
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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