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1 Voorwoord 
Voordat ik begin, wil ik duidelijk zijn dat te allen tijde in elk land zijn wet dominant is. 
 
Een samenleving zonder regels is alleen mogelijk als alle mensen liefdesvol zijn en voor elkaar 
zorgen, dan zijn er geen criminelen, brutalen en wetten zijn dan niet nodig, maar waar is dat? 
Vrijheid zonder regels is anarchie, elke sociale samenleving heeft een grondwet of basisregels die 
gehandhaafd wordt door een leider of gouvernement. Door verloop van tijd nemen de regels in 
aantal toe, en ze zijn niet voor iedereen zinvol. Groepen worden gevormd en er ontstaat een 
behoefte zich te bevrijden van hun gouvernement. Mogelijkheden zijn beperkt tot op de straat te 
gaan met demonstraties, emigratie of een eigen politieke partij op te richten. 
Meerdere nieuwe organisaties publiceren hun idee op het internet als: 

• Utopian Studies Society / Europa  

• Venus Project 

• Humanocracy door Gary Hamel 

• Purocratie door Piet Bogaards 

• Mises Institute Netherlands. Boek: “Beyond Democracy and the Discrimination” door Frank 
Karsten 

• Startup Societies. Boek: “A Step by Step Guide” door Mark Frazier, Joseph McKinney 

• Institute for Competive Governance 

• European Students for Liberty   
 
Echter alle staten zijn tegen verandering van hun gouvernement. De Democratie heeft vele 
taboes, en is niet de ideale vorm. Nieuwe alternatieve in een drijvende stad is het onderwerp voor 
vele mensen in de wereld in de opbouw van verschillende vormen van gouvernementen. 
 

• The Seasteading institute (TSI) in San Francisco.  

• Free private Cities by Titus Gebel 

• Freedom haven by Tony Olsen 

• Charter Cities Institute 

• Non Territorial Governance  

• Atlantis Sea Colony 
 
The Seasteading Institute (TSI) kan een belangrijke rol hebben in de creatie en experiment of 
testen van verschillende sociale organisaties en hun manier van regeren om te zien welke het 
beste is voor de menselijke ontwikkeling. Het doel van TSI is een nieuwe vorm van samenleving op 
een drijvende stad. Met verschillende samenlevingen kan iemand zelf kiezen waar zij willen zijn 
dat bij hun past, en kan bijdragen met zijn manier van leven. 
 
Bekijk ook de video’s: 
IGNITE TSI   
https://abcmedia.akamaized.net/news/lateline/video/201703/LATs_Seastead_1303_1000k.mp4 
Imagine Sung    https://youtu.be/OmB7fmi8JwY 
Video Gobal wealth Inequality      https://youtu.be/uWSxzjyMNpU 

https://abcmedia.akamaized.net/news/lateline/video/201703/LATs_Seastead_1303_1000k.mp4
https://youtu.be/OmB7fmi8JwY
https://youtu.be/uWSxzjyMNpU
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2. Studies 
 
Taboe van de Democratie. 
De bureaucratie is een multiplayer-game waarin ambitieuzen mensen hun carrière hebben 
opgebouwd met het verzamelen en gebruiken van bureaucratische macht. Het beloond vaak het 
onnuttige zaken en prestige, en het beloond personen bij het afwenden van de schulden,  het 
verzamelen van informatie, het vaak nee zeggen tegen samenwerken, hen die zich concentreren 
op hun taak, en die goed zijn in  het lezen van de stemming van hun baas, en zij die de 
vooroordelen van hun leiders begrijpen, maar niet hun eigen competenties. Er wordt veel tijd 
besteed aan politiek manoeuvreren met hoge indirecte en onzichtbare kosten. De bureaucraten 
handelen met vaste dogma’s en mantra’s waardoor onjuiste stellingen en inzichten gehandhaafd 
blijven, de denk- en meningsverandering loopt achter bij de feitelijke realiteit. 

Wet van Parkinson. 
Mits niet in staat van oorlog, zal het aantal tewerkgestelden met 5% tot 7% per jaar toenemen 
onafhankelijk of het werkaanbod gelijk blijft, afneemt of geheel verdwijnt. 

De Humanocraty (by Gary Hamel USA) 

De bureaucratie is een alsmaar groeiende toxisch proces. De macht en strategie is bij de leiders. 
De macht druppelt omlaag naar de managers met langdurige goedkeuringsprocessen, en met een 
regel verstikte management systeem. Het menselijke element is uit de organisatie verdreven met 
de bedoeling om het systeem zo rationeel te maken als een machine met een dwingende controle 
over de mensen. De bureaucratie als systeem, moet ondersteuning zijn van de mensen! 
 
De Meritocratie 
Dit is een gouvernement door degenen die het verdienen. Geen model is de vaste oplossing, maar 
principes kunnen geïnspireerd worden door andere progressieve werkers. Het is een 
voortdurende proces en evolutie van nieuwe ideeën uitproberen. Hun stem is de basis voor 
nieuwe organisaties! 
 
De Gerontocratie. 
De gerontocratie is een form van oligarchen bestuur waarbij een groep wordt bestuurd door 
leiders die aanzienlijk ouder zijn dan de meeste volwassen uit die groep. Volgens Plato “het is voor 
de oudere man om te leiden en voor de jongeren om te volgen”. Het beste voorbeeld is te vinden 
in het oude giekenland in stad Sparta, geregeerd door een Gerousia. De Gerousia was een raad 
van leden die minimaal 60 jaar oud waren en aangesteld voor het leven.  
 
Pornocratie 
Is een regering geleid door prostitutie of door corrupte officials die metaforisch zich prostitueren 
voor power. Saeculum obscurum, is een periode in de R.K. die vaak gerefereerd wordt met 
“Pornocratie”.  
 
Purocratie (door Piet Bogaards NL) 
Dit is een regering zonder partijen en gebaseerd op het maken van concessies. Daarom zijn er 
geen partijen, en is er geen gevecht voor leiderschap binnen een partij of voor de regeringsfunctie. 
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Sociale betrokkenheid 
Zonder discriminatie en in alle verschillende menselijke rassen, zijn mensen met verschillende 
sociale betrokkenheid in hun gedrag: 

• Barbaren, zijn ruw, hard, ongeciviliseerd, zonder bewust te zijn van morele waarden, of 
zonder enige vorm van gevoel. Het is een wreedheid zonder compassie in gedachten en 
handelen. 

