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Maart 2006

15/17, 1033 RE Amsterdam, en het telefoonnummer
020-633 71 62.

Beste leden en sympathisanten van De Groenen,
Allereerst een belangrijke mededeling:
Het geplande partijcongres zal niet plaatsvinden
op 25 maart, maar op 15 april!

Het partijbestuur biedt aan alle aanwezige leden gratis
lunch en koffie of thee aan.
Tot zaterdag 15 april!

De reden voor dit uitstel is dat we voor 25 maart een
veel lagere opkomst verwachten, en we het belangrijk
vinden voor de partij dat het congres juist goed
bezocht wordt.

Agenda:
10.30-12.00
Deel 1: vast programma
10.30
1. Opening door de dagvoorzitter
10.35
3. Notulen van het 35e partijcongres
10.45
4. Notulen van het 36e partijcongres
10.55
5. Verslag partijbestuur
11.05
6. Samenstelling Dagelijks Bestuur
11.15
7. Décharge over het boekjaar 2005
11.20
8. Benoeming kascommissie
11.25
9. Vaststelling congreswerkgroep
11.30
10. Rondvraag
11.45-12.00
Koffiepauze
12.00-13.15
Deel 2: Inhoudelijke discussie
12.00
11. Korte evaluatie verkiezingen
12.15
12. Vooruitblik: hoe nu verder?
15.45
13. Sluiting congres
13.15-13.45
Lunchpauze en inloop lezing
13.45-15.30
Deel 3: Lezing
13.45
15. Inleiding door Bert Tiddens
14.00
16. Lezing luchtkwaliteit door
gastspreker Lucas Reijnders
14.45
16. Vragen en discussie
15.15
17. Einde en naborrelen

Op het congres zullen wij uiteraard de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen evalueren. De
Groenen deed mee in Amsterdam, Leiden en Zwolle.
In deze Gras vindt u de uitslagen, plus persoonlijke
bijdragen van Lydia Geijtenbeek (Amsterdam),
Jacques de Coo (Leiden) en Cor Loos (Zwolle).
Namens het partijbestuur,
Frank Plate

37e partijcongres De Groenen
Op zaterdag 15 april 2006 (en dus niet 25 maart) is er
een partijcongres plaats van De Groenen.
Hoogtepunt van het congres is ditmaal gastspreker
prof. dr. Lucas Reijnders. Deze zal onder andere gaan
vertellen waarom bepaalde omvangrijke bouwplannen
niet voldoen aan de Europese en Nederlandse
regelgeving over luchtkwaliteit en welke acties in dat
verband kunnen worden gevoerd.

Gemeenteraadsverkiezingen in
Amsterdam

Verder zullen we, na een korte evaluatie van de
tegenvallende verkiezingsuitslagen, samen nadenken
en overleggen over de toekomst van De Groenen: wat
hebben we van de verkiezingen geleerd, en wat gaan
we doen om De Groenen nieuw leven in te blazen?

Amsterdam heeft niet alleen een gemeenteraad maar
ook een stuk of wat deelraden. Voor de verkiezingen
had De Groenen (of als combinatie Amsterdam
Anders/ De Groenen) een zetel in de gemeenteraad
(Jupijn Hafmans), twee zetels in het stadsdeel centrum,
en één zetel in 6 andere stadsdelen.

Om de Amsterdamse betrokkenen en
geïnteresseerden zo goed mogelijk de gelegenheid te
geven om de lezing bij te wonen zal het congres deze
keer plaatsvinden in Amsterdam Noord, in de
IJ-kantine. We hopen hiervoor op begrip van onze
leden in het (Noord-)Oosten en Zuiden van het land.

In de aanloop van de verkiezingen zag het er
rooskleurig uit: bij de stemwijzer was ongeveer een
kwart van de adviezen voor „Amsterdam Anders/ De
Groenen‟, en in de peilingen stonden we op ruim een
zetel in de gemeenteraad, en ruim twee voor het
stadsdeel centrum (waar ik zelf op de 2e plek stond).
En we hadden een heel actieve campagne: niet alleen
posters en folders, maar er werd bijvoorbeeld ook ‟s
avonds laat chocolade uitgedeeld aan het
uitgaanspubliek (tegen agressie), in de tram en metro
kregen de passagiers van onze „milieucontroleurs‟ een
zakje met zonnebloemzaadjes als beloning voor hun
schone reiswijze, en een stel idioten aan touwen hing

Routebeschrijving: ga met de trein naar Amsterdam
Centraal, en neem daar de noordelijke uitgang, aan
het IJ. Een klein stukje naar het westen vertrekken de
veerpontjes over het IJ. Neem het NDSM-veer; deze
vertrekt elk half uur kwart voor en over het hele uur, en
doet er ongeveer 10 minuten over. U komt aan op het
terras van de IJ-kantine. Het adres is mt. Ondinaweg
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een gigantisch spandoek met “RECLAMEVRIJ!” over
een groot steigerdoek heen.

