen wij alsof we het wel weten. We werken
ermee en rekenen erop. En buiten Tijd denken kunnen we
niet. Ons leven speelt zich erin af, maar niemand kan
zeggen: ‘Kijk, dat is nu Tijd, of dat is Ruimte’. Ze bestaan
dus eigenlijk niet. Het zijn geen dingen. Het zijn dus onze
eigen bedenksels. Zo is het dat wij leven in de gevangenis
van ons eigen denken. De ene Muur heet Tijd, de andere
Ruimte. Wij zitten daartussen als ratten in een val. Wij
kunnen daar niet uit, want dan gaan we dood. Als er
immers geen Tijd meer is, hoe kunnen wij dan leven?
Men ziet, we zijn gevangen in onze eigen bedenksels.
Bouwsels van ons materiële bewustzijn, onze ratio, dat
niet kan denken buiten Tijd en Ruimte. En dat niet kan
denken over het oneindige ‘Niets’.
Het Niets bestaat immers niet?
Het volgende gedicht, geschreven onder het pseudoniem
M.E. Aduneau, verwoordt deze benarde situatie:
Gevangen in verlangen,
in een kluis van bot en bloed.
Gejaagd door drift’ en drangen,
geketend aan gemoed.
Verdwaald in donkere gangen
in wikkelen van vlees.
Aan mijn schedel opgehangen,
kreunt mijn benauwde geest.
Zo voelt het inderdaad. We zitten in de kerker van ons
lichaam en ons eigen denken. Daar kunnen we niet uit.
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Maar toch is er een Deur. Op die deur staat dit sonnet
(zie volgende bladzijde):

Soul Journey

One with God, One with Humanity, one with Nature.

The Golden Mean:
God is to Man as Man is to Nature.
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ZIJN IN EEUWIG LEVEN
Mijn geest benauwd en zeer onvrij,
zolang ik de Deur niet open.
Beschouw ik echter de ziel in mij,
dan kan ik zo naar buiten lopen.
De ziel, wat is dat toch voor iets?
Kan die zijn waar Ruimte niet verblijft?
Waar Tijd is als het Eeuwige Niets
en ‘Nu’ het Licht dat ons verblijdt?
De mens is lichaam, geest en ziel.
Die Drie-eenheid dat zijt gij onthuld.
Gebonden aan het Levenswiel,
maar toch zo vrij als in een droom.
Het Zijn In Eigen Lichaam verhuld
is onsterfelijk als de Levensboom.
Bonaire, 28 november 2018
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
Noot.
Dit artikel hoort eigenlijk niet
thuis in een serie over Recht.
Het is echter geschreven naar
aanleiding van een gesprek
met een GMS-bestuurder en heeft directe en wel cruciale
invloed op het Rechtsdenken. Wij laten het daarom staan.
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DEMOCRATIE MOET GELEID WORDEN
Vijfendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
Niet te geloven, maar echt gebeurd. In de Rechtszaal! DRIE
recente voorvallen.
EERSTE voorval. Er wordt een Instituut opgericht speciaal
om kinderrechten te bevorderen en beschermen. Nou, dat
is toch mooi. De overheid neemt kinderrechten serieus,
trekt daarvoor geld uit en richt een speciaal instituut
daarvoor op! Men ziet, het gaat de goede kant op. Het
heeft na de geboorte van Christus ruim 2000 jaar geduurd
(‘Laat de kinderen tot mij komen’ – Marcus 10:14), maar
uiteindelijk dan toch in ieder geval dit resultaat.
Welnu, een rechtzoekende begaf zich
hoopvol
naar
dit
Instituut en legde hen
de situatie van haar
kind voor. De sociaal
werker zag het in. Hier
was duidelijk sprake van schending van het
Kinderrechtenverdrag. Het kind heeft dus hulp en
bescherming nodig. De rechtzoekende was hier heel blij
mee en verzocht de sociaal werker om een
ondersteunende brief te schrijven ter overlegging aan het
Gerecht. Er was namelijk al een rechtszaak aanhangig over
het geval en zo’n brief van dit Instituut zou het Gerecht
kunnen helpen om de juiste beslissing te nemen.
De sociaal werker beloofde de brief te zullen schrijven.
Maar de brief kwam niet. Bij navraag kregen wij de
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directeur van het Instituut aan de lijn. Die deelde ons mee
dat de brief niet uit zou gaan.
Hierna het samengevatte gesprek dat volgde:
‘Maar uw Instituut heeft zelf ingezien dat hier sprake is
van schending van de rechten van dit kind? De brief is dus
een goede kans om te doen waar uw Instituut speciaal
voor is opgericht: kinderen beschermen!’
‘Ja, dat is waar’, antwoordde de directeur. ‘Maar wij
kunnen de brief niet schrijven’.
‘Maar waarom dan niet?‘
‘Want dat zou de subsidiegever niet leuk vinden’.
‘Wat? De subsidiegever? Dat is de overheid! Die betaalt u
om dit soort dingen te doen. We leggen de brief niet over
aan de Maffia! De brief gaat naar het Gerecht!’.
‘Ja, maar de wederpartij in die zaak is (indirect) de
overheid zelf. En die betaalt ons subsidie. Als wij dus die
brief schrijven, loopt onze subsidie gevaar …’.
En daar voegde de directeur nog aan toe: ‘Geen redelijk
denkend mens kan verwachten dat wij dat zouden doen’.
Er volgde een ‘mic-drop’.
Ons enige commentaar: ‘Geld dat
stom is, maakt recht wat krom is’.
TWEEDE voorval. In een recente
rechtszaak was de situatie zo dat
de wet voor dit specifieke geval geen precieze oplossing
bood. Wij stelden dat het Gerecht dan moet doen wat
redelijk en billijk is’.
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‘Redelijkheid en billijkheid bestaat niet!’, antwoordde de
rechter.
Boem! Weer een mic-drop!
Immers, art. 6:2, lid 1 Burgerlijk
Wetboek BES zegt dat burgers
elkaar redelijk en billijk moeten
behandelen!
Kan de rechter niet lezen?
Ah, oké. We begrijpen het. Dit is het Burgerlijk Wetboek.
Redelijkheid en billijkheid geldt dus alleen tussen burgers
onderling. De zaak waarin de rechter zei dat redelijkheid
en billijkheid niet bestaat, was er één tussen een burger
en de overheid. Misschien bedoelde de rechter dus dat
voor de overheid redelijkheid en billijkheid niet bestaat?
Vreemd, want ook tussen overheid en burger is redelijkheid en billijkheid bij wet voorgeschreven. Weliswaar in
andere bewoordingen, maar het staat er wel (zie art. 9, lid
1, sub b Wet administratieve rechtspraak BES):
“Beroep kan worden ingesteld ter zake dat de beschik-king
in strijd is met: b. een algemeen rechtsbeginsel”.
Welnu, ‘redelijkheid en billijkheid’ is het hoogste algemene rechtsbeginsel. Kortweg noemen we dit ‘Recht’,
maar de wet prefereert
de langere uitdrukking.
M.a.w. de rechter zei dat
Recht niet bestaat. Dat is
hetzelfde als te zeggen
dat God niet bestaat.
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Als een pastoor zegt dat God niet bestaat, dan zakt zijn
broek af! Als een rechter zegt dat Recht niet bestaat, dan
zakt ook zijn onderbroek af!
Wij hebben de rechter beleefd geantwoord dat Recht de
essentie is van rechtspraak! Wij kennen rechtspraak, niet
wetspraak. Wetspraak kan een computer beter dan de
mens. Maar een computer weet niet wat Recht is. Alleen
mensen (rechters) hebben daar begrip van. Maar deze
rechter ontkende dus te weten wat Recht is!
Hij moet een ander beroep kiezen ...
DERDE voorval. Om een immigrant bij ons te mogen laten
werken zijn twee vergunningen nodig. De werkgever moet
een ‘Tewerkstellingsvergunning’ (TWV) hebben en de
immigrant zelf een verblijfsvergunning. De twee
vergunningen zijn aan elkaar verbonden. Zonder TWV,
geen verblijfsvergunning.
Een werkgever vroeg een TWV aan voor de moeder van
zijn kinderen. De TWV werd afgewezen met als gevolg dat
de verblijfsvergunningen ook werden afgewezen. Het
gevolg daarvan was dat de moeder en één van de 3
kinderen Bonaire moest verlaten. Het gezin dreigde dus
uiteen te worden gerukt.
In de rechtszaak tegen de
TWV-afwijzing stelden wij
dat de overheidsplicht om
het gezin te beschermen (bij
Verdrag bepaald) met zich
meebrengt dat het Gerecht
de overheid moet opdragen
de TWV alsnog toe te wijzen.

