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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras aandacht voor het Europees Burgerinitia
tief Bijen en boeren redden en voor plannen om ons
partijprogramma aan te passen aan de planetaire gren
zen van de Aarde.

4. Ondersteuning te bieden voor een snelle uitbreiding
van agro-ecologische en biologische praktijken en mo
gelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en
onafhankelijk onderzoek op het gebied van pesticideen ggo-vrije landbouw.

De volgende Gras verschijnt in januari. Het partijbe
stuur wenst u alvast gezellige Kerstdagen, een veilig
oudjaar en een gelukkig 2020!

Bron: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
initiatives/open/details/2019/000016

Otto ter Haar

Planetaire grenzen

Red de bijen en de boeren!

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

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

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

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

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

In memoriam John Smit (1935 - 2019)
Begin oktober ontvingen we van het oud-bestuurslid
Olaf Tulen bericht van het overlijden van John Smit.
John vormde in de jaren negentig de fractie De Groe
nen in de gemeenteraad van Diemen. Hij was van 1995
tot 1998 lid van het dagelijks bestuur. John was we
duwnaar van Anneke Boerma. Zij was statenlid in
Noord-Holland en is in 2016 overleden.
Paul Berendsen en ik hebben de uitvaart van John be
zocht in De Nieuwe Ooster. We spraken daar Ron van
Wonderen. Hij was eind jaren negentig partijvoorzitter.
Otto ter Haar

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

Partijkalender

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de negende aflevering.

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

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

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

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

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