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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

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

 
1 Inleiding. 
 
Er is de volgende Natuurwet: 

o Het abstracte heeft één tegenpool met tegengestelde kenmerken. 
o Het concrete heeft meerdere tegenpolen met tegengestelde kenmerken. 

 
De Natuurwet is de bron van alle kennis. De universele Gulden Regel is een 
weerspiegeling van de Natuurwet. Met de Natuurwet kunnen we fundamenten en 
theorieën testen op onvergankelijkheid. De Natuurwet noopt tot informele logica i.p.v. 
formele logica. 
 
Voor Gulden Regel geldt: 

o Behandel een ander op dezelfde wijze zoals u ook door hen behandeld wilt 
worden als het doen. 

o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten. 
 
Voor formele logica geldt: 

1 Eindresultaat vereist veel tussenresultaten. 
2 Is de leer van het strenge betoog. 
3 Leidt tot één soort conclusie (onwaar óf waar). 
4 Maakt wél deel uit van een kennisgemeenschap. 
5 Oplossen van fundamentele vraagstukken is niét mogelijk. 

 
Voor informele logica geldt: 

1 Eindresultaat vereist weinig tussenresultaten. 
2 Is de leer van het coulante betoog. 
3 Leidt tot meerdere (twee) soorten conclusies (onwaar óf waar, onwaar én 

waar). 
4 Maakt niét deel uit van een kennisgemeenschap. 
5 Oplossen van fundamentele vraagstukken is wél mogelijk. 

 
Voor natuurwetenschap geldt:  

1 Bewijslast ligt bij bron. 
2 Is gebaseerd op formele logica. 
3 Is gebaseerd op gevolg (gevulde ruimte). 
4 Is gebaseerd op niét bewezen grondslag (axioma’s en postulaten). 
5 Uitkomst is verifieerbaar. 

 
Voor (moderne) natuurfilosofie geldt:  

1 Bewijslast ligt bij bestemming. 
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2 Is gebaseerd op informele logica. 
3 Is gebaseerd op oorzaak (lege ruimte). 
4 Is gebaseerd op wél bewezen grondslag. 
5 Uitkomst is falsificeerbaar. 

 
Voor acceptabele kennis geldt: 

o Is resultaat (natuurwetenschap) waarbij de bewijslast ligt bij de bron, 
gebaseerd op iets wat niét bewezen is (axioma’s, postulaten). 

o Is resultaat (natuurfilosofie) waarbij de bewijslast ligt bij de bestemming 
(omgekeerde bewijslast), gebaseerd op iets wat wél bewezen is (Natuurwet). 

 
Deze module gaat in op: 

o Verzameling ‘Universele basisgoederen’. 
 
Voor ‘Universele basisgoederen’ geldt: 

o Vormen in de economie de universele basis van zaken die in het economisch 
verkeer waarde bezitten. 

 
Voor verzameling ‘Universele basisgoederen’ geldt:  

o Is de verzameling van alle bekende universele (uitsluitend regel- en 
dereguleerbare) basisgoederen. 

 
Voor door Robert en Edward Skidelky onderscheiden universele basisgoederen 
geldt: 

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

 
Voor volgens de Natuurwet onderscheiden universele basisgoederen geldt: 

1 Fysieke en mentale gezondheid. 
2 Geborgenheid. 
3 Persoonlijkheid (autonomie). 
4 Harmonie met de natuur. 
5 Vrije tijd. 
6 Wijze van omgang (Respect, Vriendschap). 

 
Voor ‘Wijze van omgang (Respect, Vriendschap)’ als universeel basisgoed geldt: 

o Is het gevolg van besturen en leven volgens de Gulden Regel. 
 
Voor besturen en leven volgens de Gulden Regel geldt: 

o Staat garant voor onbelast geweten. 
 
Voor geweten geldt: 

o Is onsterfelijk [Geweten]. 
 
2 Uitgangspunt. 
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Voor aantal elementen van fundamentele verzameling ‘Compleet’ in de natuur geldt: 

o Is niét uitbreidbaar [Verzameling - Uitbreidbaarheid]. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 

 
3.1 Algemeen. 
 
Voor verzameling ‘Universele basisgoederen’ geldt: 

o Heeft predicaat ‘Compleet’. 
 
