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Bekende Nederlanders duwen lijst van De Groenen 
Op het vorig congres van De duwers is verder uitgebreid met 
Groenen werd de kandidatenlijst van Hans Righart, hoogleraar geschie- 
De Groenen definitief vastgelegd. denis aan de Universiteit van Utrecht 
Jaap Dirkmaat werd officieel tot lijst- en columnist bij HP/De Tijd, Herman 
trekker benoemd. De Utrechtse his- Verbeek, priester en oud Euro-parle- 
torica Kirsten Kuipers komt op de mentarier, 
tweede plaats. Roei van Duijn staat Kinderboekenschrijver Karel 
op plek vijf. De posities 21 tot en Eijkman, Noord-Hollands statenlid 
met 30 worden bij De Groenen tradi- Anneke Smit-Boerma, Journalist 
tiegetrouw opgevuld met prominente Igor Cornelissen,  Bessie  Schadee, 
personen. Het bestuur deelde trots directeur van een Leer en 
mee dat de partij zich deze keer Taalinstituut en voorzitter van 
gesteund weet door zeer bekende Stichting  Global Action  Plan 
Nederlanders. Presentator en pastor Nederland en Jos Kamphuys, eige- 
Jos Brink, dichter en cabaretier naar van De Natuurwinkel in 
Hans Dorrestijn en presentator en Amsterdam. De aanwezigheid van 
zanger Henk Westbroek staan pro- deze prominente Nederlanders op 
minent op de lijst van De Groenen. de kandidatenlijst is voor De 
Zij geven daarmee eens te zijn met Groenen een flinke steun in de rug. 
de doelstellingen van de groenste Een Kamerzetel komt steeds meer 
partij van Nederland. De lijst met in het vizier. 

Haiis Dorrestijn 

Jaap Dirkmaat, lijsttrekker van 
De Groenen 

Nieuwe Kieswet bezorgt 
De Groenen problemen 

De nieuwe Kieswet bepaalt dat 
Iedere partij in alle kieskringen 30 
ondersteuningsverklaringen van 
burgers moet overleggen. Voor 
nieuwe partijen vormt dit een extra 
obstakel om deel te nemen aan de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Lukt 
het niet om in alle 19 kieskringen  

het vereiste aantal verklaringen 
binnen te krijgen, dan komt de par-
tij niet in aanmerking voor de gratis 
zendtijd voor politieke partijen. Bij 
de Groenen betekent dit: alle hens 
aan dek! Twee medewerksters zijn 
speciaal belast met het aanzoeken 
van zo'n 1000 mensen die in maart 
hun handtekening willen zetten 
onder de lijst van De Groenen. 
Deze mensen moeten daarvoor 
met hun paspoort naar het  

gemeentehuis. De Groenen heb-
ben hiervoor inmiddels ook 
bevriende lokale partijen ingescha-
keld. 

Agenda Congres 14 maart 
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van De Groenen14 maart 1998 

Presentatie: Henk Westbroek (onder voorbehoud) 

11.00 Opening door partijvoorzittrr Ron van Wonderen. Bekrachtigen notulen van het 
vorige Congres en presentatie van de begroting voor 1998 door  Otto  ter Haar. 

11.25 Mededelingen van het partijbestuur. 
11.40 Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en bespreking van de voortgang 

van de campagne voor de landelijke verkiezingen door KirstenKuipers. 
12.15 "De toekomst van groene politiek in Europa", toespraak door Edith Müller, die namens 

Die Grünen in het Europees Parlement zitting heeft. 
12.45 Pauze. Er bestaat de mogelijkheid om een ecologische lunch te gebruiken: kosten f 15,- 
13.30 Herman Verbeek over de toekomst van De Groenen in Nederland. 
14.00 Karel Eykman geeft een voordracht over lessen in liefde. 
14.15 "Groene stromingen in Europa", rede door Marcel Wissenburg, politicoloog aan 

de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
14.45 Oprichting van het "Platform tegen vliegveld Laarbruch", ingeleid door Hens Borkent. 

Vertegenwoordigers van verschillende milieu- en maatschappelijke organisaties uit 
Nederland en Duitsland zullen daaraan deelnemen. 

15.15 Henk Westbroek in gesprek met landelijk lijsttrekker Jaap Dirkmaat en de 
lijstduwers. 

16.00 Muzikale afsluiting. 
17.00 Einde. 
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Varianten van groen 
In januari is een boek verschenen, 
getiteld 'Varianten van groen: theo-
rie en praktijk. Deze publicatie is 
op verzoek van de afdeling Zuid-
Holland van De Groenen samen-
gesteld door dr. Marius de Geus, 
en uitgegeven door de Stichting Ir. 
Marten Bierman. Het doel van 
deze uitgave is een bijdrage te 
leveren aan de discussie over 
groene politiek in Nederland. Ook 
de rol en positie van De Groenen in 
de Nederlandse politiek wordt uit-
gebreid beschreven. Het boekje 
kost 15 gulden (excl. verzendkos-
ten) en is te bestellen bij: 
secretariaat Stichting ir. Marten 
Bierman, Inslaan 30, 5595 EH 
Leende 

Het eerstvolgende congres van De 
Groenen zal plaatsvinden op zater-
dag 14 maart 1998, in Nijmegen. We 
verwachten daar ook bezoek van de 
Duitse Grünen, en van de pers! 

Ledental 
Het aantal leden blijft gestaag toene-
men. Op 28 januari konden 
wij het 600ste lid verwelkomen. 
Inmiddels staat de teller op 
614, Dit is een record aller tijden. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit  

aantal wel geflatteerd zal zijn omdat 
hierin iedereen is meegerekend die 
over 1997 heeft betaald. Een zeker 
percentage van die leden zal niet 
reageren op de uitnodiging om de 
contributie voor dit jaar te voldoen. 
Maar hoe hoog dat percentage 
afvallers is weten we pas na de 
zomer. 

Nieuwe 
penningmeester 

We hebben eindelijk weer een vol-
waardige penningmeester.  Otto  
ter Haar is bereid gebleken deze 
functie op zich te nemen, en de 
andere bestuursleden zijn hem daar 
zeer dankbaar voor. Het januaricon-
gres maakte de weg vrij voor Otto's 
aantreden door hem tot lid van het 
dagelijks bestuur te kiezen. 

Nieuwe website 
De Groenen staan op het internet. 
Onze site is te vinden via: 
http:/Iwww.degroenen.nl  e-post 
info@degroenen.nl  
De site is klein maar fijn, en zal in 
de loop van het jaar zeker uitgebreid 
worden. Het uiterlijk is ontworpen 
door ons lid Harmen Bos van de 
Stichting Publieke Zaken, een 
bedrijfje dat Internet-onderdak biedt 
aan ideNle organisaties. Harmen zal 
waarschijnlijk ook betrokken zijn bij 
toekomstige uitbreidingen en bij het 
actueel houden van de site, voorzo- 

Kandidaten De Groenen voor de 
Tweede Kamer 1998 

1. Jaap Dirkmaat (Beek-Ubbergen) 
2. Kirsten Kuipers (Utrecht) 

3. Martin van Meurs (Arnhem) 

4. Annemarie ter Veer (Tilburg) 
5. Roel van Duijn (Amsterdam) 

6. Rob Visser (Rotterdam) 
7. Peter Pot (Zwolle) 
8. Leo Jacobs (Amsterdam) 
9. Marian Hulscher-Emeis (Haren,Gr.) 

10. Peter Heukels (Leiden) 
11. Yvonne 01f (Amsterdam- Zuidoost) 
12. Otto  ter Haar (Utrecht) 
13. Jan van der Meer (Nijmegen) 
14. Bart Kuiper (Haulerwijk, Fr.) 
15. Michiel van Harten (Zwolle) 
16. Helene Stafleu (Ouwsterhaule, Fr.) 
17. Hans Visscher (Grubbenvorst,  Lb.)  
18. Ben Kal (Haarlem) 
19. Jeanette  de Jong (Bedum, Gr.) 
20. Margje Vlasveld (Leiden) 
21. Jos Kamphuys (Amsterdam) 
22. Bessie  Schadee (Wassenaar) 
23. Igor Cornelissen (Zwolle) 
24. Anneke Smit-Boerma  (Diemen)  
25. Karel Eijkman (Amsterdam) 
26. Herman Verbeek (Groningen) 
27. Hans Righart (Culemborg) 
28. Hans Dorrestijn (Bennekom) 
29. Henk Westbroek (Utrecht) 
30. Jos Brink (Amsterdam) 

ver het secretariaat dat laatste niet 
gemakkelijk zelf kan doen. 

Opbrengst bedelbrief 
De actie 'Help Jaap Dirkmaat de 
Tweede Kamer in' heeft groot suc-
ces gehad, vergeleken met de 
overeenkomstige bedelbrief van 
vier jaar geleden. Misschien zullen 
we pas na de campagne de tijd 
vinden om de precieze opbrengst 
te berekenen, maar het staat wel 
vast dat die f 20.000 overschreden 
heeft. Dat is ongeveer vier maal zo 
veel als de vorige keer, en het 
stelt ons in staat in elk geval de 
borgsom van f 25.000 te betalen. 
Helaas blijft er daarna niet zo veel 
meer over. Het is van het grootste 
belang dat we 30 ondersteunende 
handtekeningen per kieskring bin-
nenhalen, want dat geeft ons in 
ieder geval recht op f 30.000 voor 
radio- en tv-spotjes! 

BEN KAL (secretaris) 

Zeehonden nog niet uit gevarenzone 
Jaap Dirkmaat stoort zich aan uitspraken van het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek. Volgens het IBN is het aantal zeehonden de laatste jaren 
explosief gegroeid en daarom zou opvang van zieke zeehonden in Pieterburen 
niet meer nodig zijn. In een persverklaring laat de lijsttrekker van De Groenen 
weten het niet eens te zijn met deze conclusie. Inmiddels telt de zeehondenpop-
ulatie meer dan tweeduizend dieren, maar volgens Dirkmaat steekt dit aantal 
nog steeds schril af tegen de 18000 zeehonden die begin deze eeuw langs 
onze kust leefden. De zeehonden zouden nog verschillende beproevingen te 
wachten staan. "De Duitse plannen voor het geschikt maken van de Dollard voor 
cruiseschepen vormen een directe bedreiging voor deze kraamkamer van vis en 
zeehonden. De overbevissing van zowel de Noordzee als de Waddenzee vormt 
een fundamentele aantasting van het ecosysteem. Met name de verontreiniging 
van het kustwatermilieu met PCB's is voor dieren die aan de top van de voedsel-
piramide staan een levensbedreigende aangelegenheid. Het tast hun immuun-
systeem aan en maakt hen op den duur zelfs onvruchtbaar. Slechts 15 procent 
van de op de wereld geproduceerde PCB's hebben de weg naar de zee gevon-
den. Als de volle 100 procent de zeeNn en oceanen bereikt zal dat het einde 
betekenen voor veel zeezoogdieren. De plannen om het gas onder de 
Waddenzee vandaan te halen is een gevaar voor de wadden als geheel en de 
zeehond in het bijzonder. Het risico is namelijk levensgroot dat het wad gaat 
zakken. Gevoegd bij de dreigende zeespiegelstijging kan dit fataal zijn voor de 
zandplaten waarop de zeehond rust vindt, zijn jongen werpt en zoogt. De zee-
hond is dus nog lang niet uit de gevarenzone", aldus Dirkmaat in de verklaring. 
Hij beschuldigt de IBN-onderzoekers van het doen van onverantwoordelijke uit-
spraken. 
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Groenen niet zomaar akkoord met varkenswet 
Het debat over de omstreden varkens-
wet verplaatst zich naar de 
Eerste Kamer. De Land- en 
Tuinbouwor-ganisatie (LTO) heeft een 
klemmend beroep gedaan op de leden 
van desenaat om bij de behandeling 
van de wet over de herstructurering 
van de varkenshouderij vooral de juri-
dische kanten van de kortingen op de 
varkensrechten zorgvuldig te beoorde-
len. De senaat buigt zich in maart nog 
een keer over het wetsvoorstel. De 
Groenen hebben grote moeite met de 
wetsvoorstellen. Herman Verbeek is 
ronduit tegen de herstructurering. Hij 
heeft voor de zomer een eigen plan op 
tafel gelegd. In dat plan pleit Verbeek 
voor een prijsverhoging voor het var-
kensvlees. De consument betaalt dan 
mee aan de in-krimping van de var-
kensstapel en aan de om-schakeling 
naar ecologisch verantwoorde veehou-
derij.  
Verbeek: "De overheid moet bij het 
begin beginnen. De boeren 
dienen een prijs te krijgen waar ze van 
kunnen leven, bijvoorbeeld een kwartje 
extra per pond varkensvlees. Dit 
bedrag wordt gestort in een varkens-
fonds, vanwaaruit een premie kan wor-
den neergeteld voor de varkens die bij 
het slachthuis worden afgeleverd. In 
ruil voor die directe prijsverhoging 
moet de boer zijn varkensstapel 
inkrimpen." Voor Verbeek is dit het  

startpunt voor een sanering die verder 
gaat dan die van het kabinet. Hij heeft 
geen goed woord over voor de wet van 
Van Aartsen. "Grote boeren zullen de 
varkensrechten van kleine boeren 
opkopen en worden daardoor mam-
moetbedrijven met wel meer dan 
10000 varkens en een hoge concen-
tratie mest." Verbeek vindt net als LTO 
dat de boeren economisch onrecht 
wordt aangedaan. "Je kunt onderne-
mers niet zomaar 20 procent afpakken 
zonder enige financiële compensatie. 
Dit onrecht kunnen de boeren hard 
maken bij de rechtbank. En omdat de 
Eerste Kamer bij uitstek de hoedster is 
van de rechtsstaat dienen de senato-
ren deze ondeugdelijke wet tegen te 
houden." Marten Bierman heeft nog 
geen definitief standpunt bepaald. "Ten 
eerste sta ik positief tegenover de 
plannen van Van Aartsen om de vee-
stapel in te krimpen. Verder wil ik aan-
getekend hebben dat de varkensboe-
ren voor en na het uitbreken van de 
pest zich niet van hun beste kant heb-
ben laten zien. De sector heeft veel 
goodwill verspeeld." Dat wil echter niet 
zeggen dat de groene senator voor de 
wet gaat stemmen. "Op een aantal 
punten heb ik veel moeite met de wet. 
Het gaat nog lang niet ver genoeg. 
Daarom vond ik de opstelling van D66 
ook zo moedig. Maar helaas had 
Ter Veer last van slappe knieën. 

Verder ben ik zeer teleurgesteld over de 
sociale kant van het verhaal. De tendens 
naar nog grotere varkensboeren staat mij 
tegen", aldus Bierman. De senator denkt 
er over om eventueel met andere fracties 
extra garanties te eisen voor een sociaal 
verantwoorde sanering. Bovendien zou 
het plan van een twintigtal maatschappe-
lijke organisaties (waaronder Stichting 
Natuur en Milieu en LTO), waarin gepleit 
wordt voor een stimuleringspremie voor 
de biologische varkenshouderij, kunnen 
dienen als extra eis in ruil voor een posi-
tief standpunt. Het plan 'Appél groen licht 
voor de biologische landbouw' gaat uit van 
25 miljoen gulden uit het herstructure-
ringsfonds, waarmee het omschakelings-
proces naar biologische varkenshouderij 
kan worden versneld. "Op die manier heb-
ben kleinere boeren ook nog een kans en 
worden ze niet opgeslokt door de super-
boeren", denkt Bierman. Het plan heeft 
het niet gered in de Tweede Kamer, maar 
kan nu dus dienen als wisselgeld in de 
senaat. De Eerste Kamer is niet bevoegd 
wijzigingen in het wetsvoorstel aan te 
brengen. Wel kunnen de senatoren de 
regering dwingen een 'novelle' bij de 
Tweede Kamer in te dienen. Dit is inhou-
delijk gezien een wetsvoorstel tot wijziging 
van een nog bij de Eerste Kamer aanhan-
gig wetsvoorstel. 

