
Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

Het bestuur heeft contact gehad met de interim-voor
zitter van de Piratenpartij over de waterschapsverkie
zingen en leden van de Piratenpartij uitgenodigd voor
de kandidatenlijst voor het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Het congres van 19 januari in de Koperen
Knoop zal het profiel van de lijsttrekker vaststellen en
de top van de kandidatenlijst kiezen. Het congres is
openbaar dus iedereen die De Groenen een warm hart
toedraagt is welkom.
 
Otto ter Haar

Agenda 73e partijcongres

Zaterdag 19 januari 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 72e congres
3. 13:15 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing
5. 13:45 Kandidatenlijst waterschap Amstel, Gooi en
Vecht
 
14:00 pauze
 
6. 14.15 Amendementen partijprogramma
7. 14:30 Biotechnologie
8. 14:45 Partijkalender
9. 14:50 Rondvraag
10. 15:00 Sluiting

Verslag 72e partijcongres

Zaterdag 1 december 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar (voorzitter), David
Blik, Tom Bakkers (penningmeester), Rijndert Doting
(geschorst), Paul Berendsen, Angela Zikking (secreta
ris), Reina van Zwoll.
Afwezig met kennisgeving: Arend Loomeijer, mevrouw
V.E. ter Haar, Rob Brockhus (machtigt Otto), Ryszard
Matenko, Gerben Uunk.
 
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:00 uur.
Op verzoek van Rijndert wordt zijn schorsing toege
voegd aan de agenda. Dit komt na het verslag van het
partijbestuur.
2. Verslag van het 71e congres. Het verslag van het
71e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft op
verzoek van de Braziliaanse Groenen een stemadvies
gegeven voor Marina Silva bij de presidentsverkiezin
gen. Dit hebben we geplaatst op de website. Otto heeft
de Amerikaanse Groenen geholpen bij het indienen van
een petitie bij de aanklager van het Internationaal Straf
hof over het onderzoek naar mogelijke misdrijven van
Israël in de Palestijnse gebieden. Hij is daarbij op be
zoek geweest bij de Palestijnse mensenrechtenorgani
satie Al Haq. Foto’s hiervan staan op de Facebookpa
gina van De Groenen. Otto en Paul hebben gesproken
met Gertjan Kleinpaste, interim-partijvoorzitter van de
Piratenpartij. Gertjan heeft Otto uitgenodigd 18 novem
ber een pitch te houden op de algemene ledenverga
dering van de Piratenpartij. Otto heeft daar een plei
dooi gehouden voor een gezamenlijke lijst bij de ver
kiezingen van het Waterschap en het Europees Parle
ment.
4. Schorsing Rijndert. Het partijbestuur heeft 1 okto
ber de schorsing van Rijndert verlengd tot hij zijn digi
pas en Wereldpas bij de penningmeester heeft ingele
verd en ruim 200 euro aan ongeautoriseerde uitgaven
heeft terugbetaald aan de partij. We bespreken de ver
schillende uitgaven die Rijndert sinds 1 september
vanaf de betaalrekening van De Groenen gedaan heeft.
Rijndert vindt dat hij zijn reis naar Brussel om de zitting
van de rechtszaak met de EGP bij te wonen terecht
met de partijrekening betaald heeft. Het bestuur brengt
daar tegen in dat het daar niet mee heeft ingestemd en
dat ook niet achteraf doet omdat de aanwezigheid van
Rijndert onnodig was. Hij was daar alleen als toe
schouwer. Gevraagd naar de reden van de aanschaf
van het Suske en Wiske-album Het Spaanse Spook
bevestigt Rijndert dat dit een pesterijtje was. Rijndert is
bereid de gedane uitgaven terug te betalen maar wei
gert zijn SNS digipas en Wereldpas in te leveren bij de
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penningmeester. Hij blijft daarom geschorst.
5. Dubieuze leden. Het lidmaatschap van Rijndert,
Jozef en Mirjam wordt besproken. Het bestuur neemt
daarover op haar volgende vergadering een besluit.
6. Begroting 2019. De begroting wordt met algemene
stemmen aangenomen.
7. Amendementen partijprogramma. Het amende
ment om afstand te nemen van het taboe op kernener
gie is geïnspireerd door het televisieprogramma Zon
dag met Lubach en gebaseerd op de bevindingen van
het klimaatpanel IPCC. Het amendementen wordt met
algemene stemmen aangenomen. Over de tijd beslui
ten we eerst om te stoppen met de halfjaarlijkse tijdwij
ziging en daarbij te streven naar een gemeenschappe
lijke tijdzone met de landen in dezelfde Noord-Zuid-
strook. Vervolgens besluiten we met algemene stem
men te kiezen voor de wintertijd.
8. Vacature programmacommissie. Reina wordt bij
acclamatie benoemd in de programmacommissie.
9. Partijkalender. Het 73e congres vindt plaats op 19
januari.
10. Rondvraag. Rijndert vraagt naar een oplossing
voor de voortdurende bestuurscrisis in de partij. Otto
antwoordt dat het bestuur open staat voor suggesties
en zowel per brief als per e-mail hierover bereikbaar is.
11. Sluiting. Otto sluit het congres om 16:20 uur.
 

Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing

Het partijbestuur stelt het congres voor om vooraf
gaande aan de verkiezing van de top van de kandida
tenlijst een profiel vast te stellen voor de lijsttrekker en
andere kandidaten die een kans maken om in de frac
tie of een commissie plaats te nemen. Wij doen hier
voor het volgende voorstel:
 
Van de kandidaten van De Groenen verwachten we dat
ze, indien gekozen, in de geest van de breekpunten uit
het partijprogramma zullen handelen. Daarnaast ver
wachten we van de fractie dat ze regelmatig, in ieder
geval jaarlijks, te beginnen in dit kalenderjaar, verslag
doen van hun activiteiten in het algemeen bestuur en
de commissies van het waterschap door een bijdrage
te leveren aan Gras en te verschijnen op een congres
waar dan het functioneren van de fractie een agenda
punt kan zijn.
 
Het partijbestuur
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Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 13 Landbouw
Wijzig in de titel “eten wat de grond schaft” in “herstel
de biodiversiteit”
Reden: dit doet recht aan één van onze breekpunten
 
Toevoegen als eerste paragraaf:
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De Groenen steunt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
We pleiten ervoor dat ook provincies, waterschappen
en gemeentes zich hier bij aansluiten.
Toelichting: Zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.
nl/ van het Netherlands Ecological Research Network
(NERN)
 
Bijensterfte Deze paragraaf gaat naar boven (2e para
graaf) Ecologische landbouw en Ecologisch houdbare
productie worden paragraaf 3 en 4. Weet wat je eet! 5
en Voedselveiligheid 6.
Reden: aanpassen aan de nadruk op herstel
biodiversiteit
 
Hoofdstuk 17 Biotechnologie
De EU een gentechvrije zone
Verwijder "samen met de EGP"
Reden: uitsluiting van De Groenen
Verwijder: “dus geen Monsantomais op Europese
Landbouwgrond”.
Reden: Bayer heeft Monsanto gekocht (7 juni 2018).
Een deel van de activiteiten zijn op last van mede
dingsautoriteiten afgestoten. Die zijn voornamelijk in
handen gekomen van BASF.
 
Verbod op het klonen van mensen
Wijzigen in:
Het moet verboden blijven om mensen te klonen.
Reden: in Nederland is het verboden op basis van de
Embryowet
 
De programmacommissie

Biotechnologie

Het huidige standpunt van De Groenen is restrictief:
genetisch gemodificeerde organismen buiten de Euro
pese Unie houden en geen genetische manipulatie van
dieren en planten.
 
Binnen de congreswerkgroep is geopperd om dit te
versoepelen. Aan de ene kant biedt dat bedrijven in de
EU meer mogelijkheden om op dit gebied te concurre
ren met bedrijven buiten de EU die nu al met minder
restricties kunnen werken. Aan de andere kant moeten
de risico’s van biotechnologie wel bekend en beheers
baar zijn. We willen hierover van gedachte wisselen in
het congres.
 
De programmacommissie
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Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Tom Bakkers, Paul Berendsen, An
gela Zikking, Otto ter Haar en Reina van Zwoll.
 

Kalender

19 januari 2019, 73e partijcongres, De Koperen Knoop
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 maart 2019, 74e partijcongres
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Contactgegevens

Correspondentieadres van vereniging en congreswerk
groep:
De Groenen
Joke Smitplein 62
3581 PZ  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

President Reagan

Met president Reagan heb ik over een veelheid van on
derwerpen van gedachten gewisseld. Hij maakte wat
mij betreft zijn naam als de great communicator wel
waar.
 
Supreme Court
We spraken over de benoeming van rechters. Ik gaf
aan dat ik een voorkeur had voor meer vrouwen in de
rechtsprekende macht. Dat was toen nogal een man
nenbolwerk. In de Supreme Court ontstond een vaca
ture en bij Simon kreeg ik van het Kamerlid met en
thousiaste stem te horen dat hij een vrouw ging voor
dragen om die plaats te vervullen (Sandra Day O'Con
nor). Dat was voor het eerst in de Amerikaanse ge
schiedenis.
 
