






Reactie op het Krantenartikel, “De implosie van het Westen lijkt onafwendbaar”, dr. Jonathan Holslag 

Dit oordeel over het Westen bevestigt mijn overtuiging, dat niet alleen het Westen/Europa, maar in  
heel de Wereld de neoliberale globalisering zal imploderen. De Wereld zal uiteenvallen in soevereine 
staten, die in alle opzichten zelfvoorzienend zullen zijn en dus hun grenzen zullen kunnen sluiten.  
Zo’n “implosie” zal niet alleen het gevolg zijn van politiek-bestuurlijk-economisch wanbestuur, maar 

vooral van de noodzaak, om de Natuur en Milieu duurzaam te behouden. Zie Brief Wallage NB. 7.  

Let op!! 4. = Definitie van echte Duurzaamheid 
Mijn definitie van (echte) Duurzaamheid is: “De Natuur/Milieu mag niet zwaarder worden belast, 
dan het ‘natuurlijk herstellingsvermogen’ ervan is én men moet stoppen met het gebruiken van 
niet-herwinbare grondstoffen/delfstoffen”.

Let op!! 5. = Natuurlijk herstellingsvermogen. 
Het natuurlijk herstellingsvermogen is, de tijd/het vermogen, die de Natuur/Milieu van nature nodig 
heeft, om voor de volle 100% te herstellen van de aanslagen/vernielingen, die wij erop plegen.  
Dit herstel mag niet worden verkort met kunstmatige/ onnatuurlijke middelen, en/of methoden, 
zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, ongeduld, economisch eigenbelang, enz. 

De ‘Gele Hesjes’ en ‘Groene Hesjes’ lijken een voorbode te zijn van deze ontwikkelingen/implosie. 
Eindelijk gaat het Volk massaal, doelbewust en volhardend de straat op. 
Eindelijk richt het Volk zich massaal tegen het machtsmisbruik van/door de neoliberale krachten. 
Eindelijk beseft men, dat deze neoliberale machten zich niet uit vrije zullen willen vernieuwen. 
Eindelijk beseft men, dat niet deze neoliberale machten/- dictatuur, maar het Vólk democratisch zal 
moet bepalen, wat/hoe er wordt veranderd . 

Over de noodzaak, om de Natuur en Milieu/ Klimaat te behouden en de ecologische- en humanitaire 
ramp te voorkomen, heeft Holslag het niet. Ook over deze ramp, die het Neoliberalisme werkelijk is; 
de noodzaak om economisch te krimpen zegt hij niets. 
Desondanks vindt hij, met slechts zijn verwijzing naar het kennelijk ‘wanbestuur’, daarin voldoende 
grond, om de (totale?) implosie van het Westen te voorspellen 

Hoe en hoe snel deze veranderingen zich zullen voltrekken is niet bekend. Maar wél weten we, dat er 
helderheid/’zicht’ moet zijn, op wat er daarná moet gebeuren, om nieuwe chaos te voorkomen. 
Er moet een “draaiboek” komen, dat de toestand, die dan ontstaat, kan vormgeven en in de juiste 
democratische richting kan leiden. 

Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is zo’n draaiboek!
Het is een tot in detail uitgewerkt systeem, dat zonder geweld en zonder Grondwetswijziging kan 
worden aangenomen. Het zal op democratische wijze de macht terugbrengen bij het Parlement, 
waarvan de individuele leden na een persoonlijke campagne door het Volk zijn gekozen. 
Het Parlement met echte volksvertegenwoordigers heeft tot taak, om, namens en in opdracht van 
het Volk, de door het Volk gekozen ‘Regeeropdracht’ door de aan het Volk ‘dienstbare’ ministers van 
het Kabinet te laten uitvoeren. De democratische “cirkel” is dan weer rond en ‘gesloten’. 