• Proletarier, heeft een lage mate van compassie voor zijn directe omgeving als echtgenoot 
en familie. Zijn compassie voor de samenleving is beperkt tot zijn eigen belang. 

• Ordinair, klein, alledaags en gewoon. Het is een proletarier met een lichte hogere mate van 
compassie voor zijn directe omgeving en zijn samenleving. 

• Extra ordinair, is een heel normaal persoon. Die bewust doet wat hij vindt dat hij moet 
doen, niet meer en niet minder. Hij heeft een hogere compassie voor de samenleving en 
natuur. Hij kan tot grote prestaties komen, indien het zijn persoonlijke behoefte bevredigd. 

• Burgerlijk, is een persoon met een gewone beleefdheid en hoffelijkheid. Een burgerlijk 
mens is niet ongevoelig of onverschillig of lusteloos voor psychische prikkel, driften en met 
een hartstocht van het streven naar iets. Hij is zich bewust van de regels; van plichten en 
de daaruit voortvloeiende rechten. Hij is niet passief, neemt actief deel aan de 
samenleving. Zijn stem gaat niet verloren, hij is niet apathisch voor de politiek. 

• Intellectuelen gebruiken al hun geestelijke verstandelijk vermogen voor het begrijpen van 
alle menselijke streven en driften. De intellectueel bezit de begaafdheid van het 
verstandelijk begrijpen van de natuur en wereldbeschouwing. Ze zijn de voortbrengers en 
bewakers van cultuur, de spirituele elite. Zij zijn begaafd met kennis en inzicht.  

Zeer laag bewust tot bijna onbewust zijn de kinderen en mensen die niets hebben geabsorbeerd 
kunnen hebben in het leven door hun aangeboren geestelijke handicap. Een geestelijk invalide is 
de gedeeltelijk werking van menselijke functies, ten gevolge van stoornis of gebrek door een 
ziekte, aandoening, ongeval of aangeboren. De mate hiervan is afhankelijk van de mate van 
invaliditeit. Geestelijk invalide mensen leven naar mate onbewust met hun beperkte rede en meer 
naar instinct en gevoel. 

In een democratie heeft iedereen het recht om te stemmen voor hun vertegenwoordigers en de 
regering, ongeacht hun reden en onverschillig voor welke partij. De stemmen zijn niet te herleiden 
naar de kiezer. De reden van een kiezer om op een kandidaat te stemmen is verschillend, het kan 
zijn om de doelstellingen, het programma en de inhoud, of omdat van de kiezer zijn ouders altijd 
op die partij stemden, of omdat de kandidaat zijn gezicht vaak in het nieuws is, of de kandidaat 
heeft een sympathieke gezicht, of de kiezer denkt dat er iets voor hem te halen is. 

Zo zijn er vele redenen voor de kiezer om te stemmen voor iemand, ook al heeft het niets van 
doen met de kandidaat zijn capaciteiten voor de functie. Soms als iemand gekozen is weigert zij de 
functie, maar deden alleen mee om zijn partij te steunen. En als iemand in functie, is komt zijn 
doel niet tot een  praktisch resultaat. Ongeacht wat zijn doel mag zijn, zij zijn afhankelijk van de wil 
en samenwerking met andere, maar vooral van de financiële mogelijkheden. 

Voordat iemand in functie komt, is er een strijd gaande voor zijn positie als leider of om hoog op 
de kiezerslijst te komen. De strijd voor de doelen en positie zet daarna zich voort in functie. 
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3. De Humancratie 
 
In 2007 heb ik vier kleine boekjes geschreven in de roman serie “De Planeet Rookie” en het waren 
geen bestsellers, maar het onderwerp in één boekje over een drijvende stad met een andere vorm 
van regeren, heeft nu opnieuw mijn aandacht.  
 
Is het mogelijk een regering te hebben zonder strijd binnen en tussen de partijen? Is het mogelijk 
om vertegenwoordigers te hebben gebaseerd op zijn capaciteiten, potentie en kennis? 
 
Ontstaan door beschouwing over de democratie, over de tirannie van de  bureaucratie, 
waarneming van de taboes, en logisch redeneren heb ik de ontwikkeld “De Humancratie”. 
Het is mijn persoonlijke ideaal van een goede en nieuwe vorm van sociaal-humaan gouvernement. 
 
De Humancratie is inclusief de Codex Homo Sapiens (HS) en met de Traject-hiërarchie. 
De Humancratie is de evolutie van de Democratie in democratische lagen. 
De Humancratie is een sociaal-humaan gouvernement. 
De Codex is voor de universele plichten en rechten van elk mens. 
De Traject-hiërarchie is voor ieder mens zonder discriminatie en gebaseerd op zij capaciteiten. 
Elke groep en niveau is een Purocratie gebaseerd op concessies. 
 
Nu als een voltijd Utopist en Aquapreneur wil ik mensen bewust maken over deze onderwerpen 
via de website https://www.utopist.nl en organiseer lezingen. Het doel is een vereniging op te 
richten onder de naam Society Aquapreneur, en te beginnen met de bouw van een drijvende stad 
“UTOPIA” een van de toekomst. Zie de website http://www.aquapreneur.nl  
 
De Society Aquapreneur is een vereniging van postmateriele natuurlijke personen met als 
gemeenschappelijke doelen: 

• Het invoeren van de Humancratie met de Codex Homo Sapiens en de Traject-hiërarchie.   

• Toegang via een contract.  

• Uitsluiting van barbaren, en bully’s.  

• Een financieel neutraal beheer te voeren met een eigen valuta, zonder wisselkoers..  

• Het starten van de bouw voor de drijvende stad UTOPIA en met zijn uitbreidingen.  

• Beheren van het collectieve bezit als de drijvende stad UTOPIA met gebouwen. 

• Samenwerken met andere aquapreneurs en organisaties.  

• Verzamelen, beheren en verdelen van kennis.  

• Het mogelijk maken van de primaire en secundaire levensbehoeften.  

• Het mogelijk maken voor additieve producten en service of diensten (P&S).  

