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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 Gedicht van Mandeville. 
 
Het gedicht van Mandeville ‘The Fable of the Bees’ bracht mij op het idee het verder 
uit te werken. 
 
Het gedicht samengevat: 

o Een bijenkorf (natie als geheel) is een welvarend geheel ondanks uitsluitend 
verkeerde kenmerken (afgunst, hebzucht, kwistigheid, trots en wedijver) van 
de individuele bij (mens als gedeelte van natie). 

 
Naast de metafoor ‘Bijenkorf vs. Bij’ is er ook een vergelijkbare metafoor ‘Zeilschip 
vs. Roerganger’. 
 
Het zeilschip (natie) staat voor bemanning als economisch deel, stuurlui als politiek 
deel en roerganger die koers houdt. 
Meerdere zeilschepen varen over de wereldzeeën. 
 
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. 
 
3.1 Algemeen. 
 

1 Vorm een wereldregering (het is nu of nooit). 
2 Bestuur en leef volgens de Gulden Regel. 
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3 Voor ‘De onzichtbare hand’ geldt: is niet zelfregulerend. 
4 Versterk dan ook de gevolgen van tegenpool (bewondering, 

onbaatzuchtigheid, zuinigheid, bescheidenheid en gelatenheid). 
5 Verzwak dan ook de gevolgen van pool (afgunst, hebzucht, kwistigheid, trots 

en wedijver). 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor pool als passie geldt: is het verkeerde. 
 Toelichting: 

1 Is afgunst. 
2 Is hebzucht. 
3 Is kwistigheid. 
4 Is trots. 
5 Is wedijver. 

2i Voor tegenpool als passie geldt: is het goede. 
 Toelichting: 

1 Is bewondering. 
2 Is onbaatzuchtigheid. 
3 Is zuinigheid. 
4 Is bescheidenheid. 
5 Is gelatenheid. 

 
3a Voor Homo sapiens met pool als passie geldt: is in meer of mindere mate 

aanwezig. 
4i Voor Homo sapiens met tegenpool als passie geldt: is in meer of mindere mate 

afwezig. 
 Toelichting: 

1 Leervermogen is in meer of mindere mate aanwezig.  
2 Begrijpvermogen is in meer of mindere mate afwezig.  

 
3a Voor Homo sapiens met pool als passie geldt: is in meer of mindere mate 

aanwezig. 
 Toelichting: 
5i Voor Homo neanderthalensis met pool als passie geldt: is in meer of mindere 

mate afwezig. 
 Toelichting: 

1 Leervermogen is in meer of mindere mate afwezig. 
2 Begrijpvermogen is in meer of mindere mate aanwezig. 
3 Het verklaart dan ook het uitsterven (zie ook module ‘Homo 

neanderthalensis vs. Homo sapiens’). 
 



Gedicht van Mandeville. 

3 
W.E. van Kampen                                             24 juli 2022 

3a Voor Homo sapiens met pool als passie geldt: is in meer of mindere mate 
aanwezig. 

6i Voor Homo neanderthalensis met tegenpool als passie geldt: is in meer of 
mindere mate aanwezig. 

  
7a Voor het goede geldt: belast uitsluitend niét geweten. 
1a Voor pool als passie geldt: is het verkeerde. 
8a Voor zowel pool als tegenpool als passie geldt: belast niét geweten. 
9i Voor het verkeerde geldt: belast zowel niét als wél geweten. 
 Toelichting: 

o Voor bijvoorbeeld het ontnemen van recht op leven geldt: belast wél 
geweten. 

 
10a Voor winst geldt: is gebaseerd op pool als passie. 
11i Voor verlies geldt: is gebaseerd op tegenpool als passie. 
 
12a Voor redelijke winst geldt: belast niét geweten. 
13i Voor onredelijke winst geldt: belast wél geweten. 
 
13a Voor onredelijke winst geldt: belast wél geweten. 
14i Voor armen in economisch opzicht geldt: kans op belast geweten is klein. 
 
14a Voor armen in economisch opzicht geldt: kans op belast geweten is klein. 
15i Voor rijken in economisch opzicht geldt: kans op belast geweten is groot. 
 
13a Voor onredelijke winst geldt: belast wél geweten. 
12a Voor redelijke winst geldt: belast niét geweten. 
16i Voor winst geldt: belast zowel niét als wél geweten. 
 
16a Voor winst geldt: belast zowel niét als wél geweten. 
17a Voor het geven aan armen geldt: belast niét geweten. 
18i Voor verlies geldt: belast uitsluitend niét geweten. 
 
