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Beste leden en sympathisanten

De verkiezing en de verkenning

De redactie ontving zoveel kopij dat we met vier pagi
na's niet uitkwamen. Deze maand ontvangt u daarom
een dubbeldik nummer met veel nieuws over onze
campagne voor de Tweede Kamerverkiezing, een
amendement op ons partijprogramma dank zij een op
lettende kiezer en een discussie over het wetsontwerp
Seksuele misdrijven naar aanleiding van een vraag en
een reactie van een andere kiezer. U bent 10 april wel
kom om via Skype op ons congres aan het debat deel
te nemen.

17 maart was de Tweede Kamerverkiezing. Ook De
Groenen deed mee aan deze verkiezingsstrijd. Het be
loofde spannend te worden want meer partijen dan
ooit namen deel aan dit spektakel.

Otto ter Haar

Niettemin is de uiteindelijke uitslag, waarbij drie rechtse
partijen de overwinning hebben opgeëist voor ons wel
zeer teleurstellend. Natuurlijk na alle commotie rond
het corona beleid kiest men voor zekerheid en dat be
tekent geen significante aanwezigheid van groene poli
tiek.in de regering.Daar komt nog bij dat de meeste
grote partijen zichzelf enkele weken voor de verkiezin
gen graag voorzien van een zelfgemaakt groen vignet.
Een groen D66, het ecologische bewustzijn van de
PvdA en als klap op de vuurpijl de 'groene' VVD. Daags
nadat de verkiezingsuitslag binnen is, worden al deze
goedkope beloften aan de kant geschoven, en gaat
men over tot de orde van de dag zo gaat dat immers
altijd in de politiek.

Agenda 79e partijcongres
Zaterdag 10 april 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
U kunt ook via Skype deelnemen aan het congres.
Meldt u daarvoor aan bij info@degroenen.nl We mailen
u dan een uitnodiging om online mee te doen.
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 78e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Terugblik campagne Tweede Kamerverkiezing
5. 13:40 Jaarrekening 2020, verslag kascommissie,
décharge bestuur
6. 13:50 Amendement partijprogramma.
7. 14:00 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bespre
king met deelname van de fractie van De Groenen
== Pauze ==
8. 14:30 Burgerberaad (zie bijdrage van Adriaan
Smeekes)
9. 14:45 Sexuele misdrijven (zie bijdragen van Reina
van Zwoll en Otto ter Haar)
10. 15:00 Hoe verder met de Kamer van Koophandel?
11. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
25 september 2021 een congres bijeen te roepen.
12. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
13. 15:25 Rondvraag
14. 15:30 Sluiting

Wat waren de vooruitzichten? Wel, het draagvlak van
groene politiek in dit land is natuurlijk klein (zo'n 9%)
en dat is in tegenstelling tot een land als Zweden dat
met vijf ministers in de regering zit niet veel. Daarvan
zijn wij ons terdege bewust.

Duidelijk is gebleken dat tijdens deze periode van over
moed men zo nu en dan een paar steken laat vallen.
Wanneer een parlementariër zijn werk te goed doet bij
voorbeeld! Door te pogen Pieter Omtzigt terzijde te
schuiven heeft de regering zich toch wel ernstig gebla
meerd. Verkenner Ollongren tevens demissionair minis
ter liet zich fotograferen met een A4-tje waarop duide
lijk viel te lezen dat men een andere functie ambieerde
voor eerder genoemd parlementslid die zoal u zich her
innert de taak heeft de regering te controleren.
Je zou bijna denken dat dit een vooropgezet plan is,
want waarom een minister zich laat fotograferen met
dergelijke informatie duidelijk leesbaar naar buiten ge
richt onder haar arm kan toch geen vergissing zijn? Zo
stom is niemand! Het is duidelijk dat de verkiezings
overwinning alles te maken heeft met marketing en in
het geheel niets met overtuiging. In deze voor ons land
zo moeilijke periode beloven wij de kiezer dat wij als
enige echte groene partij aan een groter draagvlak blij
ven bouwen
Met groene groet Rijndert Doting
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Johan stapt over naar PvdA-fractie
Na een teleurstellend resultaat van De Groenen in kies
kring Fryslân is Johan Lammering overgestapt naar de
PvdA-fractie. Samen met Gryte Schaafstal vormt hij nu
een fractie van twee. We krijgen daarom volgend jaar
geen lijst De Groenen in Noardeast-Fryslân.

Amendement partijprogramma
A5. Natuur
Tijdens de campagne wees een kiezer De Groenen er
op dat wat vroeger de Ecologische Hoofdstructuur
werd genoemd nu Natuurnetwerk Nederland heet.
Vervangen in hoofdstuk A5 Natuur op drie plaatsen
"(de) Ecologische Hoofdstructuur" door "(het) Natuur
netwerk Nederland".

Burgerberaad
Een burgerberaad-advies geeft het betreffende onder
werp een maatschappelijk draagvlak.. Manifest. De kli
maatsceptici zal de dialoog verscherpen wat dan leidt
tot meer gewogen standpunten waarmee het advies
van betere kwaliteit wordt.
Het proces - open en transparantIn de eerste fase worden de deelnemers geïnformeerd
door wetenschappers, ngo’s, ervaringsdeskundigen en
belanghebbenden over de verschillende aspecten van
het onderwerp.
Ook kunnen de deelnemers zelf om experts en aanvul
lende informatie vragen.
De bijeenkomsten kunnen worden gestreamd, zodat
ook de rest van de bevolking zich kan laten informeren
en op afstand vragen kan stellen.
In de tweede fase gaan de deelnemers met elkaar in
beraad; ze overleggen en discussiëren om in de derde
fase samen tot een reeks aanbevelingen te komen.
Mij staat voor ogen een permanent burgerberaad zoals
reeds in Oost-Belgie ingesteld, schrijft geschiedenis:
het is het eerste gebied ter wereld waar burgers per
manente inspraak krijgen
Acht jaar later blijkt België opnieuw het centrum voor
democratische vernieuwing als de Duitstalige gemeen
schap van het land besluit (ingelote) burgers een per
manente stem te geven in de politieke besluitvorming.
In het gebied, ‘Ostbelgien’, is nu een permanente bur
gerraad als aanvulling op het gekozen parlement geïn
stalleerd.

De raad moet het parlement permanent van advies
voorzien. In de raad zitten 24 door het lot gekozen bur
gers voor een periode van anderhalf jaar, waarna er
weer nieuwe burgers worden ingeloot. Elk parlementair
jaar mag de burgerraad drie thema’s op de politieke
agenda zetten. Om te voorkomen dat de burgers in de
burgerraad zich als politici gaan gedragen wordt er
eerst door burgerpanels op de voorgestelde thema’s
gestemd voordat ze naar het parlement gaan.
Adriaan Smeekes
Bronnen:
* Manifest te vinden op https://www.burgerberaadkli
maat.nu/articles/manifest
* VPRO Tegenlicht: Op deze vier plekken hebben bur
gers écht invloed https://www.vpro.nl/programmas/te
genlicht/lees/artikelen/2020/Vier-voorbeelden-burger
participatie.html
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Seksuele misdrijven (1)

Seksuele misdrijven (2)

Minister Grapperhaus heeft een wetsontwerp inge
diend ter modernisering van het hoofdstuk Misdrijven
tegen de zeden van het Wetboek van strafrecht. Het
nieuwe hoofdstuk gaat Seksuele misdrijven heten.
Deze nieuwe titel sluit beter aan bij het huidige taalge
bruik, waar bijna niemand nog gebruikt maakt van het
archaïsche begrip zeden als het gaat over seksuele
omgangsvormen.

De stelling dat verkrachting alleen maar geassocieerd
wordt met dwang en geweld, weerspreek ik. Ik denk
dat er veel voorvallen plaatsvinden waarbij meisjes,
vrouwen, jongens, mannen door psychische indoctri
natie overweldigd worden om seksuele handelingen te
verrichten. De schade van deze vorm van psychisch
geweld, met uiteindelijk lichamelijk geweld, namelijk
het ongewenst toepassen van seksuele handelingen,
heeft grote gevolgen voor de personen die dit is over
komen. Jarenlang of levenslang trauma.