• Het mogelijk maken voor leden deel te nemen aan de productie van additieve producten 
en service of diensten (P&S)  

• Het mogelijk maken voor de leden een persoonlijk bezit en kapitaal op te bouwen. 

 
 
 

https://www.utopist.nl/
http://www.aquapreneur.nl/
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4. De traject-hiërarchie  
 
De Humancratie is een evolutie van de democratie naar opeenvolgende lagen. De Humancratie is 
met de Codex Homo Sapiens en een persoonlijke Traject-hiërarchie.  Het doel is het streven naar 
de grootst mogelijke ontplooiing en zelfverwezenlijking van ieder mens in de samenleving. 
 
De Humancratie verbindt de persoonlijke vrijheid met zijn sociale verantwoordelijkheid met het 
volgen van de Traject-hiërarchie. De Traject-hiërarchie maakt het mogelijk voor elk persoon te 
komen in een positie dat behoort bij zijn capaciteiten, potentie en ambitie om op te klimmen in de 
Traject-hiërarchie van de Humancratie van zijn community. In elke laag met een groep personen is 
een Purocratie en zakelijke beslissingen zijn zonder een strijd maar met discussies. 
 
Het persoonlijke Traject-hiërarchie maakt het mogelijk om in de juiste positie te komen omdat: 
 

• De Traject-hiërarchie is een zelf regulerend systeem in advies en verantwoordelijkheid van 
elke laag. 

• Een verplichte samenwerking in gelijke aantal personen die behoord bij elke laag. 

• De verantwoordelijkheid is gedeeld en de beslissingen zijn democratisch. 

• Minimaal één persoon is vertegenwoordigd uit de volgende laag. 
 
Positie in een volgende laag van de Traject-hiërarchie is mogelijk en wordt gekenmerkt door: 
 

• Zijn autonomie in het handelen. 

• Zijn mate van burgerlijke beschaafdheid en sociale betrokkenheid.. 

• Zijn mate van mededogen. 

• Zijn persoonlijke capaciteiten. 

• Eigenschappen worden geobserveerd en geadviseerd door de eerst volgende laag.  
Beslissing geschiedt door de daarop volgende laag. 

 
Het persoonlijke Traject-hiërarchie maakt het niet mogelijk te komen in een positie door: 
 

• Drukuitoefening, bedreigingen.  

• Verbaal of fysiek geweld door bully’s. 

• Zelfverrijking, hebzucht, zelfverheerlijking, prestigedrang. 

• Financiële inbreng of vermogen. 

• Zich beroepen op geleverde prestaties in het verleden. 

• Publieke bekendheid, publieke taken of functies. 

• Vooroordeel, willekeur, voorspraak. 

• Burgerlijke relatie als echtgenoot, geboorte, familiehereniging of afkomst. 

• Door het verloop van tijd. 
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Kort beschrijving van de lagen. 
Een burger in elke samenleving en als lid van de Society Aquapreneur of in de drijvende stad 
UTOPIA is een lid van de eerste drie lagen. 

• De eerste laag is het volwassen individu en is volledig zelf verantwoordelijk voor al zijn 
handelen. 

• De tweede laag zijn de kompanen, beide werken samen in werk of in overleg. Zo zal in de 
samenleving gelden: let op elkaar en behoed elkaar. Bespreek met elkaar dagelijkse zaken. 
Blijf niet alleen piekeren! Sta open voor een andere mening, zodat je niet in je eigen 
denkwereld gevangen blijft, en niet langer blijf leven in een bubbel. 

• De derde laag is een groep van drie personen, die zijn geïnteresseerd in een 
gemeenschappelijk doel. 

Binnen de Society Aquapreneur en in de drijvende Stad UTOPIA  begint het lidmaatschap na de 
studie van de beginsel verklaring van de Humancratie, de Codex UTOPIA, de Traject-hiërarchie.  
En zich met de regels akkoord heeft verklaard in een contract. De taken voor elke laag wordt 
geregeld in de statuten en in een reglement. 

• De vierde laag is een groep van vier personen, hun taak, werkzaamheden of doel wordt 
door de organisatie bepaald waarvan zij deel uitmaken. 

• De vijfde laag zijn de mentoren, en observeren de nieuwe leden. 

• De zesde laag zijn de wachters. 

• De zevende laag zijn de bestuurders. 

• De achtste laag zijn de rechters. 

• De negende laag zijn de ideologen.  

 

5.  De Codex Homo Sapiens 
Deze Codex staat open voor discussie mits met argumenten onderbouwd voor veranderend 
inzicht door verloop van tijd. Dit is een Codex voor de universele plichten en rechten van elk mens 
in zijn groei tot een volwassene mens. De bewustwording en het overdragen van de 
verantwoordelijkheid van de verzorger naar de eigenverantwoordelijkheid gaat geleidelijk in fase. 
Afhankelijk van zijn cultuur, intelligentie en lichamelijke eigenschappen, duurt elke levensfase 
globaal zeven jaar. 
Het basis idee is dat de mens eerst aan zijn verplichtingen moet voldoen om daarna schaamteloos 
aanspraak te kunnen maken op de evenredige bijbehorende rechten. Niet meer en niet minder! 
 
De foetus in de periode van 120 dagen na het uitblijven van de menstruatie is bij een ongewenste 
zwangerschap afbreekbaar, daarna is de mens in wording en de ziel zal in de volgende of laatste 
periode incarneren en de foetus heeft het recht om door elk mens beschermd te worden tegen 
ongewenste invloed van het groeiproces en geboorte. 

De eerste levensfase tot 7 jaar is de baby en kleuter zonder plichten maar met recht op: voedsel, 
kleding, slaap, spelen, leren, bescherming, en op aanwijzingen voor een veilig gedrag van een 
liefdevolle verzorger. 
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De tweede levensfase tot 14 jaar is een kind. Nu volgt de ontwikkeling van: zijn persoonlijkheid, 
over zijn veiligheid, zijn sociale gedrag, en zijn lichaam tot geslachtsrijpheid. 

De derde levensfase tot 21 jaar is de jongvolwassene, met het recht op onafhankelijkheid. 

Primaire levensbehoeften zijn behoefte om te ademen, voedsel, voortplanting, rust en 
bescherming tegen weersinvloed. Het niet voorzien of door ander onthouding van een van deze 
elementen volgt tot een vroegtijdige dood. De gemeenschap en elke burger heeft dan ook als 
primaire taak deze te waarborgen. 
 