74

De rechter zei daarop: ‘Deze zaak gaat alleen over de TWV,
niet over het gezin. Die gezinskwestie kan in de zaak over
de verblijfsvergunning worden aangekaart’.
Derde mic-drop!
Waarom? Omdat de wet verbiedt
een verblijfsvergunning af te geven,
als er geen TWV is. Hier speelt de
overheid dus een ‘één-tweetje’ met
de burger. En het Gerecht speelt
leuk mee. De burger wordt vakkundig buiten spel gezet.
Inmiddels zijn er drie microfoons kapot, is het Kinder-recht
om zeep geholpen, het Recht de das omgedaan en de
Burger het bos ingestuurd.
Maar de subsidie is veilig …
Zolang het Gerecht deze weg bewandelt, zal er geen Recht
zijn tussen burger en overheid. Rechtszaken tussen
burgers onderling gaan ook wel vaak fout, maar in die
vonnissen ontbreekt normaliter het onberekenbare en
vaak giftige politieke element.
Mankementen
Met deze voorbeelden zijn DRIE mankementen in de
Rechtspraak tussen burgers en de overheid geïllustreerd:
1) het politieke stelsel zelf is inherent onrechtvaardig
(voorbeeld van het subsidie-afhankelijke Instituut);
2) het Gerecht sluit de ogen voor redelijkheid en billijkheid (sommige rechters ontkennen zelfs het bestaan
ervan!);
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3) het Gerecht speelt de vuile politieke spelletjes vaak
rustig mee, zonder die te toetsen aan het Recht.
Het is daarom van het grootste belang om het Gerecht
bewust te maken van hetgeen structureel fout gaat. Er
gaat nog veel meer fout dan hier is genoemd, maar in elke
brief kunnen wij slechts enkele punten aanhalen.
Wat is Recht?
Om die bewustwording tot stand te brengen, moet de
vraag worden beantwoord wat ‘Recht’ nu eigenlijk is.
Daarbij staan we voor dezelfde moeilijkheid als waarmee
de religie al eeuwenlang worstelt, namelijk om aan te
geven wat Recht is, terwijl het bestaan daarvan (evenals
het bestaan van God) niet via de zintuigen, noch middels
rationele argumenten kan worden aangetoond.
Maar iedereen weet dat hij zichzelf niet heeft gecreëerd.
De aanname dat er een Hogere Macht bestaat is dus een
redelijk en billijk uitgangspunt, d.w.z. het strookt zowel
met de rede als met onze intuïtie.
Zo is het ook redelijk en billijk om het bestaan van Recht
als uitgangpunt te aanvaarden. Immers, zelfs een dier
heeft een rechtsgevoel. U gelooft ons niet? Zet een hond
dan maar eens een bak voedsel voor en neem het daarna
meteen weer van hem af. De kans is groot dat hij U bijt.
En terecht!
Toch is het bestaan van Recht hiermee nog niet bewezen.
Noch kan daarmee worden uitgelegd wat Recht nu precies
is. Misschien helpt het als wij beschrijven welke
verschijningsvormen van Recht kunnen worden
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onderscheiden en welke functies deze vervullen in de
rechtspraak.
Voor een benadering van wat Recht zo ongeveer is, wordt
verwezen naar de Drieëndertigste Open Brief aan de
Zittende Magistratuur, getiteld: ‘Recht achter zijn Raap!’.
De rode draad daarin is:
‘Recht is balans’.
Vijf verschijningsvormen van Recht en Rechtstoepassing
1) Recht is als eerste creatief. Zoals God ‘in den beginne’
creatief is (God zei: Er zij Licht en er was Licht), zo is
Recht dat ook. Rechters moeten dus creatief zijn bij het
maken van vonnissen.
2) Recht is voorts barmhartig en genadig. Rechters
moeten dus, waar mogelijk, bij het maken van
vonnissen het lijden van burgers verzachten en,
wederom waar mogelijk, overtredingen vergeven.
3) Recht is voorts correctief. Rechters moeten dus bij het
maken van vonnissen de burgers, waar nodig,
corrigeren. Dit zal altijd pijn veroorzaken, maar ter
bescherming van de gemeenschap en ter rehabilitatie
van de dader zelf is dit noodzakelijk. Rechters moeten
daarbij de goede balans vinden tussen genadig en
correctief. Te hard is wreed. Maar te zacht is ook
wreed, met name ten opzichte van de slachtoffers en
de gemeenschap. Maar ook ten opzichte van de dader
zelf, die niet zal leren bij de oplegging van een
ongebalanceerde straf, of die nu te hard of te zacht is.
4) Recht is ook distributief. Rechters moeten dus bij het
maken van vonnissen ‘ieder het zijne’ toekennen.
Daarbij mag niet worden vergeten dat vrijheid en
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gelijkheid tussen burgers in leefbaar evenwicht
moeten zijn en blijven, gesublimeerd door broederschap. Extreme ongelijkheid en extreme vrijheid leiden
tot disbalans, hetgeen per definitie Onrecht is.
5) Recht is administratief. Recht dient de administratie
van de gemeenschap. Ook dit dient gebalanceerd te
worden gedaan. Rechters moeten dus bij het maken
van vonnissen de juiste balans weten te vinden tussen
orde en flexibiliteit. Te flexibel leidt tot chaos. Te
ordelijk is een dwangbuis die creativiteit verstikt.
Logo van de stichting
‘Golden Meand Society’.
1 De centrale gele cirkel is Creatief Recht
2 De extreme punt links is Barmhartig Recht
3 De extreme punt rechts is Correctief Recht
4 De extreme punt onder is Distributief Recht
5 De extreme punt boven is Administratief Recht
De kleuren symboliseren het seculiere dualisme
tussen socialisme (rood) en kapitalisme (blauw).
De centrale (gele) cirkel symboliseert het
spirituele ‘Synergisme, de Rechte Derde Weg’.

