
Naar een Eco-Democratie 

 

 

Het komende Ecologische Tijdperk, is onze democratie daar klaar voor?  

Hoe duurzaam is onze Tweede Kamer eigenlijk? Hoe duurzaam ons partijenstelsel? 

Het is duidelijk dat er aan de verduurzaming van onze parlementaire democratie het 

nodige dient te gebeuren. 

Voor een koerswijziging in eco-democratische  zin kan naamswijziging een goed 

begin zijn. Zo'n nieuwe naam  moet dan wel veel meer lyrisch zijn dan de huidige.  

VVD, CDA , PvdA, etc. dat zijn namen, te zeer uit een tijd die voorgoed achter ons 

ligt. 

Mèèr poëzie in de namen van onze partijen! Het mag best wat sappiger! Dan gaan ze 

ons ook weer meer aanspreken. Nu is het, vooral bij de middenpartijen, saaiheid troef   

  

Voor de SP ligt dat gemakkelijk, die heet van nu af de Partij van de Tomaat. 

 

PvdA en Groen Links kunnen opgaan op in de Partij van de Aardbei. De aardbei is 

zowel groen als rood. Bovendien is de aardbei een attractieve vrucht. Plezant 

socialisme, zou de Vlaming zeggen 

 

Het CDA wordt de Partij van de Kruisbes. Het kruis is het levensteken van het 

christendom. En de vrucht zelf ligt verrassend verfrissend op de tong ...Een nieuwe 

lente, een nieuw geluid. 

Bijvangst: In Limburg is de Kruisbesvlaai de vlaai der vlaaien! 

 

De VVD heet vanouds de Partij van de Bitterbal. Dat laten we zo. 

Wèl van nu af aan van de Vega Bitterballen, Dames en Heren!! 

 

De grootse metamorfose ondergaat Wilders. Zijn partij heet van nu af aan de Partij 

van de Asperge. De asperge is immers het witte goud van Noord-Limburg ,waar 

Wilders vandaan stamt. Past bovendien prima bij zijn haarkleur.   

De asperge heet ook wel de angelieke groente alias het vega-dieet van de engelen. 

Dat betekent, dat Wilders niet langer het Nijdige Nijntje uit Venlo kan blijven 

uithangen. Maar eindelijk eens een bijdrage zal moeten gaan leveren aan het  

bevorderen van de  humaniteit in onze samenleving En van humaan taalgebruik...om 

te beginnen, in ons parlement. 

 

Voor Thierry Baudet, de Poetin-vriend, wordt het moeilijk, zeer moeilijk 

Partij van de Russische Brandnetel? 

  

En D66? Ik heb zo gauw geen idee. Maar mevrouw Kaag is vast bloemrijk genoeg  

om zelfs iets te verzinnen. 

 

 

 



Commentaar 

 

 

 

Ik ben lid van het CDA en ik voel mij bijzonder geraakt door uw betoog, dat mijn 

partij zich dient te transcenderen in de Partij van de Kruisbes. Inderdaad een nieuwe 

lente, een nieuw elan. 

Ik stam uit Roermond, uit Remunj.r 

Ik herinner mij maar al te goed uit mijn gelukkige jeugd.hoe behoedzaam je ze moest 

plukken, de kruisbessen! En dat ze bij ons in Limburg, al naar gelang het plaatselijk 

dialect,  haast tastbare, haast eetbare namen hadden. Kroezele .Kroosele !   

Croonsele!  

Want de kruisbes die groeit en gedijt in onze Limburgse tuinen  die ontoegankelijkste 

van al onze struiken. Het is alsof de kruisbes Christus' doornenkroon meermalen 

draagt... . 

Ik herinner mij  de striemen op  handen en armen, die je opliep, altijd weer bij het 

plukken. Ook toen, als kind al, dacht ik dan aan het lijden van onze Heer, aan zijn 

marteling en geseling, voorafgaand aan zijn kruisiging.   

 

O, hoe de kroezel, bij het proeven het zachte weerbarstige van liefdeslippen opriep …  

 

Ja, ik heb verkering gehad, meneer K. diepe diepe verkering, voordat God mij riep 

...en ja , dan houdt  het op. Dan heb je Roeping! Dan heb je maar te gehoorzamen! 

Dan moet je de aardse armen van je Dierbare verlaten voor de hemelse van Hem! 

 

O, kroozel ,die licht besuikerd het watertanden zoet maakt en met wat kaneel 

bestrooid het raffinement krijgt van een bolletje Haute cuisine... 

 

O, croonsel, die voorzien van schuim en slagroom de welige smaak geeft van de 

eerste kus die de jeugdige minnaar, onverwacht, ontvangt, in de lente , van zijn 

jeugdige minnares..    

 

Meneer K., hier stokt mij de adem. Plots besef ik ten volle, de Partij van de Kruisbes 

dat is te hoog gegrepen.  

Nee, werkelijk, dit is van ons, arme CDA -ers, te veel gevraagd. Wij zijn niet rijp 

voor de Partij van de Kruisbes!  

Sorry, meneer K.! 

Maar droomt u  verder, droomt u rustig verder over een duurzaam  Nederland. Het is 

een utopie. De utopie van 1 voor 12! Maar.. wie ben ik om u uw utopie te verwijten?  

Ik, die innig geloof in het Koninkrijk Gods!  

Meneer K, ik sta achter u.... als Nicodemus in de nacht  

 

Zuster Laetitia, Klooster onder de Bogen, Maastricht 

 

Een CDA-lid , dat, ondanks alles, de partij van Wopke Hoekstra wenst te blijven. 