De Unabomber
In de Verenigde Staten waren de laatste jaren bombrie
ven verzonden, en ook ontploft, naar academici, een
luchtvaartfunctionaris en als vracht van een vliegtuig.
De pakketjes leken van dezelfde dader te komen en die
kreeg de naam Unabomber ("University and Airline
Bomber"). Het was toen nog een raadsel wie dat was
of waren en we bespraken hoe die kon worden opge
spoord. Mijn eerste gedachte was om op het pakket te
zoeken naar informatie over de afzender. Reagan ant
woordde daarop dat dit moeilijk was omdat de pakket
jes "héavily damaged" waren. Er waren tot dan toe en
kele licht gewonden gevallen bij het ontploffen van de
pakjes. Reagan gebruikte soms een vorm van droge
humor.
 
Roman Polanski
Ik bracht de situatie van Roman Polanski ter sprake. Hij
was ook toen al (1981) op de vlucht voor de Ameri
kaanse justitie wegens ontucht met een minderjarige.
Reagan hield zich op de vlakte. Van Polanski kwam er
wel een reactie. Hij wilde weten hoe zich te verstaan
ten opzichte van zijn slachtoffer. Mijn standpunt was
dat als daartoe gelegenheid bestaat het bereiken van
een schikking wenselijk is.
 
In de volgende Gras zal ik vertellen over het contact
met Lady Diana Spencer.
 
Otto ter Haar
 

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl
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Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

De Groenen neemt met een mooie kandidatenlijst deel
aan de verkiezing voor het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Het congres van 24 maart zal een nieuw be
stuur kiezen en besluiten over deelname aan de Euro
pese verkiezingen.
Het partijbestuur adviseert om De Groenen verkiesbaar
te stellen voor het Europees Parlement. Zo kunnen we
ons partijprogramma onder de aandacht van alle Ne
derlanders brengen. Bovendien kan het helpen om ons
lidmaatschap van de Europese Groenen te herstellen.
 
Otto ter Haar

Agenda 74e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 73e congres
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Evaluatie campagne waterschap
5. 13:40 Jaarrekening 2018
6. 13:50 Décharge en terugtreden zittend partijbestuur
7. 14:00 Verkiezing nieuw partijbestuur
8. 14:15 Amendementen partijprogramma
9. 14:30 Europese verkiezingen besluit over deelname
14:45 pauze
10. 15:00 Vaststelling kandidatenlijst of stemadvies
11. 15:30 Partijkalender
12. 15:40 Rondvraag, verzoek aan bestuur uiterlijk 21
september een congres bijeen te roepen
13. 15:50 Sluiting

Lijst 6 De Groenen

Zie onze website (www.degroenen.nl) voor de profielen
van de kandidaten.
 
1. Schönberger R.A. (Ronald) (m) Amsterdam
2. Pontier M.A. (Matthijs) (m) Amsterdam
3. van Rijn M.P. (Mirjam) (v) Amsterdam
4. Oostveen C. (Charlotte) (v) Amsterdam Zuidoost
5. Haddouch K. (Kamal) (m) Hilversum
6. Feitsma T. (Tjerk) (m) Amstelveen
7. Werner-Wafelman L.S. (Leontien) (v) Amsterdam
8. de Jong J.T. (Joran) (m) Uithoorn
9. Vrielink-Ferwerda T.E. (Tamara) (v) Amsterdam
10. Berendsen P. (Paul) (m) Amsterdam
11. Zikking A.P.A. (Angela) (v) Amsterdam
12. el Hajoui N. (Nabille) (m) Amsterdam
13. Schadee A.L. (Janneke) (v) Amsterdam
14. Doting R. (Rijndert) (m) Amsterdam
15. Gomes Duarte Silva R.A. (Rui) (m) Amsterdam
16. Werkman H. (Hero) (m) Hilversum
17. Ben-David A. (Aharon) (m) Amsterdam
18. Bakkers T.F.M. (Tom) (m) Amsterdam
19. van Geffen C. (Christa) (v) Amsterdam
20. van Hagen T.G.H. (Theo) (m) Amsterdam
21. Matenko R.W.E. (Ryszard) (m) Amsterdam
22. Mijling H. (Rakesh) (m) Amsterdam

De Groenen in Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen is de oudste milieuvriendelijke partij van
Nederland. Wij doen mee in samenwerking met de Pi
ratenpartij en Code Oranje. Wij staan voor biodiversiteit
en klimaatbescherming. Een stabiel ecosysteem is
beter voor mens, dier en milieu.
Op ons initiatief heeft het waterschap zich uitgespro
ken tegen TTIP, waarmee waterzuivering onomkeer
baar geprivatiseerd zou kunnen worden.
Bedrijven hebben nu te veel invloed op beleid. Wij wil
len bewoners meer invloed geven en willen een belas
tingstelsel waarin vervuilende bedrijven een eerlijke bij
drage leveren.
Informatiebeveiliging moet prioriteit krijgen. Bruggen en
dijken mogen niet via internet bedienbaar zijn, vanwege
risico op hacks.
Stem De Groenen, voor vergroening en burgerzeggen
schap.
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Gras
Verslag 73e partijcongres

Zaterdag 19 januari 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig vijf leden en één gast: Otto ter Haar (voorzit
ter), David Blik, Tom Bakkers (penningmeester), Paul
Berendsen, Adriaan Smeekes, Peter Kemmink (aspi
rant-lid).
Afwezig met kennisgeving: Arend Loomeijer, Reina
Van Zwoll (machtigt Paul), Rob Brockhus (machtigt
Otto), Pierre Schreuder, Rijndert Doting, Ryszard Ma
tenko, Angela Zikking.
 
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:15 uur.
2. Verslag van het 72e congres. Het verslag van het
72e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Er is onenigheid met de ad
vocaat in Brussel over de laatste factuur. Deze heeft
veel werk gehad vanwege de pogingen van advocaat
Philippe Renier van de EGP om hem (en daarmee De
Groenen) de mond te snoeren. Mr. Renier heeft in au
gustus een klacht ingediend over onze advocaat bij de
stafhouder van de balie in Brussel. Hij verzocht de staf
houder onze advocaat te verbieden om De Groenen te
vertegenwoordigen. De stafhouder heeft dat geweigerd
en geantwoord dat het aan de rechtbank van eerste
aanleg is om te beslissen over de geldigheid van het
mandaat van onze raadsman. Dit heeft onze raadsman
uren werk gekost die hij op de factuur voor De Groe
nen heeft gezet.
4. Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing. Het
profiel van de lijsttrekker waterschapsverkiezing wordt
met 6 stemmen voor en 1 tegen (David) aangenomen.
5. Kandidatenlijst Amstel, Gooi en Vecht. De door
Ronald Schönberger voorgestelde lijst (met Paul, An
gela en Tom op plaats 11, 12 en 19) wordt met alge
mene stemmen aangenomen. Tom belt dit staande de
vergadering door aan Ronald.
6. Amendementen partijprogramma. De amende
menten worden met algemene stemmen aangenomen.
7. Biotechnologie. Adriaan is geïnteresseerd om hier
over met de programmacommissie van gedachten te
wisselen.
8. Partijkalender. De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om op 23 maart een ledenver
gadering te houden.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Otto sluit het congres om 16:10 uur.

 Balans 31 december 2018

Balansdatum 31 dec 2017 31 dec 2018
Betaalrekening € 1.791,75 € 7,05

Spaarrekening € 0,00 € 0,00

Beleggersgiro € 4.650,57 € 0,00

Crediteuren -€ 5.477,54 -€ 16.289,66

Eigen vermogen € 964,78 € -16.282,61

Crediteuren 31 december 2018

Datum 31 dec 2017 31 dec 2018
Crediteur schuld/tegoed schuld/tegoed

Ronald Schönberger -€22,50 € 0,00

St. Groenen in West € 658,21 € 658,21

Otto ter Haar € 5.349,18 € 9.570,36

Rijndert Doting - € 5,00 - € 276,75

Jozef van Kessel -€ 503,35 - € 255,35

Triodos Bank € 0,00 - € 690,66

Buyle Legal € 0,00 € 7.764,97

KAeP Notaris € 0,00 € 468,88

SNS Bank € 0,00 - € 770,00

Overige debiteuren € 0,00 - € 180,00

Crediteuren € 5.477,54 € 16.289,66

Jaarrekening De Groenen 2018

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 2.395,00  

2 - schenkingen € 3.025,00  

3 - reimbursements € 0,00  

4 - rente, dividend € 3,00  

5 - overig inkomen € 4.938,43  

11 - KvKoophandel        € 585,88

12 - bankkosten   € 255,37

13 - vergaderingen   € 247,50

14 - partijbestuur   € 1.116,18

15 - Gras   € 235,08

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 225,00

19 - campagnes   € 232,40

20 - EGP contributie   € 0,00

21 - EGP meetings   € 19.648,02

22 - Global Greens    € 11,25

23 - overige uitgaven   € 4.965,16

Totaal € 10.361,43 € 27.608,82
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Amendementen partijprogramma

Amendement hoofdstuk 1 Breekpunten
 
Vervang:
- De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een
regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de
AOW-leeftijd verder te verhogen.”
 