In het wetsontwerp wordt de strafbaarstelling van on
vrijwillige seks verruimd. Ook als er geen sprake is van
fysieke dwang of geweld is het opdringen van seks
strafbaar. De wet komt daarmee tegemoet aan de soci
ale norm dat seksueel contact gebaseerd moet zijn op
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Wie zich daar niets
van aantrekt riskeert een straf.
Waar ik me niet in kan vinden is dat het wetsvoorstel
de profiterende partij van de onvrijwillige seks kwalifi
ceert als een verkrachter. Het is een volkenrechtelijke
norm dat termen in een verdrag te goeder trouw moe
ten worden uitgelegd overeenkomstig de gewone bete
kenis van de termen. In de gewone betekenis wordt
verkrachting geassocieerd met dwang of geweld. Wat
de Tweede Kamer er ook van mag vinden deze wet
verdraait de term verkrachting. Daarmee handelt de
wetgever in strijd met de goede trouw en kwalificeert
zij een pleger van seksueel misbruik ten onrechte als
een verkrachter.
Otto ter Haar

Deze voorvallen worden nauwelijks in de wet be
noemd.
Hiervoor zou een duidelijke wet moeten komen, zodat
de dader terwijl hij, zijn/haar acties uitvoert/wil uitvoe
ren, heel erg duidelijk in het achterhoofd heeft dat er
voor deze vorm van seksueel misbruik een ernstige
straf is. Met andere woorden, deze persoon en ook het
slachtoffer ( HEEL erg belangrijk) zal realiseren dat
deze situatie strafbaar is.
Daders komen er nu gemakkelijk vanaf...geen geweld
gebruikt...so what..
Een duidelijke benoeming van daad en straf zal zeker
voor de dader en het slachtoffer helderheid en inzicht
geven over dit vage gebied van seksueel misbruik,
want dat is het, seksueel misbruik, en er moet een
einde komen aan dit laakbaar toestaan.
Reina van Zwoll
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Campagneverslag
Ondanks de magere uitslag heb ik met plezier cam
pagne gevoerd. Ik kreeg genoeg uitnodiging voor de
batten om mijn verhaal te doen en aan te scherpen.
Het leukste vond ik het interview met Rebel Radio van
Extinction Rebellion (XR). XR doet haar best om de kli
maatontwrichting te keren, maar maakt de fout de
mensen die daar niet van willen weten tegemoet te
komen met vijf jaar uitstel om te stoppen met verbran
den van koolstofhoudende brandstof. Die vijf jaar ge
beurt er hetzelfde als de afgelopen vijf jaar: er wordt zo
veel mogelijk opgestookt.
Ook leuk was het debat met Caroline van der Plas van
BoerBurgerBeweging over de noden van het platte
land.
Nieuw voor mij vergeleken met de vorige verkiezing
was dat ik voor nop de opnamen van mijn gesprekken
kan gebruiken. Zo bouwt De Groenen een portfolio van
politiek inhoudelijke filmpjes op.
Ik hoop dat we volgend jaar bij de gemeenteraadsver
kiezing in Amsterdam veel meer stemmen krijgen dan
deze keer.
Otto ter Haar
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Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021
Lijst 36

De Groenen

FryslânAmsterdamTotaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Otto ter Haar
Angela Zikking
Johan Lammering
Nora Borsboom
Christiaan van Utrecht
Paul Berendsen
Reina van Zwoll
Rijndert Doting
Adriaan Smeekes
Tom Bakkers
Sybrand Andringa
Luuk Hofman
David Blik
Mevrouw Ter Haar-van Oyen
Totaal

12
6
4
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
3
30

38
22
1
1
0
3
3
2
1
6
0
1
2
9
89

50
28
5
2
1
3
3
3
1
6
1
2
2
12
119
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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.

Verslag 78e partijcongres
Zaterdag 2 januari 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114, Amsterdam
Aanwezig: Otto ter Haar, Tom Bakkers, Paul Berend
sen, Adriaan Smeekes, Reina van Zwoll
Aanwezig via Skype: Angela Zikking, Mirjam van Rijn,
Rob Visser, Ryszard Matenko en Ronald Schönberger
(gast)
Afwezig met kennisgeving: Christiaan van Utrecht
(machtigt Angela), Luuk Hofman (machtigt Tom), me
vrouw Ter Haar (machtigt Otto)
1. Opening Na enige technische problemen met Skype
opent Otto de vergadering. Op zijn voorstel wordt de
volgorde van de agenda gewijzigd: 9 Amendementen
wordt 4a;10 KvK wordt 6a.
2. Verslag van het 77e congres Het verslag van het
77e congres wordt bij acclamatie ongewijzigd vastge
steld.
3. Verslag partijbestuur Angela doet verslag. De afge
lopen maanden heeft het partijbestuur in de ouderlijke
woning van Angela vergaderd, waarbij Tom per tele
foon deelnam. Met Sebastiaan Wolswinkel is uitgebreid
gesproken over het partijprogramma wat tot verschil
lende amendementen heeft geleid. Daarna heeft hij
zich echter teruggetrokken met als reden het ontbre
ken van een bij de KvK ingeschreven bestuur.
4. Toelating nieuwe leden Er zijn geen nieuwe leden.
4a. Amendementen Er is discussie over de vraag of
de toon niet te radicaal is. Alle voorgestelde wijzigingen
worden aangenomen. Er wordt besloten dat men vier
dagen de tijd heeft om met redactionele verbeteringen
te komen.
5. Kandidatenlijst Mirjam bedankt voor het aanbod
om kandidaat te zijn voor De Groenen en vraagt zich af
wat de zin is van deelname aan de Tweede Kamerver
kiezing. Er wordt besloten hierover iedereen aan het
woord te laten en er aansluitend over te stemmen.
Paul en Ryszard onthouden zich van stemming. Mirjam
en Rob zijn tegen deelname. Tom overlegt telefonisch
met Luuk: beiden zijn voor. Otto en mevrouw ter Haar
zijn voor. Reina, Adriaan, Angela en Christiaan zijn
eveneens voor deelname.
Het congres besluit met acht stemmen voor, twee
tegen en twee onthoudingen deel te nemen aan de
Tweede Kamerverkiezing.
6. Wijziging begroting 2021 Vanwege het terugtrek
ken van Sebastiaan wordt de post campagne verlaagd
van €5000 naar €1000.

6a. Hoe verder met de KvK? We bespreken de peri
kelen met de KvK. Naar aanleiding van het afhaken van
Sebastiaan volgt er een gesprek over een eventuele
lijmpoging tussen de twee ‘kampen’ en over het stand
punt van de KvK. Mirjam stelt voor om met de twee
groepen samen naar de Kamer van Koophandel te
gaan. Otto legt uit dat dit geen enkele zin heeft. De
Kamer wil een verklaring van recht zien anders schrijft
ze niemand in. We besluiten voorlopig geen nieuwe op
gave van intredende bestuursleden te doen. Otto
treedt daarom niet tussentijds af. Er hoeft geen déchar
ge verleend te worden en de verkiezing van nieuwe be
stuursleden vervalt.
7. Décharge aftredende bestuursleden Dit agenda
punt kwam te vervallen.
8. Verkiezing bestuursleden Dit agendapunt kwam te
vervallen.
9. Amendementen Dit is behandeld bij 4a.
10. Hoe verder met de KvK? Dit is behandeld bij 6a.
11. Partijkalender De vijf fysiek aanwezige leden teke
nen een verzoek aan het bestuur om uiterlijk 10 april
een congres bijeen te roepen.
12. Congreswerkgroep Het congres herbenoemt
Paul, Tom en Reina in de congreswerkgroep.
13. Rondvraag Geen vragen.
14. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 18:30.
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Balans 31 december 2020
Balansdatum
31 dec 2019
Betaalrekening
€ 1.383,60
Crediteuren
-€ 27.738,31
Eigen vermogen -€ 26.354,71

