
    Heerenveen, 17 oktober 2018. 

Op 9 juni‘18 hoorde ik dhr. Gert-Jan Segers (Christen Unie) met volle overtuiging zeggen, dat hij een 

einde wil maken aan het neoliberalisme.   Nog belangrijker daarbij was, dat hij verklaarde, dat deze 

wens ook leeft bij meerdere politieke partijen.!! 

Hij (en meerderen dus ook) vindt, dat de mensen hier teveel onder te lijden hebben. Ook andere 

partijen zouden volgens hem maatregelen willen treffen, om dit neoliberalisme terug te dringen, of 

te beteugelen.  

Deze uitspraak zou kunnen betekenen, dat er een omslag zou kunnen komen in het denken en doen 

van de Politiek, die tot nu toe geheel gericht is geweest, op het neoliberalisme met de macht aan de 

private bedrijven en hun “vrije markt”. 

Dit lijkt een zeer verrassende en verheugende wending in de Politiek te zijn, omdat dit tevens zou 

kunnen betekenen, dat de Ecologische achteruitgang, die dit neoliberalisme tot gevolg heeft gehad, 

zou kunnen worden gestopt, c.q. dat de Toekomst voor ons en volgende generaties zou kunnen 

worden veilig gesteld. 

Toch moet hierbij bedacht worden, dat hij (en waarschijnlijk de andere partijen óók) er onbedoeld 

aan voorbij gaat, dat het juist de politieke partijen zijn, die dóór en mét het door hen gevoerde beleid 

van steeds verdergaande privatisering, enz. de ‘geest’ van dit neoliberalisme/= de al-macht van 

private bedrijven, zélf ‘uit de fles hebben getrokken’. Het zijn dan ook de politieke partijen, die er 

voor zouden moeten zorgen, dat die geest weer in de fles komt, maar……  

Het is de vraag, óf, c.q. het is praktisch uitgesloten, dát zij dit zullen kunnen doen. Ze zitten nu 

immers gevangen in het overheersende “neoliberale-web”, c.q. Ze zijn onlosmakelijk verstrengeld 

aan de belangen mét, zowel deze private bedrijven (Shell, Unilever, enz.), als áán de internationale 

verdragen (TTIP, Oekraïne, Europa, enz.), die uit dit beleid voortvloeiden. 

Steeds meer Burgers ervaren, dat de (belangen en rechten van) Burgers niet meer vóórkomen in dit 

“machten-spel”, waarbij de beginselen van de Democratische Rechtstaat eigenmachtig/dictatoriaal 

op de kop worden gezet. Natuurlijk worden zij steeds meer ontevreden en boos op de politieke 

partijen, die ‘dictatoriaal’ volharden in dit uiteindelijk desastreuze beleid.  

Omdat de politieke partijen onwillig/onmachtig zijn en ook anderszins duidelijk aan het einde van 
hun “houdbaarheidsdatum” zijn, lijkt het de beste optie, dat ze van het “politieke toneel” 
verdwijnen, c.q., dat hen de politieke macht wordt ontnomen. 
Dit vergt een ander politiek systeem/-stelsel.!! 
NB.  
Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is het ideale stelsel, om hen de macht te ontnemen en hen van 
het politieke toneel te laten verdwijnen. 