Door:
- In het regeerakkoord moet het voornemen zijn opge
nomen om de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd te beperken tot niet meer dan twee maanden
per drie maanden toegenomen resterende levensver
wachting op 65-jarige leeftijd.

Kandidaten partijbestuur

De volgende leden hebben zich bij de congreswerk
groep kandidaat gesteld voor het partijbestuur:
 
Otto ter Haar, Tom Bakkers en Angela Zikking. Otto is
ook beschikbaar als partijvoorzitter.
 
Otto, Tom en Angela vormen samen sinds 1 september
het partijbestuur en zijn graag bereid hun werk voor de
partij voort te zetten.
 
De congreswerkgroep

Toelichting bij de jaarrekening 2018

• Rijndert en Jozef zijn per aangetekende post aange
schreven. Rijndert heeft de brief aangenomen, Jozef
heeft dat geweigerd.
• Otto ter Haar heeft zijn periodieke schenking ver
hoogd van €1050 naar €3050 per jaar.
• De vordering op de Triodos Bank is ontstaan door de
onvrijwillige verkoop van onze certificaten van aande
len Triodos Bank. Wij willen dat de Triodos Bank de
certificaten (met opgelopen dividend) teruglevert.
• Buyle Legal is het advocatenkantoor dat De Groenen
vertegenwoordigt in de procedure tegen de EGP. De
openstaande factuur van Buyle Legal is 8 februari 2019
gecrediteerd.
• Het tegoed bij SNS Bank ligt aan valutadagen bij een
overschrijving rond de jaarwisseling.

 
Toelichting:
Artikel 7a lid 2 van de huidige Algemene Ouderdoms
wet (https://wetten.overheid.nl/BW
BR0002221/2019-01-01#HoofdstukIII ) luidt:
 
De verdere verhoging van de pensioengerechtigde leef
tijd en de aanvangsleeftijd wordt jaarlijks, voor de eer
ste maal uiterlijk op 1 januari 2017 voor het jaar 2022,
vastgesteld volgens de volgende formule:
V = (L – 18,26) – (P – 65)
waarbij:
V staat voor de periode waarmee de pensioengerech
tigde leeftijd respectievelijk aanvangsleeftijd wordt ver
hoogd, uitgedrukt in perioden van een jaar;
L staat voor de geraamde macro gemiddelde resteren
de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalen
derjaar van verhoging;
P staat voor de pensioengerechtigde leeftijd in het ka
lenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van ver
hoging.
Indien V negatief is of minder dan 0,25 bedraagt, wordt
deze gesteld op 0. Indien V 0,25 of meer bedraagt,
wordt deze gesteld op drie maanden.
 
Het amendement beoogt om het als een voorwaarde
voor deelname van De Groenen aan een nieuw te vor
men regering te stellen om in deze wet de laatste twee
woorden te wijzigen in twee maanden (minder mag
ook).
 
Motivering:
Met dit breekpunt zetten we kracht bij aan ons pleidooi
voor een basisinkomen. Het is ook redelijk dat als de
totale levensverwachting stijgt een evenredig deel van
die stijging toebedeeld wordt aan de niet-productieve
jaren.
 
Amendement hoofdstuk 2 Basisinkomen
 
Vervang:
“goedkoop geld” is al bijna 80 jaar gemeengoed
 
Door:
“goedkoop geld” is al ruim 80 jaar gemeengoed
 
Motivering:
Dit verwijst naar het conjunctuurbeleid van de eco
noom J.M. Keynes (1936)
 
De programmacommissie
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Contactgegevens

Correspondentieadres van vereniging en congreswerk
groep:
De Groenen
Joke Smitplein 62
3581 PZ  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 maart 2019, 74e partijcongres, De Koperen Knoop
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Ronald Schönberger, Tom Bakkers,
Paul Berendsen, Angela Zikking, Otto ter Haar en
Reina van Zwoll.
 

Lady Diana Spencer

De huisvrouwen
 
Een belangrijk deel van de klanten in Simon bestond
uit huisvrouwen. Toen de gesprekken een regelmatig
terugkerend patroon bleken te krijgen werd de winkel
gesloten als ik aanwezig was. een handvol huisvrou
wen maakte echter vanaf het begin deel uit van het ge
zelschap. Ze gaven soms commentaar of stelden vra
gen.
 
De uitnodiging
 
Vanuit de huisvrouwen werd mij de vraag voorgelegd
voor welke prinses ik zou kiezen. Ik antwoordde dat ik
erover na zou denken. Nu was de Britse kroonprins
eerder dat jaar verloofd met een meisje waar bijgevolg
de kranten vol van stonden. Ik vond haar leuk, vertelde
de huisvrouwen over mijn bevindingen en merkte op
dat ze geen prinses was, maar dat waarschijnlijk wel
zou worden.
 
Het Kamerlid kreeg weer de rol van tussenpersoon.
Diana en ik spraken onder meer over de autobiografie
van Bertrand Russell, Winnie de Poeh, de film Les Uns
et les Autres en de namen van haar eventuele kinderen.
Charles en Diana nodigden me uit voor hun huwelijk. Ik
ben niet naar Londen gegaan. Ronald Reagan had ook
afgezegd ("my first visit to Europe should n't be for a
social event").
 
In de volgende Gras zal ik in gaan op de rol van Mau
rits de Vries.
 
Otto ter Haar

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
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Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

De Groenen neemt met een mooie kandidatenlijst deel
aan de verkiezing van het Europees Parlement. In deze
Gras leest u het verslag van Angela van haar debat met
vrouwelijke kandidaten van vijf andere partijen.
 
Onze nieuwsbrief heeft ruim honderd abonnees waar
van de meeste geen lid zijn van de partij. Zij zijn vooral
geïnteresseerd in politiek inhoudelijke zaken, zoals
amendementen op of discussie over het partijprogram
ma, en verslagen van activiteiten, zoals debatten met
andere politici.
 
Daarnaast is deze nieuwsbrief ook een statutair vereni
gingsorgaan waarmee het partijbestuur de leden voor
een congres bijeenroept en waarin wordt vastgelegd
wat een congres heeft besloten en hoe dat is gebeurd.
Hoewel we begrijpen dat niet al onze sympathisanten
zich daarvoor interesseren hechten we eraan deze
zaken te publiceren zodat de actieve leden zich realise
ren dat er kan worden meegekeken door het Neder
landse electoraat.
 
Om aan deze beide soms conflicterende doelen tege
moet te komen plaatsen we de voor een algemeen pu
bliek interessante artikelen vooraan. De artikelen die
vooral een interne functie hebben plaatsen we achter
aan in dit orgaan waarbij wordt aangeduid waar de
"knip" zit.
 
Otto ter Haar

Verkiezingsdebat DURF!

In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees
Parlement was op vrijdag 10 mei een verkiezingsdebat
georganiseerd in de Uithof in Den Haag door DURF, de
vrouwenbeweging van DENK, waar vrouwelijke kandi
daten in de gelegenheid werden gesteld zichzelf te pre
senteren, elkaar te ontmoeten en over een aantal actu
ele onderwerpen te debatteren.
 

De aanwezige sprekers waren van links naar rechts:
Nadia El Ouahdani - DENK (plaats 3), Simone Doorn
bos - ChristenUnie/SGP (8), Jannie Visscher - SP (2),
Lara Wolters - PvdA (7), Nicoline Maarschalk Meijer -
50PLUS (8), Angela Zikking - De Groenen (2)
 
Veel partijen hebben een jongerenafdeling, de vrou
wenafdeling DURF is opgericht met emancipatie en
participatie van vrouwen als doel.
 
Tijdens de introductie werd uitgelegd dat de opmars
van vrouwen binnen de politiek traag verloopt. Na hon
derd jaar vrouwenkiesrecht zijn vrouwen nog steeds
ondervertegenwoordigd. Slechts 2% van de vrouwen
is lid van een politieke partij. Het kan het zo nog eeu
wen duren voor er een balans is tussen mannen en
vrouwen.
 
DURF hoopt een positieve impuls te geven en heeft de
andere partijen opgeroepen ook een vrouwenafdeling
op te richten.
 
Angela Zikking

Bijen redden in Europa

Gezamenlijk initiatief van De Groenen en de Ökolo
gisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Noordrijn-
Westfalen
 
(Düsseldorf / Münster / Amsterdam) - Na het succes
volle Beierse referendum "Biodiversiteit – Red de bijen"
hebben initiatiefneemster Agnes Becker en Europees
lijsttrekker van de ÖDP Manuela Ripa een Europees
burgerinitiatief (EBI) in het leven geroepen genaamd
"Red de bijen". Het initiatief is ingediend bij de Europe
se Commissie en zal naar verwachting eind mei wor
den goedgekeurd. In totaal zijn 1 miljoen handtekenin
gen nodig in heel Europa.
 
In Nederland zal De Groenen dit initiatief steunen. De
Groenen en de ÖDP Noordrijn-Westfalen zijn overeen
gekomen om samen te werken bij het verzamelen van
handtekeningen in het Nederlands-Duitse grensgebied.
 
"Het op 6 mei gepresenteerde Global Assessment Re
port van de Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) toont
het hele drama. We hebben geen tijd te verliezen." be
nadrukken beide partijen.
 