Biermans andere kijk op 
poldermodel 

Het succes van het veelgeroemde pol-
dermodel komt in cijfers neer op een 
half procent meer economische groei 
dan in de ons omringende landen. Dit 
verschil wordt doorgaans toegedicht 
aan onze overlegcultuur tussen werk-
nemers en werkgevers, wat heeft gere-
sulteerd in lagere loonstijgingen. 
Marten Bierman geeft een heel andere 
verklaring. Tijdens de algemene 
beschouwingen in de Eerste Kamer 
stelde hij dat deze extra economische 
groei ontstaan is door de schaarste op 
de woningmarkt. "De waardevermeer-
dering die dan optreedt hebben de 
mensen vanwege de lage rente omge-
zet in extra hypotheken. Dat heeft er 
Vervolgens toe geleid dat wij een flinke 
consumptie-impuls konden realiseren. 
Daar heeft het kabinet niets voor 
gedaan. Integendeel, als Paars door 
blijft gaan met bouwen dan helpt ze 
deze groei om zeep. Zodra het VINEX-
beleid slaagt krijgen we vervalproces-
Sen en komen de mensen die een 
Overhypotheek hebben afgesloten in  

de problemen. Kortom, de groei is 
gewoon per ongeluk ontstaan; niks pol-
dermodel." Bierman hield in zijn rede 
verder nog een pleidooi voor de 
afschaffing van de overdrachtsbelas-
ting. Deze oude wens van hem kan lei-
den tot minder woon-werkverkeer. Als 
daar niet genoeg geld voor is, dan stelt 
Bierman voor de overdrachtsbelasting 
alleen af te schaffen voor situaties 
waarin men kleiner gaat wonen. Dat 
helpt dan weer de verdunning van de 
woningvoorraad 
tegen te gaan. 
Tenslotte haalde Bierman nog een 
succesje binnen. Premier Kok 
deed de toezegging dat het kabinet de 
haalbaarheid van zeppelins gaat 
onderzoeken. Dat is een ander stok-
paardje van de groene senator. 
"Daarmee kan een droom van mij wor-
den bewaarheid: regionale luchthavens 
die tot luchtschiphavens worden omge-
bouwd", aldus Bierman. 

UITNODIGING 

Feestelijk Congres van 
De Groenen 
Zaterdag 14 maart 1998 
van 11.00 tot 17.00 uur in 
De Waag 

Grote Markt 26 
6511 KB Nijmegen 
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Colofon 
Landelijk secretariaat 

De Groenen, postbus 6192, 2001  HD  Haarlem 
tel. 023-5427370, fax 023-5144176, 

e-post info©degroenen.nl  

Web-site: 
http://www.degroenen.ni  

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Eerste 
Kamer, in de Provinciale Staten van Noord- en 

Zuid-Holland, in de gemeenteraden van 
Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Haarlem en 

Zwolle, en in de Amsterdamse deelraden Noord, 
Oud-West, Watergraafsmeer/Oost, De Pijp/zuid, 
Zeeburg, Baarsjes, Buitenveldert/Rivierenbuurt, 
Westerpark en Zuid-Oost. De partij is lid van de 

Europese Federatie van Groene Partijen. 

Lidmaatschap: 
normaal lid f 60,-, bij minimum inkomen f 40, 

huisgenoot-lid f 35.-f 15.- 

Bovenstaande bedragen zijn minima per heel jaar 
vrijwillige extra 

bijdragen zijn zeer welkom. Een huisgenoot-lid is 
iemand die op hetzelfde adres woont als een 

gewoon lid; hij of zij ontvangt dan geen eigen 
exemplaar van de nieuwsbrief. Lid worden kan door 

overmaking van het 
verschuldigde bedrag op postgiro 306434 fnv. 
De Groenen, postbus 6192, 2001  HD  Haarlem. 

Partijbestuur 
Ron van Wonderen (voorzitter DB), 

Barcelona-plein 116, 1019 LZ Amsterdam,  e-mail:  
ronvanwo@xs4all.nl  

Ben Kal (secretaris DB), tel. 023-5427370  
Otto  ter Haar (penningmeester DB), tel. 030- 

2341545 
John Smit (lid DB), tel. 020-4160233 
Dick Heijns (lid DB), tel. 0172-473401 

Hendrik Gommer (lid AB/Friesland & Flevoland), tel 
0515-232349 

Marian Hulscher-Emeis (lid AB/Groningen & 
Drenthe), tel. 050-5346826 

(of: Jan  Kremer,  tel. 050-3132405) 
Michiel van Harten (lid AB/Overijssel), tel. 038- 

4217806  
Ada  Louw (lid AB/Nijmegen), tel. 024-3228194 
Job Jongkind (lid AB/Haarlem e.o.), tel. 023- 

5374340 
Peter Heukels (lid AB/Leiden aan Zee), tel. 071- 

5763129 
Gerard Meereboer (lid AB/Zuid-Holland-overig), tel. 

0172-473223 

dc~ 
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Wilt u onze kandidaten- 
lijst ondersteunen met 

uw handtekening, neem 
dan contact op met ons: 

Campagnetelefoon: 
024-3292484  

Uitverkoop In Noordzee 
De boomkorvisserij is veel schadelijker voor het leven in de zee dan tot 
nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit het rapport 'Impact 2000', het 
resultaat van een studie die werd uitgevoerd door dertien onderzoeksin-
stituten uit Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland en België. De gehele 
Noordzeebodem wordt minstens één keer per jaar omgeploegd. Daarbij 
wordt per kilo marktwaardige vis twee tot vier kilo vis opgeschept die 
niet voor consumptie geschikt is. Op de omgeploegde zeebodem blijven 
bovendien vele duizenden schelpdieren, zeesterren, krabben en kreet-
ten creperend achter. Jaap Dirkmaat kan zich hierover oprecht opwin-
den. "Het is waanzin wat hier gebeurt. 1k heb tijdens een reis naar 
Schotland gezien hoe vissersboten in colonnes baantjes trokken door 
de Noordzee. Ze lieten immense moddersporen achter. Mij bekroop toen 
al het gevoel dat het uitverkoop is in de Noordzee: op is op. De opeen-
volgende regeringen zijn kortzichtig omgesprongen met 
de Noordzee. 

Zonder aarzeling heeft Nederland het Biodiversiteitsverdrag onderte-
kend, maar ik begrijp niet hoe we dat kunnen rijmen met de complete • 0 
ontmanteling van het rijke ecosysteem dat de Noordzee ooit was." Als • R 
voorzitter van Das & Boom weet Dirkmaat als geen ander hoe moeilijk 
het is om de bedreiging van een diersoort op de politieke en maat- Sc 
schappelijke agenda te krijgen. Maar dat protesten tegen de boomkor- C 
visserij uitblijven stemt hem niet gelukkig. "In Nederland hebben we het 
druk met futiliteiten als het verbieden van drijfjachten op wilde zwijnen 
in het Kroondomein. Alle aandacht wordt daarop gericht, terwijl achter • M 
onze rug om de hele Noordzee naar de mallemoer wordt geholpen. 
Van hypocrisie raakt een schip niet lek, anders waren we allang diep 
gezonken", aldus Dirkmaat, die vindt dat er snel een verbod op de - 
boomkorvisserij moet komen. 

- 

Contactadressen van De Groenen 
Hendrik Gommer, Hayumerlaan 1, fax 020-4160548, joansmit@xs4all.nl  
8753  JD  Cornwerd, 0515232349, afd. Haarlem e.o.: Hein van Caspel, Venkelstraat 24, 2034 
bevers97@worldonline.nl, MS Haarlem, tel. 023-5363004, 
of: Sjoerd Blom, Veneweg 8, 8313  PE  info@degroenen.nl  
Rutten, tel. 0527-262470 afd. Wieringen i.o.: M.P. Schouten, Vatropperweg 4, 1779 GE 
Marian Hulscher, Rijksstraatweg 305, DenOever, tel. 0227-511043 
9752 CE Haren, tel/fax 0505346826, afd. Noord-Holland (overig) Carla Seelemeijer, Peelstraat 1, 1944 VE 
a.baken@wxs.nl  Beverwijk, tel. 0251-221431, 
Michiel van Harten, Spoorstraat 7, of: Willem-Jan Stevens, lepenlaan 20, 
8012  AV  Zwolle, tel/fax 038-4217806 1815  EE  Alkmaar, tel. 072-5124920 
Martin van Meurs, Klingelbeekseweg 34, afd. Haaglanden: Nora Borsboom, Pluvierstraat 173, 
6812  DH  Arnhem, 026-4454501 2583  GM  Den Haag, tel. 070-3554731 
Denise Vlooswijk, Tolhuis 3551, afd. Leiden aan Zee: Jan Hartstra, Rijnsburgersingel 56, 2316 
6537  NP  Nijmegen, tel. 024-3448162, XX Leiden, tel. 071-5225307 
j_meer@dds.nl  afd. Zuid-Holland (overig): Gerard Meereboer, Prins Hendrikstraat 
Harold Eieren, Groen v. Prinstererstraat 194, 2405 AN Alphen  aid  Rijn, 
57, 6702 DN Wageningen, tel. 0172-473223, of: Jan van Dam, 
tel. 0317-423031 Copernicussingel 51, 2871 ZJ 
John van de Steeg, postbus 797, Schoonhoven, tel.01820-386402 
3800 AT Amersfoort, 033-4724554 afd. Noord-Brabant & Zeeland: Annemarie ter Veer, Stuivesantplein 8,  
Otto  ter Haar, postbus 1596, 3500 BN 5021  OW  Tilburg, tel. 013-5355509, 
Utrecht, A.M.P.M.terVeer@kub.nl  
tel. 030-2341545, oterhaar@knoware.nl  KANS-Limburg: dhr. Van Lankveld, Groenstraat 3d, 
Siert de Vos, Dalweg 18, 3707 BH, Zeist, 6067  AX  Linne, tel. 0475-464554 
tel.030-6913523 

EK-fractie Regionalen: Plantage Muidergracht 4, 1018 TV 
Frans Schwanen, postbus 3244, 1001 AA 

Amsterdam, 
Amsterdam, tel. 020-5522706, fax 020- 

tel 020-5270600, fax 020-6229430 55227760, groenen@raad.amsterdam.nI 
,JUIIII OMIL, 1IIIICF '..d51iiJIISLIest1 , I I I I 

AW Diemen,  tel.  020-4160233, 4 

afd. Friesland & Flevoland 

afd. Groningen & Drente: 

afd. Overijssel: 

afd. Arnhem: 

afd. Nijmegen: 

afd. Wageningen: 

afd. Amersfoort/Soest: 

afd. Utrecht: 

afd. Zeist (i.o.): 

afd. Amsterdam: 

afd.  Diemen  e.o.: 
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VERKIEZINGSFEEST 
at De Groenen 
s: Zaterdag 2 mei om 11.00 uur 

in  "Stairway  to  Heaven"  
in: 

(café van Henk Westbroek) 
op de Mariaplaats 11-12 in Utrecht 

(bij Hoog-Catharijne eerste afslag rechts; bij Albert Heijn 
trappen af; links Catharijne-baan oversteken) 

Met: 

• Jaap Dirkmaat met radio- en TV-spotjes 
• Presentantie moderne generatie zeppelins met 

dia's en film 
• Kinderboekenschrijver Karel Eijkman draagt voor 

uit eigen werk 
• Optreden van Henk Westbroek en Consorten 

Als 0  Forumdiscussie over de huidige Nederlandse 
Hulk samenleving met, o.a. Jaap Dirkmaat, Igor 
kor- Cornelissen, Henk Westbroek, Lucas Reijnders en 

het

ien 
nog vele anderen 

iter Muzikale afsluiting met Ierse traditionele muziek  

Hp  

Groenen geloven in sprong 
naar Tweede Kamer 

Het gaat goed met De Groenen. Het optimisme straalt af van de 

campagnemedewerkers. De wind staat in de zeilen. Dat is duidelijk. 

De partij heeft in haar 15-jarig bestaan nog nooit zoveel leden geteld 

en het aantal raadszetels is tijdens de laatste verkiezingen verdub-

beld. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer pronken de 

GE namen van prominente Nederlanders als Jos Brink, Henk 

Westbroek en Hans Dorrestijn. De partij is kampioen in het aantrek- 
VE ken van lijstduwers. Voor het eerst zijn De Groenen meegenomen in 

de programmavergelijking van de gezamenlijke milieubeweging. 

Onze partij heeft samen met GroenLinks en de RPF het hoogste 

rapportcijfer gekregen. In de NIPO-peilingen staan we dicht tegen 

16 
een zetel aan en over publiciteit heeft de partij eveneens steeds 

minder te klagen. Dat hebben we voornamelijk te danken aan de  

it welbespraakte lijsttrekker Jaap Dirkmaat. Hij is de eerste en enige 

lijsttrekker die afkomstig is uit de natuur- en milieubeweging. Naast 

Zijn politieke activiteiten is hij ook nog voorzitter van de vereniging 

Das&Boom, de organisatie die opkomt voor de bedreigde diersoor-

ten in Nederland. Tijdens interviews overlaadt de groene lijsttrekker 

de luisteraar, lezer of TV-kijker, met een lawine aan argumenten en 

feiten overgoten met een grote dosis humor. Dirkmaat, die nooit een 

Universitaire studie heeft gevolgd, is een verademing. Hij spreekt 

Vanuit zijn hart, neemt geen blad voor de mond en kan oprecht 

kwaad worden over misstanden op het gebied van natuur en milieu. 

Hij is de groene Marijnissen, wordt wel eens gezegd. Dirkmaat zou 

niet misstaan in het parlement. Of zoals het blad Hervormd 

Nederland formuleerde: Janmaat eruit, Dirkmaat erin! En zo is het 

maar net. 

De Groenen boos op het 
Centraal Plan Bureau 

Je telt in Nederland als politieke partij niet echt mee als je verkie-
zingsprogramma niet is doorgerekend door het Centraal Plan 
Bureau. Dat dachten De Groenen ook. Nadat het concept-program 
klaar was werd het prompt verstuurd naar het CPB, met het vrien-
delijk verzoek de economische paragraaf door te rekenen. Onlangs 
kreeg de,partij een briefje terug. En wat blijkt nu: vanwege een slor-
digheid in de postverwerking en vakantie van één van de medewer-
kers is het verzoek van De Groenen in een bureaulade blijven lig-
gen. Het CPB verontschuldigt zich in de brief, maar voegt eraan toe 
niet meer in staat te zijn het program van De Groenen op tijd door 
te lichten. Econoom Annemarie ter Veer is zwaar teleurgesteld. Zij 
heeft namens De Groenen de onderhandelingen met het CPB 
gevoerd. Ter Veer verwijt het gerenomeerde instituut luiheid. "Het is 
gewoon schandalig hoe ze ons behandelen. Dat zouden ze niet 

geflikt hebben bij een grotere partij." Volgens Ter Veer heeft het CPB 
geen modellen om de economische voorstellen van De Groenen 
goed door te kunnen rekenen. Daar zit volgens haar de crux. Wij wil-
len een totaal ander premiestelsel. In plaats van belasting op arbeid 
moet er belasting worden geheven op de toegevoegde waarde. Van 
die belasting op de toegevoegde waarde mag een bedrijf per werk-
nemer een bonus aftrekken, ter waarde van de uitkering die de over-

heid kwijt is als die werknemer in de bijstand zou zitten. De Groenen 
verwachten met dit stelsel, waarbij brutolonen nettolonen worden, 
volledige werkgelegenheid te creëren. Dit plan staat ook wel bekend 
als het plan Van Elswijk. "Het CPB heeft wel eens tien procent van 
het oorspronkelijke plan berekend en is destijds uitgekomen op 
38.000 extra banen in vier jaar tijd. Zon geheel ander stelsel is 
moeilijk door te rekenen, maar men moet er gewoon de tijd voor 
nemen. Ze verschuilen zich nu achter flauwe smoesjes', aldus Ter 

Veer. 