Secundaire levensbehoeften zijn het sociaal contact, gelijkwaardigheid, ontspanning, opleiding, 
communicatie, het recht en een mate van geluk evenals het streven naar geluk. Het niet voorzien 
of door ander onthouding van een van deze elementen volgt een vermindering van de levenszin 
en/of levensgeluk. De gemeenschap en elke burger heeft dan ook de taak dat elk individu 
kan streven deze te verwezenlijken. 

Additieven levensbehoeften zijn het persoonlijke bezit, luxe, mode, vakantie, sport en kunst. Het 
niet voorzien of door ander onthouding van een van deze elementen volgt een beperking van het 
levensgeluk, dat geen levensschade met zich meebrengt. De gemeenschap en elke burger heeft 
dan ook de taak dat elk individu kan streven deze te verwezenlijken in evenwicht met het belang 
van de samenleving. Het persoonlijke bezit komt voort uit zijn arbeid. 

Aangaande de hulp van mens tot mens. 
Indien het niet betreft levensreddende hulp of ter voorkoming van gevaar, dan mag iedereen 
voorwaarden stellen aan zijn hulp. 

• Er is geen plicht tot het verlenen van hulp. 

• Iedereen heeft het recht hulp te weigeren, belemmering is voldoende om te weigeren. 

• De hulpverlener bepaald of de hulp bijdraagt aan het gestelde doel. 

• De hulpverlener bepaald de wijze van hulp, ook al wenst de hulpvrager anders. 
 
Aangaande hulp van Utopia aan een andere gemeenschap of individuen. 

• Humanitaire hulp is zonder verblijfsrechten of het aanspraak op andere rechten. 

• De hulp is als tijdelijke ondersteuning tot het zelfstandig en zonder hulp voort gaan. 

• Hulp zal nooit leiden tot structurele afhankelijkheid. 

Utopia of een groep kan hulp verschaffen als: 
 

• diensten,  

• bescherming,  

• huisvesting,  

• voeding en kleding. 
 
Utopia heeft géén plicht aan andere groepen of individuen: 
 

• Persoonlijke subsidies. 

• In arbeid en/of additieven levensbehoeften te voorzien. 

• Hen te beletten zichzelf te benadelen of risico’s te nemen. 
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Rechtspraak  
Aangaande rechtspraak in Utopia. 
 

• Uit fouten of misdaden gemaakt door een individu of groep, kan de benadeelde mens of 
groep zich geen ander recht ontlenen dan het herstel, en de veroordeling tot straf van de 
veroorzaker. 

• De strafmaat dient zwaarder te zijn dan de schade die is veroorzaakt. 
• De wijze waarop bewijslast is verkregen in een misdaad, daaruit kan geen recht worden 

ontleend tot vernietiging van het bewijs. 
• De wijze waarop de bewijslast is verkregen dient onafhankelijk te worden beoordeeld in 

verhouding tot de misdaad. 
• De wetten van Utopia dienen ondergeschikt te zijn aan het geweten van bestuurders en 

rechters. 
• Wetten dienen als handvatten voor gelijkwaardige behandeling en beoordeling in gelijke 

zaken. 
 

Arbeid en geld. 
Een ieder zal arbeid verrichtten voor levensbehoeften en er zijn verschillende vormen van arbeid. 

• Arbeid waar niet om is gevraagd blijft zonder een beloning met geld, je doet iets omdat je 
vindt dat je het moet doen, je doet het uit liefde. 

• Arbeid waarom is gevraagd, maar van tevoren is afgesproken dat het niet word vergoed in 
geld, het is vrijwilligerswerk en geeft wel bevrediging en waardering. 

• Arbeid door Society Aquapreneur gevraagd als een contributie deel, wordt het niet in geld 
vergoed of uitgedrukt. 

• Arbeid waarom is gevraagd, geeft een billijke beloning behorend bij zijn persoonlijke laag 
met geld. 
 

Het verdiende geld is naar vrij te besteden, wetende dat het lidmaatschap kosten heeft die door 
de leden betaald moeten worden. Het lidmaatschap van de Society Aquapreneur bestaat uit de 
verplichte contributie van: vrijwilligerswerk en geld bijdrage. De leden hebben het recht op: 
diensten, kennis, persoonlijke ontwikkeling, en in de stad UTOPIA indien met beschikbare 
accommodatie heeft elk lid het recht om op UTOPIA te wonen en te werken. 

 

Winst en Kapitaal. 
De leden in de stad UTOPIA hebben na het voldoen van de contributie het recht op, 
levensbehoeften, wonen en werk. Geld is het ruilmiddel voor additieve P&S verkregen uit arbeid. 
Gecumuleerd geld is zijn kapitaal. Elk lid in de stad UTOPIA dient schuldvrij te leven. Het 
persoonlijke kapitaal zal uitsluitend door arbeid worden verkregen, dit ter voorkoming dat 
getracht wordt het verkrijging van P&S, rechten of lidmaatschap door inbreng van kapitaal door 
vermogenden personen of organisaties. Elk zijn kapitaal is tijdens zijn leven vrij te besteden, na zijn 
dood vervalt het restant aan de Society Aquapreneur zoals beschreven in het beginselverklaring en 
“Het contract” ondertekend door het lid bij toetreding. 
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6. Macht 
De piramide van macht in de huidige Westerse samenlevingen 

• De basis, dat is het volk, wel of niet werkende. 

• De bestuurders van gemeenten, provincies, staat, natie, Europees parlement. 

• Multinationale bedrijven  

• Bankiers 

• De rijken met het groot kapitaal en die niet (elke vier jaar) worden gekozen. 
 
Piramide van macht in UTOPIA 
De Aquapreneur is een vereniging van natuurlijke personen. De macht blijft bij elk persoon in zijn 
positie in de Traject-hiërarchie. Er is geen competitie voor een positie, maar elke positie is 
gebaseerd op iemands capaciteiten en keuze in zijn groep voor een bepaalde tijd. 

Winst en groei 
In de stad van de UTOPIA moet het belang van P&S en de collectieve bezittingen beheerd worden 
door de leden (bewoners) in plaats van een elite groep met gecumuleerd kapitaal. 