Door toepassing van deze 5 verschijningsvormen van
Recht kan het Gerecht de gemeenschap leiden naar een
rechtvaardige en vreedzame maatschappij. Niet alleen
‘kan’ het Gerecht dit doen; het Gerecht moet dit doen.
Want, als het Gerecht het niet
doet, dan doet niemand het!
Bovendien, Rechtstoepassing is de
taak van het Gerecht. En nog
belangrijker, het Gerecht is de
derde spirituele macht, die als
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enige direct toegang heeft tot Recht. Een geweldige
verantwoordelijkheid, maar ook een groot voorrecht.
De politiek kan het niet. Die is verlamd en verdwaald in
een Woud van Belangenverstrengelingen en twee immer
conflicterende ideologieën die geen van beiden de gehele
mensheid Vrede, Voorspoed en Welzijn kunnen geven.
Om de democratie te kunnen leiden middels
rechtvaardige vonnissen, moet het Gerecht natuurlijk
eerst weten wat een rechtvaardige maatschappij is en hoe
die dan in elkaar steekt. Daarom schrijven wij deze Open
Brieven. Maar wij kunnen in elke brief slechts een klein
stukje aanstippen. In deze brief hebben wij kort het
fenomeen Recht zelf onder de loep genomen en daar
hopelijk iets over gezegd dat zinvol en bruikbaar is.
We zitten wereldwijd in een
diepe put. Er is ongecontroleerde migratie, overal
dreigen oorlogen of hevige
opstanden. Er heerst gruwelijke ongelijkheid zowel nationaal als internationaal.
Mensen worden op grote
schaal uitgebuit. De Natuur is
zwaar aangetast. Mensenrechten worden niet meer serieus genomen. De reguliere
media zijn omgekocht, de vakbonden functioneren niet
meer en de overheid doet alleen wat de rijken goed
uitkomt.
Er moet dus iets nieuws komen. Dat is duidelijk.
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En het is ook duidelijk dat de huidige spanning zal
exploderen. Hoe? Dat weten we niet. Het kan een Derde
Wereldoorlog worden, maar misschien gaat het wel via
een lange serie kleine oorlogjes. We weten het niet.
Maar, Recht is Balans. Als er disbalans is, zoals nu, dan
bereiken we op gegeven moment het extreme punt van de
slinger, die dan onverbiddelijk en ontstopbaar terug-keert
naar het balanspunt en dan de andere kant op. Zo’n
teugkeer veroorzaakt veel pijn en ellende in de maatschappij, zoals klimaatcrises, migratiestromen, relletjes
(‘gilets jaunes’), socialistische revolutie, oorlog enz. We
zien het voor onze ogen gebeuren en voelen ons
machteloos om er iets aan te doen.

En van de politiek hebben we geen oplossing te verwachten. De politiek veroorzaakt de spanningen juist en
zit overigens muurvast. Daarom zijn wij tot de conclusie
gekomen dat alleen het Gerecht ons nog kan leiden naar
een nieuwe balans op een hoger niveau.
Ah, denkt u, waarom kan de Religie niet leiden? Dat is toch
de spirituele macht bij uitstek? De Religie heeft
spiritualiteit bedacht! Goed gevonden uitweg, dames en
heren Rechters. Er is echter dit verschil. De Religie heeft