18a Voor verlies geldt: belast uitsluitend niét geweten. 
11a Voor verlies geldt: is gebaseerd op tegenpool als passie. 
19i Voor handelingsresultaat van tegenpool geldt: belast uitsluitend niét geweten. 
 
19a Voor handelingsresultaat van tegenpool geldt: belast uitsluitend niét geweten. 
10a Voor winst geldt: is gebaseerd op pool als passie. 
12a Voor redelijke winst geldt: belast niét geweten. 
20i Voor handelingsresultaat van pool geldt: belast zowel niét als wél geweten. 
 
1a Voor pool als passie geldt: is het verkeerde. 
2a Voor tegenpool als passie geldt: is het goede. 
3a Voor Homo sapiens met pool als passie geldt: is in meer of mindere mate 

aanwezig. 
4a Voor Homo sapiens met tegenpool als passie geldt: is in meer of mindere mate 

afwezig. 
21i Voor handelingsresultaat ‘Bij’ geldt: is gebaseerd op zowel het goede als 

verkeerde. 
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21a Voor handelingsresultaat ‘Bij’ geldt: is gebaseerd op zowel het goede als 

verkeerde. 
22i Voor kenmerk van wél florerende economie als gedeelte (‘Bij’) geldt: is 

gebaseerd op zowel het goede als verkeerde. 
 
22a Voor kenmerk van wél florerende economie als gedeelte (‘Bij’) geldt: is 

gebaseerd op zowel het goede als verkeerde. 
23a Voor economie als geheel (‘Korf’) geldt: er is honing in overvloed. 
24i Voor kenmerk van wél florerende economie als geheel (‘Korf’) geldt: is 

gebaseerd op uitsluitend het verkeerde als gedeelte (‘Bij’).  
Toelichting: 

o Is resultaat van pool als passie. 
 
24a Voor kenmerk van wél florerende economie als geheel (‘Korf’) geldt: is 

gebaseerd op uitsluitend het verkeerde als gedeelte (‘Bij’). 
25i Voor kenmerk van wél florerende economie als geheel (natie) geldt: is 

gebaseerd op uitsluitend het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de 
natuur). 

 Toelichting: 
o Wordt gezien als de onzichtbare hand van de markt. 
o De Natuurwet is de reden dat uit pool als dominerend kenmerk van bij 

toch het goede voor bij ontstaat. 
 
25a Voor kenmerk van wél florerende economie als geheel (natie) geldt: is 

gebaseerd op uitsluitend het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de 
natuur). 

26i Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (één natie) geldt: is 
gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de natuur). 

 
26a Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (één natie) geldt: is 

gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de natuur). 
 Toelichting: 

1 Staat voor groei in een wereld met één natie. 
27i Voor kenmerk van meerdere niét florerende economieën als geheel (meerdere 

naties) geldt: is gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de 
natuur). 

 Toelichting: 
1 Staat voor krimp in een wereld met meerdere naties. 
2 Het is dan ook van belang een wereldregering te vormen. 

 
26a Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (één natie) geldt: is 

gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de natuur). 
28a Er is sprake van wereldregering. 
29i Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (wereldbevolking) 

geldt: is gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de 
natuur). 
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29a Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (wereldbevolking) 
geldt: is gebaseerd op het verkeerde als gedeelte (mens als deel van de 
natuur). 

30i Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (wereldbevolking) 
geldt: is gebaseerd op het goede als geheel (natuur als geheel). 

 Toelichting: 
1 Genoeg is genoeg (grenzen aan groei). 

 
30a Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (wereldbevolking) 

geldt: is gebaseerd op het goede als geheel (natuur als geheel). 
31a Voor natuur als geheel geldt: kan eigen economisch model niet aanpassen naar 

de wens van de mens. 
32i Voor kenmerk van één wél florerende economie als geheel (wereldbevolking) 

geldt: staat onder druk eigen economisch model aan te passen. 
 Toelichting: 

1 Elk economisch model noopt dan ook tot verandering (de politiek dient 
zich dan ook te beperken tot wetgeving m.b.t. veranderingen). 

 
Economisch raamwerk overheid in huidig tijdsgewricht met markt en persoonlijk bezit 
als uitgangspunt (grenzen aan groei). 
 
Het betreft: 

1 Versterk de gevolgen van tegenpool. 
2 Verzwak de gevolgen van pool. 

 
Punt 1 en 2 in tegengestelde zin aanpassen bij tegengestelde omstandigheden. 
 
Kortom: 

o Voor ‘De onzichtbare hand’ geldt: is niet zelfregulerend. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 