Verdeling van invloed over het geld, komt aan de leden toe. Het aanmaken van geld geschied 
uitsluitend door de Society Aquapreneur en niet zoals in de Westerse samenleving door banken.  

Uit arbeid verkregen kapitaal is ieders zijn winst. Winst bestaat omdat er ook verlies bestaat. 
Iedereen heeft het recht op winst en tegelijk ook op verlies. Het verlies is alle energie die meer 
nodig is om een doel te bereiken. Verlies is energie verspilling in alle vormen van onnodige P&S. 
Verlies is een illusie door de opgewekte noodzaak tot aanschaf van P&S. Zodoende is Las Vegas  
gebouwd om de illusie te stimuleren van de gokkers om de hoofdprijs te winnen! 

Winst volgt uit arbeid met het maken van producten, en het leveren van diensten en service. 
Winst is omdat de koper aan de maker of leverancier de billijke vraagprijs voor P&S gunt. Winst 
maakt groei mogelijk voor elk persoon en voor de gemeenschap.  

Het misgunnen van de billijke vraagprijs drukt de winst en daarmee de groei. Deze situatie is 
zichtbaar in samenlevingen met een groot aantal burgers die vechten voor de primaire en 
secundaire levensbehoeften. Bij hun staat het ego met het persoonlijke bezit voorop en hun 
economie is op een laag niveau. Wegens het elkaar niets gunnen, gaat de ontwikkeling van hun 
samenleving traag. 

In de Westerse samenlevingen is het tegenovergestelde het geval en is er spraken van een verhitte 
economie. 

Als in de primaire en secundaire levensbehoeften is voorzien, dan is er ruimte voor P&S te kopen. 
In de Westerse samenleving worden we constant verleid om P&S aan te schaffen ook al zijn ze niet 
nodig, maar bevredigen ze het bezit ervan. Het is de basis van de consumptie maatschappij. Koop 
dit en koop dat, blijf kopen dan groeit de economie! De behoefte wordt gecreëerd! Ja het creëren 
is een marktonderdeel genaamd marketing.  
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Het is een kunst iemand te verleiden tot aanschaf van iets dat hij niet nodig heeft of nutteloos is. 
Het volk wordt tot het maken van verlies verleid!  
Dus als er geadverteerd wordt, koop het niet! Koop alleen wat jij vindt dat je nodig hebt!  
 
Society Aquapreneur streeft ernaar om een economie te creëren die niet geleid wordt door het 
grote kapitaal en marketing, maar vanuit de natuurlijke behoeften om liefdesvol samen te leven! 

 

7.  Monetair het VELT betaalmiddel 
VELT is een acroniem van de woorden Value Economic Labour Time en wordt gesymboliseerd met 
het increment teken ∆. Het increment is datgene wat aan iets wordt toegevoegd, waardoor het in 
grootte toeneemt. 

VELT is de valuta waarde voor werktijd met een economisch belang voor de leden van de Society 
Aquapreneur. VELT is de uitwisselbare betaalmiddel verkregen door arbeid bij de productie van 
goederen en het leveren van diensten of service afgekort P&S. Andere arbeidsvormen welke niet 
in geld uitgedrukt kunnen worden zijn uit belangeloosheid: het vrijwilligerswerk, offervaardig in 
het belang van de samenleving en/of voor de club of het liefdevol handelingen voor de 
medemens. 

De VELT valuta ∆ wordt gedekt door Society Aquapreneur met: 

• gemeenschappelijke activa(bezit) de drijvende elementen, 

• gemeenschappelijke activa op de drijvende elementen gebouwen en panden, 

• gemeenschappelijke activa van edelmetalen, 

• het leveren van arbeid door de leden, 

• het vertrouwen in de organisatie. 
 
De valuta VELT is het onderling voor de leden uitwisselbare geld dat wordt gecreëerd uitsluitend 
door arbeid met een economisch belang! 

Dit in tegenstelling tot andere betaalmiddelen welke door Westerse banken worden gecreëerd 
met het fictief uitgeven van leningen. Het boekhoudkundig gecreëerde geld door de Westerse 
bank wordt door de lening-nemer met te verrichten arbeid terugbetaald in werkelijk geld. Voor 
het uitgeven van leningen gebruiken de banken niet hun eigen vermogen! Het Westerse geld is 
niet gekoppeld aan edelmetalen of op andere activa, maar op het vertrouwen van het volk dat het 
geld wel goed gedekt is. Echter de waarde is niet meer dan de waarde van bedrukt papier en 
vooral veel vertrouwen! 

Volgens het SI-stelsel (Sandaart International stelsel) is de eenheid van tijd de seconde, de overige 
aanduidingen zijn niet volgens het decimale SI-stelsel, en heeft historische oorsprong met 24 uur  
per dag. Algemeen in elke samenleving wordt als werktijd één uur aangehouden, gekoppeld aan 
een decimale valuta. Valuta’s zijn om te rekenen met een factor welke kan veranderen.  

De VELT valuta is niet gekoppeld aan een ander valuta en is daarom niet om te rekenen.  
De VELT is uitsluiten voor vergoeding voor de P&S werktijd van de leden van de Society 
Aquapreneur t.b.v. zijn persoonlijke uitgaven binnen de Society Aquapreneur en op de drijvende 
stad UTOPIA. 
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De basis vergoeding van één werkuur op de dag (06-18h) is afhankelijk van het niveau dat iemand 
heeft in het Traject-hiërarchie van de Humancratie. Leden beginnen in de 4e laag met een 
basisvergoeding voor een P&S werkuur. Elke opvolgende laag wordt de vergoeding verhoogd tot 
een maximale uurvergoeding van de 9e laag. Voor werk in de avond (18-24h) en in de nacht (00-
06h) kan door het bestuur een opslag factor worden toegekend. 

Doordat de vergoeding gekoppeld is aan het Traject-hiërarchie van de Humancratie wordt ieder op 
zijn capaciteiten gewaardeerd en kan een maximale vergoeding niet te boven gaan. Dit in 
tegenstelling bij Westerse samenlevingen waar exorbitante vergoeding toch plaatsvinden die alle 
grenzen overschrijden en daardoor onaanvaardbaar worden geacht. 

