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Beste leden van De Groenen

Verslag 69e partijcongres

Nu gebleken is dat de Kamer van Koophandel om for
mele redenen wederom heeft geweigerd de bestuurs-
benoemingen in te schrijven, ziet een aantal betrokken
leden zich genoodzaakt om voor de tweede keer in
korte tijd het bestuur te verzoeken een ledenvergade
ring bijeen te roepen. Nu de termijn waarin het bestuur
aan onze wens tegemoet kon komen is verstreken,
roepen wij u allen zelf bijeen voor een congres op za
terdag 1 september in de Koperen Knoop in Amster
dam.

Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam

Ryszard Matenko, Paul Berendsen, Angela Zikking,
Rijndert Doting, Otto ter Haar, Tom Bakkers

Agenda 71e partijcongres
Zaterdag 1 september 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter pro tempore
Otto ter Haar
2. 13:05 Benoeming notulist
3. 13:10 Vaststelling aantal stemgerechtigde leden
4. 13:15 Benoeming stembureau
5. 13:20 Verkiezing van de congresvoorzitter
6. 13:30 Verslagen van het 69e en 70e congres
7. 13:45 Uitleg van de noodzaak van dit congres door
de verzoekers
8. 14:00 Jaarrekening 2017
9. 14:15 Décharge partijbestuur ten einde de situatie in
overeenstemming te brengen met de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel
10. 14:20 Verkiezing nieuwe bestuursleden
14:30 pauze
11. 14:45 Amendementen huishoudelijk reglement
12. 15.00 Amendement partijprogramma
13. 15:10 Partijkalender
14. 15:15 Rondvraag
15. 15:30 Sluiting

Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter),
Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf 4A), Reina van
Zwoll, Maarten Leuw (gast), Penny Henshaw (gast),
Ryszard Matenko, Patricia Staring Lago Conrado (van
af 4A tot 6))
Afwezig met kennisgeving: David Blik (machtigt Otto
ter Haar)
1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:34
uur. De machtiging van David Blik wordt goedgekeurd.
Er kunnen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De
congreswerkgroep heeft één nieuw agendapunt dat
pas na de publicatie van Gras 73 naar voren kwamen.
4A De Kamer van Koophandel heeft op 12 maart het
bezwaar van Otto tegen zijn uitschrijving als voorzitter
van de Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel
West op basis van de opgave van Ronald Schönberger
gegrond verklaard. Otto is weer voorzitter en de stich
ting is weer op zijn adres gevestigd.
2. Verslag 68e partijcongres van 20 januari 2018.
Het congres constateert een spelfout in de voorlaatste
zin van agendapunt 4 en stelt verder het verslag onge
wijzigd vast.
3. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over het
beroep tegen de uitsluiting van De Groenen door de
EGP. Rijndert vertelt over de problemen met de Tri
odos Bank.
4A. Stichting stadsdeel West. Otto licht het besluit
van de KvK toe. Ronald en Mirjam zijn uitgenodigd
maar niet verschenen. Paul heeft tijdens de uitslagen
avond met Ronald gesproken. Hij vraagt uitstel tot na
de uitspraak in de bodemprocedure van Jozef tegen
De Groenen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Rijn
dert stelt voor de stichting meteen op te heffen. Dit
wordt verworpen met 2 voor, 5 tegen en 2 onthoudin
gen. Hierna brengt hij in stemming om de zaak aan te
houden tot na de uitspraak in de bodemprocedure. Dit
voorstel wordt aangenomen met 6 voor, 1 tegen en 2
onthoudingen.
4. Personele wijzigingen. We bespreken de schorsing
en de partijfuncties van Gerben. Gerben is niet aanwe
zig vanwege een gelijktijdige jaarvergadering van de
Ierse Groene Partij. Ryszard vertelt over zijn ervaringen
in de stadsdeelraad De Pijp waarin hij van 1990 tot
1994 met Gerben de fractie De Groenen vormde.
4.1. Het congres verlengt met algemene stemmen de
schorsing van Gerben tot en met het volgende congres
op 22 september.
4.2. Het congres ontslaat met 7 stemmen voor en 2
tegen Gerben uit de kascommissie en de programma
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commissie en als substitute-delegate bij de EGP.
4.3. Het congres benoemt Rijndert met algemene
stemmen tot substitute-delegate.
4.4. Het congres benoemt Angela bij acclamatie in het
partijbestuur.
4.5. Het congres ontslaat Mirjam met algemene stem
men uit de EGP-delegatie.
4.6. Het congres benoemt Angela bij acclamatie tot
EGP-delegate.
4.7. Het congres verlengt de schorsing van Mirjam en
Sabine met 8 stemmen voor en 1 onthouding tot en
met 22 september.
4.8. Het congres benoemd Ryszard bij acclamatie in de
congreswerkgroep.
Rijndert schorst de vergadering om 15:30 en heropent
haar om 15:55.
5. Verkiezingscampagne Amsterdam. Maarten Leuw
vertelt over de campagne van Amsterdam Anders/De
Groenen in 2006. Hij pleit voor opheffing van de partij.
Penny Henshaw wenst uitdrukkelijk dat De Groenen
door blijft gaan. Ze is Brits onderdaan, maar stemt bij
de gemeenteraad en Europese verkiezingen graag op
De Groenen. Ze vroeg aan het stembureau welke lijst
van De Groenen was maar de voorzitter weigerde haar
daarover te informeren. Hierover heeft ze schriftelijk
geklaagd. Vanwege het beroep van Jozef bij de Raad
van State tegen de registratie van De Groenen bij de
Kiesraad was de registratie op 27 december nog niet
onherroepelijk en heeft het centraal stembureau van de
gemeente de aanduiding geschrapt. We namen daar
door deel met een blanco lijst. Dit heeft veel kiezers die
op ons wilde stemmen in de problemen gebracht.
6. Waterschaps- en statenverkiezing 2019. Het be
stuur wil contact leggen met de Piratenpartij om te on
derzoeken of een gezamenlijke lijst bij de waterschapsof statenverkiezing mogelijk is. Ze wil graag weten of
dit plan de steun heeft van het congres. Het congres
neemt het plan met algemene stemmen over.
7. Ledenwerving. Angela vertelt over haar activiteiten
om leden te werven. Patricia is via Angela lid gewor
den.
8. Amendement partijprogramma. Het amendement
op de paragraaf Veiligheidsraad wordt gewijzigd om
ambiguïteit te voorkomen. Het aangepaste amende
ment luidt: wijzig “We pleiten voor afschaffing van het
vetorecht.” in “We pleiten voor een vaste voorzitter en
afschaffing van het vetorecht.”. Het congres neemt dit
amendement met algemene stemmen aan.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Rijndert sluit het congres om 17:20 uur.