"De aantasting van biodiversiteit en ecosystemen kan
alleen nog kan worden beschreven als het massaal uit
sterven van dieren en planten." Vooral de insecten zijn
getroffen, voor wie de bij een symbool is. Het status
rapport van IPBES "is alarmerend".
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ÖDP en De Groenen willen met het Europees burgerini
tiatief "Red de bijen" de Europese Unie dwingen een
beslissende stap te zetten naar betere bescherming
van de biodiversiteit.

Campagnekalender

Paul en Angela nemen zaterdag 18 mei deel aan een
debat bij studentenvereniging Liber in Amsterdam.
Otto vertegenwoordigt De Groenen op woensdag
avond 22 mei in de bibliotheek van Wageningen.
 
De radio- en televisiespots in het kader van de uitzen
ding voor politieke partijen worden op de volgende tij
den uitgezonden. Ze zijn ook gepubliceerd op onze
website www.degroenen.nl
 
16 mei             14:00 3FM
17 mei             09:00-12:30 Verkiezingsmarkt Kerkrade
Centrum, Otto
17 mei             23:10 NPO 3
18 mei             09:00 Radio 4
18 mei             10:00-12:30 markt Oosterhout, Adriaan
en Otto
18 mei             19:30-22:00 SV Liber Amsterdam Eerste
Helmersstraat 106-N, Paul en Angela
19 mei             06:00 Radio 5 – 10 minuten vraagge
sprek van Otto met Paul en Angela
19 mei             17:57 NPO 1
19 mei             20:00 Radio 5
21 mei             15:30-17:30 Midden-Oostendebat, Huis
van Europa Den Haag, Otto
22 mei             19:30-22:00 Debat bibliotheek Wagenin
gen, Stationsstraat 2, Otto

Amendementen partijprogramma

Amendement hoofdstuk 1 Breekpunten
 
Voeg toe na “supranationale organisatie”:
- De Groenen wil dat de Nederlandse regering het
gezag houdt over haar inlichtingendiensten en het laat
ste woord behoudt over welke inlichtingen zij deelt en
met wie.
 
Motivering:
Wij vinden dat dit een onderdeel van de nationale soe
vereiniteit is die we niet willen overdragen aan de Euro
pese Unie.
 
Amendement hoofdstuk 16. Dierenrechten - Dieren
moeten zichzelf kunnen zijn
 
Vervang:
 
Het omschakelen naar extensieve bedrijfsvoering moet
nog meer worden gestimuleerd. Daarvoor moet grond

beschikbaar zijn. Er dient dus zo min mogelijk grond
aan het landbouwareaal onttrokken te worden. Pu
bliekscampagnes moeten de consumenten interesse
ren voor vlees afkomstig uit diervriendelijke stallen.
 
door:
 
Het omschakelen naar extensieve bedrijfsvoering moet
worden gestimuleerd. Daarvoor moet grond beschik
baar zijn. Publiekscampagnes moeten de consumen
ten interesseren voor vleesvervangers.
 
De programmacommissie

Poster en kandidatenlijst EP2019

1. Paul Berendsen (Amsterdam)
2. Angela Zikking (Amsterdam)

3. Reina van Zwoll (Amsterdam)
4. Wim Bijma (Gouda)
5.Tom Bakkers (Amsterdam)
6. Luuk Hofman (Duivendrecht)
7. Adriaan Smeekes (Oosterhout)
8. Nora Borsboom (Den Haag)
9. Hans Baarslag (Wierden)
10. David Blik (Amsterdam)
11. Vera ter Haar-van Oyen (Culemborg)
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Verslag 74e partijcongres

Zaterdag 23 maart 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig zes leden: Otto ter Haar (voorzitter), David
Blik, Tom Bakkers (penningmeester), Paul Berendsen
(kascommissaris, congreswerkgroep), Angela Zikking
(secretaris, congreswerkgroep), Reina van Zwoll (vanaf
agendapunt Jaarrekening 2018).
Afwezig met kennisgeving: Nora Borsboom (machtigt
Paul), Adriaan Smeekes (machtigt Tom), Rob Brockhus
(machtigt Otto), Ryszard Matenko.
 
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:28 uur.
Het verzoek aan het bestuur om uiterlijk 21 september
een congres bijeen te roepen wordt behandeld bij Par
tijkalender. Bij Verslag partijbestuur bespreken we re
cente gevallen van smaad van Rijndert Doting.
2. Verslag van het 73e congres. Het verslag van het
73e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Tom vertelt over de stappen
die gezet zijn in overleg met mr. Driegen om een ver
klaring van recht te verkrijgen over de besluiten van het
congres van 1 september 2018 en van dit congres.
Tom stelt voor n.a.v. de mail van Rijndert van 23 maart
22h15 een weerwoord te sturen aan alle geadresseer
den. We bespreken de mail regel voor regel in de ver
gadering. Het bestuur zal dit afhandelen.
4. Evaluatie campagne waterschapsverkiezing. We
zijn heel blij met de groei naar twee zetels voor De
Groenen in het algemeen bestuur van Amstel, Gooi en
Vecht.
5. Jaarrekening 2018. Otto en Tom lichten de cijfers
toe namens het bestuur. Kascommissaris Paul meldt
dat er bij zijn controle van de boeken geen onregelma
tigheden zijn gebleken.
6. Verkiezing nieuw partijbestuur. Paul meldt namens
de congreswerkgroep dat drie leden zich kandidaat
hebben gesteld voor het partijbestuur: Angela, Tom en
Otto. Alleen Otto heeft ook gekandideerd voor het par
tijvoorzitterschap. Alle kandidaten worden bij acclama
tie benoemd.
7. Europese verkiezingen. De kandidatenlijst wordt
met consensus vastgesteld. Alle aanwezige kandidaten
tekenen de instemmingsverklaring. We bespreken de
campagne en de verkiezingsposter.

8. Amendementen partijprogramma. Het amende
ment op het hoofdstuk Breekpunten wordt met 9 stem
men vóór en geen tegen aangenomen. Het amende
ment op Basisinkomen wordt met algemene stemmen
aangenomen.
9. Partijkalender. De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 21 september een
congres bijeen te roepen.
10. Rondvraag. Geen vragen.
11. Sluiting. Otto sluit het congres om 17:04 uur.

Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden.
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Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Herbert Einsiedler, Tom Bakkers,
Angela Zikking, Reina van Zwoll en Otto ter Haar.
 

Contactgegevens

Correspondentieadres van vereniging en congreswerk
groep:
De Groenen
Joke Smitplein 62
3581 PZ  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Partijkalender

23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
21 september 2019, 75e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Het feuilleton (6)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de zesde aflevering.
 
Maurits de Vries (1)
Maurits de Vries speelde een hoofdrol in de gesprek
ken. Zonder hem zouden ze überhaupt niet hebben
plaatsgevonden.
 
De gesprekken ontstonden naar aanleiding van een on
enigheid tussen mij en een cassière. Omdat de pro
ductiekosten van een cent te hoog waren werden er
sinds 1981 geen nieuwe centen meer in omloop ge
bracht. Daarom mochten bedragen op een stuiver wor
den afgerond. Sommige winkels deden dat niet maar
betaalden het wisselgeld onafgerond met centen. Deze
had ik opgespaard tot ik er vijf had en daar wilde ik
mee betalen. De cassière accepteerde dat echter niet
en riep "Daar doen we niet meer aan." of iets van gelij
ke strekking. Ik antwoordde dat het een wettig betaal
middel was en dat ze het moest accepteren. De toon
was geïrriteerd en ging gepaard met enige stemverhef
fing. Dat trok de aandacht van andere klanten waaron
der de heer De Vries. Hij kwam kijken wat er aan de
hand was en maakte enkele opmerkingen en richtte
zich daarbij tot mij. Ik lichtte desgevraagd mijn stand
punt toe. Zoals ik het me herinner werden mijn centen
door de cassière geaccepteerd en was daarmee het in
cident gesloten.
 
Ik kwam De Vries vervolgens steeds opnieuw tegen bij
Simon. Hij stelde me wat aanvullende vragen, waar ik
op antwoordde. Vervolgens verschenen de recher
cheur en de rechter-commissaris op het toneel en, op
mijn suggestie, eerst Dr. Groeneveld, later Dr. Van
Himbergen, en professor Van Dalen.
 
In de volgende Gras vertel ik verder over de inbreng
van de heer De Vries in de gesprekken.
 
Otto ter Haar
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Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

In deze Gras kijken we terug naar de campagne voor
de Europese verkiezingen en praten we u bij over de
werkzaamheden van het partijbestuur.
 
Otto ter Haar

Resultaten De Groenen Europese verkie
zing 2019

  Kandidaten stem
men

1 Berendsen, P. (Paul) 4456

2 Zikking, A.P.A. (Angela) 2609

3 van Zwoll, R.M.E. (Reina) 538

4 Bijma, W. (Wim) 212

5 Bakkers, T.F.M. (Tom) 108

6 Hofman, L. (Luuk) 107

7 Smeekes, A.J.R. (Adriaan) 186

8 Borsboom, E.J. (Nora) 538

9 Baarslag, C.J.T. (Hans) 178

10 Blik, D. (David) 66

11 ter Haar - van Oyen, V.E. 548

  Totaal
 
De uitslagen per kieskring bevestigen
dat veel kiezers voorkeur hebben voor
een lokale kandidaat. Wim kreeg in
kieskring Leiden 49 stemmen, Adriaan
in kieskring Tilburg 63, Nora in Den
Haag 107 en Hans in Overijssel 97
stemmen.