80

geen staatsmacht. Alleen het Gerecht heeft staatsmacht.
Bovendien, religies respecteren elkaar (nog) niet. Zij gaan
elkaar te lijf. Daarom werden Staat en Religie gescheiden.
Om grote brokken te voorkomen.
Na die scheiding verschoof de spirituele macht naar het
Gerecht. Met Mensenrechten als spiritueel/ethische code
oorspronkelijk afkomstig van Religie, maar thans
vastgelegd als juridische standaard waaraan het Gerecht
direct mag toetsen, zoals de Grondwet voorschrijft. Er is
dus geen uitweg. Ziet uw taak en neemt uw
verantwoordelijkheid, achtbare Rechters.
Vrede door Recht.
Bonaire, 21 december 2018
Voor Golden Meand Society (GMS)
M. Bijkerk
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HUMAN RIGHTS UNDER THE BUS
Thirty-sixth Open Letter to the Judiciary
It cannot be called a deception. That would imply a clear
act. The problem is, there is no act. There is the absence of
action. There is a vacuum, a hiatus.
It is not even deception by purposely withholding vital
information or ‘deceptive concealment’, for that is still a
clear act. In Dutch this is called ‘verzwijgen’, for which
word there is no good English equivalent. The verb
‘zwijgen’ means ‘to maintain silence’ or ‘to keep quiet’.
But ‘verzwijgen’ has the flavor of killing something by
actively and purposely keeping quiet about it, whilst
knowing full well that it is illegal or at least immoral.
The Antillean offshore-industry has turned this into a
lucrative tax-evasive art, which they are pleased to call
mere ‘tax avoidance’.
Well, it is none of that. The silence in this instance is not
active and not purposeful. They just keep quiet about it.
No doubt it has been explained at some time in the past,
but following that no further mention is made of it.
So what, one may ask? Well, the problem is that the public
does not know. They are blissfully unaware of it. Well,
maybe that is a good thing? ‘Wat niet weet, niet deert’, as
the Dutch saying goes (tr: ‘What one doesn’t know,
doesn’t hurt’). And this is true, of course. Until one finds
out. Then it does hurt! It’s like falling into a Black Hole, a
huge vacuum one did not even know was there …
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Hopefully by now, gentle reader,
you are burning to know what we’re
talking about. Okay, then, we will
no longer ‘verzwijg’ it.
The International Human Rights
Courts throw out thou-sands of
cases without any explanation or
reasoning whatsoever. They have
been doing so for years, but nobody knows about it.
Neither did we. When we set up our foundation ‘Golden
Meand Society’ (GMS), the aim was to bring human rights
cases to the International Human Rights Courts (either the
European or International Court). For reasons that are not
relevant here, we started at the Int. Court in Geneva. We
sent in the first case in 2015. All went well. The Court (or
‘Committee’, as it’s called) functions slowly, but the case
was accepted and will be adjudicated. In 2017 we sent in
the second case. It was also accepted.
One has to get used to the slow pace, but at least the Court
is working. The people of most countries in the world can
bring their grievances about human rights violations
committed by their government to an Int. Human Rights
Court, which will pass judgment. Thus Justice will
(eventually) be done. One has to have the patience of a
saint, but, well, that’s why he is a saint.
The point is that Justice will in the end be done. And it can
be seen to be done, because the Court is there and its
decisions are published.
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This is indeed extremely important. And we were very
pleased that we (GMS) could be a part of this.
Until we fell into this Black Hole …
The third case we sent in was decided upon within two
weeks. The verdict: ‘non-admissible’. What!? Non-admissible??? We checked. We hadn’t done anything wrong.
What the heck is this?
So while falling into this Black Hole, we did some research.
Turns out that the Geneva Court receives some 10.000
cases per year, of which only about 250 to 350 (say 5%) are
accepted. The European Court is not much better. They
only accept about 20% per year.
Now, what’s the point in proclaiming human rights, if
these rights cannot be enforced by the ultimate (international) Courts especially instituted to that end? And this
has been going on for years now, if not from the very
beginning these Courts were first instituted.
So we all think we have human rights and that there is an
International Court of last resort which will eventually
adjudicate one’s case. But in reality we don’t. Of course,
this statement is too absolute. But the vacuum we are
talking about (95%) is so vast and serious that we let it
stand. We all should realize what is going on and
understand the urgency of doing something about it.
Now, of course, the judiciaries of national states should be
the first to draw attention to this problem. But, as usual,
they don’t. They prefer to decide what they themselves
believe is just and correct with respect to human rights.
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God forbid that International Courts would be looking
over their shoulders!
So they maintain an active and stony silence. We do not
expect any support for this letter from the national Courts,
which proves precisely why the population is losing trust
in them. The verb ‘verzwijgen’ comes to mind again here.
Does this mean that the whole system is a complete
sham? No. There is just a 95% Black Hole. And the Int.
Courts select their cases carefully, so that their decisions
may have maximum impact. And domestic Courts are
supposed to follow the Int. Courts’ case-law.
So it is still important. But this
95% gaping hole should be
covered by a firm LID. The
international community should
stop feeding the Demon of
Injustice with 95% of all human
rights cases and Let Injustice
Die.
We at GMS may at least flatter ourselves with the thought
that we have an excellent record. After all, so far, the
Geneva Court has accepted 66.6% of the cases we
brought!
Our legal work must be very good …
Bonaire, 9 August 2019
For Golden Meand Society (GMS)
M. Bijkerk
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NOBLESSE OBLIGE …
Zevenendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

Als het om rechtskwesties gaat, is dan niet de Hoge Raad
de eerst aangewezene om daarvoor op de bres te springen? Men zou denken van wel. Maar dan denkt men toch
verkeerd.
Wij beweren niet dat de Hoge Raadsheren en Raadsdames domkoppen zijn. Verre van dat. En ze kunnen het
zo mooi formuleren allemaal. Echt waar. Soms kan men
van een arrest genieten, alleen al van de wijze waarop de
volzinnen zijn geconstrueerd. Tacitus was een
amateur!

Tacitus, Romeins historicus

Lagere rechters lukt dat
soms ook. En meestal
kennen de rechters de wet
beter dan de advocaat,
inclusief de advocaten van
grote kantoren.

