


Op deze titel, De democratie wordt voorzichtig vernieuwd, valt heel wat aan te merken. 
Je moet deze voorstellen van alle kanten bekijken, om de werkelijkheid er van vast te stellen. 
1e. Voorkeurstemmen: 
Het uitbrengen van voorkeurstemmen was altijd al mogelijk; dat voegt dus niets toe. 
De kieslijst, waaruit gekozen mag worden, is uitsluitend door de partij opgesteld; de kiezers hebben 
daar geen enkele invloed op; ook dit is niet democratisch vernieuwend. 
De personen op de kieslijst zijn en blijven allen steeds onderworpen aan de fractie-/partij discipline. 
Op welke plaats de voorkeurstem ook staat, de fractie discipline, partijdwang blijft alles bepalend.  
De alles overheersende fractiedwang maakt, zoals altijd, dat de op de kieslijst geplaatste personen 
niet de kiezers kunnen en mogen vertegenwoordigen, maar gedwongen zijn, om de partij te 
vertegenwoordigen, en/of zich zelf, want de loyaliteit aan de partij bepaalt de plaats op de kieslijst. 
Zie ook: Bibliotheek, Krantenartikel, Er zijn geen vrije volksvertegenwoordigers meer.
In werkelijkheid is er dus geen sprake van democratische vernieuwing, noch van  verbetering.  

2e. Zitting Eerste Kamer: 
De ‘getrapte’ verkiezing van de Eerste Kamer is al dubbel ondemocratisch en strijdig met ons stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging. Zie ook: Bibliotheek, Krantenartikel Een nieuwe Eerste Kamer. 
De stem van de kiezer heeft al 2x geen enkele betekenis, c.q. de kiezer wordt dubbel buitengesloten. 
Door nu de zittingsduur te verlengen van 4 jaar naar 2x 3 jaar, worden de kiezers dus nog eens 2 jaar 
extra buitengesloten. De aankondiging, dat de democratie hiermee wordt vernieuwd, is dus “vals”. 
Ook de bewering, dat deze vernieuwing gebaseerd zou zijn op de adviezen van Remkes, blijkt feitelijk 
eveneens vals. Men gaat meermalen, zoals ook in dit geval, juist in tegen zijn adviezen.  
Kennelijk noemt men heel selectief en willekeurig Remkes en ook het Burgerforum Kiesstelsel als hun 
‘bron’, omdat dit bij de burgers ‘vertrouwen’ zou kunnen wekken. Nu deze misleidende “ballon” aan 
alle kanten wordt doorgeprikt, zal dit juist averechts werken en zal het wantrouwen verder groeien. 

3e. Correctief referendum: 
Een referendum is bij uitstek geschikt, om de burgers rechtstreeks bij het bestuur te betrekken. 
Remkes adviseert een correctief referendum, om het verlies van het adviserend referendum te 
compenseren. 
Deze Zweedse minister Kajsa Ollongren (D66) verbood vorig jaar immers het adviserend referendum, 
omdat zij/de neoliberale politiek zich in haar neoliberale beleid steeds weer gedwarsboomd zag door 
het massale “nee” van de burgers. Zij vond, dat de burgers haar steeds lastig ‘voor de voeten liepen’.  
Zij beweert zelfs, dat deze intrekking een goed besluit was en dat niemand een herinvoering wil; dus 
ook geen correctief referendum. De bewering, dat ze de roep uit de samenleving snapt, om wél zo’n 
vorm van directe democratie in te voeren, is dus eveneens vals en bedrieglijk.  
Deze feitelijk valse uitlatingen van Ollongren, komen sterk overeen met die van Rutte. 
Zie: Bibliotheek, Krantenartikel, Mark Rutte wil de ‘gewone man’ te vriend houden.
Ook deze “kat” Ollongren zit kennelijk in het hetzelfde “nauw” te zitten, als Rutte en zijn Kabinet;  en 
ook zij maakt dus evenzo hele rare sprongen. 

Deze ‘rare sprongen’ tonen dus feitelijk aan, dat het einde van de (neoliberale) politieke partijen 
nabij en achterhaald is. Zie: Bibliotheek, Krantenartikel, Partij is achterhaald vehikel democratie. 
Het neoliberale regiem zal weldra van het politieke toneel verdwijnen; het moet worden vervangen.  
Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is een uitstekende vervanging; het kan de democratie terug 
brengen naar de toestand, zoals Thorbecke het in 1848 bedoelde. 

De invoering ervan wacht op het moment, dat de huidige neoliberale politiek zich helemaal 
onmogelijk heeft gemaakt en alle gezag heeft verloren. 
Dit kan nog wel enkele jaren duren, omdat men de problemen steeds handig voor zich uit weet te 
schuiven naar de toekomst, als zij niet meer regeren; men regeert voorlopig nog over het graf heen. 