De Groenen 
wachten de uitslag van de 

Tweede Kamerverkiezingen 
op woensdag 6 mei 

af in Amsterdam. 
Lokatie: Café de Eik en Linde 

Plantage Middenlaan 22 
1018 DE Amssterdam 

Tel. 020-62257 16 

De Eik en Linde is te bereiken met tram 9 
vanaf het Centraal Station (uitstappen halte 

Plantage Kerklaan bij Artis) 

I 
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'Geboorten- 

beperking meer 

dan eens 

noodzakelijk' 
Binnen De Groenen is met ontzet gere-
ageerd op de laatste bevolkingsgroeicij-
fers van het CBS. De Nederlandse bevol-
king is vorig jaar met 83.000 gegroeid. 
De groei ligt 10.000 hoger dan in 1996. 
Het CBS verwacht dat het aantal geboor-
ten dit jaar verder zal toenemen. De oor-
zaak van deze stijging ligt in het toene-
mend vertrouwen dat de mensen hebben 
in de economie. De Groenen zien deze 
groei met lede ogen aan. Nu blijkt dat niet 
alleen de vervuiling gelijke tred houden 
met de economische groei, maar ook het 
aantal geboorten, wordt het wel heel 
moeilijk om een groene politiek te kun-
nen voeren. Volgens lijsttrekker Dirkmaat 
is geboortenbeperking dan ook meer dan 
eens noodzakelijk. Hij wijst daarbij op het 
programma van De Groenen. Er moet 
meer voorlichting komen, de kinderbij-
slag moet omlaag voor het tweede en 
derde kind en voorbehoedmiddelen die-
nen gratis te worden verstrekt. 

In een brief, gericht aan de 

Bondsdagfractie van Die Grünen, laat 

Jaap Dirkmaat weten, teleurgesteld te 

zijn in het beleid van de zusterpartij van 

De Groenen. Hij is met name bang dat de 

negatieve berichtgeving ook zijn partij zal 

treffen. En dat is niet handig nu in beide 

landen verkiezingen voor de deur staan. 

Die Grünen hebben zich buiten de maat-

schappelijke realiteit geplaatst met het 

In een brief aan het Interkerkelijk Contact 

in Overheidszaken (010), verklaart het 

landelijk bestuur van De Groenen sym-

pathiek te staan tegenover de actie tegen 

de 24-uurseconomie. Er was wat erger-

nis ontstaan, zowel bij de Organisatie als 

bij de groene partij naar aanleiding van 

de berichtgeving als zou alleen het CDA 

dit protest ondersteunen. Met de brief 

aan de kerken proberen De Groenen 

deze beeldvorming te herstellen. De par- 

Het 

voorstel om de benzineprijs te verhoger 

tot vijf mark per liter. Dirkmaat verwijt d 

Duitsers geen oog te hebben voor d 

mensen aan de onderkant van dr 

samenleving. In de brief doet hij het ide 

van de hand om de mobiliteit terug tr 

dringen bij alle lagen van de bevolkinr 

door quotering van het aantal liter; 

brandstof die men per jaar mag gebrul. 
ken. 

tij verzet zich al jaren tegen de fixatie o 

economische groei. Het almaar meer 

produceren en consumeren beheerst ir 
steeds sterkere mate het maatschappe 

lijk leven. Deze houding leidt tot een jach  
tiger  samenleving, meer stress en toene 

mende aantasting van natuur en milieu 

Daarom zijn wij ook tegenstander var 
koopzondagen, aldus de briefschrijvers. 

Duitse Groenen gevraagd 
beleid te veranderen 

De Groenen steunen actie tegen 
24-uursecoriomIe 

'Natuurbescherming heeft te hoog VVD-gehalte' 
Het hoge VVD-gehalte van de natuurbe-
scherming is opmerkelijk. Veel voormali-
ge VVD-bewindslieden bekleden nu hoge 
posten in organisaties die zich bezighou-
den met de natuurbescherming. Zo wordt 
het Wereld Natuur Fonds bestiert door 
Nijpels en Natuurmonumenten door 
Winsemius. Senator Wiegel zit in de 
Raad van Bestuur van het verzelfstandig-
de Staatsbosbeheer en Vonhoff is de 
voorzitter van de Raad voor het Landelijk 
Gebied, het hoogste adviesorgaan van 
de voor natuur verantwoordelijke minister 
Van Aartsen (Ook VVD). Jaap Dirkmaat 
stoort zich zwaar aan deze oververte-
genwoordiging van liberalen in de groene 
organisaties. "Mijn bezwaar is dat ze alle- 

maal horen bij dezelfde partij die de 
natuur tegelijkertijd het meest kapot 
maakt. De VVD is namelijk de grootste 
pleitbezorger van ongeremde economi-
sche groei en nieuwe infrastructuur, Het 
meest kwalijk neemt de groene lijsttrek-
ker de slappe houding van de VVD'ers op 
het gebied van aankoop van nieuwe 
natuurgebieden. Volgens Dirkmaat heb-
ben de natuurorganisaties verzuimd om 
voor de ecologische hoofdstructuur te 
vragen om dezelfde harde wettelijke 
realisatîemogelijk-heden, die er zijn voor 
de infrastructuur. De VVD duwt grote 
projecten er door met desnoods massa- 

onteigening en verkorting van de 

inspraak-procedures. En als er grondge-
bied aangekocht moet worden voor de Di 
natuur, dan moet alles op vrijwillige 
basis. gE 
Een ander punt waar Dirkmaat zich aanDe g 
stoort is de koppeling die de natuurb&SUcce 
schermingsorganisaties leggen melin de 
grote infra-projecten. Dirkmaat: Ze gaarstemi 
akkoord met zaken als de tweedetage 
Maasvlakte als er maar tegelijkertijddUbb 
natuur wordt aangelegd. Ze claimen 81n An 
miljard maar krijgen slechts 1 miljard vaflaang 
de overheid. En dat tegenover eellzeteh 
investering van 64 miljard in nieuwedeel 
infrastructuur, die nog meer natuur zal 
vernietigen! 
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Congres 15 jaar De Groenen 
Het congres van De Groenen op 14 maart was een groot succes. 

Iets meer dan 100 leden waren afgekomen op dit congres in 
Nijmegen, ter ere van het 15-jarig bestaan van De Groenen. Het 
feestje van De Groenen werd gehouden in de bovenzaal van De 

Waag, een van de mooiste panden van Nijmegen. 

Herman Verbeek bood aan 
Jaap Dirkmaat een appel aan. 
Verbeek hield weer een vlam-

mende rede, waarin hij zich fel 
keerde tegen het afbraakbe-
leid van paars. Als antwoord 
op een  WD-er, die hem had 

verweten slechts een roepen-
de in de woestijn te zijn, had 
hij gezegd: "U geeft dus toe 

dat u er een woestijn van 
heeft gemaakt!" 

Te gast op het congres waren vertegenwoordigers van de Duitse 
Groenen uit de Kreis Kleve. Net  als vele andere milieugroeperingen 

ondertekenden zij ter plekke de oprichtingsverklaring van het platform, 
dat zich gaat keren tegen het ombouwen van het militaire vliegveld 

Laarbruch naar een burgervliegveld. 
Inmiddels hebben zich 15 organisatie aangemeldt voor het platform. 

-i de äMMä; __—— __—— --------- -- 1 

ndge- De Groenen versterkt uit 
iillig€ 

gemeenteraadsverkiezingen 
h aanDe gemeenteraadsverkiezingen zijn voor De Groenen redelijk is dat in de Amsterdamse deelraden 12 Groenen werden geko- 
urbeSuccesvol verlopen. In alle vierde plaatsen waar De Groenen al zen, 4 meer dan in 1994. 

metlfl de gemeenteraad zaten steeg het absolute aantal behaalde In Haarlem deden De Groenen voor het eerst mee aan de ver- 

gaanstemmen, en door de lage opkomst steeg het behaalde percen- kiezingen voor de gemeenteraad en haalden bijna tot op de 
eedetage nog meer. In Nijmegen was dit voldoende voor een ver- stem nauwkeurig de kiesdeler, waarmee Haarlem de vijfde 
ertijddubbeling van het aantal zetels tot twee. gemeente is geworden met De Groenen in de gemeenteraad. 

ien 81fl  Amsterdam haalde do door Roei van Duijn van De Groenen In Zeist, Arnhem, Groningen en Haren haalden de Groene kan- 
cl vanaangevoerde lijst Amsterdam Anders/De Groenen zelfs drie didaten het niet, maar was het behaalde stemmenpercentage 

eenzetels, maar het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat het aan- wol flink hoger dan voldoende zou zijn voor een Tweede 
euwedeel van De Groenen in dit succes precies was. Een aanwijzing Kamerzetel. 

ir zal 
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afd. Amersfoort/Soest John v.d. Steeg, me€ 
postbus 797, 3800 AT Amersfoort, vraa 
tel. 033-4724554 ople 

afd. N-Brabant&Zeeland Annemarie ter Veer, 
Jan Stuivesantplein 8, 5021 GW Tilburg, 

tel. 013-5355509, A.M.RM.terVeer@kub.nl  zijn 
KANS-Limburg dhr. van Lankveld, lijst 

Groenstraat 3d, 6067  AX  Linne, moc 
tel. 0475-464554 

hen afd. Nijmegen Denise Vlooswijk, 
Meijhorst 31-21, 6537 HP Nijmegen, kan 
tel. 024-3448162, j_meer@dds.nl  proc 

afd. Wageningen Harold Fieren, geb 
Groen v. Prinstererstraat 57, 6702 DN Wageningen, 
tel. 0317-423031 

afd. Arnhem Martin van Meurs, 
Klingelbeekseweg 34, 6812  DH  Arnhem, 

Johi tel. 026-4454501 
afd. Overijssel Michiel van Harten, trekt 

Spoorstraat 7, 8012  AV  Zwolle, Besi 
tel./fax 038-4217806 tus 

afd. Friesland&Flevoland Hendrik Gommer, 
best Middelweg 51, 8715 EX Stavoren, 
Jo  hi  tel. 0514-682452, bevers97@worldonline.nl  

Sjoerd Blom, best 
Veneweg 8, 8313  PE  Rutten, best 
tel. 0527-262470 best afd. Groningen&Drente Marian Hulscher, 
Rijksstraatweg 305, 9752 CE Haren, Voor 

tel/fax 050-5346826, a.baken@wxs.nl  Otto  
EK-fractie Regionalen/ Plantage Muidergracht 4, 1018 TV Amsterdam, zakE 

tel. 020-5270600, fax 020-6229430 

Contactadressen 
afd. Amsterdam Frans Schwanen, 

postbus 3244, 1001 AA Amsterdam, 
tel. 020-5522706, fax 020-5522760, 
groenen@raad.amsterdam.nl  

afd.  Diemen  e.o. John Smit, Reinier Castelijnstraat 9, 
1111 AWDiemen, 
tel. 020-4160233, fax 020-4160548, 
smitjohn@yahoo.com  

afd. Haarlem e.o. Hein van Caspel, 
Venkelstraat 24, 2034 MS Haarlem, 
tel. 023-5358699/5363004, info@degroenen.nl  

afd. N-Holland overig Carla Seelemeijer, 
Peelstraat 1, 1944 VE Beverwijk, tel. 0251-221431 
Willem-Jan Stevens, 
lepenlaan 20, 1815  EE  Alkmaar, tel. 072-5124920 

afd, Leiden aan Zee Jan Hartstra, 
Rijnsburgersingel 56, 2316 XX Leiden, 
tel. 071-5225307 

afd, Haaglanden Nora Boraboom, 
Pluvlerstraat 173, 2583  GM  Den Haag, 
tel. 070-3554731 

afd. Z-Holland overig Gerard Meereboer, 
Prins Hendrikstraat 194, 2405 AN Alphen a/d Rijn, 
tel. 0172-473223 
Jan van Dam, 
Copernicussingel 51, 2871 ZJ Schoonhoven, 
tel. 01820-386402 

afd. Utrecht  Otto  ter Haar, 
postbus 1596, 3500 BN Utrecht, 
tel. 030-2341545, oterhaar@knoware.nl  

afd. Zeist Siert de Vos, 
Dalweg 18, 3707 BH, Zeist, 
tel. 030-6913523 

Campagnetelefoon: 024-32 92484 DE GROENE  

Colofon 
Secretariaat 
De Groenen, postbus 6192, 2001  HD  Haarlem 
tel. 023-5427370, fax 023-5144176, 
e-post info@degroenen.nl  

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Eerste 
Kamer, in de Provinciale Staten van Noord- en 
Zuid-Holland, in de gemeenteraden van Amsterdam, 
Haarlem, Leiden, Nijmegen en Zwolle, en in de 
Amsterdamse deelraden Noord, Westerpark, De 
Baarsjes, Oud West, Zuid/De Pijp, Buitenveldert, 
Rivierenbuurt, Oost'Watergraafsmeer, Zeeburg en 
Zuid-Oost. De partij is lid van de Europese Federatie 
van Groene Partijen. 

Lidmaatschap: normaal bij min,  ink  
lid ƒ 60,- ƒ 40,- 
huisgenoot-lid ƒ 35.- f15.- 
alleen abon. Gras Nieuwsbrief f 25.- ƒ 25,- 

Bovenstaande bedragen zijn minima per heel jaar; 
vrijwillige extra bijdragen zijn zeer welkom. Een 
huisgenoot-lid is iemand die op hetzelfde adres 
woont als een gewoon lid; hij of zij ontvangt dan geen 
eigen exemplaar van de nieuwsbrief. Lid worden 
kan door overmaken van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 306434 t.n.v. De Groenen, postbus 
6192, 2001  HD  Haarlem. 

Partijbestuur 

Ron van Wonderen Voorzitter 
ronvanwo@xs4a11.nl  

Ben Kal Secretaris 
023 - 542 73 70  

Otto  ter Haar Penningmeester 
030 - 234 15 45 afd. Utrecht 

John Smit Lid Dagelijks Bestuur 
020 - 4160233 

Dick Heijns Lid Dagelijks Bestuur 
0172-473401 

Job Jongkind Lid 
023 - 537 43 40 afd. Haarlem e.o. 

Peter Heukels Lid 
071 - 576 31 29 afd. Leiden aan zee 

Gerard Meereboer Lid 
0172 - 473223 afd. Z-Holland overig  

Ada  Louw Lid 
024 - 322 81 94 afd. Nijmegen 

Michiel van Harten Lid 
038 - 421 78 06 afd. Overijssel 

Hendrik Gommer Lid 
0514 - 68 2452 afd. Friesland&Flevoland 

Marian Hulscher-Emeis Lid 
050 - 534 68 26 afd. Groningen&Drente 

Jan  Kremer  Lid 
050 -313 24 05 
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contacten met de Europese Federatie van Groene 
Partijen- overgenomen van  Ada  Louw, die daar door 
toegenomen drukte in haar werkkring geen tijd meer 
voor had. 
Ben Kal heeft aangekondigd over een jaar het 
secretariaat te willen overdragen aan een opvolger, 
om de handen vrij te krijgen voor het zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen van De Groenen in de Haarlemse 
gemeenteraad. Eerder aftreden als secretaris wil Ben 
liever niet, omdat dit waarschijnlijk met zich zou 
brengen dat het adres van het landelijk secretariaat 
van De Groenen te spoedig weer verandert. 

Ledental stabiel 
De deceptie van de Tweede Kamerverkiezingen is 
voor maar heel weinig leden aanleiding geweest om 
het lidmaatschap op te zeggen. Althans werd dat bij de 
opzeggingen die er geweest zijn maar zelden als 
motief genoemd. Tegenover de opzeggingen stonden 
iets meer aanmeldingen (let wel, in de periode na 6 
mei). Daardoor staan er nu 674 personen op de leden-
lijst. Wel is het zo dat 130 van hen voor dit jaar nog 
geen contributie hebben betaald. We moeten er op 
rekenen dat tientallen van hen dat ook niet meer 
zullen doen. 