Verslag 70e partijcongres
Zaterdag 14 juli 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig negen leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), David Blik, Tom Bakkers (voorzitter agenda
punt 1 tot en met 5), Rijndert Doting (voorzitter vanaf
agendapunt 6), Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf
13:30), Ryszard Matenko (vanaf 13:15), Patricia Staring
Lago Conrado (vanaf 13:30 tot 15:00 agendapunt
9.4.5), Jochem Rood, Ronald Schönberger (gast van
13:30 tot 13:50), Mirjam van Rijn (gast van 13:30 tot
13:50)
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (machtigt
Tom Bakkers), Rob Brockhus (machtigt Otto ter Haar),
Reina van Zwoll (machtigt Paul Berendsen), Jozef van
Kessel.
1. Opening. Tom opent de vergadering om 13:07 uur.
2. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden. De
machtigingen van Adriaan, Rob en Reina worden
goedgekeurd. Er zijn bij aanvang van de vergadering 6
stemgerechtigde leden met 9 stemmen.
3. Benoeming notulist. De aanwezige leden stemmen
er mee in dat Otto notuleert.
4. Benoeming stembureau. Tom en Paul worden bij
acclamatie benoemd tot leden van het stembureau.
5. Benoeming congresvoorzitter. Rijndert wordt bij
acclamatie benoemd tot congresvoorzitter. Hij neemt
de leiding van de vergadering over van Tom. Ryszard
arriveert. Er zijn nu 7 leden met 10 stemmen.
6. Herbenoeming kascommissie. Tom (herbenoe
ming) en Paul (nieuwe benoeming) worden bij acclama
tie benoemd in de kascommissie.
7. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over de
financiële stand van zaken. De procedure om de op
zegging van de EGP ongedaan gemaakt te krijgen is
duur. De afspraak met de advocaat is maximaal 10.000
euro in eerste aanleg. Dat bedrag is al grotendeels be
steed. Otto heeft dit geleend aan de vereniging. De
kosten van de procedure van Jozef tegen De Groenen
zijn voor een groot deel gesubsidieerd door de Raad
voor Rechtsbijstand. In Nederland kan ook een vereni
ging hier beroep op doen. In België kan dat niet. Nu we
weer een bankrekening hebben kunnen we weer con
tributies innen. Aan de leden die de partij niet gemach
tigd hebben is een factuur gezonden voor de contribu
tie voor 2018. We zijn bezig een incassocontract te
sluiten met de SNS Bank. Als dat geregeld is kunnen
we de contributies innen van de nieuwe leden. Het be
stuur heeft de Kamer van Koophandel in gebreke ge
steld voor de vertraging in de behandeling van het be
zwaar van Jozef tegen zijn uitschrijving als bestuurslid
en de vertraging van de inschrijving van Angela als
nieuw bestuurslid. Dat heeft De Groenen 980 euro
dwangsom opgeleverd wegens overschrijding van de
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wettelijke beslistermijn.
8. Inspreken Ronald Schönberger en Mirjam van
Rijn. Angela, Mirjam, Ronald en even later Patricia arri
veren. Er zijn nu negen leden met 12 stemmen. Ronald
stelt dat hij bestuurslid is van De Groenen omdat een
vergadering van 21 januari 2017 in Utrecht dat beslo
ten zou hebben. Mirjam steunt hem in die opvatting.
Ronald wil een ledenvergadering organiseren op 29
september. Na enig aandringen neemt hij plaats in een
van de vrije stoelen aan de vergadertafel. Mirjam
spreekt vanuit de vensterbank. Ronald stelt dat uit het
vonnis van de rechtbank blijkt dat de besluiten van de
congressen van 20 januari en 24 maart niet geldig zijn.
Otto merkt op dat het vonnis niets over deze vergade
ringen zegt. Ronald en Mirjam willen dat Mirjam redac
tierechten krijgt op de Facebookpagina De Groenen
Nederland. Rijndert merkt op dat Mirjam geschorst is.
Otto verzoekt Mirjam om aan tafel te gaan zitten. Mir
jam weigert dit waarna zij en Ronald de vergadering
verlaten.
9. Bespreking gevolgen van de uitspraak van de
rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft
twee besluiten van het partijbestuur uit december 2016
en een aantal besluiten van de ledenvergaderingen in
Amsterdam van 21 januari, 4 maart en 23 september
2017 nietig verklaard. We lopen al deze besluiten in
chronologische volgorde na en bespreken wat de ge
volgen zijn en hoe we daar mee omgaan:
9.1. De schorsing op 17 december 2016 van Jozef van
Kessel tot 4 maart 2017. Niet meer van belang.
9.2. De opzegging op 28 december 2016 van het lid
maatschap van Jozef. Hij is weer ingeschreven als lid.
9.3. Besluiten genomen in de vergadering 21 januari
2017 te Amsterdam
9.3.1. Bevestiging schorsing per 17 december 2016 J.
M. van Kessel als bestuurslid. Zie 9.1
9.3.2. Ontslag J.M. van Kessel als bestuurslid met on
middellijke ingang. Niet meer van belang. Jozef is per
15 oktober 2017 uitgeschreven als bestuurslid.
9.3.3. Benoeming Rijndert Doting tot bestuurslid. Deze
benoeming is nooit ingeschreven. Zie verder agenda
punt 10.
9.3.4. Benoeming Gerben Uunk, Rob Brockhus en Tom
Bakkers tot leden kascommissie. Gerben is ontslagen,
Rob is teruggetreden, Tom en Paul zijn bij agendapunt
6 in de kascommissie benoemd.
9.3.5. Benoeming Otto ter Haar, Rijndert Doting en
Joanda van den Heuvel tot leden congreswerkgroep
voor congres 4 maart 2017. Niet meer van belang.
9.3.6. Amendementen op partijprogramma. Het con
gres besluit met algemene stemmen alle amendemen
ten met terugwerkende kracht opnieuw aan te nemen.
9.4. Besluiten genomen in de vergadering 4 maart 2017
te Amsterdam
9.4.1. Goedkeuring gewijzigd verslag congres 24 sep
tember 2016 te Utrecht. Het congres keurt het verslag
alsnog goed.