Maar what about rechtskennis? Het is goed en belangrijk
de wet te kennen, maar mogen we van rechters niet
verwachten dat ze ook het Recht kennen? Het eenvoudige antwoord is, dat we dat wel mogen verwachten.
Maar dan moet men vaak wel heel lang wachten! Meestal
tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) of de Int. Commissie voor de Rechten van de Mens
(ICRM) hen vertelt wat Recht is en voor de hand ligt.
Weliswaar heeft de burger toegang tot beide Internationale Gerechtshoven, maar de procedures zijn lang en
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kostbaar. Dus de burger heeft vaak het geduld en het geld
niet om zaken internationaal door te zetten. Maar de Hoge
Raad en de hogere bestuursrechtelijke Colleges, zoals de
Raad van State, kunnen zelf toch ook wel denken?
Waarom beslissen ze zelf niet conform het Internationale
Mensenrecht? Waarom wachten op het EHRM of de
ICRM?
U gelooft ons niet? We zijn weer aan het overdrijven? Oké,
een recent voorbeeld dan.
Een veroordeelde legt zijn zaak voor aan de Hoge Raad
(cassatieberoep). Bijna een jaar later komt het antwoord:
niet-ontvankelijk. Geen argumentatie, geen enkele indicatie waarom. Wel wordt verwezen naar art. 8Oa Wet op
de Rechterlijke Organisatie (Wet R.O.). Daarin moet dan
de reden staan, zou men denken. Maar dat is niet zo. Er
staat slechts dat als de klager in cassatie klaarblijkelijk
onvoldoende belang heeft bij het beroep of het beroep
klaarblijkelijk niet tot cassatie kan leiden, de zaak nietontvankelijk kan worden verklaard. Zonder enige verplichting dus om uit te leggen waarom.
Wel, als dit allemaal zo klaarblijkelijk is, waarom dan geen
korte uitleg? Het is immers zo duidelijk als wat? Drie
zinnen en men is klaar. Maar
nee, helemaal niks!
Het eerste wat dan in een jurist
of zelfs in een rechtenstudent (!)
opkomt, is of dit nog wel een
Fair trial?
eerlijk proces is? Immers de
verplichting om rechterlijke beslissingen te motiveren is
een basisvereiste voor eerlijke rechtspraak! Het is immers
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de enige manier waarop rechters kunnen worden
gecontroleerd door burgers, advocaten, rechts-geleerden
en uiteindelijk de pers. Als rechters zomaar kunnen
afwijzen of niet-ontvankelijk verklaren, zonder enige
uitleg, dan staat de deur voor willekeur wijd open. Art. 6
van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) garandeert een ieder recht heeft op een eerlijk en
openbaar proces. Een beslissing zonder enige motivering
is niet eerlijk en niet openbaar.
De zaak gaat naar het EHRM. Maar de Hoge Raadsleden
weten zelf toch ook wel dat dit wetsartikel de eerlijkheid
en openheid van de rechtspraak uitholt? Zij zijn de eersten
die dat moeten weten! De Hoge Raad heeft het recht en
de plicht om wetgeving te toetsen aan het internationale
mensenrecht (artt. 93 en 94 Grondwet). Dan kan de Hoge
Raad zelf toch ook heel eenvoudig zeggen dat dit art. 80a
Wet RO geen stand kan houden? Het is in strijd met art. 6
EVRM, alsook in strijd met het Nederlandse recht zelf,
waarin eerlijke en openbare rechtspraak sinds het begin
van de 19de eeuw traditie is. Zoals dat in een democratische staat behoort!
Dit wetsartikel zaagt dus de poten onder de stoel vandaan
waarop de rechter zelf zit. Dan moet die rechter toch
zeggen: ‘Overheid, bent u nu helemaal gek? Stop met
zagen aan de poten van mijn stoel! U mag zoveel
wetsartikelen bedenken als u wil, maar ALS ze in strijd zijn
met mensenrechten, dan passen wij die artikelen gewoon
niet toe’. Dit doen ze echter niet, althans veel te weinig. Ze
blijven rustig zitten tot die stoel in elkaar zakt.
Noblesse oblige? Zucht!
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De essentie van ons thema in dit artikel is dat onze
hoogste rechters niet doortastend zijn waar het gaat om
de wetgever terecht te wijzen in zaken betreffende het
Internationaal Mensenrecht. Dit gebrek aan doortastendheid faciliteert de Sluipende Staatsgreep van het neofascisme in de Westerse Wereld ...
En voor die Sluipende Staasgreep, zie de eerste Open Brief
in deze serie.
Bonaire, 1 augustus 2019
Voor Golden Meand Society (GMS)
M. Bijkerk
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DE WavBES: EEN MISDAAD TEGEN
DE MENSELIJKHEID
Achtendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur
De WavBES?? What the hell is dat? Laat nu terzijde of men
moet zeggen ‘mensheid’ of ’menselijkheid’? Dat is een
discussie apart. Wij menen dat er een nuanceverschil in
betekenis is tussen de twee. Maar zoek dit verder zelf
maar uit. Het is niet essentieel.
But what the heck is de ‘WavBES? Nooit van gehoord! Nou,
dat is misschien maar goed ook, want het is een misdaad
tegen de menselijkheid. Het is niet menselijk. Het is in
strijd met het natuurrecht, waar ieders recht op leven
zeker deel van uitmaakt. Denkt u van niet?
Niet alleen de eigen
(nationale) burger heeft
het recht op leven.
Iedereen, dus ieder
mens, heeft dat recht.
Alleen als men vindt dat
vreemdelingen geen mensen zijn, zou men kunnen
beweren dat zij geen recht op leven hebben. En sommigen
denken zo helaas. Vreemdelingen zijn immers ‘vreemd’!?
In het Engels worden zij in de wet zelfs aangeduid als
‘aliens’, alsof ze van een andere planeet afkomstig zijn!
Maar alleen nationalistische fascisten denken dat vreemdelingen geen mensen zijn. En gelukkig zijn die nog in de
minderheid. Maar, pas op! Ze rukken op. Zij zijn ook al
geïnfiltreerd in de rechterlijke macht, waar men ze
eigenlijk niet zou verwachten en waar ze ook niet thuis
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horen. Helaas zijn de redelijke rechters niet sterk genoeg
om ze in toom te houden, hetgeen logisch is, juist omdat
zij redelijk zijn. Zo is het dat de Sluipende Staatsgreep
voort kan sluipen en overal zijn tentakels in krijgt.
Over de ‘Sluipende Staatsgreep in het Westen’ vindt men
een artikel in het gratis e-book ‘Paleis van Ma’at’, blz. 4.
Men vindt het hier: www.arcocarib.com
Wij waarschuwen, maar weten ook niet goed wat er tegen
deze staatsgreep te doen is, anders dan niet met ze
meewerken. Men kan immers redelijke rechters niet
aanraden onredelijk te worden alleen maar om de nationalistische fascisten tegen te houden. Maar men hoeft hen
niet te faciliteren en zeker niet met ze te collaboreren. Doe
dus niet wat de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog deed in het Toetsingsarrest van 1942. Daarin
collaboreerden de Hoge Raadsleden wel met de Duitse
bezetter (zie het artikel ‘Met Gelijke Munt Betalen’ in het
boek ‘Paleis van Ma’at’, Deel 2, blz. 10 e.v.). Men vindt dit
e-book hier: www.arcocarib.com
Terug naar de WavBES. Dit is een afkorting van: ‘Wet
arbeid Vreemdelingen’ voor de BES-eilanden. Deze wet
(en dit geldt idem dito voor de Curaçaose Landsverordening arbeid vreemdelingen, de ‘Lav’) verbiedt werkgevers vreemdelingen in dienst te nemen zonder een
tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit komt er dus op neer
dat het gros van de vreemdelingen niet mag werken
zonder vergunning.
De WavBES (en ook de ‘Lav’; een laffe wet) draait het
weliswaar om en zegt dat een werkgever de vreemdeling
niet mag laten werken zonder een TWV, maar dit is een
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trucje. Want dit betekent indirect dat de meeste vreemdelingen niet kunnen werken zonder vergunning. De
meesten zijn immers werknemers en zijn dus afhankelijk
van hun werkgevers. Waarom de wetgever zulke trucjes in
de wet opneemt, wordt uitgelegd in het slot van dit
artikel.
Stelt u zich eens voor dat de regering tegen de eigen
nationale burger zou zeggen dat hij niet mag werken
zonder vergunning. Dit zou een gerechtvaardigde reden
zijn om zo’n regering desnoods met geweld weg te jagen.
Want zonder werk kan een mens niet leven. Het recht om
te mogen werken en daarmee zijn dagelijks brood te
verdienen is een afgeleide van het fundamenteelste
mensenrecht dat bestaat, t.w. het recht op leven. Immers
zonder werk, geen inkomen en dus geen voedsel. Dan gaat
men dood. Een verbod om te mogen werken schendt dus
een ieders recht op leven.
Art. 6 Int. Covenant on Civil and Political Rights luidt:
1. Every human being has the inherent right to life. This
right shall be protected by law. No one shall be
arbitrarily deprived of his life.
Het recht op leven moet dus beschermd worden door de
wet. Het van het recht op leven afgeleide recht op arbeid
dus ook. De WavBES is een wet die dus het recht op leven
niet beschermt, maar afbreekt. Ja, alleen voor vreemdelingen dan. Vergeef het ons, lezer. Wij hebben een
handicap. We vergeten steeds dat vreemdelingen geen
mensen zijn. Wat dom toch van ons!
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De WavBES is een misdaad tegen de menselijkheid. Want
vreemdelingen zijn wel mensen! En die misdaad kan men
niet wegnemen met het trucje om het alleen de
werkgevers te verbieden om vreemdelingen zonder TWV
werk te geven. Dit trucje is bedacht, omdat men het