Hoe dan ook, de komende tijd zullen we met de harde
kern van onze partij ons nader beraden over de
toekomst in de stellige overtuiging dat er niets mis is
met onze beginselen. Alleen moeten we de kiezers er
weer van overtuigen!

Maar toen ik op de avond van 7 maart aankwam op het
stadhuis was de stemming somber: voor de centrale
stad stonden we op iets meer dan anderhalve zetel
(één zetel verlies), en voor de gemeenteraad op
minder dan een zetel. Niet zo‟n goede zaak dus! Ik
ging heen en weer tussen het gemeentehuis en café
de Gaeper, waar de aanhangers van AA/DG zich
verzameld hadden. De voorlopige uitslagen bleven te
laag. Toen Job Cohen de laatste voorlopige uitslagen
ging voorlezen ging het geluid van de TV‟s harder. De
uitslagen waren weinig nieuws, zei hij, maar wel mèt
een verassing. “Een kleine maar belangrijke
verassing” volgens hem. Zou het dan toch?! Hij las de
zetelaantallen voor. Hé, GroenLinks kreeg ineens een
zetel minder… Zou het, zou het??? Cohen ging verder:
“Amsterdam Anders/ De Groenen: 1 zetel…” Een
enorme opluchting en gejuich ging door het café. Het
feest barstte los. Het was gelukkig niet voor niks
geweest!

Jacques de Coo,
gewezen fractievoorzitter LWG/De Groenen.

Gemeenteraadsverkiezingen Zwolle
Hoewel de landelijke trend bij deze raadverkiezingen
zich ook in Zwolle duidelijk manifesteerde, dus ruime
winst voor de Partij van de Arbeid en verdubbeling van
de SP fractie, dit naast een behoorlijk verlies voor het
CDA, heeft de gecombineerde fractie GroenLinks/De
Groenen zich, met weliswaar één zetel minder, redelijk
weten te handhaven.
Weliswaar moest door het verlies één van de
fractieleden van De Groenen (Cor Loos) het veld
ruimen, het aandeel van De Groenen in de fractie is
niet gedaald. Dit door de verkiezing van Rana
Berends.
De fractie prijst zich gelukkig met Rana in haar midden.
Zij heeft als beeldend kunstenaar en grafisch
vormgever een belangrijk aandeel in de presentatie
naar buiten van GroenLinks/De Groenen. Zeker ook in
de verkiezingscampagne.
Daarnaast heeft ze de nodige bestuurlijke ervaring als
voorzitter van de belangenvereniging van beeldende
kunstenaars in Zwolle (BZK).

De volgende dag kwam de kater. En niet alleen van de
drank. Cohen belde lijsttrekker Jupijn persoonlijk op
om te vertellen dat AA/DG op het laatste moment toch
5 stemmen te kort bleek te komen. VIJF STEMMEN!!!
Ook Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg, Westerpark en
Oud-West waren hun zetel kwijt. Alleen Noord (Bert
Tiddens), Oud-Zuid (Paul Berendsen) behielden hun
zetel, en Centrum hield beide zetels, zodat ikzelf toch
nog in de deelraad kom. Al met al dus niet bepaald een
overwinning, maar gelukkig hebben we niet alles
verloren…

Opvallend is verder dat GroenLinks/De Groenen in
Zwolle drie vrouwen in haar vijfkoppige fractie heeft.
En één van hen is tevens het enige raadslid van
buitenlandse afkomst.

Lydia Geijtenbeek.

Verder treden Peter Pot en Michiel van Harten
opnieuw aan. Wanneer Peter uit de
collegeonderhandelingen weer als wethouder naar
voren komt, is Michiel de beoogde fractievoorzitter.
Naar verwachting zullen de onderhandelingen begin
april zijn afgerond en zal de nieuwe
raadssamenstelling 10 april bekend zijn.