BEN KAL 
secretaris 

ledental De Groenen 
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VAN HET PARTIJBESTUUR 
Provinciale verkiezingen 

Het ziet ernaar uit dat we in het komende voorjaar 
alleen in Noord-Holland zullen deelnemen aan de ver-
kiezingen van de Provinciale Staten. Noord-Holland is 
ook de enige provincie waar we een eigen, zelfstandig 
verdiende zetel te verdedigen hebben. De voorberei-
dingen in Noord-Holland zijn in gang. 

11' in Zuid-Holland hebben de actieve leden van De 
Groenen besloten hun krachten te wijden aan de 
campagne van de provinciale partij Onafhankelijken 
Zuid-Holland', een samenwerkingsverband van ruim 
20  locale  partijtjes. Het partijbestuur heeft er begrip 
voor als Zuid-Holland geen kans ziet zelfstandig 
ampagne te voeren, maar meent dat onze partij niets 

• heeft aan wat er nu gaat gebeuren en vraagt zich af of 
dit de goedkeuring wegdraagt van een meerderheid 
wan de leden in Zuid-Holland. 
Deelname  aan de Statenverkiezingen is nog niet hele-

aal uitgesloten in de provincies Utrecht, Groningen, 
Ov erijssel en Gelderland. De beslissing hierover is een n
aak van de afdelingen in die provincies. 

Europese verkiezingen 
Een beslissing over deelname aan de verkiezingen 
voor het Europese Parlement hoeft niet voor begin vol-
gend jaar genomen te worden. Volgens de penning-
meester kunnen we het ons financieel veroorloven; de 
vraag is alleen of het zin heeft als het geen zetel 
oplevert. 
Jan Juffermans en  Otto  ter Haar willen graag kandidaat 
zijn voor het Europese Parlement op een gezamenlijke 
lijst van GroenLinks en De Groenen. Om deze 
mogelijkheid open te houden heeft het partijbestuur 
hen bij het bestuur van GroenLinks voorgedragen als 
kandidaten ,  voor een gezamenlijke lijst, omdat de 
procedures bij GroenLinks vereisten dat dit nu al 
gebeurde. 

ngen 

Bestuursmutaties 
John Smit heeft in mei laten weten zich te willen terug-
trekken uit zowel het Dagelijks als het Algemeen 
Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft op zijn in augus-
us gehouden vergadering het ontslag van John als 
estuurslid aanvaard. Vanaf deze plaats danken wij 

John voor zijn jarenlange trouwe opkomst op 
Jestuursvergaderingen en zijn positieve inbreng in het 
estuur in het algemeen. Al die tijd heeft hij het 
estuurswerk verricht naast zijn intensieve inspanningen 

'/Oor de Noord-Hollandse Statenfractie. 
JttO ter Haar heeft de behartiging van internationale 
aken -in de praktijk vooral het onderhouden van de 
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opti 

Volç 
____ der 

eige 
een 
zich 
regi 
al d 
viSiE 
op. 
wor( 
klaa 

Het gebouw is bereikbaar vanaf Utrecht CS met buslijn 5 (richting Oog in Al, halte bij het oude Militair een 

Hospitaal), of met de sneltram Nieuwegein-IJselstein (halte Oude-Rijnziekenhuis). 1 
Opti  

Ind  
Symposium over de toekomst verb  

Met de resultaten van de meningspeiling over de toekomst van De Groenen in het achterhoofd zal tijdens hel 
 met 
Groi 

symposium op 3 oktober worden gediscussieerd over de richting die de partij nu moet inslaan. Volgens vele ledermi1ie  
is een nieuwe richting en strategie noodzakelijk. De keuze zal niet gemakkelijk zijn. Weliswaar pakt deelnan1 goec  
aan de Tweede-Kamerverkiezingen voor De Groenen telkens teleurstellend uit, maar we beseffen ook dat heDit 
groene gedachtengoed in potentie een brede acceptatie geniet. De discussie op het symposium moet helderhekproc  
brengen over de vraag welke visie voor De Groenen het meest verstandig is. gev 

Drie leden zullen een toelichting geven op de even zovele opties die in de meningspeiling werden voorgelegdOpti 
Dit zijn, onder voorbehoud: Jan van der Meer, Kirsten Kuipers en Peter Pot. Daarnaast wordt aan andere lederMis 
die zich vooraf aanmelden de gelegenheid geboden het symposium toe te spreken. Het bestuur zal naar aanleidingtoek 
van de resultaten van het symposium voorstellen formuleren en deze voorleggen aan het partijcongres varhet 
12 december 1998. mee 

De volgende vier onderwerpen zullen op het symposium aan de orde komen: (1) de koers van de partij, (2) de 
organisatievorm, (3) professionalisering en (4) de naam van de partij. We geven hieronder een kort resumé. 

Symposium 
De toekomst van De Groenen 

Datum: 3 oktober 1998 
Aanvang: 11.00 uur 

Plaats: Cultureel Centrum Oog in Al 
Joseph Hândelstraat 3, Utrecht 

1. Welke koers kunnen De Groenen 
het beste volgen? 

Binnen de partij wordt globaal een viertal visies aan-

gehangen. Drie daarvan maakten al onderdeel uit van 

de vraagstelling bij de meningspeiling: opgaan in 

GroenLinks, deelnemen aan een lokaal-regionaal/net-

werk (de platform-optie) en zelfstandig doorgaan. 

Blijkens diverse discussies binnen de partij is er ook 

enige aanhang voor de visie dat verbreding van de 

partij gewenst is. Voor opheffing van de partij is vrijwel 

zeker geen draagvlak te vinden, wat overigens niet wil 

zeggen dat het bespreken van deze optie op het sym-

posium taboe is verklaard. We gaan hieronder nog 

even wat dieper in op de vier genoemde mogelijkheden, 
door uit te leggen wat ons te doen staat als we voor de 
betrokken optie zouden kiezen. 

Alle 

Optie A. Samengaan met GroenLinks u ec 

Als De Groenen hiervoor kiezen, gaan we me0 
elii 

GroenLinks onderhandelen over aansluiting bij diE'Ldt 
partij, in een of andere vorm. Volgens aanhangers varHaa 
deze optie is GroenLinks nu zo groot geworden dat e 
op de kiezersmarkt vrijwel geen ruimte meer is voo 
een tweede groene partij. Ruimte voor onze ideeër 
moeten we in dit geval zoeken binnen GroenLinks, al ,— 
groene vleugel van die partij. 

Optie B. Vorming van een lokaal-regionaal/netwerk Na 

Als De Groenen hiervoor kiezen, zullen we voorlopig 
niet meer zelfstandig meedoen aan verkiezingen  Ac  
maar alleen nog als kern van, of deelnemer aan coalitie,' 
met plaatselijke of regionale partijen en actie- O 

belangengroepen. Op landelijk niveau zou dit de 
gedaante kunnen krijgen van een platform van allerle 
groen getinte organisaties, waaronder wij. Te 

2 4 
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Optie C. Zelfstandig blijven 

Volgens dit model behouden De Groenen de eigen 
—identiteit en blijven we streven naar zetelwinst op 

—1 eigen kracht. De eigen identiteit wordt uitgewerkt in 
een beginselprogramma. De partij-inspanningen richten 
zich op deelname aan gemeentelijke en eventueel 
regionale verkiezingen in zoveel mogelijk gemeenten, 
al dan niet in samenwerking met  locale  partijen. Deze 
visie kan worden beschouwd als opbouw van onder-
op'. Deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen 
wordt pas overwogen als de Organisatie daarvoor 
klaar is en peilingen uitwijzen dat we kans maken op 
een zetel. 

'Optie D. Streven naar verbreding 

In deze visie streven De Groenen naar inhoudelijke 
verbreding, om een eind te maken aan de verwarring 
met GroenLinks. Die 'verbreding' houdt in dat De 

s hei met zich niet meer opstellen als een specifieke 
eden miheupartij maar aan andere punten uit het gedachten- 
lamegoed van de partij een even belangrijke plaats geven. 
t hel'Dit zal moeten worden uitgewerkt in een beginsel-
rhelaprogramma. Naamsverandering van de partij is in dit 

geval welhaast onvermijdelijk. 

legd Optie X. Uw eigen visie 

ederMisschien hebt u wel een heel andere visie over de 
idingtoekomst van De Groenen. Dat horen we dan graag op 
varhet symposium. Uw visie kan daar uitstekend worden 

meegenomen in de discussie. 

2. Aanpassen van de organisatie? 

Het is denkbaar dat we onze organisatie moeten 

aanpassen aan een nieuwe koers. Wat is hierbij het 

meest effectieve model? 

3. Professionalisering 

In de meeste visies is een bescheiden professionali-

sering van de partij noodzakelijk. Hoe kunnen we die 

professionalisering dan het best aanpakken? 

4. Aanpassing van de partijnaam 

De partijnaam 'De Groenen' staat steeds meer ter 

discussie. Veel leden zijn het er over eens dat de 

naamsverwarring met GroenLinks bij het kiezerspubliek 

onoplosbaar is, welke campagne we ook voeren. 

Ongeacht de koers die we kiezen moeten we ernstig 

overwegen een andere naam aan te nemen om 

verwarring in de toekomst te voorkomen. Bij eventuele 

keuze voor de optie D (verbreding') ontkomen we zelfs 

niet aan een naamsverandering. 

RON VAN WONDEREN 
voorzitter 

2)de . 

é. Opgaveformulter insprekers 
Alle leden en donateurs van De Groenen zijn zonder voorafgaande inschrijving welkom op het symposium. Indien 

u echter een actieve bijdrage aan het symposium wilt leveren kunt u uw visie over de toekomst van De Groenen 

meitochten in 3 tot maximaal 5 minuten (de beschikbare tijd zal afhangen van het aantal sprekers dat zich aanmeldt). 

ij dieVult u dan s.v.p. het onderstaande strookje in, en stuur het op naar: De Groenen, Postbus 6192, 2001  HD  
s varHaarlem, fax 023 - 514 41 76, tel. 023 - 542 73 70. 
Jat e 
vooi hierlangs afknippen 

Ieeër 
s, als 

verk Naam Beknopte inhoud van uw bijdrage: 
rlopiÇ 

igen Adres 
aIitie5 
e- 0  

it  dé Woonplaats - - -. ---- 

Ilerle. 
Telefoon/e-mail 
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Meeste stemmen voor platform-optie in meningspeiling 

De Groenen moeten blijven 
De in de vakantieperiode gehouden peiling naar de 
mening van leden, Grasabonnees en donateurs over 
de toekomst van de partij heeft één ding duidelijk 
gemaakt: een ruime meerderheid wil doorgaan met De 
Groenen. Een flinke minderheid vindt dat de partij 
beter zou kunnen opgaan in GroenLinks. Slechts 
enkelen denken aan gewoon opheffen. 
Gevraagd was een volgorde van voorkeur aan te 
geven voor de volgende drie opties: 

• 'platform' - voorlopig niet meer zelfstandig meedoen 
aan (landelijke) verkiezingen, maar alleen als kern van 
of deelnemer aan coalities met plaatselijke of regionale 
partijen en actie- of belangengroepen. Op landelijk 
niveau zou dit de gedaante kunnen krijgen van een 
'platform' van allerlei groen getinte organisaties; 

• 'kiezen' - de leden uitdrukkelijk laten kiezen tussen 
zelfstandig blijven of de partij opheffen, op basis van 
een analyse van het verschil met GroenLinks; 

• 'GroenLinks' - spoedige onderhandelingen met 
GroenLinks over de mogelijkheden tot samengaan. 

De volgorde waarin de opties hier zijn genoemd is die 
van hun populariteit volgens de uitslag van de peiling. 
Andere dan deze drie opties zijn nauwelijks geopperd. 
Eén respondent suggereerde aansluiting bij D66. Een 
ander riep: "Eerst de mens omvormen!" - een optie 
'mentaliteit' derhalve. Twee inzenders stelden: 'De partij 
is veel te wit!, waarmee bedoeld wordt dat er veel te 
weinig allochtonen in zitten - een optie 'minder wit' 
dus. 
Precies een derde van de aangeschrevenen heeft 
gereageerd (252 respondenten). Het is theoretisch 
denkbaar maar onwaarschijnlijk dat de rest heel 

zijr U reist met bus of trein. 

Dat is beter voor het milieu. 

Word dan ook lid van ROVER: 
voor beter openbaar vervoer. 

Exclusief en gratis voor leden: 
informatie over buitenlandse treinreizen 
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort 
tel. (033) 465 54 14, fax (033) 465 64 99 

REIZIGERS OPENBAAR VERVOER 

anders denkt dan de uitslag van de peiling nu aangeeft 
Die uitslag tekende zich namelijk al af na verwerking'  
van de eerste 50 antwoorden. De later binnenkomende, 
reacties veranderden weinig meer aan de percentages 
Om de uitslag helemaal te kunnen begrijpen is.  
een korte uitleg nodig over de verwerking van de 
antwoorden. 

Een optie kreeg 3 punten wanneer daarvoor de eerste 
voorkeur werd uitgesproken, 2 punten bij een tweede 
voorkeur, en 1 punt bij een derde voorkeur. Sommige de 
respondenten gaven aan dat voor hen maar één optie 
in aanmerking komt; in dat geval kregen beide andere Uil 

opties 0 punten. Een paar anderen meldden uitdruk: Al s
kei kelijk geen keus te kunnen maken; dan kregen alle 

opties 1 punt. Verder waren er nogal wat mensen die kiE 
aangaven één van de opties onaanvaardbaar te vinden der 
Om dat tot uitdrukking te brengen kreeg de betreffendE fori 
optie een negatief aantal punten, variabel al naa wa

de;gelang van de heftigheid waarmee de afkeer onde 
woorden was gebracht. Gr 

Het werken met puntenaftrek voor afkeer van eer teg 
optie is betwistbaar omdat het afhing van eer 38 
persoonlijke interpretatie van opmerkingen op he ( 

antwoordformulier. Om te laten zien in hoeverre deze uit, 
procedure de uitslag beïnvloedt is het puntentotaa Aa 
voor de verschillende opties ook berekend met he D  
gewoon geven van 1 punt voor afkeer van een optie e 
als betrof het een derde voorkeur. OO 

be 

Uitslag in punten 

Uitgedrukt in percentages van het totaal aantal toege 
kende punten is de volgorde van voorkeur van dr 
respondenten: 

met puntenaftrek zonder puntenaftrek 
'platform' 40% 39% 

'kiezen' 35% 33% 

'GroenLinks' 24% 27% 

Het toekennen van negatieve punten voor afkeer var 
een optie heeft vooral invloed op de score var 
'GroenLinks. Bijna alle uitingen van afkeer die e 
waren sloegen op die optie. Toch toekennen van eer 
punt aan GroenLinks in zulke gevallen halveert dE 
achterstand van 'GroenLinks op 'kiezen' in het behaald( 
percentage van de punten. 

4 
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Uitslag in percentage van de respons om- 

De uitslag is ook opgemaakt door te berekenen hoe de 
eerste, tweede en derde voorkeursstemmen, alsook 
de uitingen van neutraliteit en afkeer verdeeld waren 
over de verschillende opties. Zo bekeken komt platform 

leeft nog duidelijker als winnaar naar voren. Die optie is de 
rkin eerste keus van bijna de helft van de respondenten. 
ende De optie 'kiezen' komt daar ver achteraan met iets 
ges meer dan een kwart, en 'GroenLinks' daar weer vlak 

'n is, achter met iets minder dan een kwart van de eerste 
n de voorkeuren. Dat 'kiezen' het in percentage van het 

aantal punten duidelijk wint van 'GroenLinks' komt 
doordat het de tweede keus is van de meeste respon-

erst denten van wie platform' de eerste keus is. 
eede GroenLinks' is de grote winnaar in de categorieën 
mi ge, derde keus' en 'afkeer'. 

