




De neoliberale politiek heeft, zoals steeds meer gevoeld en doorzien wordt, een tweedeling in de 
samenleving geschapen. Er is een steeds diepere kloof ontstaan tussen de rijke elite van politici en 
bevoordeelde ondernemers en de arme gewone mensen/het Volk, die steeds weer met belastingen 
‘gepakt’ worden, om deze rijkdom van de elite te bekostigen. 

In dit artikel wordt beschreven, dát en waaróm er onbehagen, onvrede en wantrouwen is ontstaan. 
De gemeenschap valt inderdaad steeds verder uit elkaar, de solidariteit verdwijnt, omdat bij het 
neoliberalisme alles wordt geprivatiseerd en geïndividualiseerd; de mensen moeten steeds meer met 
elkaar concurreren, om in een steeds armer wordende maatschappij het hoofd boven water te 
kunnen houden. Ze worden daardoor steeds meer tegen elkaar opgezet. 
De commerciële- en politieke elite merkt niets van dit onbehagen, of ontkent het zelfs glashard, 
omdat zij zich veilig hebben verschanst in hun private bedrijven en in de ondoordringbare  
kaasstolp/bubbel, die het Binnenhof in Den Haag is geworden. 
De elite kan zich immers genoegzaam koesteren in de wetenschap, dat het (economisch) goed gaat 
en gewone mensen dus welvarender zullen worden; die kunnen niets meer te klagen hebben. 
Maar…..inderdaad, anders dan zij denken, zijn die groeiende economie en welvaart niet de bron van 
het onbehagen. Dat zijn de zaken, die hier genoemd worden, met daarbij het feit, dát en waaróm het 
vertrouwen van de burgers in de politiek/bedrijven beangstigend snel is verdwenen. 

Het is genoeg bekend, dat het praktisch uitgesloten is, dat het almachtige neoliberale politieke 
regiem/elite zich uit eigener beweging zal (kunnen, willen) vernieuwen en/of hervormen in de 
richting van meer democratie, burgerlijke medezeggenschap en volksvertegenwoordiging. 

Er is een totaal ander nieuw politiek systeem nodig. Ook Johan Remkes, voorzitter van de 
Staatscommissie voor onderzoek van het Parlementaire Stelsel stelde dit uitdrukkelijk bij de 
aanbieding van het Eindverslag; hij waarschuwde de politiek, dat er snel iets moet veranderen, 
omdat de onvrede/het onbehagen van het Volk hoog is opgelopen.  
De komst van de gele hesjes, de scholieren demonstraties (gesteund door wel 123 wetenschappers)
en Urgenda zijn hoopvol, maar ze hebben nog een duidelijk omschreven ‘Doel’ nodig. 
Het is uitgesloten, dat dat dit neoliberale (semi)dictatoriale regiem op eigen kracht de gewenste 
democratische- en andere veranderingen gaat doorvoeren. Ook de demonstranten zullen dit niet 
kunnen afdwingen. Veel beter is het, om te demonstreren vóór radicale veranderingen van het 
politieke stelsel; het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is daarvoor het ideale ‘instrument’. 

Gelukkig is er nu het Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda  en het daarmee één geheel zijnde  
Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering.
Zij vormen samen het ideale draaiboek voor deze verandering; zij kunnen alle zes (zeven) zwakke 
punten in onze “democratie”, die Remkes heeft genoemd, oplossen én de weerbarstige politieke 
partijen van het politieke toneel laten verdwijnen én de democratie herstellen, zoals Thorbecke het 
bedoelde. 
Nu is het ‘zaak’, om dit Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ alom bekend te maken. 




