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De Derde Verlichting samenvatten op één A4-tje is echt onmogelijk. In deze elevator pitch doe ik slechts een 
greep uit de 422 pagina’s die de 1e druk telt! Voor actuele informatie, maar ook wellicht interessante archieven, kun 
je terecht op de website www.vinisva.nl.  

Alles is een keuze! Als WIJ dat willen veranderen WIJ de wereld! De geschiedenis is een aaneenschakeling van 
veranderingen! Dit soort mantra’s zweven continu boven het boek. Wordt onze toekomst een utopie of dystopie? 
Het is een lijvig pamflet over noodzakelijke hervormingen in maatschappij, economie en politiek en daarnaast 
geschikt als OBi-bijbel ofwel naslagwerk voor plannenmakers rond het onvoorwaardelijk basisinkomen. Als 
tijdrebel neem ik je mee op een uitgebreide verkenningstocht door verleden, heden en toekomst op het gebied van 
filosofie, maatschappij, politiek, klimaat, milieu, energie, economie en technologie. Vele onderwerpen passeren de 
revue: geld en macht, kapitalisme, neoliberalisme en neosocialisme, humanisme en transhumanisme, 
burgercoöperaties, AI, robotisering en singulariteit,  ruralisatie, belastingen, pensioen, geothermie en thorium, 
vertical farming, bio-industrie, et cetera. En uiteraard de Trinitas Problema (politiek, bedrijfsleven en media).  

Regelmatig  waarschuw ik voor verkeerde afslagen. Als gekke mier tracht ik doodlopers en doolhoven te 
vermijden en een nieuwe weg voor ons te vinden, waarbij de aarde leefbaar en de mensheid blijven voortbestaan. 
Door de donkere wolken die over de toekomst van de mensheid hangen, vallen ook genoeg lichtsporen. Het is 
Verlichting in letterlijke en figuurlijke zin. De Eerste Verlichting in de 16e eeuw volgde op de donkere 
Middeleeuwen, de Tweede Verlichting in de 18e eeuw was de (door)start van vele nieuwe ontwikkelingen. De 
Derde Verlichting pleit voor concrete actie, van nu meteen tot het jaar 2100. Alles is erop gericht om te voorkomen 
dat ‘de laatste mens het licht moet uitdoen’, zoals de subtitel vermeldt.  

Nederland in 2050? Het individuele-welvaart-denken is vervangen door een streven naar collectief welzijn. 
Continu economische groei was een sprookje. Er is op aarde genoeg van alles voor iedereen om als mensheid met 
gemak en vertrouwen de toekomst in te gaan.  Openbaar onderwijs en vervoer zijn gratis, net als een groot gedeelte 
van de zorg. Net als informatie. Elk huishouden is aangesloten op een nieuw, gesloten ICT-systeem van de overheid, 
naar model van Minitel, dat alle overheidsdiensten biedt alsmede snelle en betrouwbare stemprocedures. In een 
algehele nivelleringsronde wordt de rekening neergelegd bij vermogenden en bedrijfsleven. Werk is globaal 
verdeeld: overwegend technologie en robots in de sectoren 1, 2 en 3 en overwegend mensen in de 4e sector (zorg, 
onderwijs en cultuur). Strategische bronnen zijn genationaliseerd, publiek ontwikkelde patenten blijven in 
overheidshanden. Banken zijn opgesplitst in nuts en commercieel. Er is één Nationale Depositobank naar model 
van de vroegere Postbank. Nederland maakt deel uit van een nieuwe OBi-unie, waarin landen met een wettelijk 
geregeld basisinkomen zich hebben verenigd.  

Het basisinkomen (OBi) is een belangrijk middel om tijdig tot inzicht en noodzakelijke maatregelen te kunnen 
komen. Er is geen tijd voor onzinnige experimenten, er moet meteen worden doorgepakt! De relatie arbeid en 
inkomen moet zo snel mogelijk worden losgelaten. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk, voor iedereen en dient 
als basis voor een leven zonder luxe, maar vooral ook zonder armoede! Meer verdienen kan uiteraard ook. In het 
boek zet ik rond het OBi-concept meningen en feiten, voors en tegens op een rij, aangevuld met de nodige 
voorstellen en berekeningen. Daarbij speelt ook de Geluksbelevingsgrens een grote rol. Er dienen strategische 
Masterplannen te worden opgesteld op het gebied van Wonen, Onderwijs en Zorg.  

Er is onderhand sprake van een heuse Sociaal Contractbreuk! Voorgestelde politieke hervormingen in De Derde 
Verlichting zijn onder andere aanpassing van de Grondwet (o.a. recht op basisinkomen en informatie, volledige 
scheiding van kerk en staat, ceremonieel koningschap), verhoging van de kiesdrempel, instellen van een 
Constitutioneel Hof, uitbreiding van de Staten Generaal met een 3e Kamer, invoering van corporatisme en 
kiesdistricten, opheffing van Provinciale Staten. Een federatie van burgercoöperaties is welkom. Ook bindende 
referenda en stemplicht horen bij een nationaal politiek bewustwordingsproces dat de overheid dient te initiëren.  

Geprikkeld? Verkooplinks alsmede een gratis digitaal inkijkexemplaar (PDF) zijn op de Vinisva website te 
vinden. Ook zo’n zin in een Café DDV? Ik houd mij erg aanbevolen voor een gezamenlijke aanpak van een praktisch 
vervolg. In welke vorm dan ook: interviews, gespreks- en discussieavonden, optredens, presentaties, podcasts, etc. 
etc. Reageer via social media (@vinisva) of stuur een mail naar hans@vinisva.nl. 
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