Uitslag zonder GroenLinks idere 
druk Als we 'GroenLinks laten afvallen, schuiven de voor- 

alle keursstemmen voor die optie door naar platform en 
n die kiezen'. Dit helpt 'kiezen' niet alsnog aan een meer-
iden derheid, maar vergroot ook de voorsprong van 'plat-

ende  form'  niet. Degenen wier eerste voorkeur 'GroenLinks 
naar was, hadden namelijk niet in grote meerderheid 
)nder dezelfde tweede voorkeur. Na weglating van 

GroenLinks' wint platform' van 'kiezen' met 54 % 

eer tegen 46 % van het aantal punten, en met 58 % tegen 
eer 38 % van de eerste voorkeuren (samen niet 100 % 
hel doordat enkele respondenten geen eerste voorkeur 

deze uitspraken). 

:otaa 
t hei Aanvullende reacties 
Dptie De meeste mensen hebben hun antwoordformulier 

ook gebruikt voor het geven van toelichtingen, 
beschouwingen of suggesties, soms zeer uitvoerige. 

Uitslag in punten (negatief bij afkeer) 

Percentages 

LII platform 
LII kiezen 
O GroenLinks 
EN D66 
Ei mentaliteit 
• minder wit 

II 

0 
1 2 3 4 5 

neutraal afkee 

Voorzover daar een systeem in te ontdekken valt, is 
het dit: voor de meeste respondenten staat voorop 
dat De Groenen moeten blijven bestaan. Daar staat 
tegenover dat een groot deel van de groep die 
GroenLinks' als eerste voorkeur heeft er nu van over-
tuigd is dat we naast die partij geen bestaansrecht 
hebben. 
Een concrete oogst van de aantekeningen op de 
antwoordformulieren is een lange lijst van mogelijke 
nieuwe namen voor de partij. Kijk maar eens: 
Aarde Appèl (AA), Aarde Partij (AP), De Groene 
Beweging (DGB), De Groenen 2015 (DG2015), De 
Groene Realisten (DGR), De Groene Toekomst 
(DGT), De Milieupartij (DMP),  Dutch  Green  Movement  
(DGM), Ecologische Partij Nederland (EPN), Groen 
2000 (G2000), Groene Democraten (GD), Groen Europa 

Uitslag in punten (geen negatieve punten) 
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(GE), Groen Holland (GH), Milieupartij (MP), 
Milieupartij De Groenen (MDG), Nederland Nieuw  
(NN),  Nederland Opnieuw (NO), Nieuw Nederland  
(NN),  Overlevingspartij (OP), Partij De Groenen 
(PDG), Leefbaar <naam>/De Groenen (LX/DG), Partij 
van het Leven (PvhL), Partij Over Leven (POL). Het 
bestuur heeft overigens het gevoel dat er misschien 
nog wel betere namen zijn te bedenken. 

Conclusie 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof sprake is van een 
driedeling, waarbij ruim een derde aanhanger is van 
platform, ongeveer een derde van kiezen, en iets 
minder dan een derde van GroenLinks. Nader bezien 
is vooral sprake van een tweedeling tussen een meer- 

derheid van ongeveer driekwart die op een of andere De 
I 

wijze verder wil met De Groenen (en over het alge. •, 
meen weinig of niets opheeft met GroenLinks); en aan 

 corr 
de andere kant een minderheid van ongeveer een zete 
kwart die opgaan in GroenLinks het verstandigste Gro 
vindt, en I 
Een duidelijke meerderheid heeft zich in deze peiling drie 
uitgesproken voor het platform-model, maar misschien raa 
alleen doordat slecht begrepen is wat 'kiezen' eigenlijk Gro 
inhoudt. Deze optie ziet de mogelijkheid van opheffing dee 
onder ogen, maar kan ook leiden tot doorgaan op de van 
meest zelfbewuste wijze. Er is onvoldoende steun voor Am 
(collectieve) aansluiting bij GroenLinks, maar die optie vlag 
heeft wel zo veel aanhang dat zij nog niet helemaal Onz 
van tafel is. geg 

BEN KAL tege 
voo'  
sup  

UIT DE AFDELINGEN naai 
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GRONINGEN 
De verkiezingen hebben verspreid door de provincie 
enkele nieuwe leden opgeleverd. Tot nu toe werden 
alle activiteiten van de afdeling in of vanuit de stad 
Groningen georganiseerd. Dat is weinig effectief als je 
de leden uit het landelijk gebied erbij wilt betrekken. Er 
zijn nu twee werkgroepen opgericht: Haren en 
Winschoten. Deze gaan in de eigen gemeente/regio 
aan het werk. 
In oktober organiseert het provinciaal bestuur verspreid 
door de provincie een serie avonden waar de vraag 
centraal staat: 'Hoe moet onze provincie zich in de 
komende jaren ontwikkelen? Aan de hand van een 
concept, dat eerst binnen de provinciale afdeling van 
De Groenen wordt besproken, zullen we proberen op 
alle locaties onze visie naar voren te brengen en op 
een A-viertje ruim te verspreiden. Doel: bekendheid 
krijgen. We hebben niet de illusie dat onze standpunten 
door het provinciaal bestuur zullen worden overgeno-
men. Dergelijke inspraakavonden leiden tot een vrijbrief 
op de ingeslagen weg voort te gaan, omdat de 
ingebrachte standpunten een grote verscheidenheid 
zullen vertonen. 
In de stad Groningen nemen De Groenen actief deel 
aan de werkgroep Geen Gat in de Grote Markt, tegen 
de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. 
Daarin werken allerlei maatschappelijke groeperingen 
samen. De problematiek rond de Grote Markt illustreert 
de kloof tussen De Groenen en GroenLinks. 
Weliswaar zegt GroenLinks ten aanzien van de 
infrastructuur in en rond Groningen: 'geen vierkante 
meter asfalt erbij'. Maar tijdens de verkiezingen bleek 
dat een parkeergarage onder de Grote Markt voor 
GroenLinks toch 'bespreekbaar is. In de buurgemeente 
Haren, waar GroenLinks en De Groenen een geza-
menlijke fractie vormen, blijkt een op duurzaamheid 
gerichte politieke samenwerking tot dusverre wel 
mogelijk. 

6 

OVERIJSSEL 
publ 
hoe 

De Zwolse afdeling heeft een nieuw bestuur, bestaande norr 
uit Cor Loos (voorzitter), Henk Spaan (secretaris), In d 
Joop Cortvriendt en Michiel van Harten (penning. jong 
meester). Nu de teleurstelling over het verkiezings. Volg 
resultaat weer wat is weggeëbd, draait de fractie weer  toes  
op volle toeren. De steunfractie is nu uitgebreid tot zes Volg 
personen. Aandacht werd gevraagd en gekregen voor stap 
eco-catering binnen de gemeentelijke instellingen, en het I 
voor gevaarlijk wegdek in de binnenstad. Het initiatief 199 
van Peter Pot (samen met raadsleden van PvdA en iIIeg 
GPV) om historische verklaringen bij namen op inge 
straatnaambordjes te plaatsen leverde landelijk veel  tie  e 
publiciteit op. Begin september zijn De Groenen met ondE 
een nieuwe mogelijke locatie voor een podium- De fi 
accomodatie gekomen; in het voormalige postkantoor ces 
nabij het station, dicht bij de binnenstad en met volop hebt 
reeds bestaande parkeergelegenheid in de directe geg 
omgeving. werc 
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om spek 
mee te doen aan de Statenverkiezingen, hetzij zelf- best, 
standig, hetzij samen met Regionalen of GroenLinks, tal w 
In oktober zal de Overijsselse ledenvergadering Zing 
besluiten of en hoe we deelnemen. voor 

Am 

UTRECHT verhi 

De afdeling Utrecht houdt op 26 september een voordoor 
provinciale ledenvergadering (in het JMA-kantoor, Word 
Hekelsteeg 13 te Utrecht, aanvang 11.00 uur). Wellicht zette 
het belangrijkste agendapunt is de vraag of volgend aank 
jaar kan worden deelgenomen aan de Noor 
Statenverkiezingen.  Otto  ter Haar (Utrecht), Siert de aan 
Vos (Zeist) en John van de Steeg (Amersfoort) hebben gron 
daar al over gebrainstormd en willen hun ideeën nu De a 
graag in bredere kring bespreken. Verder staat onderin h€ 
meer de kascontrole over 1997 op de agenda. meni 

natui 
Weer 
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AMSTERDAM 
ere De raadsverkiezingen van maart zijn voor De Groenen 

dge- in Amsterdam heel succesvol verlopen: de nieuwe 
aan combinatie Amsterdam Anders/De Groenen kreeg 3 
een zetels, die worden ingenomen door Roei van Duijn (De 
gste Groenen, fractievoorzitter), Hansje Kalt (onafhankelijk) 

en Ernst van Lohuizen (SAP). Daarnaast hebben we 
hing drie duo-raadsleden, die zitting hebben in een of meer 
hien raadscommissies: René Danen en Heleen de Mul (De 
nlijk, Groenen) en Herman Pieterson (SAP). In de stads-
ffing deelraden steeg het aantal zatels van 8 naar 12; daar-
:) de,  van werden 5 zetels gewonnen onder de noemer 
voor Amsterdam Anders/De Groenen en 1 zetel onder de 
)ptie vlag van BuurtActiePartij/De Groenen. 
naai Onze nieuwe raadsfractie is voortvarend van start 

gegaan. Een van de eerste acties was het protesteren 
KAL tegen de overschrijding van de passagiersnormen 

voor Schiphol, die men wilde toestaan om het voetbal-
supporters en rock-and-roflfans mogelijk te maken 
naar de  Champions  League-finale en concerten van 
de Rolling  Stones  te komen. Schiphol greep deze 
publiciteitsgevoelige kwesties aan om te laten zien 
hoe zielig ze wel niet zijn onder al die wrede milieu- 

inde normen. Erg doorzichtig! 
iris), In diezelfde tijd waren er rellen tussen Marokkaanse 
ing- jongeren en de politie in het westen van de stad. 
gs- Volgens de politie zorgden de jongeren voor onhoudbare 

veer toestanden en moest er drastisch worden opgetreden. 
zes Volgens ons liep de politie te hard en provocerend van 

voor stapel, waardoor de zaak juist verder escaleerde. Ook 
en het politieoptreden rond de Eurotop in de zomer van 

atief ,  1997 is door ons fel bekritiseerd. Demonstranten werden 
en illegaal gearresteerd, en de ME werd provocerend 
op ingezet. Nog steeds komen nieuwe fouten van de poli-

veel  tie  en burgemeester Patijn boven tafel. Uit onafhankelijk 
met onderzoek blijkt daarbij telkens dat wij gelijk hebben.  
um-  De fractie stelde vragen over het democratiseringspro-
toorces in Indonesië. Amsterdam bleek al jaren contact te 
olop hebben met de regering-Suharto, waarbij steun werd 
ecte gegeven aan een Indonesisch waterleidingbedrijf dat 

werd verkocht en de zak van familieleden van Suharto 
om spekte. Verder pleitten we voor meer geld voor armoede-

zelf-bestrijding in Amsterdam, voor uitbreiding van het aan-
nks. tal woningen in de sociale huursector, tegen de toewij-
ringzing van goedkope woningen aan mensen die daar- 

voor eigenlijk te veel verdienen, voor behoud van de 
Amsterdammertjes (de karakteristieke paaltjes die 
verhinderen dat  autos  de stoepen onveilig maken), en 

een oor onderzoek naar besparingen op telefoonverkeer 
• oor, door de gemeente, waardoor geld vrijkomt dat kan 
icht 

 ze 
w0 en gebruikt om planten tegen blinde muren te 

endtt 1, in de stad. Ons meest recente wapenfeit is het 
de aanklagen van illegale tuinvergrotingen in Amsterdam- 
d' 

 delN waarbij delen van het openbaar groen in erfpacht 
ben aan particulieren worden uitgegeven, die met die 

grond vervolgens de raarste dingen doen. 
ider e afgelopen maanden zijn we als fractie regelmatig 

in het nieuws geweest, en kregen we overal compli-
menten voor ons optreden. Binnen de raad is er 
natuurlijk ook kritiek op ons, wanneer we de vinger 
Weer eens op een gevoelige plek gelegd hebben; maar 

dat is alleen maar een goed teken. Uit onderzoek blijkt 
dat veel Amsterdammers blij zijn met een fractie die 
tegenwicht geeft aan de gevestigde partijen; en wij 
slagen er tot dusverre blijkbaar aardig in om die rol te 
spelen. 

LEIDEN AAN ZEE 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is de afdeling weer 
in wat rustiger vaarwater gekomen. We zijn blij met de 
stemmenwinst, maar betreuren het dat dit zich niet 
vertaald heeft in een tweede zetel. Ondertussen kijken 
we vooruit naar de provinciale verkiezingen van 1999. 
Deze zijn namelijk ook voor ons van belang. Een aantal 
plaatselijke partijen in Zuid-Holland heeft besloten 
gezamelijk mee te doen aan de verkiezingen, en ook 
LWG/De Groenen doet volop mee aan de besprekingen. 
Dit is des te meer van belang daar de samenwerking 
tussen De Groenen en GroenLinks volgend jaar zal 
eindigen. Het samenwerkingsverband heeft interessante 
standpunten; men is bijvoorbeeld tegen het volbouwen 
van de Grote Polder in Zoeterwoude. Toch willen wij er 
nog wel iets meer van weten. 
Momenteel is er nogal wat te doen rond onze naam-
voering. Hoewel misschien niet direct van belang voor 
De Groenen, is het toch vermeldenswaard dat onze 
samenwerkingspartner Leiden Weer Gezellig haar 
naam heeft gewijzigd in Stadspartij LWG. Hoe het met 
de naam van De Groenen verdergaat, hangt af van het 
symposium van 3 oktober. Op 26 september houdt de 
afdeling een ledenvergadering waarbij al deze zaken 
nader aan de orde komen. 

BIERMANSTICHTING 
Op 23 januari zal de Biermanstichting in congres 
bijeenzijn in vergadercentrum De Koningshof te 
Veldhoven  (NB).  Daar zal worden gediscussieerd over 
de thema's Veiligheid, Jeugd- en Ouderenzorg. Marten 
Bierman en enkele vertegenwoordigers van POG zullen 
spreekbeurten houden en leiding aan de discussie 
geven. Alle Groenen zijn uiteraard van harte welkom. 
Het congres duurt een hele dag, van 10.00 uur tot 
18.00 uur. 

====Duurzaamheidsdebatten = 

De Nationale Commissie voor Duurzame 
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) 
organiseert door het gehele land nationale 
duurzaamheidsdebatten, die veelal uitmonden in 
aanbevelingen voor de politiek. Hier liggen kansen 
voor De Groenen om naar voren te treden. Probeer 
het eens! Een gratis abonnement op het ongeveer 
maandelijks verschijnende informatieblaadje is aan 
te vragen bij NCDO, postbus 18184, 1001 ZB 
Amsterdam, tel. 020-5503576, fax 020-5503590. 

7 
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Colofon 
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politieke partij De Groenen. Het 
verschijnt onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Het redactieadres is 
hetzelfde als dat van het landelijk secretariaat. 

Vormgeving en zetwerk: Carla Seelemeijer, Peter Heukels. Met bijdragen van:  Otto  
ter Haar, Michiel van Harten, Jan Hartstra, Marian Hulscher-Emeis, Ben Kal, Frans 
Schwanen, Ron van Wonderen. Lay-out en druk TGO Uden. 

