


Reactie op “Krantenartikel, Rutte moet weg” van journalist Bert Wagendorp. 

Vele vele burgers zijn het eens met deze kreet/wens: Rutte moet weg!! 
Maar met kretologie en wensdenken krijg je Rutte niet weg.  
Anders dan we zouden willen, komt Rutte ook met deze “verdwijntruc” wél weg. 
Net als in vele andere precaire situaties, slaagt hij er steeds weer in, om aan de macht te blijven 
(Magic/teflon Mark). 
Dat komt, omdat hij heel handig gebruik weet te maken van het ontwrichte politieke systeem.  
Onder invloed van het neoliberalisme en het publieke verlangen naar steeds meer welvaart en 
economische groei, is de democratische macht van het Parlement verschoven naar het 
Kabinet/coalitie/Rutte, dat met een absolute meerderheid van 76 zetels, de Kamer feitelijk 
monddood kan maken. Rutte heeft de hele politiek kunnen maken tot een ‘theater’ waarin hij, als de 
regisseur, met een feitelijk (semi) dictatoriale macht de ‘poppetjes’ naar zijn idee kan laten dansen.  
Goed beschouwd, is niet alleen Rutte fout, maar vooral het neoliberale politieke systeem, waarin hij 
kon ‘groeien’, is fout. 
Dit leidt tenslotte naar de ondergang; Zie Krantenartikel, “Neoliberaal geloof leidt naar ondergang” 
(van dr. Margreet Boersma en prof. dr. Gjalt de Jong).  
Als je Rutte wilt laten verdwijnen, dan moet je dus het foute politieke systeem laten verdwijnen c.q. 
fundamenteel veranderen naar de democratisch toestand, zoals Thorbecke het in 1848 bedoelde. 

Anders dan u wellicht denkt, is die verandering heel goed mogelijk! 
Er is nu een Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda en het daarmee één geheel vormende 
Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering.  
Voor verdere uitwerking en detaillering zie Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstel ++.
Het is een tot in detail uitgewerkt sluitend systeem/stelsel zonder losse einden.  
Het kan zonder Grondwetswijziging worden ingevoerd; alleen de Kieswet moet iets worden 
gewijzigd, om het grotere aantal (20) stemmen, dat iedere kiezer mag uitbrengen, mogelijk te 
maken. Dit stelsel kan ook worden gezien en gebruikt als een compleet draaiboek voor de 
“verdwijntruc” van Rutte en het huidige foute systeem. 

Dit Nieuw Nederlands Kiesstel ++ kan al zijn/onze wensen in vervulling laten gaan. 
Er is echter wél een probleem/een ‘máár’: Het kan alleen werken, als het onder de aandacht wordt 
gebracht van alle burgers/het Volk. 
Alleen dán kan via verkiezingen de invoering worden gerealiseerd/afgedwongen. 
Voor deze publiciteit zijn de media nodig. Pas als de media (Wagendorp dus ook) hierover beginnen 
te schrijven en te praten, c.q. het Volk / de massa hierover informeren, is alles mogelijk.  
Het slaken van ‘kreten’ moet worden uitgebreid met eerlijke, betrouwbare informatie; hij /journalist 
heeft als vakman, bij uitstek, met deze informatie alle kennis en kunde en mogelijkheden in huis, om 
deze gewenste ‘verdwijntruc’ voor te bereiden en het Volk er warm voor te maken.  
Misschien is het bekend worden van het opvallende eindadvies van de Staatscommissie Remkes een 
signaal, om te beginnen met het Volk te vertellen van het prachtige alternatief, dat dit Nieuw 
Nederlands Kiesstelsel ++ werkelijk is. De invoering van dit Nieuw Nederlands Kiesstel ++ is werkelijk 
van groot Algemeen Belang; het reikt veel verder, dan het laten verdwijnen van Rutte. 