Crediteuren 31 december 2020
31 dec 2020
€2.531,83
-€ 27.681,40
-€ 25.149,57

Jaarrekening De Groenen 2020
ResultatenrekeningenInkomsten
1 - contributies
€ 1.352,50
2 - schenkingen
€ 4.000,00
3 - reimbursements € 190,88
4 - rente, dividend € 0,00
5 - overig inkomen € 119,52
11 - KvKoophandel
12 - bankkosten
13 - vergaderingen
14 - partijbestuur
15 - Gras
16 - postbus
17 - website
18 - waarborgsom
19 - campagnes
20 - EGP contributie
21 - EGP meetings
22 - Global Greens
23 - overige uitgaven
Totaal
€ 5.662,90

Uitgaven

Datum
31 dec 2019
Crediteur
schuld/tegoed
St. Groenen in West € 658,21
Otto ter Haar
€ 28.567,10
Rijndert Doting
- € 279,99
Jozef van Kessel
- € 306,35
Triodos Bank
- € 690,66
dm advocatuur
€ 0,00
Overige debiteuren - € 210,00
Crediteuren
€ 27.738,31

31 dec 2020
schuld/tegoed
€ 585,14
€ 28.118,82
- € 291,99
- € 306,35
- € 690,66
€ 476,44
- € 210,00
€ 27.681,40

Toelichting bij de jaarrekening 2020
€ 2.784,71
€ 113,72
€ 145,00
€ 639,82
€ 229,15
€ 0,00
€ 86,98
€ 0,00
€ 47,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 410,67
€ 4.457,76

• De schuld aan dm advocatuur betreft een factuur
voor een gesprek 7 juli vorig jaar van Paul en mij met
mr. Driegen. Dit was tegen de afspraak en we hebben
geweigerd deze factuur te betalen. Om deze onenig
heid hebben wij de relatie met mr. Driegen beëindigd.
• De post KvKoophandel bestaat voor het grootste
deel uit de proceskosten die we moesten betalen
omdat de rechtbank Midden-Nederland de vordering
van Angela, Tom en mij van een verklaring van recht
dat wij rechtsgeldig in het bestuur zijn gekozen niet-
ontvankelijk verklaarde.
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In memoriam mevrouw Van Alphen en me
vrouw Kuiper-Verkuyl
Eind augustus vorig jaar kort na een landelijke hittegolf
zijn twee trouwe leden overleden. Mevrouw Van Alp
hen, die vroeger in Amsterdam woonde, werd lid tij
dens de campagne van Roel van Duijn voor de Tweede
Kamerverkiezing van september 1989. Miep Kuiper-
Verkuyl (93) uit Almen kwam in 1995 bij De Groenen.

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).

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid

Partijkalender
10 april 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Tom Bakkers, Milou Bron, Fay
Boyer, Irene Kuiper, Adriaan Smeekes, Reina van
Zwoll, Paul Berendsen, Rijndert Doting en Otto ter
Haar.
XXXXXXXXX 2542-4661
ISSN 1572-1485
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Beste leden en sympathisanten
Derk Stegeman schreef zijn masterthesis Geschiedenis
van Politiek en Maatschappij aan de Universiteit
Utrecht over het ontstaan van De Groenen in Neder
land en Die Grünen in Duitsland in de jaren tachtig. Hij
heeft hiervoor inzage gekregen in ons partijarchief en
(oud)leden gesproken. Hij vertelt hierover in deze Gras.
Reina houdt een pleidooi voor de financiering van de
gezondheidszorg via het Nationaal ZorgFonds. Adriaan
wordt ziek van laagfrequent geluid en deelt zijn narig
heid met ons. Rijndert praat u bij over de kostendelers
norm in de bijstand.
Voor wie er niet bij was: in Gras intern leest u het ver
slag van het 79e congres van 10 april.
Otto ter Haar

Onderzoek naar De Groenen in de jaren
tachtig en negentig
Door Derk Stegeman, student politieke geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht
Afgelopen jaar heb ik mijn scriptie geschreven aan de
Universiteit Utrecht. De scriptie getiteld ‘Tussen politiek
activisme en conformisme’ gaat over het ontstaan van
groene politieke partijen in Europa in de jaren tachtig.
In mijn zoektocht naar welke factoren het succes be
paalden voor groene politieke partijen heb ik twee ca
sussen vergeleken. Die Grünen uit Duitsland en De
Groenen uit Nederland.
Waarom De Groenen en niet GroenLinks? Allereerst
een simpele reden, De Groenen was de eerste groene
partij in Nederland. Ten tweede, De Groenen had een
unieke structuur waarin principes van basisdemocratie
terugkwamen en daarmee had zij veel overeenkomsten

met haar Duitse zusterpartij. Waarom breekt Die Grü
nen door in de Bondsdag, maar lukt dat De Groenen in
Nederland niet? Om antwoord te vinden op deze vraag
kijk ik naar twee zaken: partijstructuur en ideologie.
Qua structuur was het lastig om echte scherpe conclu
sies te trekken. Ik kreeg namelijk niet een scherp ant
woord op de vraag waarom de decentrale structuur in
Duitsland zo succesvol was, maar bij De Groenen juist
niet. Ik laat wel zien dat De Groenen meer gefragmen
teerd was en dat lokale afdelingen een sterke positie
hadden waardoor afsplitsingen ontstonden. Het heeft
de partij over de jaren doen versnipperen…
Als het gaat om ideologie kan ik wel een duidelijk punt
maken. De Groenen kon zich onvoldoende onderschei
den van GroenLinks (en eerder PSP, PPR, CPN en
EVP), althans voor de kiezer. In mijn analyse laat ik zien
dat GroenLinks gaat voor een ‘rood-groen’ programma
terwijl De Groenen van mening was dat ecologie de
politieke tweestrijd tussen links en rechts oversteeg.
Een breder programma zorgt voor succesvollere resul
taten, zo schrijven wetenschappers.
Echter, de wetenschap hebben jullie als Groenen mee.
In de literatuur wordt De Groenen gezien als de ‘only
and first-born green political party’. Ik heb met veel ple
zier archieven doorgebladerd en zelfs met een enkeling
van jullie gebeld. Ik heb mooie verhalen gehoord, oude
controverses opgerakeld, maar bovenal de geschiede
nis levend gehouden. Ik heb mij verbaasd over de
vooruitstrevende ideeën die jullie dertig jaar geleden al
hadden over milieu en duurzaamheid. Wellicht liep De
Groenen op haar tijd vooruit…
Lijkt het je leuk om mijn scriptie te lezen? Stuur een
mailtje naar derkstegeman@live.nl of download hem
voor 28 juni via https://we.tl/t-niYi1FT5Pv
Derk Stegeman
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Pleidooi voor Nationaal ZorgFonds
"Psychiaters hebben vaak geen ruimte meer om het
verhaal achter de symptomen te reconstrueren". Ik las
deze alarmerende titel over de toestand in de geestelij
ke gezondheid in de Volkskrant.
Marktwerking in de zorg en voor de geestelijke ge
zondheid is funest, net als het idee dat je verantwoor
delijk bent voor je eigen succes. Verbied dus het
maken van winst, zegt psychiater Cobie Groenendijk
en geef mensen zekerheid. De basis, het principe van
de psychologie, het reconstrueren van psychische
symptomen, wordt niet of nauwelijks gebruikt, zegt
Groenendijk. "Nederland is helemaal geen gaaf land,
zoals Rutte vaak beweert, we zijn een onthechte en on
veilige samenleving aan het worden. Door het neolibe
ralisme is het misverstand ontstaan dat de samenleving
baat heeft bij vercommercialisering van de zorg. Elke
dag krijg ik wanhopige mensen aan de telefoon, maar ik
zit vol en mijn collega's ook." .

en komt nu voorrijden om tegen 200 euro per uur wat
handtekeningen voor medicatie voor patiënten te zet
ten.
Ook zijn er commerciële jongens die ggz-instellingen
voor lichte problematiek starten en de dure complexe
problemen aan anderen overlaten. Zij doen wat de ne
oliberale politiek hen heeft gevraagd: zij zijn zorgonder
nemers geworden. Er zijn zelfs commerciële bureautjes
die dit systeem uitbuiten. Ggz-psychologen en psychi
aters worden op Linkedin wekelijks direct benaderd
door die bureaus.
Wat er moet veranderen?
Allereerst moeten inkomens en vermogens eerlijker
worden verdeeld. Bestaanszekerheid is de beste pre
ventie. Daarnaast moeten wij stoppen met de vercom
mercialisering van de zorg. Stop met de ziektenpolis
keuzestress en voer het Nationaal ZorgFonds in, zon
der eigen risico en zorgtoeslagen. Regel de premies via
de belastingen, armen wat minder, rijken wat meer en
stel een verbod op winst in de hele zorg.