Landelijk secretariaat De Groenen 
Postbus 6192 tel. 023-5427370 

2001  HD  Haarlem fax 023-5144176 
web-site: http://www.degroenen.nl  e-post: info@degroenen.nl  

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, in de Provinciale Staten 
van Noord- en Zuid-Holland, in de gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, 
Leiden, Nijmegen en Zwolle, en in de Amsterdamse deelraden Noord, 
Westerpark, De Baarsjes, Oud West, Zuid/De Pijp, Buitenveldert Rivierenbuurt, 
Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg en Zuid-Oost. De partij is lid van de Europese 
Federatie van Groene Partijen. 

Voorzitter: Ron van Wonderen, ronvanwo@xs4all.nl  
Secretaris: Ben Kal, 023-5427370 
Penningmeester:  Otto  ter Haar, oterhaar@knoware.nl  
De penningmeester vertegenwoordigt tevens de afd. Utrecht. 

Lid: Job Jongkind, 023-5374340 (afd. Haarlem eo.) 

E 

Lid: Peter Heukels, 071-5763129 (afd. Leiden aan Zee) 
Lid: Gerard Meereboer, 0172-473223 (afd. Z-Holland overig) 
Lid: Ada  Louw, 024-3228194 (afd. Nijmegen) 
Lid: Michiel van Harten, 038-4217806 (afd. Overijssel) 

LU  Lid: Hendrik Gommer, 0514-682452 (afd. Friesland & Flevoland) 
Lid: Marian Hulscher-Emeis, 050-5346826;  ply,  lid: Jan  Kremer,  

050-3132405 (afd. Groningen & Drente) 

Contactadressen  

Lidmaatschap: 
normaal bij min, inkomen 

lid ƒ60,- ƒ40,- 

huisgenoot-lid f 35.- f 15.- 
alleen abon. Gras f 25.- ƒ25.- 

Bovenstaande  bedragen zijn minima pel 
heel jaar; vrijwillige extra bijdragen zijn 
zeer welkom. Een huisgenoot-lid is 
iemand die op hetzelfde adres woont als 
een gewoon lid; hij of zij ontvangt dan 
geen eigen exemplaar van het partij 
blad. Lid worden kan door overmakina 
van het verschuldigde bedrag op postgi 
no  306434 t.n.v. De Groenen, postbus 
6192, 2001  HD  Haarlem. 

Nieuwe Mediawet= 
Er komt binnenkort een nieuwe 
Mediawet, waarin wordt geregeld dat 
maatschappelijke organisaties met 
meer dan 1000 leden die ieder min-' 
stens 25 gulden contributie betalen 
voortaan recht hebben op subsidie 
voor radio- en tv-spotjes. Samen met 
POG zouden De Groenen daar aan-
spraak op kunnen maken, mits er iets 
wordt veranderd aan de structuur van 
de organisatie - er moet dan zoiets' 
als een gezamenlijk verenigings-
verband komen met een eigen 
registratie. De mogelijkheden daartoe 
zijn momenteel in onderzoek. Voor 
nadere inlichtingen kan men terecht 
bij  Otto  ter Haar, tel. 030-2341545. 

afd. Groningen & Drente: Marian Hulscher, Rijksstraatweg 305, 
9752 CE Haren, tel/fax 050-5346826, 
abaken@wxs.nl  

afd. Friesland & Flevoland: Hendrik Gommer, Middelweg 51, 
8715 EX Stavoron, tel. 0514-682452, 
bevers97©worldonline.nl; 
of Sjoerd Blom, Veneweg 8, 8313  PE  Rutten, 
tel. 0527-262470 

afd. Overijssel: Michiel van Harten, Spoorstraat 7, 8012  AV  Zwolle, 
tel/fax 038-4217806 

afd. Nijmegen: Denise Vlooswijk, Meijhorst 31-21, 
6537 HP Nijmegen, tel. 024-3448162, 
j_meer©dds.nl  

afd. Wageningen: Dennis de Jager, Herenstraat 14, 
6701 DK Wageningen, tel. 0317-417317, 
djar©iahlvlp.agro 

afd. Arnhem: Martin van Meurs, Klingelbeekseweg 34, 
6812  DH  Arnhem, tel. 026-4454501 

afd. Utrecht:  Otto  ter Haar, Joke Smitplein 62, 3581 PZ Utrecht, 
tel. 030-2341545, oterhaar@knoware.nl  

afd. Zeist: Siert de Vos, Dalweg 18, 3707 8H, Zeist, 
tel. 030-6913523 

afd. Amersfoort/Soest: John v.d. Steeg, postbus 797, 3800 AT Amersfoort, 
tel. 033-4724554 

afd. Amsterdam: Frans Schwanen, postbus 3244, 
1001 AA Amsterdam, tel. 020-5522706, 

nnnrcnnn _________ ._I 

afd.  Diemen  e.o.: John Smit, A. Castelijnstraat 9, 1111 AW  Diemen,  
tel. 020-4160233,  fax 020-4160547,  
smitjohn©yahoo.com  

afd. Haarlem e.o.: Hein van Caspel, Venkelstraat 24, 
2034 MS Haarlem, tel. 023-5358699/5363004, 
info@degroenen.nl  

afd. N-Holland overig: Carla Seelemeijer, Peelstraat 1, 1944 VE Beverwijk 
tel. 0251-221431;  
of Willem-Jan Stevens, lopenlaan 20, 
1815  EE  Alkmaar, tel. 072-5124920 

afd. Leiden aan Zee: Jan Hartstra, Rijnsburgersingel 56, 
2316 XX Leiden, tel. 071-5225307  

afd. Haaglanden: Nora Borsboom, Pluvierstraat 173, 
2583  GM  Den Haag, tel. 070-3554731 

afd. Z-Holland overig: Gerard Meereboer, Prins Hendrikstraat 194, 
2405 AN Alphen  aid  Rijn, tel. 0172-473223, 
of: Jan van Dam, Copernicussingel 51, 
2871 ZJ Schoonhoven, tel. 0182-386402 

afd. N-Brabant & Zeeland: Annemarie ter Veer, Stuivesantplein 8, 
5021 GW Tilburg, tel. 013-5355509, 
A.M.P.M.terVeer©kub.nl  

KANS-Limburg: dhr. van Lankveld, Groenstraat 3d, 6067  AX  Linne, 
tel. 0475-464554 

EK-fractie Regionalen/De Groenen: 
Plantage Muidergracht 4, 1018 TV Amsterdam, 
+,-,i nono7nann fv non,.99Qdsn es ueu-3oeI ou, yrui Ii II ddU.I I iietuui 1.111 . 
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DE GROENEN 

Partij van parels en paradoxen 

Qp verzoek van de Grasredactie zoek ik een verklaring 
voor de uitslag van de laatste Tweede-Kamerverkiezin-

gen. ik hoop dat mijn mening prikkelend overkomt, zonder 
me te schikken in de kakofonie van calvinistisch aandoende 
wijsneuzerigheid waarmee we elkaar zo vaak bestoken. Eens-
gezind menen wij dat er maar één voorstel is dat de partij kan 
redden, maar we verschillen allemaal van mening over de 
inhoud van dat voorstel. Het aangaan van rivaliteit (vaak op 
details) zonder te zoeken naar synergie op hoofdlijnen is al 
jaren onze grootste fout. Zo profiteren we amper van kansen 
om verschillende zienswijzen elkaar te laten versterken. 

De constatering dat we daar alle-
maal debet aan zijn is geen kwestie 
van (zelf)verwijt, maar een poging de 
feiten eerlijk onder ogen te zien. Het 
is pijnlijk voor ons, maar nog veel 
pijnlijker voor kiezers die al jaren 
smachten naar een partij met een 
visie en een effectieve strategie - om 
nog maar te zwijgen van de pijn die 
de aarde lijdt. We weten dat, maar 
we handelen niet naar die kennis. 
Van de landelijk opererende partijen 
met zetels zijn wij de enige die een 
consistente toekomstvisie heeft, 
maar we hebben blijkbaar de aarde 
zo lief dat we blijven doormodderen. Zo schrikken we politiek 
talent af om (actief) lid te worden en krijgen we een ongeloof- 
waardig imago. Wij mikken op de kiezers die de belangen van 
hun (klein)kinderen laten meetellen bij hun keuze; maar waar-
om je stemt op De Groenen kun je blijkbaar zelfs aan je klein- 
kinderen niet uitleggen. Je democratische recht verkwansel je 
nou eenmaal niet aan een clubje amateurs die hun visie niet in 
concrete handelingen kunnen vertalen. 

Dilemma's 
Het klinkt droevig paradoxaal, en is dat in feite ook: de enige 
partij die doorziet voor welke dilemma's de politiek staat, 
heeft geen flauwe notie van de dilemma's waar de kiezer voor 
staat. En er zijn nog meer ogenschijnlijke tegenstrijdigheden 
waar we steeds weer tegen aanlopen. Wie zal bestrijden dat 
De Groenen een partij zijn: 
• waar het principe van liefdevol omgaan met planten, dieren 

en mensen niet opgaat voor de omgang met elkaar? 
• die ondanks goede ideeën volslagen naïef en overmoedig is 

als het gaat om de communicatie daarover? 
• waar leden, afgezien van enkelingen die meestal snel opge-

brand raken, slechts tegen de verkiezingstijd hun handen uit 
de mouwen steken om beloftes te bestrijden die andere par-
tijen dan doen? 

• met standpunten die door andere partijen als elitair en uto-
pisch worden betiteld, terwijl bij referenda vaak blijkt dat wij 
als enigen de meerderheid van de bevolking vertegenwoordi-
gen? 

• die aardig in de gaten heeft wat de sterke en zwakke kanten 
van andere partijen zijn, maar niet die van de eigen partij? 

• waar de hoopgevende oproep om de leefomgeving te 
beschermen wordt verpakt in maatregelen die kennelijk als 
bedreigend overkomen?  

Natuurlijk was ik aangeslagen door het gebrek aan succes bij 
de verkiezingen. Maar terugkijkend vind ik de score veel min-
der teleurstellend dan de mentaliteit waarmee campagne is 
gevoerd. Als leden van het campagneteam herhaaldelijk zon-
der aankondiging niet komen opdagen en als de organisatie 
van acties steeds weer chaotisch en op het laatste moment 
verloopt, dan heeft dat een weerslag. Dus is het logisch dat we 
door de pers en de kiezer nog niet voor vol worden aangezien. 
Misschien waren we gewoon nog niet toe aan een zetel in de 
Tweede Kamer. En toch denk ik dat we daar, als we het wel 
gehaald hadden, een verfrissend geluid hadden kunnen laten 

horen, dat op veel maatschappelijke 
ondersteuning had mogen rekenen. 
Commentatoren die ons eerder ver-
guisden zouden onze ideeën parels 
voor de zwijnen noemen, maar op 
termijn zouden we zeker successen 
boeken. Dat zou waarschijnlijk vol-
doende kracht hebben gegeven om 
onszelf aan de haren uit het moeras 
te trekken, door (zonder aan creati-
viteit in te boeten) professioneler te 
gaan functioneren. 

Geklaag 
Die droom is er nog steeds, maar 
daar kunnen we voorlopig alleen op 

onze eigen manier, in onze eigen (al dan niet politieke) omge-
ving aan werken. We moeten in elk geval nu al opnieuw 
beginnen met het verzamelen van de energie om het leider-
schap te kunnen leveren waar de samenleving om schreeuwt: 
politici die niet vervallen in rekenarij of huichelarij, maar die 
eerlijk zoeken naar echte oplossingen. En die ook de daad-
kracht hebben om het geklaag over autootje pesten of prijs-
verhogingen te beantwoorden met de liefdevolle tact van een 
ouder met een kind dat niet naar bed wil. Om dat te kunnen 
bereiken zullen we in elk geval duidelijk moeten maken dat we 
een nieuwe politieke cultuur voorstaan, waar rechtvaardigheid 
en argumenten meer waard zijn dan macht en sluwheid. En 
we zullen aanschouwelijk moeten maken hoe de samenleving 
zoals wij die voorstaan er uit gaat zien. Dáár moeten we met 
het ons allen eens over hebben. 

Rest mij melding te maken van een paradox die nog niet 
werd genoemd: de hoge urgentie van het milieuprobleem 

is niet uit te leggen zonder geduld. Keer op keer zullen we in 
discussie moeten gaan om uit te leggen dat onze alternatieven 
niet alleen nodig zijn, maar ook realiseerbaar. En dat de scha-
de die burgers lijden door onze voorstellen in het niet valt bij 
de schade die ze zullen lijden als de huidige politiek wordt 
voortgezet. Dus: vriendelijk luisteren, ook naar harde kritiek; 
en vrolijk alternatieven aandragen, ondanks de fatale dreiging 
van een ecologische ramp. Tot nu toe deden we alsof dat een 
Zware Taak is, maar we kunnen ook proberen er een uitda-
ging van te maken. 

ROB VISSER 

Je kunt gras niet laten groeien 
door er aan te trekken. Toch 
moet er iets gebeuren om de 
oplage van Gras en de aanhang 
van De Groenen te vergroten. De 
mening van Rob Visser, oud-
voorzitter van De Groenen, en 
kandidaat voor de Tweede Kamer 
in 1994 en 1998. 



Gras nieuwsbrief Nr. 4, november 1998 
- DE GROENEN 

VAN HET PARTIJBESTUUR 
Hieronder is de jaarrekening 1997 van De Groenen afge-
drukt, zoals ingediend door de gewezen penningmeester, 
Michiel van Harten. De tabellen dienen tevens als bijlage bij de 
Congresagenda, punt 2. 

Jaarrekening De Groenen 1997  

Inkomsten Uitgaven 

Bijdr. Ieden/donat. 45.391,85 Naar: 
Rente 858,16 AFDELINGEN 7.836,50 

LANDELIJK 9.385,91 
Advertenties Gras 1.354,85 GRAS1  15.389,97 

CAMPAGNEKAS 14.992,48 

47.604,86 47.604,86 
1 inclusief mailings aan de leden 

Landelijke kas 

Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo 2.207,76 Lidmaatsch. EGF 1.645,40 
Ontvangsten 9.385,91 Congressen/studiedag 1.122,50 

Reiskosten bestuur 0,00 
Telefoon/fax 301,59  
Div.  porto/kopie/mat. 1.795,61 
Internet/overige 1.004,10 
Eindsaldo 5.724,47 

totaal 11.593,67 11.593,67 

Gras/mailings 

Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo 2.891,56 Opmaak 325,74 
Ontvangsten 15.389,97 Druk 5.946,60 
Correctie 98,01 Verzending 1.121,16 

Congresmail 1.044,19 
Eindsaldo 9.941,85 

totaal 18.379,54 18.379,54 

Campagnekas 

Beginsaldo 12.210,62 Mailing 732,61 
Ontvangen 14.992,48 Enveloppen 705,00 

Diversen 695,40 
Eindsaldo 25.070,09 

totaal 27.203,10 27.203,10 

Eerste Kamer 

Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo 5.330,47 Telefoon/fax 1.107,34 
Groenmelding 1.126,25 
Zaalhuur 1.036,00 
Porto/diversen 248,00 
Eindsaldo 1.832,88 

totaal 5.330,47 5.330,47 

Verder resteerden nog enige saldi op 31-12-97: 
Groene Raad, slotafrekening: een schuld van f 1875,63 
moet in 1998 verrekend worden. 
Afdelingen, tegoeden op 31-12-97: Amsterdam f 2242,-; 
Noord-Holland f 1265,-; Zuid-Holland f 1473,75; 
Gelderland f 1654,50; Groningen minus f 75,- (negatief); 
Utrecht f 225,-; Overijssel f 1086,50; Friesland f 852,50; 
Noord-Brabant f 781,11. 

