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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Democratie vs. Unicratie. 
 
Beiden komen voor in de natuurstaat. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 

 
3.1 Algemeen. 
 
Voor democratie geldt:  

1 Is machtsuitoefening vanuit individueel (eigen) belang. 
2 Is individuele vrijheid. 
3 Is het koesteren van het verdienmodel (vrijheid van ondernemerschap). 
4 Is gemeenschappelijke gebondenheid. 
5 Is gehouden aan deregulering en regulering. 

 
Voor unicratie geldt: 

1 Is machtsuitoefening vanuit gemeenschappelijk belang. 
2 Is individuele gebondenheid. 
3 Is het koesteren van de universele basisgoederen van Robert en Edward 

Skidelky (onvrijheid van ondernemerschap). 
4 Is gemeenschappelijke vrijheid. 
5 Is vrijheid van dereguleren en reguleren. 

 
3.2 Conclusie. 
 
Niet van toepassing. 
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4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert [Gedicht van 

Mandeville]. 
2a Voor democratie geldt: is bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is 

van legitieme machtsuitoefening [Wikipedia]. 
3a Voor meevarende van schip geldt: is het volk. 
4i Voor democratie geldt: is machtsuitoefening door volk vanuit individueel (eigen) 

belang. 
 
4a Voor democratie geldt: is machtsuitoefening door volk vanuit individueel (eigen) 

belang. 
 Toelichting:  

o Geldt binnen domein economie. 
o Is het koesteren van het verdienmodel. 

5i Voor unicratie geldt: is machtsuitoefening door volk vanuit gemeenschappelijk 
belang. 

 Toelichting: 
o Geldt binnen domein politiek. 
o Is het koesteren van de universele basisgoederen van Robert en Edward 

Skidelky. 
 
6a Voor het goede geldt: is besturen en leven, wél volgens de Gulden regel. 
7i Voor het verkeerde geldt: is besturen en leven, niét volgens de Gulden regel. 
 
6a Voor het goede geldt: is besturen en leven, wél volgens de Gulden regel. 
8i Voor besturen en leven, wél volgens de Gulden regel geldt: staat wél garant 

voor onbelast geweten. 
 
7a Voor het verkeerde geldt: is besturen en leven, niét volgens de Gulden regel. 
9i Voor besturen en leven, niét volgens de Gulden regel geldt: staat niét garant 

voor onbelast geweten.  
 
10a Voor vrijheid geldt: is de mogelijkheid tot zowel niét als wél belasten van 

geweten. 
11a Een gekneveld iemand kan uitsluitend ademhalen als niét belasten van 

geweten. 
12i Voor gebondenheid geldt: is de mogelijkheid tot uitsluitend niét belasten van 

geweten. 
  
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
4a Voor democratie geldt: is machtsuitoefening door volk vanuit individueel (eigen) 

belang. 
13i Voor democratie geldt: is gekoppeld aan domein economie. 
 
13a Voor democratie geldt: is gekoppeld aan domein economie. 
14i Voor unicratie geldt: is gekoppeld aan domein politiek. 



Democratie vs. Unicratie. 

3 
W.E. van Kampen                                             22 september 2022 

 
13a Voor democratie geldt: is gekoppeld aan domein economie. 
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
10a Voor vrijheid geldt: is de mogelijkheid tot zowel niét als wél belasten van 

geweten. 
15a Voor domein economie geldt: is vrije markt [Gedicht van Mandeville]. 
16i Voor democratie geldt: is individuele vrijheid. 
 
16a Voor democratie geldt: is individuele vrijheid. 
10a Voor vrijheid geldt: is de mogelijkheid tot zowel niét als wél belasten van 

geweten. 
13a Voor democratie geldt: is gekoppeld aan domein economie 
15a Voor domein economie geldt: is vrije markt. 
17i Voor democratie geldt: Is mogelijkheid tot ondernemerschap. 
 
17a Voor democratie geldt: Is mogelijkheid tot ondernemerschap. 
18i Voor unicratie geldt: Is onmogelijkheid tot ondernemerschap. 
 
16a Voor democratie geldt: is individuele vrijheid. 
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
10a Voor vrijheid geldt: is de mogelijkheid tot zowel niét als wél belasten van 

geweten. 
19i Voor democratie geldt: Is niét gehouden aan het koesteren van de universele 

basisgoederen van Robert en Edward Skidelky. 
  
19a Voor democratie geldt: Is niét gehouden aan het koesteren van de universele 

basisgoederen van Robert en Edward Skidelky. 
14a Voor unicratie geldt: is gekoppeld aan domein politiek. 
20i Voor unicratie geldt: Is wél gehouden aan het koesteren van de universele 

basisgoederen van Robert en Edward Skidelky. 
 
15a Voor democratie geldt: is individuele vrijheid. 
8a Voor besturen en leven, wél volgens de Gulden regel geldt: staat wél garant 

voor onbelast geweten. 
9a Voor besturen en leven, niét volgens de Gulden regel geldt: staat niét garant 

voor onbelast geweten. 
21i Voor democratie geldt: is gemeenschappelijke gebondenheid. 
 Toelichting: 

o Is gebonden aan wetten, uitgevaardigd vanuit unicratie. 
 
21a Voor democratie geldt: is gemeenschappelijke gebondenheid. 
15a Voor democratie geldt: is individuele vrijheid. 
12a Voor gebondenheid geldt: is de mogelijkheid tot uitsluitend niét belasten van 

geweten. 
22i Voor democratie geldt: is zowel gemeenschappelijke gebondenheid als 

individuele vrijheid. 
 
22a Voor democratie geldt: is zowel gemeenschappelijke gebondenheid als 

individuele vrijheid. 
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5a Voor unicratie geldt: is machtsuitoefening door volk vanuit gemeenschappelijk 
belang. 

 Toelichting: 
o Geldt binnen domein politiek. 
o Is het koesteren van de universele basisgoederen van Robert en Edward 

Skidelky. 
8a Voor besturen en leven, wél volgens de Gulden regel geldt: staat wél garant 

voor onbelast geweten. 
9a Voor besturen en leven, niét volgens de Gulden regel geldt: staat niét garant 

voor onbelast geweten. 
12a Voor gebondenheid geldt: is de mogelijkheid tot uitsluitend niét belasten van 

geweten. 
23a Voor unicratie geldt: is uitsluitend gemeenschappelijke gebondenheid. 
 Toelichting: 

o Is de gebondenheid aan het koesteren van de universele basisgoederen 
van Robert en Edward Skidelky (vereist dereguleren en reguleren). 

 
5 Bijlagen. 
 
Gedicht van Mandeville. 


