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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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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
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