Nieuwsbrief December 2011
Het eind van het jaar nadert snel en daarmee is dit de laatste nieuwsbrief van het startjaar van
Hellingproef. Het was een succesvol jaar, met interessante bijeenkomsten op hebben gezet en
veel enthousiaste reacties. Komend jaar gaan we deze lijn voort zetten en gaan we ook de
volgende stap zetten: meer informatie hierover zullen we jullie geven op onze
nieuwjaarsborrel. Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en een gelukkig (en groen) 2012!
We hopen jullie in het nieuwe jaar weer te zien.
Nieuw logo en een nieuwe website
Het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks heeft haar naam veranderd in Bureau de
Helling. Hier hoort ook een splinternieuwe huisstijl en website bij. Om hierbij aan te sluiten
heeft ook Hellingproef een nieuw logo ontworpen en hebben we een eigen plek gekregen op
de nieuwe website. De site is nog in aanbouw, maar op termijn zullen we jullie via de site
regelmatig op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes! Kijk voor meer info op:
www.bureaudehelling.nl/hellingproef.
Verslag van het politiek diner
Acht december jl. dineerden wij met Bart Snels. Hij is oud-fractiemedewerker, oud-directeur
van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks en oud-strateeg van de Kamerfractie. Een
bekend gezicht in de partij, maar vooral ook bekend om zijn visie over de toekomst en
richting van GroenLinks. Stof genoeg voor een felle discussie tijdens het diner.
Gedurende het voorgerecht werd gesproken over de stelling 'GroenLinks en D66 moeten
fuseren'. Snels introduceerde dit onderwerp en gaf aan waarom hij geen 'principieel
tegenstander' van dit idee zou zijn, hoewel hij in eerste instantie de voorkeur geeft aan
nauwere samenwerking tussen de partijen. Electorale en machtsbelangen spelen in die
overweging een belangrijke rol. Samen zouden D66 en GroenLinks een niet te negeren
machtsformatie kunnen worden. Hierover volgde een discussie, waarbij vooral gewezen werd
op de ideologische verschillen tussen D66 en GroenLinks en de nadelen die samenwerking
teweeg zou kunnen brengen voor beide partijen.
Voor het hoofdgerecht werd de tweede stelling in de groep gebracht: 'GroenLinks is te ver
doorgeschoten in haar vrijzinnige wending'. Veel van de aanwezigen hadden zich echter aan
de partij gebonden na deze wijziging van de partijkoers en schaarden zich daar dus achter.
Daarom leidde dit onderwerp vooral tot discussies over meer specifieke onderwerpen, zoals
de civiele politiemissie in Kunduz.
We kunnen spreken over een geslaagde avond. De formule van het politiek diner sprak veel
van de gegadigden aan en is in de toekomst dus zeker voor herhaling vatbaar. Tot slot willen
we via deze weg Bart Snels nogmaals bedanken voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan het
debat.
Bloggers gezocht!
De nieuwe website van Bureau de Helling heeft naast informeren ook tot doel om het debat
binnen GroenLinks flink aan te zwengelen. En wie kan dit nou beter dan jonge
wetenschappers van binnen (of buiten) de partij met vernieuwende, baanbrekende of frisse
onderzoeksresultaten of ideeën? Wij willen jullie via deze weg dan ook oproepen om je aan te
melden als blogger! Stuur als je dit leuk lijkt een proefblog naar ons toe van ongeveer 500

woorden, dan kijken wij daarnaar en wie weet kun je dan wel als blogger bij dragen aan de
site van Bureau de Helling!
Nieuwe activiteiten
Kijk voor onze activiteiten in de agenda.