9546
 
 
 

Campagne voor Europese verkiezingen

In mei 2019 waren er verkiezingen voor het Europees
Parlement.
Op 23 mei vondt de verkiezing in Nederland plaats. De
Groenen deed mee met lijstnummer 13.
Op verschillende manieren hebben we daarvoor cam
pagne gevoerd. 
Drie keer hebben we filmopnames gemaakt voor een
tv-spotje. Twee versies zijn uitgezonden op televisie
(Nederlandse Publieke Omroep) en tijdelijk op Fa
cebook en YouTube op het internet gezet.
Ook is er een "tv"-uitzending op internet (podcast) ge
weest op het kanaal Potkaars waarin ik als lijsttrekker
ben geïnterviewd.
Angela, Otto en ik hebben deelgenomen aan verkie
zingsfora in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en
Wageningen.
In Amsterdam, Kerkrade en Oosterhout (met Adriaan)
hebben we folders verspreid aan belangstellenden in
de laatste weken voor de verkiezing.
 
Paul Berendsen
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Bezoek van Jinyoung Chang (Zuid-Korea)

Het bestuur ontving een verzoek van Jinyoung Chang,
secretaris van de Zuid-Koreaanse liberaal-conservatie
ve politieke partij Bareunmiraedang. Jinyoung was met
zijn gezin op bezoek in Amsterdam en wilde graag ken
nis maken met De Groenen. We hebben hem uitgeno
digd voor een bestuursvergadering bij mij thuis. Hij
heeft ons veel verteld over de politieke geschiedenis en
de huidige situatie in Zuid-Korea. Zelf was hij geïnte
resseerd in de woningmarkt van Amsterdam. Hij be
greep niet waarom we niet gewoon wolkenkrabbers
bouwden om het tekort aan woningen aan te pakken.
 
Hoewel het tot het eind van ons gesprek onduidelijk
bleef waarom hij De Groenen had willen bezoeken en
ons ledenaantal hem duidelijk verbaasde, was het een

Teken het Europees burgerinitiatief "Save the bees!"

Achtergrond
Op 13 mei 2019 heeft Herbert Einsiedler [1] ons ge
vraagd of wij een Nederlandse partner-organisatie van
het burgercomité Save The Bees! [2] willen worden. [3]
 
Voortgang
In mei heeft de Europese Commissie het Europees bur
gerinitiatief (ECI) "Save The Bees!" goedgekeurd en werd
de website https://wesavebees.eu/ gelanceerd.
 
Teken de steunbetuiging
In het termijn van één jaar zijn 1 miljoen steunbetuigingen
van stemgerechtigde EU-burgers uit ten minste 7 landen
nodig, waarin ook een bepaald minimum is bereikt,

waarop de Europese Commissie moet beslissen of zij
eraan gevolg gaat geven.
 
De Commissie heeft gecertificeerde software voor het
online-inzamelingssysteem voor steunbetuigingen be
schikbaar gesteld, deze is geïmplementeerd in het for
mulier op de webpagina https://sign.wesavebees.eu/
waar je dit burgerinitiatief steun kunt betuigen. Als dat
goed is gegaan verschijnt er een bevestiging op je beeld
scherm met een identificatienummer van je steunbetui
ging.
 
Angela Zikking
 
[1] Vicevoorzitter van de ÖDP Noordrijn-Westfalen. Wij
hebben op 18 mei 2018 elkaar getroffen voor een kennis
makingsgesprek, zie; Gras 74, juli 2018.
[2] Indieners burgerinitiatief dat aanstuurt op strengere 
strengere maatregelen om de biodiversiteit te vergroten,
door middel van instandhoudingsinitiatieven, pesticiden
verboden en beperkingen op meststoffen.
[3] Zie; Gras 79, mei 2019.

Amendementen partijprogramma

Amendement hoofdstuk 7. Internationaal beleid
 
Israël en Palestina
 
Wijzig:
 
De Groenen is van oordeel dat de internationale ge
meenschap moet streven naar één staat Palestina met
daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde
burgerrechten.
 
In:
 
De Groenen is van oordeel dat de internationale ge
meenschap moet streven naar één staat Israël-Palesti
na met daarbij voor alle ingezetenen van die staat de
zelfde burgerrechten.
 
Motivatie
De aanduiding ‘Israël-Palestina’ is onpartijdiger dan al
leen ‘Palestina’. Hoe de staat gaat heten is voor De
Groenen van ondergeschikt belang.
 
De programmacommissie

aangename ontmoeting. Hij schonk ons als blijk van er
kentelijkheid een mok van Starbucks in Seoul waar we
uiteraard blij mee zijn. Yinyoung was op zijn beurt blij
met een originele De Groenen poster.
 
Tom Bakkers
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Correctie verslag 74e partijcongres

3. Verslag partijbestuur. [] Tom stelt voor n.a.v. de
mail van Rijndert van 21 maart 2019 23h18 een weer
woord te sturen aan alle geadresseerden. We bespre
ken de mail regel voor regel in de vergadering. Het be
stuur zal dit afhandelen.
 
Toelichting: Nu wordt de datum en tijd (23 maart
22h15) genoemd van een reply op de besproken mail
die na het congres is verzonden.

Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden.

Hoorzitting Kamer van Koophandel

Twee jaar geleden, in mei 2017, stonden Jozef van
Kessel als bestuurslid en ik als partijvoorzitter inge
schreven in het door de Kamer van Koophandel be
heerde handelsregister. Deze inschrijving wordt ge
bruikt door de SNS Bank en de Kiesraad om te contro
leren wie namens de partij mag optreden.
 
Volgens de wet en onze statuten roept het bestuur het
congres bijeen. Daarom heb ik op 11 mei 2017 Jozef
uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen ter voor
bereiding van het congres van 23 september 2017. Op
dat congres stond de (her)benoeming van het bestuur
op de agenda. Jozef en ik waren allebei gekozen door
het congres van 15 oktober 2015. Ons huishoudelijk
reglement bepaalt dat de termijn van een bestuurslid
twee jaar bedraagt. Onze termijn liep daarom af op 15
oktober 2017.
 
Jozef weigerde op 12 mei 2017 mijn uitnodiging voor
de bestuursvergaderingen te aanvaarden, omdat ik vol
gens hem door een ledenvergadering van 4 maart 2017
in Utrecht was ontslagen uit het bestuur. Omdat Jozef
weigerde op de bestuursvergaderingen te verschijnen
heb ik toen zonder hem het congres van 23 september
2017 bijeengeroepen. Jozef is uitgenodigd maar niet
verschenen. Dit congres heeft Rijndert tot voorzitter
benoemd en mij herbenoemd als bestuurslid. Jozef
had zich niet kandidaat gesteld en kon daarom niet
worden herbenoemd. De Kamer van Koophandel
schreef Rijndert in als voorzitter met ingang van 23
september 2017 en schreef Jozef per 15 oktober 2017
uit als bestuurslid.
 
Jozef heeft vervolgens op 22 november 2017 de partij
gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank Mid
den-Nederland. Hij vorderde daarbij onder meer dat de
rechtbank de besluiten van het congres van 23 sep
tember 2017 om Rijndert tot voorzitter te benoemen en
mij te herbenoemen nietig zou verklaren. De rechtbank

heeft op 20 juni 2018 deze benoemingen nietig ver
klaard, omdat het congres door mij zonder medewer
king van Jozef bijeen was geroepen.
 
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Kamer van
Koophandel op 1 augustus 2018 het partijbestuur uit
geschreven. Sindsdien heeft de partij geen door de
Kamer erkend bestuur. Een nieuw bestuur kan alleen
gekozen worden door het congres en zonder een be
stuur kan er geen geldig congres bijeengeroepen wor
den. Om in deze patstelling een uitweg te bieden heeft
de wetgever in Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 41 lid
3 geregeld dat 10% van de stemgerechtigde leden
onder bepaalde voorwaarden zelf een geldig congres
bijeen kan roepen. De eerste stap is het doen van een
verzoek door deze leden aan het bestuur om een con
gres bijeen te roepen. Komt daar binnen twee weken
geen actie op dan mogen deze leden het congres zelf
bijeenroepen.
 