9.4.2. Goedkeuring verslag vergadering 21 januari 2017
te Amsterdam. Het congres neemt het verslag ter ken
nisgeving aan.
9.4.3. Bevestiging besluiten 21 januari 2017 te Amster
dam over bestuurssamenstelling. Niet meer van belang.
9.4.4. Wijzigingen huishoudelijk reglement. Het congres
besluit met algemene stemmen alle wijzigingen met te
rugwerkende kracht opnieuw aan te nemen.
9.4.5. Benoeming Gerben Uunk en Otto ter Haar tot
leden programmacommissie. Het congres van 24
maart heeft Gerben ontslagen uit de programmacom
missie. Het congres (her)benoemt Patricia, Otto en
Rijndert bij acclamatie in de programmacommissie.
Patricia verlaat hierna de vergadering.
9.5. Besluiten genomen in de vergadering 23 septem
ber 2017 te Amsterdam
9.5.1. Vaststelling verslag vergadering 4 maart 2017 te
Amsterdam. Het congres neemt het verslag ter kennis
geving aan.
9.5.2. Besluit begroting 2018. Niet meer van belang.
Het congres van 20 januari 2018 heeft de begroting ge
wijzigd.
9.5.3. Benoeming Rijndert Doting tot voorzitter, benoe
ming Otto ter Haar als bestuurslid. Otto heeft na intern
overleg opgave gedaan bij de Kamer van Koophandel
van het uittreden van Rijndert en hemzelf uit het partij
bestuur per 20 juni 2018. Zie verder agendapunt 10.
9.5.4. Amendementen huishoudelijk reglement. Zie
9.4.4.
9.5.5 Benoeming Mirjam van Rijn tot delegate EGP
Council Karlstad. Niet meer van belang.
9.5.6. Benoeming Monica Soeting tot lid
programmacommissie. Monica heeft zich 2 januari te
ruggetrokken uit de commissie.
9.5.7. Wijziging partijprogramma. Zie 9.3.6.
10. Herbenoemingen bestuursleden. De motie van
Rijndert wordt na overleg ingetrokken. Otto en Rijndert
zijn beide kandidaat voor het partijvoorzitterschap en
houden een pitch. Er volgt een schriftelijke stemming.
Na telling van de stembriefjes maakt het stembureau
bekend dat er vijf stemmen zijn uitgebracht op Rijndert
en zes op Otto, waarmee de laatste gekozen is tot par
tijvoorzitter. Het congres benoemt vervolgens Rijndert
bij acclamatie in het bestuur en bekrachtigd bij accla
matie de benoeming op 24 maart van Angela in het be
stuur.
11. Amendementen partijprogramma. Het congres
neemt alle amendementen met algemene stemmen
aan.
12. Rondvraag. Otto vraagt en krijgt steun van het
congres om mr. Kleijwegt te vragen De Groenen te ver
tegenwoordigen in hoger beroep tegen het vonnis van
de rechtbank op basis van een toevoeging.
13. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 16:32
uur.
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Toelichting bij de gewijzigde jaarrekening
2017

