
Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

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

Resultaten De Groenen Europese verkie
zing 2019

  Kandidaten stem
men

1 Berendsen, P. (Paul) 4456

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

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

4 Bijma, W. (Wim) 212

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

6 Hofman, L. (Luuk) 107

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

8 Borsboom, E.J. (Nora) 538

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

10 Blik, D. (David) 66

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

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

9546
 
 
 

Campagne voor Europese verkiezingen

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

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

Teken het Europees burgerinitiatief "Save the bees!"

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

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

Amendementen partijprogramma

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

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

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

Gras intern

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

Hoorzitting Kamer van Koophandel

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

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

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

Contactgegevens

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

Partijkalender

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

Lidmaatschap

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

Partijbestuur

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

Het feuilleton (7)

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