mensen niet kwalijk kan nemen dat ze gaan werken om
zich in leven te houden, ook al hebben ze geen werkvergunning. Immers, hoe kan men iemand die werkt nu
straffen, omdat hij werkt? Immers, werken is niet alleen
een mensenrecht, het is eveneens deel van het natuurrecht. Maar de werkgever kan men wel straffen. En dat
doet de overheid dan ook middels flinke boetes. En door
de werkgevers te straffen kunnen de meeste vreemdelingen dus ook niet werken. Die moeten dus maar gaan
stelen om te leven.
Stelt u zich eens voor dat u moest vluchten naar een ander
land om politieke of economische reden. En dat u dan zo
zou worden behandeld. Hoe zou u zich voelen?
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Zowel werkgevers als werknemers die de WavBES overtreden door vreemdelingen te laten werken zonder vergunning, hebben het morele recht aan hun kant. Wij zullen
hen altijd verdedigen. Maar ze hebben de wet tegen zich.
Het is dus oppassen!
Bonaire, 25 augustus 2019
Voor Stichting Golden Meand Society (GMS)
M. Bijkerk
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THE LAST CONVULSONS OF NATIONALISM
Nationalism is dying. Trump’s frantic attempts to revive it
prove that it is dying. Trump himself has come to kill it.
How? Well, apparently the world needs a lunatic to stir up
deadly trouble, so that from the ensuing devastation
something better may emerge.
It is abhorrent to admit that there is no other way. And
history confirms that up to now there has never been any
other way. However, we insist that there is a better way.
But unless we start thinking fairly and reasonably and be
courageous and compassionate enough to draw the
conclusions of the peaceful way and act accordingly, it will
go Trump’s way. A mendacious, erratic and lethal way,
with millions, possibly billions dead and devastating
destruction as never seen before.
Now, if this were indeed to occur, the USA would
obviously be involved. But that it would actually be caused
by the USA, probably nobody had expected. The recent
‘storming’ by Republican Congressmen of a secure room in
the Capitol where impeachment depositions were being
taken is not yet equal to the burning of the Reichstag. But
the underlying similarities are eerie. The ‘storming’ took
place after Trump had urged Republicans to ‘get tough and
fight’. For him, presumably.
On the surface, this is an
insignificant incident. But
Trump represents the
Christian Right in America.
They see him as a second
King Cyrus, somebody who
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is above the law. The month before the 2018 midterm
elections, a thou-sand US-theaters screened “The Trump
Prophecy”, a film that tells the story of Mark Taylor, a
former firefighter who claims that God told him in 2011
that Donald Trump would be elected president. Many
evangelical Christians believe that Trump will be raised a
King by God himself. They base this prophecy on the 45th
Chapter of the Biblical book of
Isaiah. Trump is the 45th
President of the USA. To the
Christian Right the number
equivalence
is
not
a
coincidence. For them Trump is
the new King Cyrus. And Trump
himself has come to believe it
Donald Trump's face on
too. He recently confirmed that
Israeli coin marking 70th
he is the ‘Chosen One’.
anniversary of Israel
independence, following
decision to move US
embassy to Jerusalem