Amendementen op het huishoudelijk
reglement

Vergeleken met de jaarrekening in Gras 73 zijn er een
paar debiteuren toegevoegd. Deze vorderingen, die
deels in 2018 geïnd zijn, geven een lichte verbetering
van de balans.

HR Artikel 1. Lidmaatschap
Invoegen in lid 3 in de laatste zin tussen "dan" en
"kan":
"wordt het stemrecht van het lid opgeschort en"
Motivering:
Vastleggen van de huidige praktijk

Balans 31 december 2017
Balansdatum
Betaalrekening
Spaarrekening
Beleggersgiro
Crediteuren
Eigen vermogen

31 dec 2016
€ 533,79
€ 0,01
€ 4.486,55
-€ 1.450,90
€ 3.569,45

31 dec 2017
€ 1791,75
€ 0,00
€ 4.650,57
-€ 5.477,54
€ 964,78

Jaarrekening De Groenen 2017
ResultatenrekeningenInkomsten
1 - contributies
€ 1.422,50
2 - schenkingen
€ 1.012,00
3 - reimbursements € 660,16
4 - rente, dividend € 164,02
5 - overig inkomen € 573,55
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
€ 3.854,53

Uitgaven

€ 582,68
€ 109.08
€ 199,96
€ 895,13
€ 294,19
€ 0,00
€ 86,98
€ 450,00
€ 0,00
€ 1.150,00
€ 932,21
€ 619,20
€ 1.139,77
€ 6.459,20

Crediteuren 31 december 2017
Crediteur
Ronald
Schönberger
St. De Groenen in
West
Otto ter Haar
Rijndert Doting
Jozef van Kessel
Crediteuren