Verdrietige uitslag
gemeenteraadsverkiezingen Leiden
“Ik wil even laten weten dat ik het ontzettend jammer
vind dat jullie niet meer in de Raad vertegenwoordigd
zijn. Onvoorstelbaar dat jullie programma niet veel
meer stemmen heeft getrokken; dat de PvdA zoveel
stemmen heeft gekregen moet bijna wel een
misverstand zijn ... Hopelijk zijn jullie er de volgende
keer weer bij.”
Dit is zomaar één uit de vele reacties die we kregen
naar aanleiding van de verkiezingsuitslag in Leiden.
Het is teleurstellend dat we na 20 jaar het veld moeten
ruimen. We vragen ons dan ook af waar we dat aan
verdiend hebben. Spreekt ons programma niet (meer)
aan? Is onze boodschap niet voldoende over het
voetlicht gekomen? Of laat de kiezer zich toch teveel
beïnvloeden door het propagandageweld van de
landelijke politiek?

We houden jullie verder op de hoogte.
Cor Loos.

De verkiezing der gemeenteraden van
7 maart 2006
De verkiezingen zijn teleurstellend verlopen voor De
Groenen. De partij is bijna overal achteruitgegaan
zowel in aantal stemmen als in percentage.
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Amsterdam
Gemeenteraad lijst AA/De Groenen:
In 2002: 9590 / 271585 = 3,53% en 1 zetel.
In 2006: 5935 / 303852 = 1,95% en 0 zetels.

De gezamenlijke lijst GroenLinks/De Groenen had een
lijstverbinding met de PvdA. Peter Pot en Michiel van
Harten zijn herkozen. Het is goed mogelijk dat de
huidige coalitie CDA/PvdA/ChristenUnie/GroenLinks/De Groenen wordt voorgezet, waardoor
Peter wethouder blijft. Cor Loos stond op plaats 7 en
heeft zijn zetel verloren.

We kwamen 3 stemmen tekort voor de laatste restzetel!
Die ging naar GroenLinks met 41563 stemmen voor 7
zetels (41563 / 7 = 5937 4/7).
In de stadsdelen van Amsterdam waren de resultaten
als volgt:

Leiden
Lijst Leiden Weer Gezellig/De Groenen:
In 2002: 1493 / 50980 = 2,93% en 1 zetel.
In 2006: 0661 / 53568 = 1,23% en 0 zetels.

Centrum lijst AA/De Groenen:
In 2002: 2850 / 34472 = 8,27% en 2 zetels.
In 2006: 2111 / 38386 = 5,50% en 2 zetels.

Jacques de Coo heeft zijn zetel verloren.
Otto ter Haar.

AA/De Groenen had in stadsdeel Centrum een
lijstverbinding met GroenLinks. Lydia Geijtenbeek
kreeg 706 stemmen en is daarmee met
voorkeurstemmen gekozen.

Een Groene Toekomst?
Groene toekomst=verpotten
De zonnebloem van De Groenen staat er niet zo mooi
meer bij. Hij is niet zo groot meer, hangt een beetje
slap, en her en der valt er een blaadje af. Geen wonder
ook, want staat in een donker hoekje in een kleine pot,
heeft al een tijdje geen verse compost meer gehad en
krijgt net genoeg water om te overleven.
Dat kan zo niet langer: verpotten die plant! Een lekkere
grote pot, verse aarde een flinke schop compost, een
mooie lichte plek op het zuiden, en flink veel water.
Moet je zien hoe hoog zo‟n zonnebloem wel niet kan
groeien!
Maar genoeg beeldspraak: het is duidelijk dat onze
partij wel een oppepper kan gebruiken. Maar doe je dat
in de praktijk? Hieronder volgt in hoofdlijnen mijn
voorstel voor een verpottings-plan.

Westerpark lijst AA/De Groenen:
In 2002: 1075 / 11710 = 9,18% en 2 zetels.
In 2006: 0578 / 14110 = 4,10% en 0 zetels.
Oud-West lijst De Groenen:
In 2002: 1199 / 13222 = 9,07% en 2 zetels.
In 2006: 0447 / 14741 = 3,03% en 0 zetels.
Zeeburg lijst AA/De Groenen:
In 2002: 983 / 13971 = 7,04% en 1 zetel.
In 2006: 569 / 18060 = 3,15% en 0 zetels.
Amsterdam-Noord lijst De Groenen:
In 2002 1223 / 28276 = 4,33% en 1 zetel.
In 2006: 1133 / 31903 = 3,56% en 1 zetel.

In de praktijk
Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten, en
activiteiten die je kan doen. Hierbij is de volgorde
belangrijk: beginnen met dingen die weinig tijd, geld en
moeite kosten, maar wel een sterkere partij opleveren,
en van daaruit langzaam opbouwen. Dit is wat ik voor
stel:

Bert Tiddens heeft zijn zetel behouden.
Oost/Watergraafsmeer lijst AA/De Groenen:
In 2002: 1290 / 22371 = 5,77% en 1 zetel.
In 2006: 0695 / 25626 = 2,71% en 0 zetels.
Oud-Zuid lijst AA/De Groenen:
In 2002: 1965 / 35758 = 5,50% en 1 zetel.
In 2006: 2039 / 37898 = 5,38% en 1 zetel.

