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door Roel van der Poort en Theo Cramer

Oprichting Flevoland

door Elmer Klaasen

Op een mistige herftsdag, eind november, maakten een groot aantal
JD-ers zich 105 van de warme kachel. Opnieuw stroomden JD-ers uit aIle
delen van het land tesamen om de oprichting bij te wonen van een
nieuwe regio van de Jonge Democraten. Flevoland, dat jaren moest
wachten voordat het een provincie mocht worden, kreeg toen het eenmaal
een provincie was binnen een jaar een eigen regio van de JD.
In een als feestzaal ingerichtte ruimte, vol aluminiumfolie en houten stoeltjes, zag
de regio onder het voorzitterschap van de oud-voorzitter
van de JD, Hein Jaarsma (zie
foto), het levenslicht. Als
sprekers
waren
uitgenodigd
Niels Abcouder (statenlid van
D66), Jacob Kohnstam (kamerlid
voor D66) en Ernesto Braam
(internationaal secretaris JD
en
jongerenvertegenwoordiger
van Nederland bij de VN)
De heer Abcouder vertelde
het ~~n en ander over de oprichting van de JD-Flevoland, de Staten van
Flevoland en D66 en over de afgelopen en komende provinciale Staten
verkiezingen. Ten aanzien van de JD deelde de heer Abcouder mee dat
D66 Lelystad haar goede conatacten met de JOVD niet zal opgeven.
Politiek actief zijn is immers belangrijker dan de politieke kleur.
Wat de provinciale verkiezingen betreft sprak hij de hoop uit dat
Tweede Kamerleden ook in 1987 in de rij zullen staan om een spreekbeurt te komen houden in Flevoland, net als de vorige keer.
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afnemen van het pensioen van de weduwe Rost nodi~ is, was de fractie
verdeeld. Twee leden vond~n van wel, de overigen van niet. Wat hen bij
deze u~tkomst deed versch~llen was het net iets meer de doorslag laten
geven van het rechtsgevoel,
respectievelijk de rechtszekerheid. Omdat
de redenering in beide gevallen dezelfde was, en de verschillen pas in
de laatste stap.ontstonden, kon Kohnstam beide standpunten verdedigen,
ook al had b~J hem ~n de afweg~ng de rechtszekerheid
de doors lag
gegeven.
Na het ~erhaal van Jacob Kohnstam werd er gepauseerd, vervolgens
werd het n~euwe bestuur gefnstaleerd.
Een bestuur gedomineerd door
vro~wen, Jolanda Valk als VVO, Siska Hensens als Penningmeester,
Chr~sta Hoff als algemeen secretaris en Ricko Pardoen als voorzitter.
U~teraard volgde nog een lange rij felicitaties van vertegenwooidigers
van andere reg~o's van de JD.

.
De derde spreke: was Ernesto Braam, landelijk bestuurslid en
Jongerenvertegenwoord~ger
bij de VN. Zijn verhaal was geheel gewijd
aan zijn ervaringen in deze tweede functie. Hij begon zijn verhaal,
een pr~meur voor de JD: de eerste keer dat hij in Nederland een
toespraak hi~ld als jongerenvertegenwoordiger!, met het spelen van het
bandJe-dat-n~et-mocht.
De rest van zijn verhaal is in grote lijnen al
weergegeven ~n de laatste DEMO van vorig jaar. Hij sloot echter af met
de politieke uitspraak dat het Nederlandse ministerie van buitenlandse
zaken niet langer net moet doen alsof er in Nederland consensus
b~staat over het te voeren buitenlandse beleid, aangezien dat al jaren
n~et meer het geval is.
De oprichtingsvergadering
ten slotte, werd afgesloten met een
speech van de kersverse voorzitter van de regio Flevoland, waarin hij
aankond~ge te gaan samenwerken met de regio's Twente en Gelderland en
in de toekomst ook met Zwolle.
'