Groenendijk pleit voor preventie, meer veiligheid, niet
via politie maar via een eerlijke kans op gezond leven.
Inkomens- en vermogensverdeling is de beste behan
deling van psychisch lijden, blijkt uit onderzoek.

Reina van Zwoll
www.nationaalzorgfonds.nl

Groenendijk houdt praktijk als gevestigd psychiater in
Amsterdam Zuid, waar ze in een zorgcollectief werkt
met veel uit ggz-instellingen vertrokken collega's. Een
praktijk waar ze tegen de commercialiseringstrend in,
nabijheid, vertrouwen en werkplezier proberen te her
stellen. Het is een platte coöperatie zonder managers
en zorgverzekeraars die je opjagen en onder druk zet
ten om meer te produceren.

Laagfrequent geluid

Een ander gevolg van de commercialisering van de
zorg is de verwaarlozing van de zorgkwaliteit. Instellin
gen laten goedkope basispsychologen zonder medi
sche BIG-registratie diagnosen stellen en psychothera
pie geven, terwijl dat door specialisten zou moeten ge
beuren.
De psychiaters met BIG-registratie zetten vaak alleen
een handtekening, geven een recept, doen misschien
een paar gesprekken. Dat lijkt efficiënt op de korte ter
mijn, maar er is geen ruimte om het verhaal achter de
symptomen te reconstrueren en te kijken hoe mensen
op een andere manier met zichzelf en anderen kunnen
omgaan. Het leidt tot draaideurpatiënten en tot een
exodus van goed opgeleide professionals uit de grote
ggz-instellingen.

Sinds het begin dit jaar ondervind ik hinder van een
brommend geluid. Het is wat ze noemen een laagfre
quent geluid (afgekort als LFg). Eerder stoorde mij dat
weinig maar de voorbije twee maanden verergert de
hinder en is er bij tijd en wijle nauwelijks mee te leven.
Er zijn dagen en nachten (12 uur LFg aanwezig) dat ik
niet kan slapen. Soms zijn er trillingen in mijn lichaam
en heb ik last van hoofdpijn. Het is dan alsof mijn
hoofd tussen twee boekensteunen wordt vastgeklemd.
Ik maak steeds melding van de LFg bij de omgevings
dienst West-Brabant. Dat zijn inmiddels zoveel meldin
gen dat de dienst meetinstrumenten heeft geplaatst.
Nu ik zelf hinder ondervind kan ik me goed inleven In
de verhalen over dit onderwerp die de laatste twaalf
jaar zijn opgetekend. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat laagfrequent geluid inwerkt op lichaam en
geest en ziekmakend is. Diverse onderzoeken laten
zien dat de ernst van de situatie wordt onderschat.
Uw reacties zijn welkom. U kunt mij per email bereiken
op het adres: adriaansmeekes@hotmail.com
Adriaan Smeekes

Een deel laat zich tegen hogere tarieven weer inhuren
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De kostendelersnorm in de bijstand

Gras intern

Sinds de overheid in 2015 de uitvoering van een aantal
wettelijke taken heeft gedelegeerd aan de gemeenten
is de financiële afhankelijkheid van met name de zwak
keren in de samenleving flink toegenomen.

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.

Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is
de kostendelersnorm in de bijstand. Deze werd inge
voerd per 1 juli 2015 om een 'opeenstapeling' van uit
keringsaanvragen per gezin te voorkomen. Al gauw
vertoonde deze briljante inzage in het menselijk tekort
een aantal opvallende ongewenste en disruptieve ne
veneffecten.

Verslag 79e partijcongres

De hoofdbewoner die we voor het gemak Homer zullen
noemen werd 30% gekort op de bijstand. Hetzelfde lot
ondergingen de 21-jarige zoon of dochter des huizes.
Die moet weliswaar meedelen in de kosten, maar moet
in de merkwaardige liberale gedachtegang tegelijkertijd
evenredig worden aangepakt. Van wat er overbleef zou
dan de medebewoner het verlies aan inkomen voor
Homer moeten aanvullen. Homer kwam echter structu
reel 290 euro per maand tekort en besloot daarop zijn
medebewoner naar goed oudvaderlands gebruik de
deur te wijzen.
Gezien het speculatieve karakter van de woningmarkt
van dit moment is er op wonderbaarlijke wijze een nij
pend tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan dat
weer ten gevolge heeft dat het aantal daklozen tussen
18 en 30 jaar sinds 2009 is verdrievoudigd.
In het werkgeversparadijs waar de uitzendkrachten het
liefst om niet worden verkregen doen zich een aantal
verschijnselen voor waaraan mijns inziens tot nu toe
onvoldoende aandacht is besteed; ik bedoel dan het
probleem van structurele werkloosheid.
Om deze effecten te bestrijden hebben een aantal be
leidsmedewerkers zich verenigd en gaan er stemmen
op om de kostendelersnorm om te zetten in een mede
bewonersnorm. Als ik het goed heb begrepen houdt dit
in dat de korting van de hoofdbewoner komt te verval
len en de medebewoner 60% wordt gekort zodat het
inkomenseffect per huishouden tenminste 0.0% blijft.
Een sigaar uit eigen doos dus. Op welke wijze de huis
genoten dan nog moeten delen in de woonlasten is
een kwestie waar men in VVD-kringen nog niet hele
maal uit is. Ik vermoed dat deze actie niet zal leiden tot
een verbetering van het humeur van inmiddels 44.424
mensen die op basis van een kostendelersnorm een
uitkering ontvangen.
Rijndert Doting