De vergoeding in VELT bestaat uit munten, en schuldbrieven genaamd het bankbiljetten. Munten 
zijn vervaardigd uit diverse metalen van verschillende grootte en voorzien “de kopzijde” met een 
afbeelding en datum uitgifte en geldigheidsduur, “de muntzijde” vermelding van de waarde in ∆. 

Het bankbiljet met daarop vermeld: de waarde in ∆, een unieke code, naam en ondertekend door 
de vertegenwoordiger, het jaar van uitgifte en de geldigheidsduur, afbeeldingen of creatieve 
uitingen, en voorzien van veiligheidskenmerken.  

De geldigheidsduur van de munt en bankbiljet heeft tot doel dat vervalsing ervan niet zinvol is, en 
bijkomend voordeel dat niet alle munten en bankbiljetten omgeruild worden tegen nieuwe. De 
betaalmiddelen zullen na de geldigheidsduur worden vernietigd en niet meer door de Society 
Aquapreneur worden geaccepteerd of worden ingewisseld en wordt daarmee inkomsten voor de 
gemeenschappelijke kas. Verzamelde betaalmiddelen kunnen door verloop van tijd in waarde 
stijgen omdat het een verzamelwaarde heeft en daarmee bijdraagt aan het kapitaal van het lid. 

Onder monetair beleid verstaat men de maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de 
waarde van de eigen valuta stabiel te houden. Men kan twee soorten waarde ten aanzien van een 
valuta onderscheiden: de binnenwaarde (koopkracht) en de externe waarde ofwel de wisselkoers. 
Monetair beleid bestaat dan ook uit twee onderdelen, de geldpolitiek en het wisselkoersbeleid. 

Het geldpolitiek van Society Aquapreneur is gebaseerd op de binnenwaarde van de VELT en het 
bezit van gecumuleerd kapitaal van een lid. De externe waarde of wisselkoers wordt niet 
toegepast. Het is niet mogelijk voor een lid het ∆ in te wisselen tegen een andere valuta, dit ter 
voorkoming dat de rijken der aarde zich kunnen inkopen of binnendringen via investeren. De VELT 
valuta is uitsluiten een vergoeding van werktijd P&S en te besteden binnen de Society 
Aquapreneur door de leden! Bij het definitief verlaten uit UTOPIA door beëindigen van het 
lidmaatschap, kan het bestuur een vergoeding toestaan van de Velt kapitaal van het lid. 

De inkomsten van de Society Aquapreneur wordt in VELT valuta verkregen uit de contributie en 
van P&S. Aanschaf van P&S buiten de Society Aquapreneur van levensonderhoudsproducten en 
expansie komen gedurende de oprichting van donaties en uit een gebalanceerde handel 

Elk lid van de Society Aquapreneur is zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen, levensonderhoud en 
pensioen. Niet werken = geen ∆. Elk lid is een zelfstandige ondernemer en er bestaat geen 
arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en werk aannemer. Elk lid is vrij om van een ander lid 
werk aan te nemen of te weigeren. Elk lid helpt kosteloos mee aan het laten functioneren van 
Society Aquapreneur door contributie van VELT en leveren van diensten. 
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8.  De bouw van de drijvende stad. 
De Society Aquapreneur organiseert lezingen “Plan B Drijvende Stad met Humancratie”. Met het 
doel mensen te informeren over de mogelijkheden om daadwerkelijk tot de bouw van een 
drijvende Stad met een nieuwe vorm van bestuur te komen. De Society Aquapreneur is 
onverbrekelijk verbonden met de geëvalueerde democratie de “Humanie” en daarmee met  de 
Codex Homo Sapiens en met een Traject-hiërarchie. 

Om de bouw mogelijk te maken is de hulp van iedereen noodzakelijk. Iedereen kan een bijdrage 
leveren door gebruikte consumptie producten die drijven niet weg te gooien of te vernietigen.  
Alle drijvende voorwerpen kunnen worden gebruikt voor het drijfvermogen van de fundatie 
blokken en ook voor de overige bouwkundige constructie onderdelen. 

De fundatie kan worden gemaakt door zeecontainers aan elkaar te koppelen. Niet alleen in één 
vlak, maar door lagen, elke laag 90 graden gedraaid, extra stevigheid wordt zo verkregen. Huizen, 
werkplaatsen, scholen, musea, paden en parken e.d.  kunnen op deze fundatie geplaatst worden. 
Een fundatie element heeft beperkte afmeting en zij kunnen gekoppeld worden tot een stad. 

De voordelen van zeecontainers. 

• Grote aantallen zijn reeds geproduceerd (27 miljoen). 

• Gebruikte (afgekeurd voor transport) zijn goedkoop in aanschaf. 

• Eenvoudig te transporteren. 

• Sterke constructie. 
 
Nadelen van zeecontainers. 

• Er is geen bruikbare relatie tussen de breedte, lengte en hoogte 

• Het eigen gewicht. 

• Beperkte levensduur. 

• Afmetingen in Imperial maatvoering. (inch, feet, mile) 
 
Er is momenteel een goed werkende industriële productie aanwezig die constant produceert om 
aan de groeiende vraag in zeecontainers te voorzien. Veel producten uit Oosterse productielanden 
worden via zeecontainers naar Westerse landen getransporteerd en er is in de Westerse landen 
een wisselend overschot/schaarste aan zeecontainers die niet gecertificeerd zijn voor transport. 
De zeecontainers worden in verschillende lengten, hoogte en uitvoeringen gemaakt 

• Standaard  Dry Cargo met deuren.  

• High Cube Dry Cargo met deuren.  

• Bulk container  

• Vloeistof tank  

• Open top  

• Flat Rack  

• Platform  

• Geïsoleerd met koeling 
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Zeecontainers zijn van staal gemaakt met een speciale geïmpregneerde vloer en heeft een eigen 
gewicht. Speciaal gereedschap en een kraan zijn nodig voor elke verplaatsing. De leeftijd van een 
zeecontainer is 20 tot 25 jaar afhankelijk van het gebruik. 