MICHIEL VAN HARTEN (vm. penningmeester) 

UIT DE AFDELINGEN 

UTRECHT 
De afdeling Utrecht heeft contact gelegd met Jacques Dekker 
uit Mijdrecht, voorzitter van de Federatie Inwoners Partijen 
(FIP). Er is afgesproken om te gaan praten over samenwerking 
bij de statenverkiezing. De Groenen zullen op een oriënteren-
de bijeenkomst vertegenwoordigd zijn door John van der 
Steeg uit Amersfoort, Ursula Kloosterman uit Zeist, en wellicht  
Otto  ter Haar of Kirsten Kuipers uit Utrecht (stad). De zaak is 
nog geheel open, maar misschien dingen we volgend jaar dus 
ook in Utrecht mee naar een statenzetel. 

NIEUWS VAN DE EGF  
Otto  ter Haar is van 6 tot 8 november in Londen geweest 
voor de 7de  Council  van de  European Federation  of Green  
Parties  (EGF). Er is een resolutie over de Balkan aangenomen 
die goed aansluit bij Otto's eerdere artikel over Europese 
defensie op Internet. Daar was discussie over, want sommigen 
wilden de NAVO de Veiligheidsraad laten passeren, zoals in 
Kosovo. Deze resolutie spreekt zich daar expliciet tegen uit.  
Otto  heeft gekandideerd voor een werkgroep over  Security  
and  Foreign Policy  die de Federatie gaat oprichten. De afge-
vaardigden van Cyprus, Georgië, Denemarken, Noorwegen en 
Hongarije hebben hem schriftelijk ondersteund. Franz Floss 
(een van de  'spokespersons',  of voorzitters) wil de Duitse 
staatssecretaris Ludger Volmer, die het woord voert namens 
de minderheid die tegen de  Activation  Order stemde, in die 
werkgroep krijgen. 
De Deense Socialistische Volkspartij (SF) is toegelaten als 
waarnemer bij de EGF.  Otto  heeft zich daar in Londen tegen 
verzet, met als reden dat de SF niet cooperatief is met de 
Deense Grønen. Nu dreigt daar net zo'n situatie te ontstaan 
als in Nederland, waar met GroenLinks niets te beginnen valt. 
Er werd uitgebreid over gediscussieerd; zestien partijen hebben 
hierover het woord gevoerd. 
GroenLinks werd in Londen vertegenwoordigd door Kees 
Kalkman en Crista Vonkeman.  Otto  heeft met ze gesproken 
en verteld dat deelname aan de Europese Verkiezingen bij De 
Groenen pas in maart op de agenda staat. Vonkeman advi-
seerde hem om onze drie kandidaten (Bart Kuiper, Jan Juffer-
mans en  Otto  zelf) voor te dragen aan de kandidatencommis-
sie van GroenLinks voor het Europese Parlement. Deze com-
missie is bevoegd om zelf kandidaten te zoeken en voor te dra-
gen aan het congres van GroenLinks; op 12 december levert 
zij haar eindadvies in. 
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CONGRESAGENDA 

1. 111.001 Opening en mededelingen. 
2. 111.051 Jaarrekening 1997 (zie rubriek 'Van het 

Partijbestuur'). 
3. [11.101 Begroting 1999. 
4. [11.25] Aanpassing  HR  art. 1 lid 3 betreffende 

contributiebetalingen. 
5. [11.35] Aanvulling Algemeen Bestuur. 

6. 111.451 Stand van zaken verkiezingen Provinciale Staten. 
7. [12.151 Stand van zaken verkiezingen Eerste Kamer. 

112.451 Pauze. 
8. [13.151 Besluitvorming over toekomst De Groenen 

(zie onderstaande bestuursnotitie). 
9. [17.001 Sluiting. 

Partijcongres van 
De Groenen 

Datum: 12 december 1998 
Aanvang: 11.00 uur 

Plaats: Cultureel Centrum Oog in Al 
Joseph Händelstraat 3, Utrecht 

Het gebouw is bereikbaar vanaf 
Utrecht CS met buslijn 5 (richting 
Oog in Al, halte bij het oude Militair 
Hospitaal), of met de sneltram Nieu-
wegein-IJselstein (halte Oude-Rijn-
ziekenhuis). 

Visies voor het congres van De Groenen 

Het congres van 12 december zal moeten kiezen uit een aan-
tal visies op de toekomst van De Groenen. Op het symposium 
van 3 oktober bleek al dat veel leden een genuanceerde visie 
op de toekomst van De Groenen hebben. [Zie ook het sympo-
siumverslag in Het Groene Hart van Locomotle nr. 5.1 Het 
bestuur heeft nu alle zienswijzen en voorstellen die elkaar aan-
vullen samengebracht in drie voldoende contrasterende visies, 
wat overigens geen gemakkelijke opgave was. 

Deze visies worden thans voor besluitvorming aan het congres 
van 12 december voorgelegd. Daar moet worden besloten of 
De Groenen - in grote lijnen - in de richting gaan van: 

1. het zelfstandige model 
(opbouw van onderop); ofwel 

2. het platformmodel 
(lokaal-regionaal netwerk); ofwel 

3. opgaan in GroenLinks. 

Het partijbestuur steunt visie 1. Naar overtuiging van het 
bestuur zijn in die visie het voortbestaan, en in nauwe samen-
hang daarmee ook de beginselen van de partij, het beste 
gewaarborgd. 

Amendementen 
Ten overvloede zij vermeld dat het niet mogelijk is om op het 
congres nieuwe voorstellen te lanceren. Op het symposium 
van 3 oktober is reeds uitgebreid gediscussieerd en hebben 
leden tal van visies kunnen uiten en voorstellen kunnen doen. 
De visies die op het congres voor besluitvorming worden 
voorgelegd zijn een synthese van de gedachtenwisseling op 
het symposium. 

Amendementen op de visies zijn natuurlijk wel mogelijk. U 
kunt amendementen inzenden die wijzigingen bevatten op de 
hieronder voorgestelde 'Besluiten'. De amendementen dienen 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. [Adres: De 
Groenen, postbus 6192, 2001  HD  Haarlem]. 

Volgens de statuten moeten de amendementen uiterlijk op 
zaterdag 5 december in de landelijke postbus ontvangen zijn. 
Het is echter mogelijk dat deze GRAS met de congresstukken 
minder dan een week voor 5 december bij de leden op de 
mat ligt. In dat geval worden alle amendementen toegelaten 
die binnen een week na de feitelijke verschijningsdatum van 
GRAS zijn binnengekomen. Denk er aan: op de dag van het 
congres zelf kunnen geen amendementen meer worden inge-
diend! 

Doelstelling besluiten 
De besluiten van het decembercongres zullen bepalend zijn 
voor de richting die de partij in de komende jaren gaat vol-
gen. De door het congres aanvaarde visie gaat gelden als 
richtlijn voor de afdelingen en de landelijke organisatie. Zulke 
heldere richtlijnen ontbraken tot dusverre. 

Visie A: het zelfstandige model 
(opbouw van onderop) 
Kernpunten van deze visie: De Groenen behouden hun eigen 
identiteit en blijven proberen op eigen kracht zetels te win-
nen. De eigen identiteit wordt uitgewerkt in een beginselver-
klaring. De inspanningen van de partij richten zich op deelna-
me aan raadsverkiezingen en eventueel regionale verkiezingen 
in zoveel mogelijk gemeenten en provincies, al dan niet in 
samenwerking met  locale,  regionale of andere partijen. In 
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deze visie gaat het in feite om 'opbouw van onderop'. Deelna-
me aan de Tweede-Kamerverkiezingen wordt pas overwogen 
als de organisatie daarvoor klaar is en peilingen uitwijzen dat 
we een redelijke kans maken op een zetel. De volgende over-
wegingen zijn van belang, willen we komen tot realisatie van 
de met deze visie samenhangende doelstellingen. 

* 1. Activeren en oprichten van afdelingen 
Het is van het grootste belang dat de partij vanaf de basis 
wordt opgebouwd. Naarmate we in meer gemeenten aan ver-
kiezingen deelnemen en zetels halen, groeit de bekendheid 
van De Groenen en krijgen we meer uitstraling. Het doel van 
de opbouw-van-onderop is, de partij in het land zo sterk te 
maken dat met succes aan de Tweede-Kamerverkiezingen kan 
worden deelgenomen. Om dit te bereiken moeten meer leden 
worden ingeschakeld voor de partij. We benoemen een coördi-
nator voor de activering en werving van leden. Doelstelling: in 
2002 doen we in minstens 20 gemeenten aan de raadsverkie-
zingen mee. Tot die 20 gemeenten behoren in elk geval de 
vier grote steden, en verder vooral middelgrote steden. We 
spreken van succes indien er in ten minste 10 gemeenten een 
zetel is behaald. We gaan uit van gemiddeld 8000 gulden cam-
pagnekosten per gemeente. 

* 2. Voorwaarden voor coalities 
Ons ideaal is een partij die sterk genoeg is om geheel zelfstan-
dig de verkiezingen in te gaan. Maar er bestaat a priori geen 
bezwaar tegen de vorming van coalities met gelijkgezinde 
groeperingen. In de opbouw-van-onderop-visie blijft het uitko-
men van De Groenen in samenwerkingsverbanden met andere 
groeperingen mogelijk. Daarvoor gelden wel enige voorwaar-
den. De partijen waarmee wordt samengewerkt moeten pas-
sen bij De Groenen. Het partijbestuur toetst dit door (in ieder 
geval) het gezamenlijke ontwerp-verkiezingsprogramma te 
toetsen aan een landelijke beginselverklaring van De Groenen. 
In geval van samenwerkingsvoornemens op landelijk niveau 
wordt de toesting overgelaten aan het congres. De Groenen 
blijven in ieder samenwerkingsverband herkenbaar, in elk 
geval doordat de naam De Groenen als zodanig vermeld wordt 
in de naam van een eventuele gezamenlijke kandidatenlijst. 
Daardoor houden de leden in de afdelingen affiniteit met de 
landelijke Organisatie, en kunnen de media en het electoraat 
de partner herkennen als (verwant met) De Groenen, wat bij-
draagt aan de bekendheid van de landelijke partij.  

gangspunten heeft! Bovendien verstaan veel mensen onze 
boodschap als een sombere. Deze eenzijdige beeldvorming is 
een van de oorzaken dat slechts weinig mensen op ons stem-
men. Hier moet dus iets aan gebeuren. In de eerste plaats 
moeten we onze boodschap verbreden. Aan de kiezer moet 
bekend worden waar onze partij nog meer voor staat. Het 
moet duidelijk zijn dat we ook aandacht hebben voor zaken als 
welzijn, onderwijs, cultuur, zorg, etcetera, als reactie op het 
materialistische Paarse beleid. De partij moet beter uitleggen 
dat 'groen' in feite een heel verfrissende en positieve bood-
schap inhoudt. Ook uit de politieke practijk moet blijken dat 
we alle beleidsterreinen bestrijken. 

BESLUIT 1 (visie A) 
De inspanningen van de partij richten zich voortaan in 
hoofdzaak op het activeren van bestaande plaatselijke afde-
lingen en de vorming van nieuwe, zodat we in steeds meer 
gemeenten met succes kunnen meedoen aan raadsverkie-
zingen. De landelijke organisatie coördineert en faciliteert 
de afdelingen, en ondersteunt hen met bepaling en bekend-
making van standpunten over belangrijke landelijke kwes-
ties, met het onderhoud van de Internet-site en met actuali-
sering van het landelijke verkiezingsprogramma. 

BESLUIT 2 (visie A) 
Het uitkomen van De Groenen in samenwerkingsverban-
den met andere groeperingen blijft mogelijk. Daarvoor gel-
den twee voorwaarden: 
(a) de partners waarmee wordt samengewerkt passen bij 

De Groenen. Bij samenwerking op gemeentelijk of pro-
vinciaal niveau wordt dit door het partijbestuur getoetst 
(in ieder geval aan de hand van het concept-verkiezings-
programma). Bij samenwerking op landelijk niveau 
vindt de toetsing door het congres plaats. 

(b) De Groenen blijven In het samenwerkingsverband her-
kenbaar, tenminste doordat de partijnaam voorkomt in 
de naam van een eventuele gezamenlijke kandidaten-
lijst. 

BESLUIT 3 (visie A) 
Het partijbestuur krijgt opdracht een ontwerp-beginselver-
klaring op te stellen of te doen opstellen, die ter goedkeu-
ring zal worden voorgelegd aan het congres, op zijn laatst 
in juni 1999. 

3. Beginselverklaring 
De beginselverklaring beschrijft de ideologische beginselen van 
De Groenen en gaat fungeren als toetssteen voor verkiezings-
programma's van de afdelingen en de landelijke organisatie. 
Tevens is het een handvat voor mensen die zich willen infor-
meren over de bestaansgronden van De Groenen, alsook voor 
leden die de visie van de partij willen toelichten. Een beginsel-
verklaring ontbrak tot dusverre; andere politieke partijen bezit-
ten er vaak wel een. 

4. Bredere uitstraling 
De Groenen staan bij het grote publiek te veel bekend als een  
one-issue-partij. Wij zijn er in de afgelopen 15 jaar niet in 
geslaagd het jammerlijke misverstand weg te nemen dat we 
alleen oog hebben voor 'natuur en milieu', en niet voor men-
sen Terwijl de partij toch zo vele prachtige en diverse uit- 4  

BESLUIT 4 (visie A) 
Het misverstand dat de partij eenzijdig zou zijn wordt bes-
treden: 
(a) door duidelijker uit te dragen dat de ecologie een uit-

gangspunt is, niet ons hele politieke programma; 
(b) door aan de kiezers en de media helder uit te leggen 

voor welke unieke visies de partij nog meer staat; 
(c) door in de politieke practijk te demonstreren dat wij 

alle beleidsterreinen bestrijken; 
(d) door als partij beter uit te leggen dat 'groene politiek' 

in feite een heel verfrissende en positieve boodschap 
inhoudt. 

Om de vermeende somberheid van onze boodschap te 
weerleggen krijgt het bestuur opdracht een lijst op te stel-
len of te doen opstellen van alle positieve gevolgen die van 
een ecologisch verantwoorde levenswijze te verwachten zijn. 
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Visie B: platform-federatiemode! 
(locaal-regionaal netwerk) 
Kernpunten van deze visie zijn: voorlopig niet meer zelfstandig 
meedoen aan verkiezingen, maar alleen nog als kern van, of 
deelnemer aan coalities met plaatselijke of regionale partijen 
en actie- of belangengroepen. Op landelijk niveau zou dit de 
gedaante kunnen aannemen van een federatie van allerlei 
groen getinte organisaties, waaronder De Groenen. 

Toelichting visie B 
Er zijn te veel kleine partijen die hun energie verspillen door 
gescheiden op te trekken en onafhankelijk deel te nemen aan 
de Tweede-Kamerverkiezingen, terwijl ze veel gemeenschap-
pelijk hebben. De Groenen moeten onderzoeken of samen-
werking mogelijk is met partijen die van plan zijn om ondanks 
hun verkiezingsnederlaag door te gaan met buitenparlementai-
re acties. Het is niet gemakkelijk om allerlei grperingen die 
misschien kunnen gaan samenwerken op korte termijn in een 
politieke partij te verenigen. Het lijkt slimmer om te streven 
naar een overkoepelende, federatieve structuur waarvan groe-
peringen lid kunnen worden zonder de eigen organisatie op te 
geven. Bij succes en voldoende draagvlak in een later stadium 
kan deze federatie onder deze!fdé naam verdergaan als politie-
ke partij. Er wordt aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelge-
nomen met een volledig verkiezingsprogramma. Regionale en  
locale  partijen die zich niet in dit verkiezingsprogramma kun-
nen vinden zullen dan niet participeren. Geef het nieuwe plat-
form een frisse, nieuwe naam en kijk of het lukt in de komen-
de jaren naamsbekendheid te krijgen door succesvolle acties te 
organiseren. Kijk of het lukt de lijstduwers van de Kamerver-
kiezingen te mobiliseren. Laat de landelijke organisatie van De 
Groenen voorlopig even een slapend bestaan leiden, maar 
ondersteun wel voor zover nodig de huidige fracties, alsook de 
provinciale afdelingen die nog onder de naam De Groenen 
aan de statenverkiezingen willen meedoen. 
Voor de Eerste-Kamerverkiezingen geldt een ander traject, dat 
minder politiek van aard is dan het Tweede-Kamertraject. 
Organisatorische samenwerking wordt aangegaan met regio-
nale partijen. Provinciale afdelingen van De Groenen partici-
peren in een vereniging van regionale partijen, met als doel-
stelling een gezamenlijke lijst. 0p die manier kan een geza-
menlijke zetel worden ingenomen en komen we in aanmer-
king voor subsidies voor scholing, vorming en wetenschappe-
lijk onderzoek (volgens de nieuwe regels). 