Zaterdag 10 april 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114, Amsterdam
Aanwezig: Otto ter Haar, Tom Bakkers, Paul Berend
sen, Adriaan Smeekes, Reina van Zwoll, Rijndert
Doting
Aanwezig via Skype: Angela Zikking, Gerben Uunk
(gast)
Afwezig met kennisgeving: Mirjam van Rijn, Ronald
Schönberger (fractie De Groenen Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht)
1. Opening Otto opent de vergadering om 13:00 uur.
Reina deelt een notitie uit over burgerberaad en Adri
aan over posters plakken.
2. Verslag van het 78e congres Het verslag van het
78e congres wordt bij acclamatie ongewijzigd vastge
steld.
3. Verslag partijbestuur Angela heeft posters geplakt.
Tom heeft de poster gemaakt, ondersteuners gewor
ven en met Otto een filmpje gemaakt voor een debat
over onderwijs en de website bijgewerkt. Otto heeft de
kandidatenlijst ingeleverd. Het vinden van ondersteu
ning in de kieskring Utrecht viel tegen. Tijdens de cam
pagne hebben zich drie nieuwe leden aangemeld. De
kascommissie heeft de kas gecontroleerd.
4. Campagne Tweede Kamerverkiezing ProDemos
heeft De Groenen niet opgenomen in de StemWijzer.
Otto is wel uitgenodigd voor een paar debatten en in
terviews. De opnamen hiervan gebruiken we op onze
website. Rijndert, Tom en Otto hebben geflyerd op het
Museumplein. Angela pleit voor micro-targeting om
meer kiezers te bereiken. De Groenen was alleen ver
kiesbaar in de kieskringen Amsterdam en Leeuwarden
(dankzij Johan Lammering). Veel Groenen hebben
daarom niet op De Groenen gestemd. Adriaan (uit Bra
bant) heeft op Pieter Omtzigt gestemd. Reina heeft
weinig campagne gevoerd, omdat de kans op een zetel
klein was. Ze is meer gemotiveerd voor de gemeente
raadsverkiezing. Dankzij onze deelname in Amsterdam
en Fryslân blijft de aanduiding De Groenen tot en met
de volgende Tweede Kamerverkiezing geregistreerd.
5. Jaarrekening 2020 Adriaan en Paul hebben de kas
controle uitgevoerd. Rijndert vraagt naar de bestem
ming van de reiskosten. Deze betreffen voornamelijk
reiskosten voor het bezoeken van bestuursvergaderin
gen en voor een klein deel reiskosten voor procedures
tegen de KVK. De jaarrekening wordt bij acclamatie
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goedgekeurd.
6. Amendement partijprogramma Otto heeft kort
voor het congres een redactionele wijziging voorge
steld: in hoofdstuk A2 planetaire grens 4 staat Toena
me van ozon. Dit moet zijn Afname van ozon. Dit amen
dement en het amendement over Natuurnetwerk Ne
derland worden unaniem aangenomen.
7. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Mirjam heeft
afgezegd. De congreswerkgroep heeft helaas niemand
van de fractie bereid gevonden hier, eventueel via
Skype, verslag te doen.
8. Burgerberaad Adriaan geeft een toelichting bij zijn
artikel in Gras en Reina bij haar ter vergadering uitge
deelde notitie. Otto merkt op dat Extinction Rebellion
het burgerberaad als speerpunt heeft. Hij oppert of we
het kunnen agenderen voor de gemeenteraadsverkie
zing in Amsterdam volgend jaar. Paul vertelt dat er in
de gemeente Amsterdam ervaring is met vormen van
burgerberaad. Adriaan, Reina en Paul gaat het idee
burgerberaad uit werken voor het volgende congres.
9. Seksuele misdrijven Reina en Otto lichten hun
standpunt zoals gepubliceerd in Gras toe. Angela ver
telt over haar eigen ervaringen met deze materie. De
daarop volgende gedachtewisseling leidt niet tot een
eensluidend standpunt. We spreken af daar na het
congres over verder te praten en zo mogelijk een bij
drage te leveren aan de internetconsultatie van het
wetsontwerp die 4 juni sluit.[1]
10. Hoe verder met de KvK? Het bestuur wil de
Kamer dagvaarden bij de burgerlijke rechter en in
schrijving in het handelsregister vorderen. We willen
hiervoor een toevoeging aanvragen op naam van An
gela of Tom. We overwegen te klagen over mr. Driegen
vanwege zijn onterechte (en geweigerde) factuur. Paul
is bereid te verklaren over de gang van zaken tijdens
het gesprek van 7 juli 2020.
11. Partijkalender De zes fysiek aanwezige leden te
kenen een verzoek aan het bestuur om uiterlijk 25 sep
tember een congres bijeen te roepen.
12. Congreswerkgroep Het congres benoemt Reina,
Otto en Rijndert in de congreswerkgroep.
13. Rondvraag Adriaan vraagt aandacht voor zijn plak
notitie. Paul zou graag willen meekijken in de Skypeomgeving waarin leden en gasten deelnemen aan het
congres.
14. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 17:00
uur.

Partijkalender

[1] De Groenen heeft op 1 juni een reactie ingediend.
Zie www.internetconsultatie.nl/
wetsvoorstelseksuelemisdrijven/reacties/datum/1/100
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ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Derk Stegeman, Reina van Zwoll,
Adriaan Smeekes, Rijndert Doting en Otto ter Haar.
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25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid

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).

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

Colofon
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Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

In deze Gras vindt u de agenda voor het congres van
25 september. We hebben amendementen die onze
maatregelen tegen de klimaatontwrichting nader uit
werken. We willen ecocide strafbaar stellen.

Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
Het voorstel is de paragraaf Maatregelen te splitsen in
drie paragrafen en aan te vullen:

Reina van Zwoll en Rijndert Doting kandideren voor het
partijbestuur en de leden kunnen stemmen over de be
groting voor 2022.
We kijken terug naar twintig jaar bezetting van Afgha
nistan en het verzet van De Groenen daartegen. We
betuigen respect aan Peter R. de Vries die we in 2004
voor de kandidatenlijst hebben gevraagd. Adriaan be
spreekt de gezondheidseffecten van infrasoon geluid
en Rijndert plaatst kanttekeningen bij de grand prix van
Zandvoort.
Veel leesplezier!
Otto ter Haar

Agenda 80e partijcongres
Zaterdag 25 september 2021
De Schakel, De Wittenkade 109 te Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
U kunt ook via Skype deelnemen aan het congres.
Meldt u daarvoor aan bij info@degroenen.nl We mailen
u dan een uitnodiging om online deel te nemen.
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar/
Rijndert Doting
2. 13:05 Verslag van het 79e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur, inclusief actie
tegen de Kamer van Koophandel
4. 13:20 Begroting 2022
5. 13:40 Verkiezing leden partijbestuur
6. 13:50 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verslag
van Ronald Schönberger, lid van de fractie De Groe
nen.
== Pauze ==
7. 14:30 Amendementen partijprogramma.
8. 14:50 Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
9. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 8
januari 2022 een congres bijeen te roepen bij voorkeur
in Amsterdam.
10. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:25 Rondvraag
11. 15:30 Sluiting

Brandstof
De Groenen wil de koop en verkoop van koolstofhou
dende brandstof brandstof verbieden. Maatschappelijk
cruciale diensten krijgen een ontheffing en zijn verplicht
zo snel mogelijk om te schakelen naar koolstofvrije
energie. De rijke landen moeten arme landen helpen
om te schakelen naar koolstofvrije energie.
Bodemgebruik en voeding
De Groenen wil de koop en verkoop van dieren en dier
producten in het algemeen verbieden. Wij willen de lijst
van toegelaten productiedieren sterk inperken. Maat
schappelijk cruciale diensten krijgen een voorlopige
ontheffing en zijn verplicht zo snel mogelijk om te
schakelen naar diervrije alternatieven. Op het land waar
nu diervoeding wordt verbouwd moeten bossen wor
den geplant om koolstof uit de atmosfeer op te nemen.
Insectenfarming
We willen een uitzondering maken voor insecten als
productiedier: meelwormen zijn als voedsel goedge
keurd door de EU. Het is eiwitrijk voedsel en de dieren
nemen weinig ruimte in beslag.
Het land is een schaars goed. We willen land vrij
maken voor verwildering. Verwilderd land neemt CO2
op in de bodem, kan regenwater opnemen, zoetwater
genereren en biedt ruimte voor biodiversiteit.
Compensatie
We vinden dat de overheid niet verplicht is om inves
teerders in koolstofhoudende brandstoffen of machi
nes die koolstofhoudende brandstoffen gebruiken te
gemoet te komen in de waardedaling van hun bezittin
gen. Deze ramp was al jaren te voorzien. Deze ingrij
pende maatregelen zijn noodzakelijk om de kans op
een catastrofe te verkleinen.
Klimaatengineering
De Groenen heeft haar standpunt over klimaatenginee
ring nog niet bepaald.
Hoofdstuk B4 Belastinghervorming
Vennootschapsbelasting
Wijzig minimumtarief van 10% in 15%.
Hoofdstuk C2 Internationaal beleid
Internationaal recht
De eerste zin vervangen door: De Groenen is blij met
het Internationaal Strafhof. We willen dat haar rechts
macht wordt uitgebreid met strafbaarstelling van ecoci
de.
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De bezetting van Afghanistan 2001-2021
De Groenen heeft zich gemengd in de Nederlandse be
trokkenheid bij de invasie en bezetting van Afghanis
tan. In september 2001 sloten wij ons aan bij het Plat
form tegen de nieuwe oorlog. Hierin werkten we samen
met o.a. Kerk en Vrede, de Socialistische Partij, de
NCPN en de Vereniging van Juristen voor de Vrede
(VJV).
Samen met de VJV heeft De Groenen 9 oktober 2001
de Staat der Nederlanden in kort geding gedagvaard
om Nederland te verbieden steun te verlenen aan de
aanval op Afghanistan. De president van de rechtbank
Den Haag wees onze vordering op 26 oktober 2011 af.
Ook het gerechtshof en de Hoge Raad verwierpen het
hoger beroep en beroep in cassatie.
25 februari 2005 besloot de regering 85 militairen uit te
zenden naar Afghanistan. Op 22 april 2005 besloot mi
nister Kamp van defensie dat voor deze militairen spra
ke was van een "tijd van oorlog" voor de duur van hun
uitzending. Dit was om voor de betrokken militairen
een strafuitsluitingsgrond te regelen voor het verrichten
van oorlogshandelingen. Gemachtigd door Meindert
Stelling namens het VJV en namens De Groenen
maakte Jacques de Coo hier bezwaar tegen. Jacques
en ik zijn gehoord op het ministerie, maar minister
Kamp heeft De Groenen en de VJV niet ontvankelijk
verklaard.
De ruimte ontbreekt om de argumenten die in deze
procedures zijn aangevoerd uit te leggen. Om hier toch
een indruk van te geven verwijs ik naar het column van
Jonathan Power dat ik kort na de aanslagen van 11
september 2001 deelde met actieve leden van De
Groenen: http://www.oldsite.transnational.org/SAJT/
forum/power/2001/09.02_USpaysPrice.html
Bijna 20 jaar later geeft hij het volgende commentaar
op de exodus van de NAVO en de VS uit Afghanistan:
https://www.jonathanpowerjournalist.com/single-post/
myths-of-the-exodus-from-afghanistan
Otto ter Haar

