




Reactie op het Krantenartikel, “Donkere wolken boven democratie” in Leeuwarder Courant. 

In dit artikel wordt verslag gedaan over het boek: “Lage drempels, hoge dijken”= het eindrapport van 
de Staatscommissie Parlementair Stelsel, Johan Remkes. 
In dit eindrapport worden 83 aanbevelingen gedaan, die er voor zouden moeten zorgen, dat het 
Binnenhof de connectie met de ‘gewone man’ niet verliest. 
In dit artikel wordt, aan de hand van de opmerkingen van Remkes zélf, een negatief en cynisch beeld 
geschetst van enerzijds de Nederlandse politiek en anderzijds het werk van deze Staatscommissie, 
waarvan ook Remkes weet, dat er waarschijnlijk niets zal worden uitgevoerd. 
Natuurlijk zijn deze opmerkingen terecht: de ‘gele hesjes’ zijn echt een dreigend teken aan de wand. 
De 83 voorstellen zijn feitelijk ook onzinnig; ze kunnen geen enkel probleem oplossen, omdat de 
huidige neoliberale (semi) dictatoriale machthebbers ze niet zullen willen invoeren. 
Anders, dan Remkes c.s. waarschijnlijk denken, zal de politiek ze ook niet kúnnen uitvoeren, omdat 
ze volledig verstrengeld zijn/ in de macht zijn van de private bedrijven. Het is uitgesloten, dat het  
neoliberale systeem zich op eigen kracht, van binnenuit zou kunnen veranderen, hervormen en/of 
aanpassen aan de inderdaad veranderende omstandigheden. 
De nodige veranderingen zullen moeten komen van een totaal nieuw ander systeem, dat de 
democratie terug brengt bij het Volk en het vertrouwen van de burgers in de politiek terug brengt. 
Er moet een ‘draaiboek’ komen, om orde te kunnen scheppen in de chaos, die ontstaat, als het 
neoliberale politieke systeem gewelddadig in elkaar ploft/ implodeert. 
Zie ook: Krantenartikel, “De implosie van het Westen lijkt onafwendbaar”. 
Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is het ideale gedroomde draaiboek, dat bovendien ook zonder 
geweld, vreedzaam en zonder Grondwetswijziging door het Parlement kan worden aangenomen. 

Het negatieve en cynische beeld dat Remkes c.s. hier schetsen hebben zij aan zichzelf te wijten.  
Geen enkele van zes/zeven de door Remkes genoemde zwakke punten in onze democratie kan/zal 
werkelijk worden verbeterd door deze 83 voorstellen. Integendeel, ze zullen de politiek de hakken in 
het zand doen zetten; het vertrouwen van de burgers in de politiek zal nog verder doen dalen en de 
kiezers /gele hesjes zullen nog wanhopiger en woedender worden, omdat Macron zijn dictatoriale 
macht zal willen behouden en dus zal proberen, om de veranderingen/burgers/gele hesjes (met 
geweld?) tegen te houden. 

Remkes c.s. hadden echter glansrijk aan hun opdracht? kunnen voldoen, als ze niet 83 onzinnige 
voorstellen hadden geproduceerd, maar hadden gekozen voor het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++. 
Dan zou de Democratie en Parlementaire vertegenwoordiging gered kunnen worden; dan zouden 
alle zes/zeven zwakke punten in onze democratie (zie Krantenartikel, Zes zwakke punten in onze 
democratie), die Remkes noemde,  kunnen worden verbeterd. 
Dan zou het Vertrouwen van de burgers in de Politiek weer kunnen worden hersteld. 
Maar Remkes c.s. hebben dit met kennelijk voorbedachte rade aan zich voorbij laten gaan; helaas! 
Zie ook de Krantenartikelen: Lager opgeleiden moeten grotere rol in de democratie krijgen en  
Wie maakt hier de dienst uit? en Standenstaat, oud en nieuw. 