BESLUIT 3 (visie B) 
Bestaande afdelingen dienen zich te verzelfstandigen tot 
plaatselijke of regionale partij. Dat wil zeggen dat ze eigen 
statuten en een eigen huishoudelijk reglement moeten aan-
nemen, zich zelfstandig moeten inschrijven bij (onder meer) 
de Kamer van Koophandel en het Kiesregister, en dat ze 
hun eigen financiën moeten regelen. Ze beslissen zelf over 
het zich al dan niet aansluiten bij de te vormen federatie 
van plaatselijke en regionale, groen getinte partijen. Alleen 
partijen of verenigingen zullen lid kunnen worden van de 
federatie; natuurlijke personen niet. Het partijbestuur krijgt 
de opdracht een commissie te vormen om de noodzakelijke 
aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement in deze 
zin voor te bereiden. Het streven is, uiterlijk op het congres 
van november 1999 een besluit over deze structuurwijzi-
ging te nemen. 

Voorstellen behorende tot zowel visie A 
als visie B 
De volgende voorstellen aan het congres zijn gemeenschappe-
lijke onderdelen van de beide visies A en B. 

* 1. Professionalisering van de partij 
Onze partij kampt al sinds de oprichting met een gebrekkige 
organisatie. Vrijwilligers komen en gaan. Structurele zaken 
komen daardoor onvoldoende van de grond, wat de uitbouw 
van de partij belemmert. We schieten te kort in het secretariële 
en opbouwwerk dat een groeiende vereniging van nu bijna 
700 leden behoeft. De gebrekkige organisatie blijkt onder 
andere uit de volgende zaken. 
(a) Het organiseren van mensen voor campagnes, acties, mai-

lings en ledenwerving gebeurt te veel ad hoc, waardoor we 
onvoldoende in staat zijn om gestructureerd onze leden bij 
de campagne te betrekken. 

(b) Daarnaast zijn we onvoldoende bereikbaar voor mensen. 
(c) Door steeds wisselende groepen vrijwilligers ontbreekt het 

zeer belangrijke aspect in de organisatie, dat bepaalde 
mensen verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken. In de 
komende jaren moeten vele taken worden uitgevoerd; 
denk aan ledenwerving, mailings, organisatie van congres-
sen, communicatie met de leden (voor vragen, en door 
middel van een partijblad), alsook communicatie met de 
buitenwereld. 

BESLUIT 1 (visie B) 
We streven naar samenwerking met verwante partijen en Deze problemen kunnen worden ondervangen door een klein 
organisaties. Doel van de samenwerking is verbreding en secretariaat in gebruik te nemen, bemenst door 1 of 2 perso- 
bundeling van krachten. Er wordt gestreefd naar een over- nen, bijvoorbeeld aan te stellen via de Melkert-regeling. Deze 
koepelende, federatieve structuur waarvan groeperingen en secretariaatsmedewerkers kunnen, mede door het feit dat ze 
verenigingen lid kunnen worden. Bij succes en voldoende blijvend op hun verantwoordelijkheden kunnen worden aange- 
draagvlak in een later stadium kan deze federatie onder sproken, uitgroeien tot spil van de organisatie. Omdat zij tal 
dezelfde naam verdergaan als politieke partij. van logistieke taken op zich kunnen nemen, zullen ad hoc-acti- 

viteiten tot het verleden behoren en kan de partij groeien. 
BESLUIT 2 (visie B) Daarnaast is geld nodig om permanent campagne te kunnen 
Het doel is, dat deze federatieve organisatie een zetel gaat voeren, en niet alleen in de laatste maanden voor de verkiezin- 
behalen in de Tweede Kamer. De federatieve organisatie gen. Als politieke partij komen we echter nauwelijks in aan- 
zal een eigen verkiezingsprogramma moeten hebben om de merking voor fondsen. Het oprichten van nevenstichtingen 
verkiezingen mee in te gaan. maakt ons aantrekkelijker voor sponsors en subsidiegevers. 
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* 2. Wijziging van de partijnaam 
Er gaan veel stemmen op om een nieuwe naam voor de partij 
te kiezen, die een eind kan maken aan de verwarring met 
GroenLinks. Deze naam moet dan wel aan een aantal voor-
waarden voldoen. 
(a) De naam moet recht doen aan de beginselverklaring. De 

nieuwe beginselverklaring moet tot uitdrukking komen in 
de nieuwe naam, die tevens een eind moet maken aan de  
one-issue-uitstraling. 

(b) Ook de gekozen nieuwe strategisch-organisatorische 
koers zou tot uitdrukking moeten komen in de nieuwe 
naam.  

NB.:  de twee hierboven vermelde voorwaarden impliceren 
dat de nieuwe naam pas vastgesteld kan worden als zowel 
over de koers als over de beginselverklaring duidelijkheid 
bestaat. 

BESLUIT 1 (visie A en visie B) 
De naam De Groenen blijft gehandhaafd tot en met de 
Europese verkiezingen van 1999. Het bestuur krijgt 
opdracht een discussie voor te bereiden over naamswijzi-
ging. Deze discussie dient rekening te houden met de op te 
stellen beginselverklaring en de te kiezen koers. De discus-
sie kan ook uitmonden in 'geen wijziging'. Het besluit over 
eventuele naamswijziging zou uiterlijk op het congres van 
november 1999 moeten worden genomen. 

BESLUIT 2 (visie A en visie B) 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van (a) vestiging 
van een klein, eigen kantoor, (b) aanstelling van minstens 
één (waarschijnlijk gesubsidieerde) medewerker voor het 
verrichten van secretariële en publicitaire taken, (c) wer-
ving van fondsen via nog op te richten nevenstichtingen; 
- en brengt over dit alles rapport uit aan het congres, op 
zijn laatst in november 1999, al dan niet vergezeld van 
voorstellen tot implementatie van deze ideeën. 

Links. 
Een van de conclusies van het symposium is, dat het boven-
staande moeilijk kan worden gerealiseerd. GroenLinks heeft 
zich in gesprekken over een mogelijk samengaan weinig toe-
schietelijk opgesteld jegens De Groenen. Toch willen we ook 
dit voorstel formeel in stemming brengen. 

BESLUIT (visie C) 
Het bestuur gaat onderhandelen met GroenLinks over de 
voorwaarden waaronder De Groenen zich collectief zouden 
kunnen aansluiten bij die partij, als categorale groep met 
een zeker behoud van eigen identiteit. Het bestuur rappor-
teert de uitkomst van de onderhandelingen aan het congres 
in maart 1999, al dan niet vergezeld van een voorstel om 
de aansluiting bij GroenLinks te realiseren. 

HET DAGEUJKS BESTUUR 

Het volgende partijcongres zal 
plaatsvinden op zaterdag 6 

maart 1999. Op dat congres 
worden de uitslagen van de ver- 

kiezingen voor de provinciale 
staten geëvalueerd, en zal een 
besluit worden genomen over 

deelname aan de Europese ver- 
kiezingen. 

Visie C: opgaan in GroenLinks 
Kernpunten van deze visie zijn: De Groenen gaan onderhan-
delen over aansluiting, in een of andere vorm, bij GroenLinks. 
Volgens deze visie is GroenLinks nu zo groot geworden dat er 
op de kiezersmarkt vrijwel geen ruimte meer is voor een twee-
de groene partij. Ruimte voor onze ideeën moeten we zoeken 
binnen GroenLinks, als denktank en als groene vleugel binnen 
die partij. Na een jaar 'collectief lidmaatschap' van Groen-
Links houden we een congres, waarop een beslissing moet 
vallen over de vraag of we onze partij definitief willen ophef-
fen; waarna we individueel verdergaan in GroenLinks, of de 
partij De Groenen daar weer uittrekken. Er is dus altijd een 
nooduitgang als blijkt dat de cultuur en/of de inhoud toch te 
veel verschillen. 
Nagegaan zal worden of De Groenen binnen GroenLinks een 
categorale groep kunnen vormen, zoals die partij er wel meer 
heeft. In zo'n categorale groep zouden we elkaar kunnen blij-
ven ontmoeten, waarbij we notities, amendementen en moties 
kunnen opstellen en doorspelen naar het congres van Groen  6 - 



1 IA~~ dc~ Gras nieuwsbrief Nr. 4, november 1998  

DE GROENEN 

UIT DE AFDELINGEN 

.1 

jaar qeIceri dat  in Buiten-' 
drrc stadsdeel dat er altijd trots 
rk te zijn, aan 2e fractievoorzitter  
0 werd gesteld: "wilt u onze ne,-

gebeurde in een  situatie van 

iinistratieve  cos  op  it  terrein 
n en tcnnrt.ci. Ie toenmali-
uitenveldert kwamen  er  net meer  
.o'oc:er van de oppositie om 

Bestuur. Ermoest  

aangestuurd.
en teruggevonden en de organisa- 

Bijkomend pro- 
i-noest gebeuren O) een 1OttC1_  

In die dagen riep de voorzitter van de 
dat ik altijd mazzel had. Dat was - o.jk zo,  er 

'jra-'  da rit heb ik  daar over gesproken.  

spirituelein het Amsterdainse  
toen voor een gehoor : voor het overgi  
bedrijfsleven kwam,  uitgelegd dat ": erg vE  
als wethouder je tien- tot .ki: 
met e'.: uurtje joggen, mediteren en onde-
ten. Als het dan h.! .. s, ontstaat er e 

natuur.  Die  lezing droeg de i.e:'Een 
bor.'i xclnnGr 2 
Landelijk neet dat veel aandacht ..

. gekregen,  
arLi;EJci in - et Parool,  Trouw, )rkrut. 

I 
/ 



Gras is een landelijk mededelingenblad van de poli- z 
O 

tieke partij De Groenen. Het verschijnt onder ver - LIJ 
antwoordelijkheid van het partijbestuur. Het redac- 
tieadres is hetzelfde als dat van het landelijk secre-  CI')  
tariaat.  Lái 

I  ale  

o Eindredactie: Peter Heukels. 

cl) Vormgeving en zetwerk: Carla Seelemeijer, OM 
Peter Heukels. 

Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam 
Met bijdragen van: Otto  ter Haar, 

Michiel van Harten, Ojas de Ronde, 
Rob Visser, Ron van Wonderen 

........... 

00 g z 
C 
clii) 

el.  023-5427370, fax 023-5144176 
web-site: http://www.degroenen.nl  
e-post: info@degroenen.nl  

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, in 
de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland, in de 
gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, Leiden, Nijme-
gen en Zwolle, en in de Amsterdamse deelraden Noord, 
Westerpark, De Baarsjes, Oud West, Zuid/De Pijp, Zuider-
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CM Lid: Peter Heukels, 071-5763129 

(afd. Leiden aan Zee) 
Lid: Gerard Meereboer, 0172-473223 

(afd. Zuid-Holland overig) 
Lid:  Ada  Louw, 024-3228194 (afd. Nijmegen) 
Lid: Michiel van Harten, 038-4217806 

(afd. Overijssel) 
Lid: Marian Hulscher-Emeis, 050-5346826; 
plaatsvervangend lid: Jan  Kremer,  050-3132405 

(afd. Groningen & Drente) 

normaal bij minimum-inkomen 
lid f60 f40 
huisgenoot-lid f35 f15 
alleen abonnement Gras f25 f25 

Bovenstaande bedragen zijn minima per heel jaar; vrijwillige 
extra bijdragen zijn zeer welkom. Een huisgenoot-lid is iemand 
die op hetzelfde adres woont als een gewoon lid; hij of zij ont-
vangt dan geen eigen exemplaar van het partijblad. 

Lid worden kan door overmaking van het ver-
schuldigde bedrag op postgiro 306434 t.n.v. Q 

1 De Groenen, postbus 6192, 2001  HD  Haarlem. () 

_'~ d ( -- ie Gras nieuwsbrief Nr. 4, november 1998 ___ 

iDE GROENEN 

afd. Groningen & Drente: 
Marian Hulscher, Rijksstraatweg 305, 9752 CE Haren, 
tel/fax 050-5346826, a.baken@wxs.nl  
afd. Friesland & Flevoland: 
Sjoerd Blom, Veneweg 8, 8313  PE  Rutten, 
tel. 0527-262470 
afd. Overijssel: Michiel van Harten, Spoorstraat 7, 
8012  AV  Zwolle, tel./fax 0384217806 
afd. Arnhem: 
Martin van Meurs, Klingelbeekseweg 34, 
6812  DH  Arnhem, tel. 0264454501 
afd. Nijmegen: 
Denise Vlooswijk, Meijhorst 31-21, 6537 HP 
Nijmegen, tel. 024-3448162, j_meer@dds.nl  
afd. Wageningen: 
Dennis de Jager, Herenstraat 14, 6701 DIK 
Wageningen, tel. 0317417317, djar@iahlvlp.agro 
afd. Utrecht:  
Otto  ter Haar, Joke Smitplein 62„3581 PZ Utrecht, 
tel, 030-2341545, oterhaar@knoware.nl  
afd. Zeist: Siert de Vos, Dalweg 18, 3707 BH, 
Zeist, tel. 030-6913523 
afd. Amersfoort/Soest: 
John van der Steeg, postbus 797, 
3800 AT Amersfoort, tel. 033-4724554 
afd. Amsterdam: 
Frans Schwanen, postbus 3244, 1001 AA Amsterdam, 
tel. 020-5522706, 
fax 020-5522760, groenen@raad.amsterdam.nl  
aid. Diemen  e.o.: 
John Smit, R. Castelijnstraat 9, 1111 AW  Diemen,  
tel. 020-4160233, fax 020-4160547, 
smitjohn©yahoo.com  
aid.  Haarlem e.o.: 
Hein van Caspel, Venkelstraat 24, 2034 MS Haarlem, 
tel. 023-5358699/5363004, info@degroenen.nl  
aid.  Noord-Holland overig: 
Carla Seelemeijer, Peelstraat 1, 1944 VE Beverwijk, 
tel. 0251-221431; of 
Willem-Jan Stevens, lepenlaan 20, 1815  EE  Alkmaar, 
tel. 072-5124920 
afd. Leiden aan Zee: 
Jan Hartstra, Rijnsburgersingel 56, 2316 XX Leiden, 
tel. 071-5225307 
afd. Haaglanden: 
Nora Borsboom, Pluvierstraat 173, 
2583  GM  Den 1-laag, tel. 070-3554731  
aid.  Zuid-Holland overig: 
Gerard Meereboer, Prins l-lendrikstraat 194, 2405 AN 
Alphen a/d Rijn, tel. 0172-473223, of: 
Jan van Dam, Copernicussingel 51, 
2871 ZJ Schoonhoven, tel. 0182-386402 
afd. Noord-Brabant & Zeeland: 
Annemarie ter Veer, Stuivesantplein 8, 
5021 GW Tilburg, tel. 013-5355509, 
A.M.P.M.terVeer@kub.nl  
KANS-Limburg: 
dhr. van Lankveld, Groenstraat 3d, 6067  AX  Linne, 
tel. 0475-464554 
EK-fractie Regionalen/De Groenen: 
Plantage Muidergracht 4, 1018 TV Amsterdam, 
tel. 020-5270600, fax 020-6229430 
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