De hegemonie van de pandjesparvenu
Brutalen hebben de halve wereld luidt het gezegde,
Maar als je lid bent van de koninklijke familie komt daar
nog een dimensie bij. Dan sta je echt boven de wet en
worden er speciale wegen bedacht die voor de gewo
ne burger onbereikbaar zijn.
Zo kun je het een goed idee vinden om in een tijd
waarin het land maandenlang op slot zit, bedrijven over
de kop gingen, talloze mensen hun baan en huis kwijt
raakten en gezinnen uit elkaar vielen een evenement te
organiseren dat de overheid handen vol geld kost en

waarbij op preventieve maatregelen geen acht hoeft te
worden geslagen. Je hebt immers volledige toegang
tot de politieke besluitvorming zonder dat daar enige
democratische consensus over hoeft te bestaan; je belt
een paar verantwoordelijke ministers af, verstuurt een
stuk of wat e-mails ter bevestiging en klaar is Kees.
Niks eindeloze vergaderingen en bijeenkomsten, niks
medezeggenschap. Gewoon doen wat er gezegd
wordt. Dan blijkt er ineens veel meer mogelijk dan met
dat eindeloze democratische gezever waarbij zelfs de
werkster mee kan praten over het zakelijk te voeren
beleid.
Welnu, deze Grand Prix werd een groot succes. Dat
moet ik wel toegeven. Wij Groenen houden echter niet
van grand prixs. Voor de GroenLinksfractie van de ge
meente Zandvoort geldt hetzelfde en die hadden daar
toch ook maar gewoon aan mee te doen.
Resumerend mogen wij wel stellen dat ondanks alle
ophef die rondom dit race-evenement is ontstaan er
veel meer mogelijk blijkt zonder de stroperige systema
tiek van onze parlementaire democratie. Ondernemer
schap en lef hebben hier duidelijk bewezen dat wie wil
ook iets kan!
Wij verwachten van jullie Groenenleden dezelfde spirit,
maar dan op ecologisch terrrein.
Met groene groet, uw Rijndert Doting

Gezondheidseffecten van infrasoon geluid
Infrasoon geluid is geluid met zo'n lage frequentie, dat
het voor de mens onhoorbaar is. Het bestaat uit zoge
heten infrasone trillingen. De term infrasoon komt van
het Latijn: infra [onder] en sonus [geluid], dus "beneden
geluid". Het zijn langzame trillingen van lucht. Het is
voor sommige mensen en bepaalde diersoorten hoor
baar en wordt dan laagfrequent geluid genoemd. Er
wordt al meer dan 30 jaar onderzoek naar gedaan.
De windturbine is een van de veroorzakers van infra
soon geluid. Wanneer dat geluid het huis binnendringt
is dat belastend en kan schade veroorzaken voor de li
chamelijke en geestelijke gezondheid. De symptomen
zijn: geheugen- ,concentratie- en slaapproblemen, druk
op de borst, vermoeidheid, tia’s, hartfalen en andere
orgaanproblemen en pogingen tot zelfdoding.
Stop tussen 22:00 en 06:00 uur het draaien van de
windturbines. Een dergelijke hersteltijd zal een afname
van gezondheidsproblemen geven.
Geef omwonenden de gelegenheid om ongestoord te
slapen en te herstellen van infrasoon geluid.
Wat is een veilige afstand van een turbine om je te
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plaatsen? De wetenschap weet het niet. Persoonlijk
zou ik het liefst niet binnen 20 km van een turbine wil
len wonen. Voor slagschaduw is 10x de hoogte van de
molen een veilige afstand. Voor geluid is dat niet vol
doende. Een hersteltijd invoeren is volgens mij noodza
kelijk.

Gras intern

Adriaan Smeekes

Contributie 2022

Mariana Alves-Pereira is professor aan de Universiteit
van Lusafona in Lissabon.
Interview met haar op Youtube raad ik aan: Professor
Mariana Alves-Pereira explains vibroacoustic disease YouTube

Vrijdag 31 december 2021 incasseert De Groenen uw
contributie voor 2022. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.

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.

Het partijbestuur

Begroting De Groenen 2022
Inkomsten
Contributies
Schenkingen

Bedrag
€ 1.500,00
€ 4.000,00

Rente, dividend
Overige inkomsten

€
€

Tekort
Totaal

- € 1.945,00
€ 3.655,00

-,100,00

Uitgaven
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsom
Campagnes

Bedrag
€ 5000,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 85,00
€ 450,00
€ 1.000,00

Prio
3
1
1
3
1
1
2
3

Onvoorzien
Totaal

€ 1.000,00
€ 3.655,00

1-3

Toelichting bij de begroting voor 2022
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

Inschrijving bestuur in handelsregister (4)
We hebben mr. Barou van InHouse Law Firm bereid
gevonden namens ons de Kamer van Koophandel te
dagvaarden om onze inschrijving in het handelsregister
te vorderen.
Mr. Barou geeft de Kamer nog een laatste kans om dit
uit eigen beweging te doen. Het concept van dit her
nieuwde verzoek tot inschrijving ligt nu bij ons.
Tom Bakkers en Otto ter Haar

