


De schrijver, Bert Middel is ongeveer 12 jaar Kamerlid geweest voor de PvdA. In dit artikel vertelt hij 
dus vanuit zijn eigen ruime ervaring, hoe de positie van de fracties is in dit partijpolitieke stelsel. En 
dat de fractiediscipline/-dwang alles overheersend is, zodat Kamerleden praktisch niet meer vrij zijn, 
om in de Kamer, noch in het openbaar hun eigen mening als volksvertegenwoordiger te uiten. 
Dit verklaart, dát en waaróm Kamerleden niet meer vrij zijn, om het Volk te vertegenwoordigen, 
maar altijd de standpunten en de belangen van hun partij moeten verdedigen. 
Natuurlijk werkt dit “kwaad” door in alle geledingen van de politiek en ondemocratische rechtstaat. 
Natuurlijk zet dit de democratische verhoudingen tussen het Volk en de gekozenen, die geacht 
worden het Volk te vertegenwoordigen, geheel op de kop. 
Natuurlijk is dit misleidend. 
Natuurlijk is dit feitelijk ondemocratisch. 
Natuurlijk geeft dit onmiskenbaar aan, dat de betekenis van politieke partijen voor onze democratie 
is uitgehold en achterhaald. 
Zie ook: Bibliotheek, Krantenartikel, Partij is achterhaald vehikel democratie.

Bert Middel legt ook uit, dát en hóe deze fractiediscipline de ‘scheiding der machten’ (= Trias Politica) 
praktisch ongedaan heeft gemaakt. Deze is slechts schone schijn, die met de mond wordt beleden.  
In werkelijkheid zijn deze drie machten dus niet meer gescheiden, onafhankelijk en onpartijdig, maar 
zijn nu feitelijk één met elkaar samenwerkend en zelfs samenspannend machtsbolwerk geworden. 
Dit betekent tegelijk ook, dat de onderlinge controle, correctie en straf (= dualisme), die de basis 
behoort te zijn van onze democratie, een “loze letter” geworden, c.q. feitelijk/praktisch ontbreekt. 

In zo’n situatie treedt altijd het verschijnsel: “Let op!! 1.” (= menselijke “trek”) op, zoals ik dit heb 
beschreven in Bibliotheek, Brief, Aan prof. drs. Wallage punt NB.1.
Machtsmisbruik, willekeur, vriendjes politiek, samenspanning, leugen, bedrog, misleiding, fraude, 
onwaarachtigheid, onrechtvaardigheid, onmenselijk beleid en dito vonnissen, enz. zijn daardoor 
gemeengoed geworden, c.q. zijn kennelijk tot “norm” verheven, c.q. zijn tot een (semi) dictatoriale 
“cultuur” geworden. 

Natuurlijk ondermijnt dit het gezag van de politieke partijen en is het vertrouwen van het Volk in de 
politiek, Parlement en Regering tot een dieptepunt gedaald. 
Natuurlijk tekent het einde van de neoliberale politieke partijen zich dus steeds duidelijker af. 
Natuurlijk moeten zij van het “politieke toneel” worden verdreven. 
Natuurlijk moet de Democratie en de democratische verhoudingen worden hersteld. 
Natuurlijkmoet het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ daarvoor in de plaats komen. 




