




In dit artikel filosofeert Stephan Huijboom over het probleem, dat we in ons taalgebruik/woordkeuze 
de angstwekkende veranderingen van natuur, milieu en klimaat te pragmatisch, zakelijk, emotieloos 
en daardoor feitelijk onjuist benoemen. Het weerspiegelt niet de ernst van de situatie, waarin wij / 
de Wereld ons bevinden. Hij noemt de feiten, die we echter/eigenlijk door onze afstandelijke 
woordkeus bagatelliseren en kleinmaken. Ja zelfs ‘ontkennen” we daarmee de werkelijke problemen.  
We laten het dus ‘gelaten’ en argeloos over ons heen komen, omdat de media, de politiek en grote 
bedrijven ons slechts één kant van de medaille (= de neoliberale denkwijze) laten zien/indoctrineren. 

De komst van de ‘gele hesjes’, de demonstraties van scholieren en wetenschappers, de steeds 
luidere alom klinkende kritiek op de Overheden/neoliberale politiek zijn onmiskenbare tekenen, dat 
deze politiek en beleid niet meer aansluiten op de algemene belangen en botsen met de belangen, 
gevoelens, normen en waarden van het Volk. 
Huijboom filosofeert, hoe mooi en nuttig het zou zijn, als wij/de politiek meer de emoties over 
klimaat, natuur, milieu, veiligheid, toekomst perspectief, enz. zouden accepteren en waarderen. 
Helaas is het werkelijk zo, dat de neoliberale politiek/overheid zodanig verstrengeld is met de 
geweldige belangen, krachten en machten van bedrijven (Shell, Unilever, enz.) en gebonden is aan de 
handelsverdragen (TTIP, Oekraïne, EU, enz.), dat dit politieke systeem domweg niet van binnenuit 
kán veranderen. Met filosoferen kunnen deze problemen dus niet worden opgelost. De werkelijkheid 
is, dat als het verzet groter en algemeen wordt, de kans groot is, dat er een chaos ontstaat. 

De enige oplossing, om die chaos te voorkomen is, dat er een draaiboek komt, om orde en structuur 
in die chaos te scheppen in de richting van een duidelijk herkenbaar doel (= hervorming van de 
ontspoorde democratie tot de Democratie, zoals Thorbecke bedoelde = regering door het Volk).

Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ kan het in alle opzichten ideale draaiboek zijn, als het tenminste  
wordt ingevoerd en naar de letter en vooral de democratische ‘geest’ wordt uitgevoerd.  
Het Volk zou de invoering ervan bij het Parlement op verschillende manieren kunnen afdwingen:  
via verkiezingen  
Het Volk zou massaal kunnen stemmen op partijen, die de invoering van het nieuwe Kiesstelsel ++ als 
hoofddoel in hun partijprogramma hebben opgenomen. 
via massale demonstraties. 
Het Volk zou ook met massale demonstraties deze regering tot aftreden kunnen dwingen, waardoor 
de weg naar het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ kan worden opengelegd. 