Kandidaten partijbestuur
Kandidaatstelling Reina van Zwoll
Beste leden van De Groenen,
Een aantal jaren geleden kwam ik via Paul Berendsen
in aanraking met De Groenen. Hij vroeg mij of ik lijst
trekker wilde worden tijdens de gemeenteraadsverkie
zing.
Na het partijprogramma gelezen te hebben was ik om.
Het is een partij met standpunten waar ik mijn hart aan
kan geven. Als geen andere partij zijn De Groenen zich
bewust van de meer dan dringende noodzaak om
drastisch in te grijpen in de diverse factoren die vernie
tigend voor de aarde en vooral de mensheid zijn. Met
verbazing zie ik bij veel andere partijen de nonchalance
waarmee dit meer dan dringende thema, behandeld
wordt.
Een ander belangrijk punt van de Groenen, het basisin
komen, spreekt mij erg aan. Zonder inkomen ontstaan
er grote problemen die heel de samenleving treffen...
criminaliteit, verslaving, een dakloos bestaan......een
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schande hoe dat in ons zo "gave" landje kan gebeuren
en alleen maar toeneemt, verloedering op elk vlak dat
doorslaat naar de hele samenleving.
Dan hebben wij het alleen nog maar over ons landje.
Wat mij erg aanspreekt is dat De Groenen een helder
globaal overzicht hebben. Alles staat in verhouding tot
elkaar. Wat doen we met defensie en ontwikkelings
hulp. Er is zoveel te veranderen in de toenemende ver
loedering van de zorg, onderwijs.
Nog één puntje: De uitholling van onze democratie.
Een democratie heeft een tegenmacht nodig. Provinci
ale Staten en parlement weten dit onvoldoende te
geven. Nu is het de Haagse consensus die vraagt om
tegenspraak. Wij burgers zullen parlementariers met de
beschikbare middelen tot de orde moeten roepen. De
burger als tegenmacht. Ik denk dat een burgerraad die
bestaat uit gelote burgers, naast het parlement, een
goede mogelijkheid is om onze democratie weer op de
juiste waarde te krijgen.
Voordat Paul Berendsen mij als lijsttrekker voor De
Groenen benaderde was ik niet politiek actief, maakte
ik mij wel overal druk om en besefte terdege dat de po
litiek zijn/haar gang kan gaan omdat veel burgers het
nu eenmaal laten gebeuren en ik daar dus ook passief
in was. Na jaren lid geweest te zijn van De Groenen en
nu ik gevraagd ben voor de functie van bestuurslid,
begin ik steeds meer te beseffen, dat actief politiek
bezig zijn één van de weinige manieren is om dingen te
veranderen. Dus ja, ik zie het als een uitdaging, mocht
ik bestuurslid zijn, de wereld echt een stukje of stukken
beter te maken.
Met vriendelijke groet, Reina van Zwoll.
(Kunstenaar en eigenaar van "Gallery on the Edge".)
Kandidaatstelling Rijndert Doting
Hierbij stel ik mij kandidaat voor de functie van be
stuurslid van de vereniging De Groenen.
Hoogachtend, R. Doting

Colofon
Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen.
Met bijdragen van Peter R. de Vries, Adriaan Smeekes,
Rijndert Doting, Reina van Zwoll, Tom Bakkers en Otto
ter Haar.
ISSN XXXXXXXX
1572-1485 2542-4661

Partijkalender
25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
31 januari 2022 kandidaatstelling gemeenteraad
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

In memoriam Peter R. de Vries (1956-2021)
Begin september 2004 stapte Geert Wilders uit de
VVD-fractie en ging verder als Groep Wilders. Naar
aanleiding hiervan vroeg NRC Handelsblad Peter R. de
Vries naar zijn affiniteit met Wilders gedachtegoed. Hij
zag niets in politieke samenwerking met de heer Wil
ders: hij was tegen de doodstraf, voor het vrijlaten van
drugs en meer cellen losten volgens hem niets op.
Na overleg met toenmalig fungerend partijvoorzitter
Jacques de Coo heb ik De Vries geschreven dat De
Groenen een aansprekende, landelijk bekende, lijst
trekker zochten voor de Tweede Kamerverkiezing. Ik
zond hem daarbij ons partijprogramma en het laatste
nummer van Gras. Mijn vraag was of hij voldoende affi
niteit had met onze uitgangspunten om met ons in ge
sprek te gaan.
Hij bedankt mij per e-mail voor mijn brief en het bijge
voegde partijprogramma. Hij zou dit de komende tijd
zeker bestuderen. De kans dat hij zich aansloot bij een
bestaande partij was overigens zeer, zeer gering. Niet
temin stelde hij het vertrouwen dat ik in hem stelde op
prijs.
In april 2005 richtte De Vries samen met Klaas Wilting
en Jan Nagel de partij PRDV op. Tot deelname aan de
Tweede Kamerverkiezing van 2006 kwam het echter
niet.
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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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras vindt u de agenda voor het congres van 1
en 8 december. We hebben amendementen waarin we
verdragen steunen die de door ons noodzakelijk ge
achte maatregelen tegen de klimaatontwrichting tot
een plicht maken voor de verdragspartijen.
Het bestuur heeft voor de verkiezing van de gemeente
raad van Amsterdam een coalitie gesloten met de Pira
tenpartij en de Basisinkomenpartij. We vragen alle
leden in Amsterdam om zich kandidaat te stellen.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2022!
Otto ter Haar

Agenda 81e partijcongres
Het 81e partijcongres wordt op twee dagen gehouden:
1 en 8 januari 2022. In de tussentijd is het geschorst.
Wegens beperkingen in de software kunnen we maar
één uur achtereen vergaderen. Op 8 januari schorsen
we daarom na een uur de vergadering voor een korte
pauze.
Zaterdag 1 januari 2022
Online congres met Microsoft Teams op het adres:
https://teams.live.com/meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.

10. 14:30 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
26 maart 2022 een congres bijeen te roepen bij voor
keur in Amsterdam.
11. 14:40 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
12. 14:50 Rondvraag
13. 15:00 Sluiting

Amendementen partijprogramma
Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
Na paragraaf Brandstof een nieuwe paragraaf toevoe
gen:
Het Fossiele brandstof non-proliferatieverdrag
De Groenen steunt het initiatief voor een Fossiele
brandstof non-proliferatieverdrag (1). Dit is nodig om te
voorkomen dat nieuwe steenkool-, olie- en gasproduc
tielocaties in gebruik worden genomen en om bestaan
de productielocaties te sluiten.
Motivatie: het sluit goed aan met ons verbod op handel
in fossiele brandstof. De Europese Groene Partij onder
steunt het verdrag (2).
Na paragraaf Bodemgebruik en voeding een nieuwe
paragraaf toevoegen:

1. 13:00 Opening door congresvoorzitter
2. 13:05 Gemeenteraadsverkiezing 2022
3. 13:20 Kandidatenlijst gemeenteraad Amsterdam
4. 14:00 Schorsing congres tot 8 januari

Plant Based Treaty
De Groenen steunt het Plant Based Treaty (3). Dit ver
drag heeft tot doel de achteruitgang van ecosystemen
als gevolg van veehouderij een halt toe te roepen en
een verschuiving naar plantaardige voeding te bevor
deren.

Zaterdag 8 januari 2022

Hoofdstuk A8 Volksgezondheid

Online congres met Microsoft Teams op het adres:
https://teams.live.com/meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.

Vóór paragraaf Overgewicht een nieuwe paragraaf toe
voegen:

5. 13:00 Heropening door congresvoorzitter
6. 13:05 Verslag van het 80e congres.
7. 13:10 Verslag van het partijbestuur, inclusief actie
tegen de Kamer van Koophandel
8. 13:30 Amendementen partijprogramma.
9. 13:50 Update gemeenteraadsverkiezingen maart
2022
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.

Europese gezondheidsunie
De Groenen steunt de plannen van de Europese Com
missie voor een Europese gezondheidsunie (4). We wil
len coördinatie met de andere lidstaten bij grensover
schrijdende gezondheidsbedreigingen en gezamenlijk
onderhandelen met de producenten van geneesmidde
len.
1 https://fossilfueltreaty.org/nld
2 https://europeangreens.eu/council34/adopted-docu
ments (R7)
3 https://plantbasedtreaty.org/
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/
european-health-union_nl
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Gras intern

Verslag 80e partijcongres

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.