Cyrus the Great was a 6th century BC King of Persia who
established the first Persian empire and allowed the Jews
to return to Israel from their Babylonian captivity. Cyrus
was not a religious man, just like Trump. For the Christian
Right this confirms that he is indeed the ‘Chosen One’.
Now, in Isaiah 45 (King James Version) a number of very
interesting things are said by God to King Cyrus:
45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose
right hand I have holden, to subdue nations before him
[…];
2: I will go before thee, and make the crooked places
straight: I will break in pieces the gates of brass, and cut in
sunder the bars of iron:
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3: And I will give thee the treasures of darkness, and
hidden riches of secret places, that thou mayest know that
I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of
Israel.
4: For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have
even called thee by thy name: I have surnamed thee,
though thou hast not known me.
5: I am the LORD, and there is none else, there is no God
beside me: I girded thee, though thou hast not known me:
6: That they may know from the rising of the sun, and from
the west, that there is none beside me. I am the LORD, and
there is none else.
7: I form the light, and create darkness: I make peace, and
create evil: I the LORD do all these things.
8: Drop down, ye heavens, from above, and let the skies
pour down righteousness: let the earth open, and let them
bring forth salvation, and let righteousness spring up
together; I the LORD have created it”.
Careful reading of these verses will make you see that
what is described therein could conceivably happen again
today in the Trump-era. In verse 8 God orders the heavens
to drop down and to let the
skies pour down righteousness.
This could easily be interpreted
to mean that bombs will fall
down to pour righteousness on
evil-doers. And that this will
bring salvation.
Some in the Christian Right are known to have taken it
upon themselves to help God actively to make such
prophecies come true. Israel had to expel a number of
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them for stirring up trouble so as to accelerate the coming
of the ‘end times’ (apocalypse) and the ensuing ‘Rapture’.
And if a critical mass of people do stir up enough trouble,
the prophecy may fulfill itself.
Especially if Trump himself believes it.
US Democrats are baffled at how the Christian Right keeps
on defending Trump despite his extremely unchristian or
even anti-christian behavior? Here is the reason. God
chose an ungodly man before to do His bidding, namely
King Cyrus. The Christian Right knows full well that Trump
is a liar, an immoral person and an extreme narcissist. But
God must have His reason for choosing him, because He
has. This the Christian Right believes. It is not rational. So
with reason one cannot understand it. But if you believe
to see God’s Plan with Trump at the helm unfold before
your eyes, then, of course, you are not going to interfere.
You will continue to defend the ‘Chosen One’, no matter
what. Because you cannot strive against God’s Plan. On
the contrary, you have to facilitate it.
So, we must understand that Trump’s political ‘base’ is
unshakeable. Not all Christians in the USA see it this way.
But a hard core of them do. That is Trump’s ‘base’. And
they have a lot of cash and courage to help him. So they
give him ‘the treasures of darkness, and hidden riches of
secret places’ (Isaiah 45:4). And the ‘Lord’ in these verses
is the God of Israel. Therefore, in the mind of the Christian
Right Trump’s willingness to support Israel (moving the
US-Embassy to Jerusalem and recognizing Israel’s
sovereignty of the occupied Golan Heights on 25 March,
2019) proves that Trump indeed is God’s ‘Chosen One’.
And where God says in Isaiah 45:7 that He is the Creator
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of Light as well as of Darkness, the Christian Right believes
that God needs a person like Trump indeed, because he is
capable of spreading Darkness, which at this time in
history is necessary for the apocalypse to emerge from the
state of confusion the world currently finds itself in.
For the US Christian Right this all makes perfect sense.

