
Gele hesjes. 
Het lijkt er op, dat de ‘gele hesjes’ een voorbode zijn, van een massaal verzet/opstand tegen het 
ondemocratische machtsmisbruik van de neoliberale Overheden/EU in het algemeen en Macron, 
Rutte, Merkel, EU, enz. in het bijzonder, dat het Volk feitelijk buitenspel zet. 
Al 85% van de Fransen blijkt geen enkel vertrouwen meer te hebben in hun politieke elite. 
Net als wij van het nieuwe Kiesstelsel, zijn de gele hesjes niet links, of rechts, maar zijn ze wél 
allemaal tégen  politieke partijen, tégen de neoliberale elite, dus zijn ze ook (net als wij in Nederland 
in 2005 bij het Europese Referendum) nog steeds tégen Europa, want ze zijn ook erg nationalistisch. 

Anders dan de machthebbers denken, vertegenwoordigen de gele hesjes ook in Nederland wel 
degelijk een (nog zwijgende) meerderheid van het Volk (zie het overtuigende ‘nee’ bij alle gehouden 
referenda). De ernstige waarschuwing van Johan Remkes, voorzitter van de Staatscommissie voor 
Onderzoek Parlementair Stelsel, aan de politiek, kwam beslist niet uit de lucht vallen, integendeel, hij 
was gebaseerd op een twee jaar durend gedegen onderzoek.      
Inderdaad willen de gele hesjes terecht niet alleen sociale rechtvaardigheid, maar ook een veel 
directere vorm van democratie, waarbij het Volk kan meebeslissen; wég met het neoliberale 
regenten politiek. 
Het blijkt, dat de ‘geest’ van de gele hesjes niet weer terug in de fles kan worden gestopt met enkele 
onbeduidende toezeggingen, mooie (valse) beloften en/of andere schijnheilige praatjes. 
Macron heeft het contact mét en het vertrouwen ván het Volk definitief verloren. 
Dit dreigt ook met Rutte te gebeuren, al weet hij voorlopig nog handig/sluw de problemen met 
leugen en bedrog en onwaarachtige ‘geitenpaadjes’ schijnbaar te omzeilen.  

Feitelijk eisen de gele hesjes een nieuw parlementair stelsel, dat wel in alle opzichten tegemoet komt 
aan hun eisen. Hun probleem is, dat ze dit zelf nog niet weten, omdat ze nog geen wéét hebben van 
zo’n nieuw stelsel en hoe het er uit zou moeten zien.  
Het lijkt erop, dat er eerst een chaos zal ontstaan, als Macron aftreedt, tenzij Marine Le Pen daar nog 
orde in zou kunnen scheppen, maar dat lijkt zeer de vraag. 

Gelukkig is er nu in Nederland het “Nieuw Nederlands Kiesstel ++”, dat wél alle problemen lijkt te 
kunnen oplossen en aan de eisen en verlangens van de gele hesjes tegemoet zou kunnen komen. 
Het zou geweldig zijn, als dit Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ / deze website ook in Frankrijk bekend 
zou kunnen worden gemaakt. Het zou hun doelen een stuk concreter en harder maken. 