31 dec 2016
€ 0,00

31 dec 2017
-€ 22,50

€ 731,86

€ 658,21

€ 724,04
-€ 5,00
€ 0,00
€ 1.450,90

€ 5.349,18
-€ 5,00
-€ 502,35
€ 5.477,54

Toevoegen aan het einde van het artikel een nieuw lid:
Lid 9. De schorsing van een lid dat tevens bestuurslid
is duurt uiterlijk tot het volgende congres.
Motivering:
Vanwege het vonnis van de rechtbank benadrukt dit
dat het partijbestuur ook bestuursleden kan schorsen.
Redelijk is dan wel dat dit getoetst wordt door het
eerstvolgende congres.
Artikel 3. Congres
Vervang het huidige lid 2 door:
Ter voorbereiding van een congres geldt het volgende
tijdschema:
1. het adres van de congreswerkgroep is gelijk aan het
partijadres;
2. vier weken voor het congres dienen voorstellen voor
de congresagenda bij de congreswerkgroep te zijn in
gediend;
3. tot twee weken voor het congres kunnen congres
stukken aan de congreswerkgroep worden aangebo
den;
4. uiterlijk een week weken voor het congres worden
de congresstukken aan de leden toegezonden;
5. tot vier dagen voor het congres kunnen amende
menten bij de congreswerkgroep worden ingediend;
6. eventuele overige voor het congres van belang zijn
de stukken worden bij aanvang van het congres aan de
leden uitgereikt.
Vervang in Artikel 3 lid 8 "vier dagen" door "drie
dagen"
Motivatie: in overeenstemming met de gangbare prak
tijk worden de termijnen ingekort. De voorbereidingstijd
wordt daardoor de helft korter.
Wijzig in Artikel 3 lid 4 "vijf leden" in "drie leden".
Motivatie: vijf handtekeningen voor een motie is bij de
huidige opkomst op een congres te veel.
Hernummer het huidige Artikel 3 Lid 6 in Lid 7.
Splits Artikel 3 Lid 5 in Lid 5 (eerste zin) en Lid 6 (twee
de zin)
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Motivering: Dit is een correctie van de onjuiste verwer
king van de wijziging van het HR op 4 maart 2017.
Wijzig Artikel 3 lid 12 onder m in:
m. het wijzigen van statuten, huishoudelijk reglement
en uitspraken van de geschillencommissie zoals be
paald bij artikel 11 van het huishoudelijk reglement.
Motivering: om met twee derden meerderheid een
appel op een besluit van de geschillencommissie te
kunnen honoreren.
Artikel 5 Partijbestuur
Wijzig lid 5 in:
De vergaderingen van het partijbestuur zijn toegankelijk
voor leden. Zij mogen verzoeken het woord te voeren.
Motivering: we maken geen onderscheid tussen ple
naire of niet-plenaire bestuursvergaderingen, bestuurs
vergaderingen zijn niet openbaar, maar wel toeganke
lijk voor leden.
Artikel 9 Vergoedingen
Toevoegen aan het einde van het artikel een nieuw lid:
Lid 6. De partij vergoedt leden aan wie zij op 31 de
cember meer dan €1000 schuldig is een tegemoetko
ming van 1% rente over het gehele bedrag.
Motivering: Om tegemoet te komen aan eventuele ver
mogensbelasting die het lid moet betalen over zijn le
ning aan De Groenen. Ligt het vermogen van het lid dat
de lening verschaft onder de belastingvrije voet dan is
het een rentevergoeding.
Toevoegen: een nieuw artikel 10:
HR Artikel 10. Privacy protocol
1. De partij verzamelt persoonsgegevens van haar
leden. Dit betreft gegevens die nodig zijn voor het op
roepen voor ledenvergaderingen en gegevens voor het
innen van de ledencontributie. Deze gegevens zijn
noodzakelijk voor het uitvoeren van de plichten die
voortvloeien uit het lidmaatschap (een overeenkomst).
2. De partij verzamelt gegevens van de abonnees op
de nieuwsbrief Gras voor het verzenden van de
nieuwsbrief en het innen van het abonneegeld. Dit is
gebaseerd op het abonnement.
3. De partij verzamelt de e-mailadressen van de abon
nees op de digitale versie van de nieuwsbrief.
4. De partij verzamelt gegevens van haar bestuursle
den voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5. De partij verzamelt gegevens van haar kandidaten bij
verkiezingen om te voldoen aan de eisen die de wet
aan een geldige kandidatenlijst stelt.
6. De partij verzamelt de af- en bijschrijvingen op haar
bankrekeningen om te voldoen aan haar financiële ver
antwoordingsplicht. Alleen het partijbestuur, de kas