This mix of Religion with Politics is extremely toxic and
dangerous. We, too, believe that the world will evolve by
passing through hard times. It always has. And because
modern communication, transportation and aviation have
created international interdependence and interconnectedness (in short ‘globalism’), it stands to reason
that the ‘hard times’ will be global. However, we insist,
first of all, that there is another much less stressful way.
World War is not the only way. Secondly, we must know
what we want to achieve before we can decide upon the
way to accomplish it. Unfortunately, at this moment, the
fires are being stoked to go to war without knowing what
we want to achieve.
So, really, we are asking for it.
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A World Conflagration can still be avoided, if we accept
now that wealth and income has to be redistributed
globally by swiftly democratizing capital ownership (i.e.
ownership in stocks and shares) among all people while at
the same time raising overall production of goods and
services (beginning with food and adequate housing!) at
an exponentially increased rate with as little as possible
damage to the environment.
This is the much less stressful social-economic way.
Note! We are referring here to ‘Synergism’, the Just Third
Way. It is not Socialism, it is not Capitalism, but a combination of the best features of both. Don’t judge before
you know! In fact, it is imperative that you seek to know.
Begin your research here: www.cesj.org or at our own
website www.arcocarib.com For our Caribbean readers
we recommend the free e-book: ‘Cuba, a New Beginning’
in English and Spanish at arcocarib.com.
Nationalism is an anachronism in an already interdependent and interconnected world. We cannot untie
this knot, not even with a World War. Nationalism will die
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by natural necessity. But we must make sure we transcend
the old right-left divide and build a New Global Civilization
on a combination of the best features of both left and
right. Capitalism cannot carry it. Neither can Socialism.
We need ‘synergism’, the Just Third Way.
Bonaire, 8 November 2019
For Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
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HET VENIJN ZIT IN DE STAART
Negenendertigste en laatste Open Brief aan de Zittende
Magistratuur
Venijn in kleine en gepaste doses is het beste medicijn! Dit
is het medicijn dat alleen de Rechtelijke Macht kan toedienen en doseren. Dat medicijn heet Recht.
En dat Recht zit in de staart.
Immers, als iedereen anders is
uitgesproken, dan spreekt als
laatste het Gerecht.
Nu is het zo, dat de Evolutie de
Know the scorpion
Mens zijn staart heeft
by its tail
afgenomen. Dat is jammer,
want een staart is heel wat waard. Ooit een rennende
leguaan gezien? Hij gebruikt zijn staart voor balans en
richting. Wij zijn staartloos. Dus dat kunnen wij niet meer.
Wij moeten dus een ander orgaan gebruiken voor balans
en richting. Onze hersens en een hart misschien?
Laat eens zien …
Wij zijn sociale wezens die in familieverband leven en in
de samenleving nauw, maar ook ingewikkeld met elkaar
samenwerken. Om dat te stroomlijnen hebben wij met
onze hersens regels en wetten bedacht. En zo is het dat de
moderne samenleving wordt geleid door wettenmakers
en wetten-uitvoerders. De ‘Rule of Law’.
Maar die regels en wetten zijn niet meer dan een instrument om de samenleving in balans te houden. Moderne
Parlementen en Regeringen doen immers niet meer dan
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de regels stellen en de publieke administratie bijhouden.
Ze houden de samenleving draaiende. Echt richting en
waarden geven doen zij niet. Althans niet meer.
Immers, na de val van de Berlijnse Muur gebruiken we
onze hersens en hart niet meer om een ideaal Mens- en
Maatschappijbeeld te bedenken en dit de bevolking als
ideaalbeeld voor te houden. Sinds 1989 zijn alle
ideologieën verbannen. De samenleving heeft aldus geen
richting en ook geen waarden meer.
Het Schip van Staat dobbert roer- en waardeloos rond.
De religies horen in dit spirituele vacuüm te springen en
dat doen ze ook. Dat is van oudsher ook hun domein. Maar
de samenleving heeft hen gedurende de 19de en begin 20ste
eeuw alle staatsmacht ontnomen. Hoewel spiritualiteit
(richting en waarden geven) dus hun domein is, kúnnen zij
dit effectief niet meer doen. Ze kunnen preken. Meer niet.
Maar wie springt er dan in het vacuüm? Want de Evolutie
heeft ons wel de staart afgenomen, maar niet onze
hersens en hart.
Alleen het Gerecht heeft de hersens en, als men wil, het
hart om dit vacuüm te vullen. En daarbij kan het Gerecht
zich baseren op de idealen die als juridische standaard zijn
verwoord in de na-oorlogse
Mensenrechtenverdragen. Deze
standaard is geen ideologie, maar
legt wel vast welke minimum
idealen de Mens hoort na te
streven. Het is dus een minimummaatstaf voor Recht. Dit is
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vergelijkbaar met de meter. Dat is een minimum-maatstaf
voor lengte. Zo zijn de Mensenrechten dus de standaard
voor Recht.
En het Gerecht is door de wettenmakers benoemd tot
bewaker en ontwikkelaar van die minimum-standaard.
Aldus is het ook de expliciete taak van het Gerecht
geworden om de idealen van deze minimum-standaard te
verwezenlijken. De Preambule van de Universele
Verklaring tekent dit als volgt: ‘de komst van een wereld,
waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof
zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek’.
Waarlijk idealen het Gerecht waardig ...
Nou is die minimum-rechtstandaard zeker aan verbetering
en vernieuwing toe. Zo zouden in de Verdragen naast
mensenrechten ook een serie mensenplichten moeten
worden opgenomen. Voorts zouden ook milieurechten en
-plichten moeten worden toegevoegd. Ook zouden
hulpregels moeten worden geformuleerd om tegenstrijdige mensenrechten tegen elkaar te kunnen afwegen.
En dit zijn slechts enkele gebreken die aan de huidige
minimum-rechtstandaard kleven.
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Maar beter een gebrekkige rechtstandaard dan helemaal
geen. Want zonder standaard is net als zonder staart. Men
kan geen richting meer bepalen. Hoe gebrekkig de huidige
standaard dan ook is, het blijft het enige instrument aan
de hand waarvan de Mens goed van kwaad kan onderscheiden en juridisch het goede kan afdwingen via het
Gerecht. En het geeft het Gerecht tevens een instrument
om richting en waarden te geven aan de samenleving.
Want hoe de wettenmakers en wettenuitvoerders al
balancerend de samenleving draaiende houden, zij zijn bij
Verdrag verplicht de minimum idealen van de Mensenrechten na te streven. Doen ze dat niet, dan kan het
Gerecht hen corrigeren. Die staatsmacht is in de Grondwet
en bij Verdrag aan het Gerecht gegeven.
Het probleem is echter dat het Gerecht deze rechtstandaard veronachtzaamt en liever de handen brandt
aan koud water. Men noemt dat ‘terughoudend toetsen’.
Dat is gelijk aan terughoudend zwemmen. Probeer dat
maar eens. Men verdrinkt! Doordat het Gerecht zijn
wettelijke taak niet uitvoert en plicht niet doet, is de
samenleving terecht gekomen in een rechteloze en
waardeloze ‘ieder voor zich’-toestand.
Het Schip van Staat is
zinkende …
En deze toestand is in
de vorm van legistisch fascisme ook
het Gerecht binnengeslopen. Recht is niet meer belangrijk;
alleen de wet. En als de wet iets zegt dat tegen het Recht
indruist, jammer dan. De minimum-rechtstandaard
bekend als ‘Mensenrechten’ kwam tot stand vlak na de
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Tweede Wereldoorlog om ‘barbaarse handelingen’ te
voorkomen. Door de plichtverzaking van het Gerecht zijn
die barbaarse handelingen weer terug. Sinds 2001 is er
constant oorlog geweest met ‘enhanced interrogation
techniques’ om het geen ‘martelen’ te noemen. En wat
doet het Gerecht hiertegen? ‘Terughoudend toetsen’!
Daarmee maakt het Gerecht zich medeplichtig aan
corruptie en mensenrechtenschendingen. Deze serie van
39 Open Brieven geven in detail en aan de hand van vele
praktijkgevallen aan waar wij op doelen.
Alleen het Gerecht heeft de staatsmacht om het Roer van
het Schip van Staat om te gooien door de rechtstandaard
van Mensenrechten weer serieus te nemen.
Het venijn zit in de staart.
Het medicijn zit in de Rechtstandaard.
Bonaire, 8 januari 2020
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk

Naschrift.
In 39 ‘Open Brieven aan de Zittende Magistratuur’ hebben
wij betoogd dat en waarom de Rechterlijke Macht zijn
taak moet herzien. In plaats van passief en in ondergeschiktheid aan de andere twee staatsmachten corruptie
en Mensenrechtenschendingen rustig te laten betijen,
dient het Gerecht zich proactief en nevengeschikt (maar
wel met het laatste woord!) op te stellen en de samen-
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leving middels wijze vonnissen te leiden naar een ideale
staat waarin vrede, recht en voorspoed de norm zijn en
niet de uitzondering.
Want als het Gerecht dit niet doet, dan doet niemand het!
We rest our case …
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