Over de gehele wereld worden zeecontainers niet alleen voor transport maar ook voor allerlei 
andere toepassingen gebruikt. Door het grootte aantal is de prijs van gebruikte zeecontainers 
billijk en voor menige toepassing goedkoper dan zelf iets te construeren en te bouwen. Transport 
is mogelijk over land op vrachtwagens, via het spoor en via het water zowel met binnenvaart als 
op de zeeën. De containers zijn dusdanig geconstrueerd dat de lading onbeschadigd aankomt. Het 
is een zeer sterke stalen doos en kan grote uitwendige krachten weerstaan, bovendien zijn ze in 
gelijke richting ook stapelbaar. 

Omdat de gehele transport wereld is ingesteld op zeecontainer met de Imperial maatvoering, is dit 
voor transport geen probleem. Echter indien deze zeecontainers ook toegepast gaan worden voor 
gebouwen, is samenvoegen nagenoeg onmogelijk door het verschil tussen lengte en breedte. 

Zeecontainers als fundatie blokken 
De zeecontainers zijn tijdcapsules die reizen naar de toekomst. Het is in onze tijd onzeker hoe het 
verder gaat en wat de gevolgen zullen zijn van de opwarming van de aarde en stijging van de 
zeespiegel. Het is ons wel duidelijk dat terugdraaien van de aanwezige vervuiling als CO2 in de 
lucht en fossiele energie omzetting zeer traag en moeizaam gaat. Internationaal gestelde milieu 
voorstellen en doelen worden in de voor genomen tijden niet gehaald. De economische belangen 
zijn dominanter dan het milieu, pas als er geld aan verdient kan worden komen er initiatieven. 

Om de zeecontainers te kunnen gebruiken als fundatie blokken is de medewerking van iedereen 
noodzakelijk. Het is de bedoeling dat op meerdere locaties een lege zeecontainer wordt geplaatst 
door leden van de Society Aquapreneur en zij beheren het vullen. Lokale bewoners kunnen dan 
(op gezette tijden) gebruikte voorwerpen die kunnen drijven inleveren. Hierbij wordt voornamelijk 
gedacht aan gereinigde en afgesloten glazen potten en flessen. Ook andere drijvende consumptie 
gebruiksvoorwerpen worden nu niet weggegooid of vernietigd, maar als insluitsels gebruikt. Ook 
kunnen er briefjes of tekeningen in de voorwerpen ingesloten worden. Alleen de niet 
samendrukbare voorwerpen zijn geschikt, als het 25 kg. kan weerstaan is het te gebruiken. 

De zeecontainer wordt gevuld met deze insluitsels. Om tussenruimte op te vulling en als lijm en 
voor versteviging, wordt schuim- lichtbeton toegepast (dat extra is opgevuld met de EPS korrels). 
Dit type beton is niet bedoeld voor het opnemen van drukbelasting echter alleen om de loze 
ruimten op te vullen en ter voorkoming dat de insluitsels kunnen bewegen. Tegelijkertijd is deze 
beton soort drijvend en het geeft het de mogelijkheid om in de verre toekomst met de handmatig 
te worden verwijderd. Nu komen de insluitsels weer tevoorschijn met de ingesloten tekeningen en 
met teksten wordt hun bedoeling of werking duidelijk. Het zijn met liefde in de toekomst 
verzonden voorwerpen die onze samenleving vertegenwoordigen en alle voor en nadelen duidelijk 
maken aan de nieuwe gebruikers. 

Om de zeecontainers te kunnen koppelen is een adapter nodig die de overbrugging maakt tot een 
standaardmaat van 2,5 meter. Deze 2,5 meter komt dichtste bij de zeecontainer van zijn breedte 
2,44 meter en verschillende lengten. 
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Constructie van de adapter 

De basis adapter is een vierkant van 2,50 meter. 
De adapter is in de lengte ladder met een veelvoud van 2,50 meter. 
De adapter breedte is 2,50 meter voor alle type, het verschil met de container in de breedte is  
6 cm dus 3 cm aan elke zijde. 
De zeecontainer zijn in hoogte verschillend 2,60 meter en 2,90 meter, daarom komen er twee 
adapters om tot dezelfde hoogte te komen. 
Aan elke zeecontainer komt een adapter aan de onderkant en een adapter aan de bovenzijde. 
De totale en gelijke hoogte heeft géén relatie met 2,50 meter van de breedte en lengte. 

 

De adapter heeft vier functies: 

• Om tot een gelijke hoogte te komen. 

• Op elkaar zeecontainers 90 graden gedraaid te kunnen plaatsen. 

• Onderling eenvoudig te bevestigen en te demonteren met een koppelplaat en 
koppelbuis. 

• Om het gewicht op de connectie punten te dragen. 

 

De standaard Twist Lock koppelingen in de handel zijn uitsluitend bedoeld zijn voor de bevestiging 
van zeecontainers tijdens transport en niet voor onderlinge andere toepassingen als het haaks op 
elkaar plaatsen. De adapter wordt aan de zeecontainer gelast en de standaard Twist Lock gaten 
zijn door de adapter verhoging slechts gedeeltelijk bruikbaar. 

De totale hoogte van de adapter volgt uit een solide constructie van bevestiging aan de 
zeecontainers en verbinding naar de ernaast gelegen adapter in gelijke richting en naar de erop 
haaks geplaatste (90 graden) zeecontainer. 

De boven en onder adapters voor de 2,60 meter container worden 15 cm hoger om tot dezelfde 
hoogte van 2,90 meter te komen. De twee type in hoogte verschillende adapters moeten door de 
Society Aquapreneur geproduceerd (laten) worden. 

De adapters maken de koppeling tussen de containers mogelijk door hiertussen een vierkante 
koppelplaat te plaatsen. Op regelmatige afstanden van 2,5 meter komt de vierkante koppelplaat 
en kan zowel horizontaal als verticaal de verbinding maken. 

De koppelplaat is een vlakke dikke stalen vierkante plaat met 4 gaten rond 50 mm ten behoeven 
van de koppelbuis.  

De vergrendeling komt tot stand door een stalen buis die door de adapter en door de vierkante 
koppelplaat gaat. De koppelbuis is een dikwandige gegalvaniseerde stalen standaard 1 ½ inch 
gasbuis en heeft een uitwendige diameter 48,3 mm en kan gemakkelijk door de adapter en de 
vierkante koppelplaat worden gevoerd zonder bijzondere gereedschappen.  
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De standaard lengte van de koppelbuis voldoet voor de koppeling te maken in de breedte. Om ook 
in de verschillende lengte de koppelbuizen toe te passen zijn deze met elkaar te verbinden. Het 
verbindingsstuk met schroefdraad wordt in de uiteinde van de buis gelast en zorgt ervoor dat de 
buis leeg blijft en alleen zijn eigen gewicht behoudt. De gehele constructie is bedoeld om zowel 
containers te monteren alsook om weer te kunnen demonteren! 