Zaterdag 25 september 2021
De Schakel, De Wittenkade 109, Amsterdam

De Groenen zoekt kandidaten voor de ge
meenteraad van Amsterdam

De Groenen gaat voor de verkiezing van de gemeente
raad van Amsterdam een gezamenlijke lijst vormen met
de Piratenpartij en de Basisinkomenpartij. De Piraten
partij levert de lijsttrekker. Dat wordt waarschijnlijk
Matthijs Pontier, fractievoorzitter in het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. De Basisinkomenpartij krijgt
plaats drie en vier: Susan Delsing en Ron Smit. De
Groenen krijgt de plaatsen twee, vijf, acht, twaalf, 16,
20, 24 en 28. Het partijbestuur heeft Reina van Zwoll
gevraagd te kandideren voor plaats twee. We bevelen
haar aan bij het congres. Voor de plaatsen vijf tot en
met 28 (zeven plaatsen) vragen we al onze leden om
zich verkiesbaar te stellen. Zaterdag 1 januari houden
we een congres waarin we de lijst samenstellen.
Kandidaten meldt u aan bij de congreswerkgroep (e-
mail: congreswerkgroep@degroenen.nl) of op het
partijadres
Het partijbestuur

Aanwezig: Rijndert Doting (voorzitter), Otto ter Haar
(notulist), Tom Bakkers, Paul Berendsen, Reina van
Zwoll, Ryszard Matenko en Ronald Schönberger (frac
tie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tot agendapunt
3)
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (mach
tigt Tom), mevrouw Ter Haar (machtigt Otto)
1. Opening Rijndert opent de vergadering om 13:01.
Hij keurt de machtigingen van Paul Berendsen, Adriaan
Smeekes en mevrouw Ter Haar goed. Na enkele minu
ten verschijnt Paul zelf op de vergadering waarmee zijn
machtiging vervalt. Op verzoek van Ronald komt zijn
verslag na agendapunt 2 aan de orde.
2.Verslag van het 79e congres Bij punt 3 Verslag
partijbestuur staat dat tijdens de campagne drie nieu
we leden zich hebben aangemeld. Dat waren er vier
waarvan er slechts één de contributie voor 2021 heeft
betaald. Dit nieuwe lid uit Arnhem heeft echter op 10
juli zijn lidmaatschap weer opgezegd. Met die aanvul
ling stelt het congres het verslag van het 79e congres
bij acclamatie vast.
6. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Ronald doet
verslag van het werk van de fractie. Mirjam was ziek en
Matthijs was verhinderd. Ronald vertelt over een
grondruil tussen het waterschap en de gemeente Am
sterdam. De fractie kwam daarbij op voor de bewoners
van het ADM-terrein. De fractie heeft n.a.v. een publi
catie van het onderzoeksplatform Follow The Money
werk gemaakt van de digitale veiligheid van Waternet.
Waternet is een stichting opgericht door het water
schap AGV en de gemeente Amsterdam voor drinkwa
tervoorziening, riolering en waterbeheer. Otto vraagt
naar het klimaatbeleid van het waterschap en vraagt of
er risico is op overstromingen door heftige regenval
zoals in Limburg. Volgens Ronald is dat risico voor Am
sterdam niet groot. Voor noodgevallen is de polder de
Rondehoep aangewezen als overloopgebied voor de
Amstel. Ronald toont interesse een stukje voor Gras te
schrijven. Hierna verlaat hij de vergadering.
3. Verslag partijbestuur Tom en Otto doen verslag.
De bestuurstermijn van Angela is verstreken. We zijn
blij met de kandidatuur van Reina en Rijndert. Wat de
Kamer van Koophandel betreft willen we het hernieuw
de verzoek tot inschrijving per 23 maart 2019 van Tom
en Otto in het handelsregister van mr. Barou wijzigen in
een sommatie aan de KVK tot inschrijving bij gebreke
waarvan dagvaarding volgt bij de civiele rechter.
4. Begroting 2022 Er staat een fout in de begroting
zoals gepubliceerd in Gras. Bij Totaal ontbreken de uit
gaven aan de KVK. De uitgaven aan KVK worden op
basis van de uitgaven in de laatste twee jaar verlaagd
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naar 3000€. Het Tekort wordt 1055€ en het Totaal 6655
€. Het congres neemt de gecorrigeerde begroting aan.
Het bestuur publiceert deze in de Gras van december.
5. Verkiezing bestuursleden Het congres benoemt
Reina en Rijndert bij acclamatie in het partijbestuur.
Rijndert heeft stemrecht in het bestuur maar niet op het
congres zolang er geen akkoord is over een betalings
regeling.
7. Amendementen partijprogramma In de paragraaf
Brandstof wordt “brandstof brandstof” gewijzigd in “
brandstof”. In de paragraaf Bodemgebruik en voeding
wordt de laatste zin gewijzigd in “Het land waar nu
diervoeding wordt verbouwd komt daardoor vrij.”. Alle
paragrafen worden met algemene stemmen aangeno
men behalve de paragraaf Klimaatengineering. Deze
wordt aangenomen met zes stemmen voor (Otto, Tom,
Reina, Richard + 2 machtigingen) en één tegen (Paul).
8. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 We willen in elk
geval deelnemen in Amsterdam en misschien in
Utrecht. Ryszard wil wel kandideren in Amsterdam.
Otto neemt contact op met Bandi Zsiros voor Utrecht.
9. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 8 januari 2022 een
congres bijeen te roepen.
10. Congreswerkgroep Het congres benoemt Paul,
Rijndert en Reina in de congreswerkgroep.
11. Rondvraag Geen vragen.
12. Sluiting Rijndert sluit de vergadering omstreeks
15:30.

Contributie 2022
Vrijdag 31 december 2021 incasseert De Groenen uw
contributie voor 2022. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.
Het partijbestuur

Inschrijving bestuur in handelsregister (5)
We hebben mr. Barou van InHouse Law Firm bereid
gevonden namens ons de Kamer van Koophandel te
dagvaarden om onze inschrijving in het handelsregister
te vorderen.
Mr. Barou geeft de Kamer nog een laatste kans om dit
uit eigen beweging te doen. Deze sommatiebrief heeft
zij 16 december verzonden aan de voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel.
We verwijten de Kamer dat de gegevens in het han
delsregister met betrekking tot het bestuur van De
Groenen sinds 1 augustus 2018, in elk geval sinds 23
maart 2019, onjuist zijn.
Acht leden van De Groenen hebben in overeenstem
ming met Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 41 lid 2 op
23 maart 2019 het 74e congres bijeengeroepen en een
nieuw bestuur gekozen. De Kamer heeft Tom's opgave
om drogredenen geweigerd in te schrijven
De Kamer heeft in strijd met het Handelsregisterbesluit
2008 geweigerd de stemgerechtigheid te onderzoeken
van de acht leden die het 74e congres bijeen hebben
geroepen. De Kamer heeft in strijd met de Algemene
wet bestuursrecht Tom niet de gelegenheid gegeven
om zijn opgave van onze verkiezing te documenteren.
De Kamer heeft in strijd met de Algemene wet be
stuursrecht het bezwaar van vijf van de acht bijeenroe
pende leden niet behandeld.
Bij de behandeling van het bezwaar heeft de Kamer
wederom geweigerd de rechtsgeldigheid van het con
gres te onderzoeken en zich leugenachtig opgesteld
door drogredenen aan te voeren.
Tom Bakkers en Otto ter Haar

Begroting De Groenen 2022
Inkomsten
Contributies
Schenkingen

Bedrag
€ 1.500,00
€ 4.000,00

Rente, dividend
Overige inkomsten

€
€

Tekort
Totaal

€ 1.055,00
€ 6.655,00

-,100,00

Uitgaven
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsom
Campagnes

Bedrag
€ 3.000,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 200,00
€
85,00
€ 450,00
€ 1.000,00

Prio
3
1
1
3
1
1
2
3

Onvoorzien
Totaal

€ 1.000,00
€ 6.655,00

1-3
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Fracties De Groenen

Partijkalender

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid

1 januari 2022, 81e partijcongres - kandidatenlijst,
online
8 januari 2022, 81e partijcongres - andere zaken,
online
31 januari 2022 kandidaatstelling gemeenteraad
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl
Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Reina van Zwoll, reinavanzwoll@hotmail.com

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).

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

Colofon
Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen.
Met bijdragen van de Piratenpartij, de Basisinkomen
partij, mr. Barou, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
XXXXXXX 2542-4661
ISSN 1572-1485