Voor verzameling ‘Compleet’ geldt: 

o Eén of meerdere kenmerken van één element is tegengesteld aan resterende 
vier. 

 
3.2 Conclusie. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor universeel basisgoed ‘Fysieke en mentale gezondheid’, ‘Geborgenheid’, 

‘Persoonlijkheid (autonomie)’, ‘Harmonie met de natuur’, ‘Vrije tijd’ geldt: is 
uitsluitend regel- en dereguleerbaar door overheid. 

2i Voor meerdere universele basisgoederen (1 t/m 5) geldt: is uitsluitend regel- en 
dereguleerbaar door overheid. 

 
2a Voor meerdere universele basisgoederen (1 t/m 5) geldt: is uitsluitend regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
3a Voor universeel basisgoed ‘Omgang (Respect)’ geldt: is regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
4i Voor één universeel basisgoed (6) geldt: is zowel niét als wél regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
 
4a Voor één universeel basisgoed (6) geldt: is zowel niét als wél regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
3a Voor universeel basisgoed ‘Wijze van omgang (Respect)’ geldt: is regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
5i Voor basisgoed ‘Wijze van omgang (Vriendschap)’ geldt: is niét regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
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6a Voor universeel basisgoed ‘Fysieke en mentale gezondheid’, ‘Geborgenheid’, 
‘Persoonlijkheid (autonomie)’, ‘Harmonie met de natuur’, ‘Vrije tijd’ geldt: is aan 
één item gekoppeld. 

7i Voor meerdere universele basisgoederen (1 t/m 5) geldt: is aan één item 
gekoppeld. 

 
7a Voor meerdere universele basisgoederen (1 t/m 5) geldt: is aan één item 

gekoppeld. 
8i Voor één basisgoed (6) geldt: is aan meerdere items (Respect, Vriendschap) 

gekoppeld. 
 Toelichting: 

o Voor omgang met respect geldt: maakt ‘Vriendschap’ mogelijk. 
o Voor omgang zonder respect geldt: maakt vriendschap onmogelijk. 

 
2a Voor meerdere universele basisgoederen (1 t/m 5) geldt: is regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
4a Voor één universeel basisgoed (6) geldt: is zowel niét als wél regel- en 

dereguleerbaar door overheid. 
9i Voor universele (uitsluitend regel- en dereguleerbare) basisgoederen geldt: 

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

 
9a Voor universele (uitsluitend regel- en dereguleerbare) basisgoederen geldt: 

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

10a Voor ‘Fysieke en mentale gezondheid’, ‘Geborgenheid’, ‘Persoonlijkheid 
(autonomie)’, ‘Vrije tijd’ geldt: staat indirect in relatie met de natuur. 

11i Voor meerdere (vier) soorten universele (uitsluitend regel- en dereguleerbare) 
basisgoederen geldt: staat indirect in relatie met de natuur. 

 
11a Voor meerdere (vier) soorten universele (uitsluitend regel- en dereguleerbare) 

basisgoederen geldt: staat indirect in relatie met de natuur. 
12i Voor één soort universeel (uitsluitend regel- en dereguleerbare) basisgoed 

(‘Harmonie met de natuur’) geldt: staat direct in relatie met de natuur. 
 
12a Voor één soort universeel (uitsluitend regel- en dereguleerbare) basisgoed 

(‘Harmonie met de natuur’) geldt: staat direct in relatie met de natuur. 
11a Voor meerdere (vier) soorten (uitsluitend regel- en dereguleerbare) universele 

basisgoederen geldt: staat indirect in relatie met de natuur. 
13a Voor verzameling ‘Compleet’ geldt: één of meerdere kenmerken van één 

element is tegengesteld aan resterende vier. 
14i Voor verzameling ‘Universele (uitsluitend regel- en dereguleerbare) 

basisgoederen’ geldt: heeft predicaat ‘Compleet’. 
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5 Bijlagen. 
 

o Geweten. 
o Verzameling - Uitbreidbaarheid. 