Gekozen om gebruik te maken van standaard gasbuis is omdat deze wereldwijd verkrijgbaar is. 
Indien een koppelbuis niet verwijder baar is door buiging of gebroken, is deze eruit te boren. 

De adapterplaat aan de adapter heeft een hoogte van 100 mm met één gat van 50 mm en is dik. 
Deze adapterplaat wordt aan een frame gelast met de aantal eenheden van 2,5 m behorende bij 
lengte van elke zeecontainer. De vierkante adapter maakt tevens de bevestiging mogelijk voor de 
in breedte het vastlassen van de adapterplaat. Op de eenheden van 2,5 meter worden twee 
adapterplaten gecentreerd geplaatst zodat tussen deze twee adapterplaten de koppelplaat past. 
De adapter is een ladderframe met eraan gelaste adapterplaten zowel in de lengterichting als in 
de dwars of breedte richting. 

De koppelplaat wordt geplaatst voor de onderste twee gaten van de onderste twee zeecontainers 
in dezelfde richting en koppelbuis wordt erdoorheen geschoven. Hierdoor blijven de andere twee 
bovenste gaten beschikbaar voor twee zeecontainers die tevens 90 graden gedraaid erop 
geplaatst kunnen worden.  

Constructie van de zijwanden. 

Het gewicht van de vloer lading gaat via de zij rail naar de onderste hoekblokken. Alle krachten 
gaan uitsluitend naar de vier bodem hoekblokken die de grond raken. De zij rail is ½ inch hoger 
van de grond. Op deze onderste hoekblokken zijn de pilaren gelast met de bovenste hoekblokken. 
De hoekpilaren zijn van dik staalplaat en inwendig versterkt met een U profiel, waardoor een zeer 
sterke pilaar tegen het doorbuigen ontstaat. Een pilaar kan de druk weerstaan van 1+8 maximaal 
geladen zeecontainers. 

Als zeecontainers 90 graden gedraaid op elkaar geplaatst worden, rust het gewicht van de 
bovenste zeecontainer via de adapter naar de onderste zeecontainer. Elke zeecontainer wordt 
elke 2,5 meter verstevigt met een stalen profiel tussen de onder zij rail en dak zij rail. Het verschil 
tussen de rail en de adapter die rust op de hoekblokken wordt opgevuld met een ½ inch dikke 
staalplaat. Zo doende ontstaan vier pilaren in een vierkant. Dit maakt de constructie steviger. 

De ontstane ruimte tussen de stalen zijden van de zeecontainer en de standaard afmeting van 2,5 
meter worden opgevuld met zeewater bestendige beton. Om aan de achterzijde de deuren 
toegankelijk te maken komt een wand met beperkte dikte, en de restruimte wordt opgevuld met 
licht- schuimbeton, zodat deze in de toekomst open te breken is.  

De zijwanden worden gebruikt voor het plaatsen van afbeeldingen en teksten in reliëf zoals ons 
bekend is: uit het Oude Egypte, Perzië, en Azteken en vele andere oude culturen.  De afbeeldingen 
vormen een stripverhaal over onze wereld en hoe de containers geopend kunnen worden.  

 
Voor tekening en deelname zie de website http://aquapreneur.nl  

http://aquapreneur.nl/


Manifest “ Humancratie.”  
Een nieuwe vorm van sociaal-humane gouvernement  

Door Ronald Sikking   Den Haag  april 2021 
 

Pagina 17 / 17  v 3 
 

 

9. Gastland Status Aparte 
Hoe verkrijgt de drijvende Stad een legale status en wereldwijde bestaansrecht erkenning? 

Als voorbeeld kan dienen de “Status Aparte” (Papiaments taal in Nederlands Caribischgebied).  
Na het koloniale tijdperk heeft Nederland meegewerkt aan het verzelfstandiging van koloniale 
land en eilanden. De status separaat (aparte) is een bijzondere status van het Caribisch deel van 
het Koninkrijk der Nederlanden en omvatten de: 

• buitenlandse betrekkingen, 

• defensie 

• Nederlandse nationaliteit. 
 
Hierdoor is er één gezamenlijke minister van Buitenlandse Zaken. De ambassades, de consulaten 
en de permanente vertegenwoordigingen in het buitenland werken voor het Koninkrijk. 

Er is één gezamenlijke minister van Defensie en opereert in het Caribisch gebied.  
De bescherming in het Caribisch gebied is een taak van de Nederlandse krijgsmacht alleen.  
Het gebied kent geen NAVO-bescherming. 

De verdragen van de Europese Unie zijn ondertekend door het Koninkrijk der Nederlanden maar 
zijn alleen geratificeerd voor het Europees Nederland. Het Caribisch deel heeft een andere status. 

In 1986 ging Aruba als afzonderlijk land binnen het Koninkrijk verder, in 2010 volgden Curaçao en 
Sint Maarten. En Saba, Sint Eustatius en Bonaire werden als ‘bijzondere gemeenten’ opgenomen 
in het Caribisch Nederland. 

De Benedenwindse ABC Eilanden, voor de kust van Venezuela (Zuid-Amerika) 

• Aruba, autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden 

• Bonaire, bijzondere gemeente van Nederland 

• Curaçao, autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
 
 De Bovenwindse SSS Eilanden, ten oosten van Puerto Rico 

• Saba, bijzondere gemeente van Nederland 

• Sint Eustatius, bijzondere gemeente van Nederland 

• Sint Maarten, autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
 
Tot de Nederlandse Antillen behoren ook enkele kleinere eilanden: 

Klein Bonaire (eilandgebied Bonaire) 
Klein Curaçao (eilandgebied Curaçao) 
Green Island (eilandgebied Saba). 
Guana Key, Hen & Chickens, Cow & Calf, Molly Beday en Pelikan Key (eilandgebied Sint Maarten) 

 