Dat verzoek hebben acht van onze leden (de kandida
ten 1, 2, 5, 6 , 7, 10 en 11 op onze lijst voor het Euro
pees Parlement en mijzelf) 21 januari 2019 gedaan
waarop vier van hen het congres van 23 maart hebben
georganiseerd dat het huidige bestuur heeft benoemd.
Penningmeester Tom Bakkers heeft hiervan op 25
maart opgave gedaan bij de Kamer. Onze advocaat
mr. Luuk Driegen heeft deze opgave op 29 maart met
een juridische analyse en documenten ondersteund.
Zijn conclusie luidt dat niets in de weg staat aan in
schrijving van Angela, Tom en mij in het handelsregis
ter. Desalniettemin weigerde de Kamer op 23 april de
opgave van Tom in te schrijven, omdat de Kamer niet
zou kunnen vaststellen wie de leden van de vereniging
zijn. Hiertegen hebben op 27 mei alle acht verzoekers
bezwaar gemaakt. We hebben aangevoerd dat alleen
het lidmaatschap van de verzoekers van belang is. Dit
hebben we gedocumenteerd met onze machtigingsfor
mulieren en de bankafschriften van onze contributies
sinds 1 januari 2017. De Kamer heeft tijdens een hoor
zitting op 25 juli met Tom, Paul en mij over onze be
zwaren gesproken. Na de hoorzitting heb ik gevonden
dat onjuistheden van de inschrijving in het handelsre
gister niet aan derden, daaronder begrepen personen
die zich als lid aanmelden, kunnen worden tegenge
worpen (HR 2 juni 1977, NJ 1978, 238). Dit betekent
dat het lidmaatschap van Adriaan geldig is omdat zijn
eerste contributie is geïncasseerd op 29 november
2017 toen Rijndert en ik als bestuur stonden inge
schreven. De andere zeven verzoekers zijn al (veel) lan
ger lid.
 
Otto ter Haar
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Gras

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Tom Bakkers, Angela Zikking, Paul
Berendsen en Otto ter Haar.
 

Contactgegevens

Contactgegevens van vereniging en congreswerk
groep:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Partijkalender

25 juli 2019, hoorzitting Kamer van Koophandel
21 september 2019, 75e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Het feuilleton (7)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de zevende aflevering.
 
Maurits de Vries (2)
De Vries werd in Simon na enige tijd steeds vergezeld
door zijn vrouw. Ze was van Chinese afkomst, maar
had een fors postuur. Ze nam in bescheiden mate deel
aan de gesprekken.
 
Chinees
De gesprekken vonden plaats vooraan de winkel bij de
kassa's. De deelnemers, mijzelf incluis, stonden op
vaste plekken. Ik stond bij één van de middelste lanen,
bij de kassière. De Vries en zijn vrouw en Van Dalen
stonden links van mij bij de laatste rij. Groeneveld en
na hem Van Himbergen stond links voor mij. Het Ka
merlid stond voor mij maar meer naar achteren de win
kel in. Rechts voor stonden een paar huisvrouwen, de
rechercheur en mr. Asscher.
Op een gegeven moment verscheen er een kleine, Azi
atische man op het toneel. In eerste instantie schonk ik
daar weinig aandacht aan. Later ging hij echter direct
achter mij in de rij staan. Een plaats waar normaal nie
mand stond. Ik groette hem maar daar reageerde hij
niet op. Hij zei helemaal niets. Ik vroeg aan de kassière
of ze hier ook heroïne verkochten. Ze antwoordde dat
daar andere gelegenheden voor waren. De Vries merk
te vervolgens op: "Ik mag het eigenlijk niet zeggen,
maar het is een Chinees."
Deze zwijgzame klant was een anonieme waarnemer
van een heroïnehandelaar, met wie De Vries bekend
was. Hij had hem verteld over de gesprekken bij
Simon, maar deze wilde niet geloven wat hij hoorde.
Ga zelf maar kijken, zei De Vries tegen hem.
De zwijgzame waarnemer verdween weer van het to
neel. De Vries nam de rol op zich van boodschapper
voor de heroïnehandelaar. De Vries beheerste in enige
mate de Chinese taal. Hij bracht de boodschappen in
het Mandarijn. Ik zelf had enkele lessen Chinees ge
volgd bij professor Zürcher in Leiden. Het Kamerlid
bleek ook te kunnen helpen vertalen. Hij vertelde dat er
een sinoloog in zijn fractie zat. Het beviel de aanwezige
huisvrouwen wel. Zij vertelden aan hun thuisfront: "We
zijn nu Chinees aan het leren.".
 
In de volgende aflevering zal ik ingaan op de rol van de
politie.
 
Otto ter Haar
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Gras

Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

In deze Gras nodigen zes actieve leden u uit voor het
75e congres op 21 september. Verder praten we u bij
over de werkzaamheden van het partijbestuur. Het be
stuur heeft een beleidsplan geschreven voor de ko
mende drie jaar waarin we aangeven aan welke verkie
zingen we deel willen nemen. De Tweede Kamerverkie
zing van 17 maart 2021 is hierbij de grootste uitdaging.
Ter voorbereiding daarop willen we een goed campag
nespotje maken. Hiervoor stellen we een budget voor
in de begroting voor volgend jaar.
 
Otto ter Haar

Oproep voor het 75e partijcongres

Ondergetekenden hebben op 23 maart het partijbe
stuur verzocht om uiterlijk 21 september een congres
bijeen te roepen. Omdat de Kamer geweigerd heeft het
op 23 maart benoemde bestuur in te schrijven heeft
het bestuur er van af gezien om zelf een congres bijeen
te roepen. Daarom roepen wij als verzoekers nu zelf
alle leden op om 21 september bijeen te komen in de
Koperen Knoop te Amsterdam, We roepen met name
de nieuwe leden die sinds 1 augustus 2018 lid zijn ge
worden op om het congres bij te wonen, zodat het
congres tot hun toelating kan besluiten. Verder staat
de (her)benoeming van het bestuur op de agenda.
Leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur
bij de congreswerkgroep.
 
Tom Bakkers, David Blik, Reina van Zwoll, Paul Berend
sen, Angela Zikking, Otto ter Haar
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Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Agenda 75e partijcongres

Zaterdag 21 september 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 74e congres
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Toelating nieuwe leden
5. 13:40 Beleidsplan 2020-2023
6. 13:50 Begroting 2020
6. 14:00 Décharge partijbestuur
7. 14:05 Verkiezing partijbestuur
 
14:15 pauze
 
8. 14:30 Amendementen partijprogramma
9. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 21
maart 2020 een congres bijeen te roepen
10. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:20 Rondvraag
12. 15:30 Sluiting

Toelating nieuwe leden

Normaal beslist het partijbestuur over toelating van
nieuwe leden. Bij niet-toelating kan het congres tot
toelating besluiten. Omdat de Kamer van Koophandel
op 1 augustus 2018 al onze bestuurders heeft uitge
schreven willen we het congres nu voorstellen om de
personen die sinds die datum zich hebben aangemeld
en de contributie hebben voldaan toe te laten als partij
lid. Dit betreft zeven personen die we hiertoe individu
eel uitnodigen het congres bij te wonen.
 
Het partijbestuur

Beleidsplan De Groenen 2020 – 2023

De Groenen is een politieke partij. Het doel van de par
tij is het realiseren van het partijprogramma. Dit partij
programma is vastgesteld en wordt gewijzigd door het
partijcongres. Het belangrijkste middel om het partij
programma te realiseren is door deel te nemen aan de
politieke besluitvorming. Dit doen onze gekozen verte
genwoordigers in de organen waarin ze de partij verte
genwoordigen.
 
De partij streeft ernaar zijn deelname aan de politieke
besluitvorming te vergroten door zijn aantal gekozen
vertegenwoordigers te vergroten. Hiertoe nemen we
deel aan verkiezingen.
 
De plannen voor de periode 2020 – 2023 zijn om deel
te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 17
maart 2021, de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022 en de Provinciale Staten- en waterschaps
verkiezingen van maart 2023. We willen het partijbe
stuur opnieuw in laten schrijven in het handelsregister
en het lidmaatschap van de Europese Groene Partij
herstellen.
 
De inkomsten bestaan uit jaarlijkse contributies van de
leden, abonnementsgelden van de nieuwsbrief Gras en
schenkingen waaronder periodieke schenkingen op
basis van een onderhandse akte.
 
Het congres bepaalt de besteding van de fondsen door
middel van het vaststellen van de begroting. Het partij
bestuur beheert de middelen van de partij. We beste
den de middelen aan de organisatorische kosten van
de partij, de nieuwsbrief, de kosten van de waarborg
sommen en de campagne voor verkiezingen en aan
procedures tegen de Kamer van Koophandel en de Eu
ropese Groene Partij.
 
Het partijbestuur

Amendementen partijprogramma

We behandelen de amendementen op de hoofdstuk
ken Breekpunten en Dierenrechten zoals gepubliceerd
in Gras 79, mei 2019 en het amendement op het
hoofdstuk Internationaal beleid zoals gepubliceerd in
Gras 80, juli 2019.
 
De programmacommissie

Toelichting bij de begroting voor 2020

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Hoorzitting bij de Kamer van Koophandel

 
Op 25 juli zijn Tom Bakkers, Otto ter Haar en ik te gast
geweest bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
De Kamer had geweigerd om de op het congres van
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Begroting De Groenen 2020

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Campagne  €  1000,00 2

Overige inkomsten  €      50,00      

Rente, dividend  €        -,- Bankkosten  €   120,00 1

Schenkingen  € 4.000,00      

    Juridische kosten  €  5.000,00  3

    Waarborgsom  €        0,00  2

Tekort  € 1.855,00 Onvoorzien  €     500,00 1-3

Totaal  € 7.405,00 Totaal  € 7.405,00  

Bericht van Angela aan de leden

Voor deze editie van Gras schrijf ik een stukje van per
soonlijke aard in plaats van over mijn activiteiten voor
De Groenen, alhoewel het één zeker van invloed is op
het ander. Mijn taken voor De Groenen hebben moeten
lijden van de ongemakken als gevolg van een stunteli
ge val.
 