commissie en de anbi-inspecteur krijgen hier inzage in.
7. De partij bewaart haar papieren en elektronische
correspondentie. Het partijbestuur beslist over een ver
zoek tot inzage.
8. Personen kunnen via het partijbestuur inzage krijgen
in de gegevens onder 1-5 die op hen zelf betrekking
hebben en dit zo nodig laten corrigeren.
9. De partij verwijdert op verzoek van betrokkene de
gegevens onder 2 en 3.
10. Bij een verzoek van verwijdering van gegevens
onder 1, 4 en 5 maakt de partij een afweging tussen
het belang van de partij om uitsluitsel te kunnen geven
over wie er lid, bestuurslid of kandidaat is geweest en
de wens van de betrokkene om gegevens te verwijde
ren. Het partijbestuur besluit over het verzoek tot ver
wijdering van gegevens. De betrokkene kan hiertegen
in beroep gaan bij de geschillencommissie.
Motivering: Om te voldoen aan de Algemene Verorde
ning Gegevensbescherming.
Artikel 10. Overgangsbepalingen
Dit artikel wordt hernummerd tot artikel 11 vanwege
de toevoeging van het artikel Privacy protocol
Toevoegen in lid 2 tussen "partijprogramma;" en "wijziging van dit artikel":
- wijziging van een uitspraak van de geschillencommis
sie;
Motivering: uit respect voor de geschillencommissie.

Amendement partijprogramma
Hoofdstuk 14 Ruimtelijke ordening
Erfpacht
Vervangen:
“De modelverordening van de VNG uit 1988 kan als
voorbeeld dienen. Dit model gaat uit van eeuwigduren
de erfpacht met een vijfjaarlijkse canonverhoging op
basis van een rentepercentage.”
Door:
“De Groenen is voor een eeuwigdurende erfpacht met
een vijfjaarlijkse canonverhoging op basis van een ren
tepercentage.”
Reden:
Ik heb de modelverordening van de VNG nergens kun
nen vinden.
Otto ter Haar
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Deelnemers op afstand
In de vorige Gras heb ik verteld over gesprekken bij
Simon in 1981 en over de deelnemers. Naast deze
deelnemers namen nog een aantal personen deel aan
het overleg. Zij communiceerden met ons via de aan
wezige deelnemers. Zij behoorden tot hun netwerk en
konden via hen bevraagd worden of hun mening
geven. Dit aantal indirecte deelnemers was heel groot.
Ik zal er hier een aantal van noemen en beschrijven om
een indruk te geven van de breedte van de participatie
en om een context te bieden aan hetgeen besproken
is:
Cees van Steenderen, toenmalig hoofdofficier van jus
titie in Amsterdam via de rechercheur,
Wim Polak, burgemeester van Amsterdam via de re
chercheur,
een drugshandelaar via Maurits de Vries,
Winand Borgerhoff Mulder, president van de recht
bank, via Ben Asscher,
De Hoge Raad, via het Kamerlid,
Job de Ruiter, minister van justitie, via het Kamerlid,
Dries van Agt, minister-president, via het Kamerlid,
Pieter de Geus, minister van defensie, via het Kamerlid,
Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten, via
het Kamerlid,
de regering van de Sovjet-Unie, via het Kamerlid,
Diana Spencer, verloofde van de kroonprins van het
Verenigd Koninkrijk, via het Kamerlid,
Albert Uderzo, Marten Toonder, Martin Lodewijk, strip
tekenaars,
Johan Cruijff, Ard Schenk, Jan Timman, Max Euwe,
sportlieden,
Het contact werd meestal gelegd via de recherche. Die
kon aangeven dat ze bezig waren met een onderzoek
en de geraadpleegde persoon uitnodigen eventueel
terug te bellen naar de politie in Amsterdam om de au
thenticiteit te verifiëren.
Ik noem hier, voor zover ze niet anoniem zijn, de voor
namen van de deelnemers. Dat doe ik omdat dit in mijn
beleving goed past bij het informele karakter van het
overleg en betekent niet dat we elkaar ook daadwerke
lijk tutoyeerden.
Hans van Himbergen was intermediair met de weten
schappers op het Instituut voor theoretische fysica
waar ik destijds studeerde en ikzelf overlegde wel eens
met mijn buren in de gemeenschappelijke keuken van
mijn studentenflat. Eén van mijn buren werd later een
bekende Nederlander: de cultuurhistoricus en publicist
Thomas von der Dunk.
In de volgende Gras, van november, zal ik nader in
gaan op wat er zoal besproken is.
Otto ter Haar
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