


In dit artikel ageert kantonrechter Mark Strengers tegen de Wet (= Herziening gerechtelijke kaart), 
waarmee de politiek de organisatie en werking van de Rechterlijke Macht wil herzien/reorganiseren. 
Goed beschouwd, is het echter geen reorganisatie, maar een bezuinigingsmaatregel, die volkomen 
past in en aansluit bij de denkwijze van de neoliberale politiek, die in 2012 ook al ‘aan de macht was’.   
In feite wordt het aantal rechtbanken, gerechtshoven en rechtspraaklocaties gewoon sterk 
ingekrompen. Besturen worden kleiner, maar wel (eigen)machtiger. Ze blijken nu zélf / eigen machtig 
te bepalen, hoe hun eigen organisatie/ “bedrijf” zal zijn en hoeveel zaken zij zullen, willen en kunnen 
behandelen. Net als bij de Belastingdienst, Gas Unie, Gezondheidszorg, Onderwijs en vergelijkbare 
(overheid)diensten  willen ze veel personeel, al dan niet vrijwillig, laten afvloeien, om te bezuinigen. 
Welke gevolgen dit heeft voor de burgers en de democratische rechtstaat, vinden ze niet van belang. 

Natuurlijk komt door deze lompe bezuiniging de kwaliteit van de Rechtspraak in het geding. 
Natuurlijk komt de Rechtspraak hierdoor verder van de burgers af te staan. 
Natuurlijk daalt het vertrouwen in de Rechtspraak en de Democratische Rechtstaat nog verder. 
Natuurlijk komen de verschillende beroepsbeoefenaars hierdoor in de knel. 
Dat de positie van de Rechterlijke Macht, als een van de drie pijlers van de Trias Politica, hierdoor 
wordt aangetast, vindt men niet van belang. Van de ‘scheiding der machten’, die de Trias Politica 
voorschrijft, was immers al tientallen jaren praktisch geen sprake meer. De schone schijn daarvan  
wordt al jaren niet eens meer opgehouden. Deze ‘Machten’ (en grote bedrijven, als Unilever, Shell, 
enz. horen daar ook bij !!) zitten gewoon openlijk met elkaar/bij elkaar aan de overlegtafels; en 
maken gezamenlijke en heimelijke afspraken en voldongen feiten en wetten gesteld.   
De burgers/het gewone Volk heeft daarover niks meer te vertellen. 
Van de ‘Democratie’ (= regering door het Volk) is nu werkelijk/feitelijk geen sprake meer. 
Zie ook Brief Wallage NB. 6.D.E.F.

Ook deze (semi)dictatoriale bureaucratisering is een signaal, dat er een nieuw politiek stelsel nodig is. 
Ook dit duidt op het einde van het Neoliberalisme/ Globalisme en ‘marktwerking’ en (semi)dictatuur. 
Ook dit vraagt, om het herstel van de Democratische Rechtstaat. 
Ook dit is dus een ‘roep’ om het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++