Op 27 juni heb ik thuis een crurisfractuur opgelopen,
dat is een botbreuk van het onderbeen waarbij zowel
het scheen- als kuitbeen gebroken zijn. Een zachtaar
dige ambulancemedewerker heeft de instabiele breuk
gezet (gelukkig zonder vooraf te waarschuwen), de vol
gende dag ben ik in het VU ziekenhuis geopereerd aan
mijn rechterbeen. Er is een titanium pin door het merg
van mijn scheenbeen gezet en het is gefixeerd met een
aantal schroeven.
Na zes dagen ben ik uit het ziekenhuis ontslagen. Mo
menteel logeer ik bij mijn ouders aangezien zij op de
begane grond wonen en de combinatie trappenhuis en
rolstoel ongetwijfeld tot nog meer anatomisch onver
antwoorde stunts zou kunnen leiden.
 
Sinds twee weken ben ik onder behandeling bij een fy
siotherapeut nadat de chirurg akkoord heeft gegeven
dat de belastbaarheid geleidelijk aan opgeschroefd
mag worden.
 
Helaas heb ik veel pijn moeten incasseren en is dit een
les in geduld geweest. Gelukkig ben ik met behulp van
krukken weer uit de lappenmand opgestaan en pak ik
mijn gebruikelijke activiteiten weer op. Ik sta te popelen
voor onze komende activiteiten.
 
Tot ziens op de congres van 21 september,
 
Angela Zikking

23 maart gekozen bestuurders in te schrijven in het
handelsregister. Tom, ik en zes andere leden hadden
bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De Kamer had Tom
en Otto daarom uitgenodigd voor een hoorzitting waar
in zij ons standpunt hierover konden inbrengen tegen
over een jurist, mr. Van der Ende, van de Kamer. Ik
was ook aanwezig maar de heer Van der Ende weiger
de mij het woord te geven, omdat ik als lid van De
Groenen volgens hem geen direct belanghebbende
zou zijn. Naar aanleiding daarvan heb ik een klacht in
gediend. Hierin bracht ik het volgende naar voren:
 
Deze hoorzitting betrof mijn bezwaar van 27 mei 2019
tegen de weigering van de Kamer van 23 april 2019 om
de opgave door Tom Bakkers van een nieuw bestuur
van de vereniging De Groenen in te schrijven.
Het betrof de bestuursleden benoemd op de mede
door mij bijeengeroepen ledenvergadering van 23
maart 2019 te Amsterdam. Samen met andere leden
heb ik deze vergadering bijeengeroepen nadat wij op
19 januari 2019 het bestuur tevergeefs verzocht had
den een ledenvergadering bijeen te roepen. Vanwege
de weigering van de Kamer het nieuw gekozen bestuur
in te schrijven zit de vereniging nog steeds zonder be
stuur. Ik neem het de heer Van der Ende kwalijk dat hij
mij niet toestond mijn stem hierover te laten horen.
De heer Van der Ende stond mij op deze hoorzitting
niet toe mijn zienswijze te uiten, naar hij stelde omdat
ik geen belanghebbende zou zijn. Dit bestrijd ik. Als ac
tief lid van De Groenen voel ik mij in mijn rechten aan
getast door de weigering van de Kamer om de nieuw
benoemde bestuursleden in  te schrijven. Hierdoor kan
onze vereniging niet goed functioneren.
 
Paul Berendsen
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Het feuilleton (8)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de achtste aflevering.
 
De gemeentepolitie Amsterdam
 
Sinds de zomer van 1976 woonde ik in Amsterdam. In
die vijf jaar was ik enkele keren lastig gevallen. Ik had
daarvan geprobeerd aangifte te doen maar dat was
steeds op niets uitgelopen.
 
Bij Simon besprak ik deze zaken met de heer De Vries
en de andere deelnemers. De Vries vertelde zelf over
zijn ervaringen met de recherche, die bij het opsporen
van ernstige delicten soms de grenzen van de wet
overschreed. De rechercheur die hier bij aanwezig was
kreeg het soms hard te verduren.
 
Ik vroeg hem op een gegeven moment hoe een en
ander op zijn bureau Warmoesstraat werd opgenomen.
Hij antwoordde dat sommige van zijn collega's minder
gematigd in hun optreden waren dan hijzelf. Sommige
van hen waren bereid mij van het leven te beroven. Hij
probeerde bij zijn collega's de emoties te beteugelen
maar kreeg daar geen vat op. Ik verzocht hem de
hoofdofficier, Cees van Steenderen, te vragen hoe hij
zijn verantwoordelijkheid hierin zag. Het antwoord
kwam enkele dagen later en luidde "Als u wordt dood
geschoten dan is het de politie die dat doet." Vervol
gens was er nog wat gekissebis tussen het Kamerlid
en Van Steenderen wat eindigde met de conclusie van
het Kamerlid dat de regering de baas is want die kan
de officier ontslaan en wat gemor van Van Steenderen
in de geest van "jullie doen maar wat je niet laten kan".
 
In de volgende aflevering zal ik wat vertellen over de rol
van mr. Asscher en over communicatie met de recht
sprekende macht.
 
Otto ter Haar

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Partijkalender

21 september 2019, 75e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Tom Bakkers, David Blik, Reina van
Zwoll, Angela Zikking, Paul Berendsen en Otto ter
Haar.
 

Contactgegevens

Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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Gras
Beste leden en sympathisanten

In deze Gras aandacht voor het Europees Burgerinitia
tief Bijen en boeren redden en voor plannen om ons
partijprogramma aan te passen aan de planetaire gren
zen van de Aarde.
 
De volgende Gras verschijnt in januari. Het partijbe
stuur wenst u alvast gezellige Kerstdagen, een veilig
oudjaar en een gelukkig 2020!
 
Otto ter Haar

Red de bijen en de boeren!

Naar een bij-vriendelijke landbouw voor een ge
zond milieu
 
Om zowel bijen als de gezondheid van de mens te be
schermen roepen wij de Europese Commissie op wet
ten voor te stellen om synthetische pesticiden voor
2035 uit te faseren, om de biodiversiteit te herstellen
en om landbouwers bij de omschakeling te steunen,
 
1. In 2030 het gebruik in de EU van synthetische pesti
ciden in de landbouw geleidelijk met 80% verminde
ren, te beginnen met de gevaarlijkste, om vervolgens
tot een volledige afschaffing te komen tegen 2035,
 
2. Natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden her
stellen zodat de landbouw een drijvende kracht wordt
achter het herstel van de biodiversiteit,
 
3. De landbouw hervormen door prioriteit te geven aan
kleinschalige, gediversifieerde en duurzame landbouw
praktijken,

 
4. Ondersteuning te bieden voor een snelle uitbreiding
van agro-ecologische en biologische praktijken en mo
gelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en
onafhankelijk onderzoek op het gebied van pesticide-
en ggo-vrije landbouw.
 
Bron: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
initiatives/open/details/2019/000016
 

Planetaire grenzen

Het partijbestuur is begonnen zich te buigen over mo
gelijk verstrekkende veranderingen in het partijpro
gramma van De Groenen. Nieuwe gegevens van het
IPCC, nieuwe wetenschappelijke inzichten en actuele
problemen zoals de stikstofcrisis en PFAS vragen om
nieuwe standpunten. Johan Rockström e.a. introdu
ceerden in 2009 het concept van planetaire grenzen in
het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De ‘donut-eco
nomie’ van de econoom Kate Raworth bouwt hierop
voort.
 
Partijleden zijn welkom op de bestuursvergaderingen
van maandagmiddag in Amsterdam om met ons mee
te denken.
 
Tom Bakkers
 

Copyright afbeelding: J. Lokrantz/Azote based on Stef
fen et al. 2015
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Gras
Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Contributie 2020

Dinsdag 31 december incasseert De Groenen uw con
tributie voor 2020. De leden en abonnees die de partij
niet gemachtigd hebben ontvangen in december een
factuur.
 
Het partijbestuur

Verslag 75e partijcongres

Zaterdag 21 september 2019
De Schakel (naast Nassaukerk), De Wittenkade 109 te
Amsterdam
 
Aanwezig elf leden: Otto ter Haar (voorzitter), David
Blik (tot en met de pauze), Tom Bakkers (penning
meester), Paul Berendsen (kascommissaris, congres
werkgroep), Angela Zikking (secretaris, verslag), Adri
aan Smeekes, Peter Kemmink, Sybrand Andringa, Ri
chard Visser, Rijndert Doting, Peter Bolhaar (vanaf de
pauze).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw V.E. ter Haar-van
Oyen (machtigt Otto), Ryszard Matenko, Reina van
Zwoll (machtigt Paul voor verkiezing bestuur), Natalia
Uzieblo Kiyak.
 
