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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 Economie vs. Politiek. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Door Robert en Edward Skidelky onderscheiden universele basisgoederen: 

1 Fysieke en mentale gezondheid. 
2 Geborgenheid. 
3 Persoonlijkheid (autonomie). 
4 Harmonie met de natuur. 
5 Vrije tijd. 

 
‘Respect’ en ‘Vriendschap’ als universeel basisgoed zijn het gevolg van besturen en 
leven volgens de Gulden Regel. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 

 
3.1 Algemeen. 
 
Voor domein economie geldt: 

1 Individueel (eigen) belang prevaleert. 
2 Is instabiel. 
3 Heeft wisselende doelen. 
4 Vereist meerdere belangenverenigingen (brancheverenigingen). 
5 Belangenvereniging bestaat uit zowel één als meerdere leden.  

 
Voor domein politiek geldt: 

1 Gemeenschappelijk belang prevaleert. 
2 Is stabiel. 
3 Heeft één doel (koesteren universele basisgoederen). 
4 Vereist één belangenvereniging. 
5 Belangenvereniging bestaat uit uitsluitend meerdere leden. 
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Voor leider politiek domein geldt: 

o Koester, als dienaar van domein economie, de universele basisgoederen. 
o Er geldt mandaat voor vijf jaar (gebaseerd op Natuurgetal vijf, met als 

betekenis ‘Compleet’). 
 
3.2 Conclusie. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar.  

1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert [Gedicht van 
Mandeville]. 

2i Voor domein economie geldt: is instabiel. 
 
2a Voor domein economie geldt: is instabiel. 
 Toelichting: 

o Heeft wisselende doelen. 
3i Voor domein politiek geldt: is stabiel. 
 Toelichting: 

o Heeft één doel (is koesteren universele basisgoederen). 
1 Is fysieke en mentale gezondheid. 
2 Is geborgenheid. 
3 Is persoonlijkheid (autonomie). 
4 Is harmonie met de natuur. 
5 Is vrije tijd. 

 
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
4i Voor domein politiek geldt: gemeenschappelijk belang prevaleert. 
 
5a Zowel één als meerdere persoon doen bij consumptie en productie een beroep 

op de natuur. 
6i Voor domein economie geldt: vereist zowel één als meerdere leden. 
 
6a Voor domein economie geldt: vereist zowel één als meerdere leden. 
1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
2a Voor domein economie geldt: is instabiel. 
7i Voor domein economie geldt: vereist zowel één als meerdere leden waarbij 

individueel (eigen) belang prevaleert. 
 Toelichting: 

o Stelling 2a volgt direct uit 1a en is dan ook niet een apart kenmerk. 
 
7a Voor domein economie geldt: vereist zowel één als meerdere leden waarbij 

individueel (eigen) belang prevaleert. 
8a Voor verzameling (belangenvereniging) geldt: bestaat uit één of meerdere 

elementen (leden). 
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9i Voor domein economie geldt: vereist meerdere belangenverenigingen 
(bestaand uit zowel één als meerdere leden) waarbij individueel (eigen) belang 
prevaleert. 

 Toelichting: 
o Het betreft brancheverenigingen. 

  
9a Voor domein economie geldt: vereist meerdere belangenverenigingen 

(bestaand uit zowel één als meerdere leden) waarbij individueel (eigen) belang 
prevaleert. 

1a Voor domein economie geldt: individueel (eigen) belang prevaleert. 
3a Voor domein politiek geldt: is stabiel. 
4a Voor domein politiek geldt: gemeenschappelijk belang prevaleert. 
10a Voor domein politiek geldt: vereist meerdere leden. 
11i Voor domein politiek geldt: vereist één belangenvereniging (bestaand uit 

uitsluitend meerdere leden) waarbij gemeenschappelijk belang prevaleert. 
 Toelichting: 

o Voor gemeenschappelijk belang geldt: koester de universele 
basisgoederen. 

 
11a Voor domein politiek geldt: vereist één belangenvereniging (bestaand uit 

uitsluitend meerdere leden) waarbij gemeenschappelijk belang prevaleert. 
12a Voor een vereniging met meerdere leden geldt: vereist een leider. 
13i Voor domein politiek geldt: vereist één leider van belangenvereniging (bestaand 

uit uitsluitend meerdere leden) waarbij gemeenschappelijk belang prevaleert. 
 
13a Voor domein politiek geldt: vereist één leider van belangenvereniging (bestaand 

uit uitsluitend meerdere leden) waarbij gemeenschappelijk belang prevaleert. 
3a Voor domein politiek geldt: is stabiel. 
14i Voor leider politiek domein geldt: koester, als dienaar van domein economie, de 

universele basisgoederen. 
 Toelichting: 

o Er geldt mandaat voor vijf jaar (gebaseerd op Natuurgetal vijf, met als 
betekenis ‘Compleet’). 

 
5 Bijlagen. 
 
Gedicht van Mandeville. 