1. Lezingen, congressen en excursies. Het
organiseren van lezingen en excursies kost
relatief weinig tijd en geld. Maar je bereikt er
een hoop mee. Want niet alleen worden de
leden daardoor beter geïnformeerd, maar ook
zullen ze actiever worden, en meer betrokken
bij de partij. Je geeft mensen een goede reden
om lid te zijn. Bovendien kunnen
geïnteresseerden zo op een positieve manier
kennis maken met De Groenen.

De enige lijst waarop de partij althans in aantal
stemmen is gegroeid. Paul Berendsen heeft zijn zetel
behouden.
Zwolle
Lijst GroenLinks/De Groenen:
In 2002: 7545 / 47825 = 15,78% en 6 zetels.
In 2006: 5780 / 52042 = 11,11% en 5 zetels.

2. ‘Markt’onderzoek. Als je echt wil groeien als
partij moet je eerst weten of dat wel zin heeft,
en wat daarvoor de grootste belemmeringen
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zijn. Dat doe je door aan een flink aantal
mensen te vragen of ze De Groenen kennen,
wat hun eerste indruk van de partij is, wat ze
van onze standpunten vinden, en –indien ze
het met de standpunten eens zijn– wat ze
ervan weerhoudt om lid te worden. Dan weet je
ten eerste of er echt wel behoefte is aan een
groene, sociale, maar ook vaak liberale partij
als die van ons.

Agenda
15 of 22 april 2006, 37e partijcongres, Amsterdam
4 en 5 mei 2006, 4e Council EGP, Helsinki
13-15 oktober 2006, 2e Congress EGP, Geneve

Landelijk secretariaat De Groenen
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
Tel. 071 - 576 2027
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl

3. Imagoverbetering. Als het goed is levert het
marktonderzoek een schat aan informatie, en
een hoop aangrijpingspunten om ons imago te
verbeteren en beter aan te laten sluiten op
onze inhoud. Zo kunnen we het logo, de
website, en misschien zelfs onze naam gericht
aanpassen.

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de
gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van
Amsterdam. De Groenen is lid van de Europese
Federatie van Groene Partijen.

4. Actie! Als we eenmaal voldoende actieve
leden hebben, kunnen we inhoudelijke acties
gaan voeren. Liefst samen met
gelijkgestemden, zoals Rover, Milieudefensie,
de Fietsersbond, enzovoorts (een vrij
eenvoudige en goedkope, maar ook
sympathieke actie vind ikzelf iets wat we in
Amsterdam ook voor de verkiezingen deden:
als „milieucontroleurs‟ aan passagiers van het
openbaar vervoer zakjes met
zonnebloemzaadjes uitdelen om hen te
complimenteren met/bedanken voor hun
milieuvriendelijke manier van transport).

Partijbestuur
Waarnemend voorzitter Jacques de Coo,
071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid DB Lydia Geijtenbeek, lydia@aadg.nl
Lid DB Bert Tiddens, 020-4904421,
bert.tiddens@planet.nl
Lid DB Cor Loos, 038-4532148,
c.loos@groenlinks-degroenen.nl
Lid DB Frank Plate, 0252-517504, TITASH@hetnet.nl
Vertegenwoordigers afdelingen:
Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680,
paulbe@xs4all.nl

5. Actieve werving. Als het imago eenmaal goed
zit kunnen we wervingsacties op touw zetten.
Posters, folders uitdelen, voorlichting geven,
misschien zelfs een verkiezingsspotje. Zodat
zo veel mogelijk mensen eindelijk doorkrijgen
wat voor supergoede partij we wel niet zijn!

Lidmaatschap

Lydia Geijtenbeek.

Lidmaatschap
Lid met minimuminkomen
Grasabonnement

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing
van artikelen betekent echter niet automatisch dat het
partijbestuur instemt met de inhoud. U kunt de redactie
bereiken via het landelijke secretariaat of via het
e-mailadres: TITASH@hetnet.nl

€ 27 (via machtiging € 25)
€ 20 (via machtiging € 18)
€ 13 (via machtiging € 12)

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op Postbanknummer
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

Eindredactie en opmaak: Frank Plate
Met bijdragen van: Lydia Geijtenbeek, Jacques de Coo,
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