1. Opening. Otto opent de vergadering met enige ver
traging omdat de oorspronkelijke vergaderzaal, De Ko
peren Knoop, gesloten was.
Vanwege de weigering van de Kamer van Koophandel
(hierna: de Kamer) om het door het vorige congres ge
kozen bestuur in te schrijven is dit congres bijeenge
roepen door en op verzoek van 6 leden (Tom, David,
Reina, Paul, Angela en Otto). De machtigingen van me
vrouw Ter Haar en Reina zijn goedgekeurd, die van
Reina alleen voor de bestuursverkiezing.  Er zijn 6
stemgerechtigde leden met 7 stemmen. Richard en
Rijndert zijn lid zonder stemrecht omdat ze schulden
hebben aan de vereniging. Sybrand en Peter zijn nog
niet toegelaten als lid.
2A. Verslag Europese verkiezing.
Paul: De Groenen heeft meegedaan met een eigen lijst.
We hadden voldoende steunbetuigingen. Angela, Otto
en ik hebben deelgenomen aan verkiezingsdebatten.
We hadden spotjes op de televisie en op de radio.
Rijndert: Ik kreeg een brief van de Kiesraad waarin be
sloten werd dat de waarborgsom niet wordt terugbe
taald omdat onze lijst minder dan 75% van de kiesde
ler heeft gehaald.

2B. Verslag van het 74e congres. Het verslag van het
74e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur.
De meeste tijd zit in procedures. De Kamer vroeg eerst
om een notariële verklaring van de rechtsgeldigheid
van het 74e congres waar Otto, Tom en Angela in het
bestuur zijn gekozen. Nu eist de Kamer een verklaring
van recht daarover van de burgerlijke rechtbank. We
hebben een advocaat gevonden, mr. Luuk Driegen, die
ons daarin bijstaat. We hebben op advies van de advo
caat eerst bezwaar gemaakt tegen de weigering van de
Kamer om ons in te schrijven als bestuurder. Nu gaan
wij alle drie de Kamer dagvaarden in een bodemproce
dure om af te dwingen dat de Kamer ons inschrijft in
het handelsregister.
4. Toelating nieuwe leden.
Omdat de Kamer op 1 augustus 2018 alle bestuursle
den heeft uitgeschreven laten we het congres beslis
sen over de toelating van de 7 personen die zich sinds
dien hebben aangemeld.
Otto geeft het woord aan Peter Kemmink om zich voor
te stellen.
Peter: mijn passies zijn schrijven en tekenen. Hij heeft
algemene psychologie gestudeerd toegespitst op soci
ale theorieën en theoretische psychologie. Hij woont in
Amsterdam en is 41 jaar.
Sybrand is 50 jaar en woont in Eemnes. Hij is eerder lid
geweest. De eerste keer 20 jaar geleden. Hij is een ac
tivist, geïnteresseerd in leninisme, marxisme en anar
chie.
Angela vertelt over Ludger Zikking.
Otto vertelt over Natalia en Christiaan. Beiden zijn lid
geworden n.a.v. de Europese verkiezingen, net als W.
M. van Lookeren Campagne, met wie we nog geen
contact hebben gehad. Het bestuur heeft hem of haar
een brief gestuurd.
Peter Bolhaar kwam tijdens de pauze binnen.
Met 7 stemmen vóór worden de 7 nieuwe leden una
niem toegelaten. Sybrand en Peter hebben nu stem
recht, zodat er 9 stemmen zijn.
5. Beleidsplan 2020-2023. We hebben voor het laatst
in 1998 deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezing.
De EGP gebruikt dit als argument om het lidmaatschap
van De Groenen te beëindigen. We moeten in ten min
ste één kieskring deelnemen van 19 in Nederland en 1
in Caribisch Nederland (Bonaire). Het beleidsplan
wordt met 9 stemmen vóór aangenomen.
6A. Begroting 2020. Otto licht de begroting toe. De
begroting voor 2020 wordt met algemene stemmen
aangenomen.
6B. Décharge partijbestuur. Om plaats te maken voor
een nieuwe bestuursverkiezing treedt het zittende be
stuur af.
7. Verkiezing nieuw partijbestuur. Paul meldt namens
de congreswerkgroep dat drie leden zich kandidaat
hebben gesteld voor het partijbestuur: Angela, Tom en
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Otto. Alleen Otto heeft ook gekandideerd voor het par
tijvoorzitterschap. Alle kandidaten worden bij acclama
tie benoemd. Het betreft 10 stemmen, inclusief de
machtiging van Reina voor Paul.
-- Pauze met fotomoment --

8. Amendementen partijprogramma. Behoud gezag
inlichtingendiensten. Geen overdracht naar EU. Otto:
Oostenrijk zit in de EU, Verenigd Koninkrijk (VK) wan
trouwt het goede contact van de FPÖ met Poetin. VK
wil minder inlichtingen delen met Oostenrijk uit vrees
dat dit bij Rusland terecht komt.
De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt wat ge
deeld wordt. Er is parlementaire controle door de “
Commissie Stiekem”. Dit betreft soevereiniteit. De Ne
derlandse regering gaat erover, is niet enkel uitvoerder.
Willen wij nationale competenties uit handen geven?
Dit heeft verband/overeenkomsten met vraagstuk nati
onaal vs. Europees leger betreffende soevereiniteit. Dit
is een Breekpunt en 2/3 meerderheid is noodzakelijk.
Het amendement op het hoofdstuk Breekpunten wordt
met 9 stemmen vóór en geen tegen aangenomen.
Het amendement op het hoofdstuk Dierenrechten
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het amendement op het hoofdstuk Internationaal be
leid wordt met 8 stemmen voor en één onthouding
aangenomen.
9. Partijkalender. De aanwezige tien leden tekenen
een verzoek aan het bestuur om uiterlijk 21 maart 2020
een congres bijeen te roepen.
10. Verkiezing congreswerkgroep.
Rijndert, Sybrand en Richard worden per acclamatie in
de congreswerkgroep benoemd. Dit wordt nog aange
vuld door één bestuurslid.
Peter Kemmink wordt per acclamatie benoemd in de
kascommissie. Paul heeft een lopend mandaat (be
noemd door het 70e congres van 14 juli 2018).
11. Rondvraag. Peter K. heeft een amendement in ge
dachten Hij gaat dit op schrift stellen. Rijndert wil graag
copy voor de komende Gras aanleveren.
12. Sluiting. Otto sluit het congres omstreeks 17:00
uur.

In memoriam John Smit (1935 - 2019)

Begin oktober ontvingen we van het oud-bestuurslid
Olaf Tulen bericht van het overlijden van John Smit.
John vormde in de jaren negentig de fractie De Groe
nen in de gemeenteraad van Diemen. Hij was van 1995
tot 1998 lid van het dagelijks bestuur. John was we
duwnaar van Anneke Boerma. Zij was statenlid in
Noord-Holland en is in 2016 overleden.
 
Paul Berendsen en ik hebben de uitvaart van John be
zocht in De Nieuwe Ooster. We spraken daar Ron van
Wonderen. Hij was eind jaren negentig partijvoorzitter.
 
Otto ter Haar
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Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Tom Bakkers, Angela Zikking en
Otto ter Haar.
 

Partijkalender

21 maart 2020, 76e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Het feuilleton (9)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de negende aflevering.
 
GVO
De gesprekken bij Simon waren al enige tijd aan de
gang toen een mij onbekende heer zich in de discussie
mengde. Hij deed dat op een autoritaire manier wat mij
irriteerde. Ik vroeg hem naar zijn achtergrond. Hij was
hier voor zijn werk. De heer De Vries, die hem kende,
zei toen: "Hebben jullie een GVO geopend?". Dat be
aamde de heer, die vertelde dat hij rechter was en Ben
Asscher heette. Ik wist niet wat een GVO was. Dat be
tekende gerechtelijke vooronderzoek, wat in dit geval
door mr. Asscher werd uitgevoerd.
 
Vrouwenquotum
In mijn contact met president Reagan gaf ik mijn voor
keur aan voor meer vrouwen in de rechtsprekende
macht. De Hoge Raad, die via het Kamerlid meeluister
de en soms ook vragen stelde, merkte op: "We hebben
een vrouwelijke president gehad.". Dat was mr. Guusje
Minkenhof, die in 1979 als vice-president van de Hoge
Raad met pensioen was gegaan.
 
Gezag afdwingende premier
De econoom professor Heertje had enige tijd geleden
een pleidooi gehouden voor een regering geleid door
een "gezag afdwingende premier". In het radiopro
gramma In de Rooie Haan werd daar hilarisch op gere
ageerd. Men vreesde daar met een "werkloze kunst
schilder met een snorretje" als regeringsleider te wor
den opgescheept.
De heer Heertje dagvaardde de VARA. Het geding
werd behandeld door mr. W.M. Borgerhoff Mulder, die
Heertje in het gelijk stelde. De VARA moest rectificeren.
Ik kon me daar niet in vinden. In een democratie wordt
gezag niet afgedwongen maar toevertrouwd. Borger
hoff Mulder zei erover dat het hem stoorde dat er (in
bedekte termen) verwezen werd naar Nazi-Duitsland. Ik
vroeg de VARA of ze zich niet geknecht voelden. Het
antwoord luidde: "We zijn ook een knechtenomroep!".
 
In de volgende aflevering zal ik verslag doen van de
communicatie met de toenmalige Nederlandse rege
ring: het kabinet Van Agt-I.
 
Otto ter Haar

Contactgegevens

Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
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