(Leidsch Dagblad donderdag 11 december 1986)
Het verhaal van Tweede Kamerlid Kohnstam begon met een beoordeling
van het nut voor D66 om zich Vrijzinnig Democratisch te noemen. Hoewel
de idee~n van de VDB op ~~n lijn zaten met de idee~n van D66 nu, denkt
Kohnstam dat een abstractie als Vrijzinnig Democratisch geen nut heeft
voor D66 omdat het geen gevoelswaarde vertegenwoordigd.
Belangrijker
dan het Vrijzinnig Democratisch etiquet vindt Kohnstam dat ieder
probleem pragmatisch wordt benaderdt, en niet vanuit een vooraf vastgestelde idelologie. Voor de andere politiek van D66 is, aldus Kohnstarn, openbare twijfel een voorwaarde. Openbare twijfel, zodat iedereen kan volgen waarom een bepaalde beslising wordt genomen.
Jacob Kohnstam ging ook uitvoerig in op de kwestie Rost van
Tonningen. Over een aantal zaken was de fractie het eens. Bijvoorbeeld
dat er sprake is van rechtsongelijkheid,
zowel door de schandalige
manier waarmee wordt omgesprongen met uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, als waar het andere NSB-ers betreft die wel hun pensioen kwijtraakten. En er kan volgens de fractie iets worden gedaan op grond van
een n~euw feit, te weten inzicht in de omvang van de wonden die de
oorlog heeft geslagen, wonden die nog altijd niet z~jn geheeld, en bij
de betrokkenen waarsch~jnlijk nooit zullen helen.
Het afpakken van het pensioen van de weduwe Rost lost volgens de
fractie echter niets op, daarmee zijn oorlogsslachtoffers niet geholpen. Ook zal ze daarmee er niet van weerhouden worden rascistische
propaganda te maken. Wat dus in ieder geval moet gebeuren, is het
verbeteren van de situatie van verzetsslachtoffers en het vrijmaken
van een off icier van justitie die de weduwe Rost kan vervolgen voor

Oprichting afdeIing van Jonge Democraten:

,Jongeren politiek bewust maken'
Oprichting Midden Holland

door Elmer Klaasen

Zoals verwacht kan worden van de oudsteuniversiteitsstad
van
Nederland, beschikt deze over stemmige zaaltjes die uitermate geschikt
zijn voor oprichtingsvergaderingen. In een negentiende eeuws pand, met
het gebruikelijke prettig hog plafond, zag de regio Midden Holland het
levenslicht. Deze regio, die meteen na de oprichting al tot de
omvangrijkste regio's van de JD moet worden beschouwd, is in een heel
korte tijd van de grond gekomen. Nadat op het introductie weekend
afgelopen september een stel actievelingen elkaar vonden
is nog geen
drie maanden later de oprichting een feit.
'
De vergadering werd geopend door, de niet tot het bestuur
toetredende, Ben Bol, waarna deze het woord gaf aan LB-voorzitter
Steven Pieters. Deze lanceerde het JD-campagne plan met als onderwerp
Referendum. Hij verwijt de VVD de referendum discussie in de kiem te
hebben gesmoord door zich tegen elke vorm van referendum, zelfs de

----------gematigde vorm die de commissie Biesheuvel heeft voorgesteld, uit te
spreken. Ooor middel van een enquete en een handtekeningen actie zal
dit onderweip in de belangstelling moeten worden gehouden.

Vervolgens kreeg Aad Nuis (Tweede kamerlid voor 066) het woord,
die zich zoals aIle 066-ers dat tegenwoordig schijnen te doen, "oude
Oemocraat" noemde. Na begonnen te zijn met op humorischtische w~Jze
uit te leggen waar hij het niet over ging hebben, hield een verhaal
over vroeger. Oaarbij noemde hij vrijheidsliefde, of vrijzinnigheid,
een links gevoel.
In de jaren vijftigwerd over vrijheid niet nagedacht, aldus Aad
Nuis, het was toen een vanzelfsprekendheid. Het besef dat Nederland in
de handen was gevallen van een kleine groep regenten kwam pas in de
jaren zestig. Vrijheid werd toen weer iets waar je voor moest vechten.
Oat nieuwe gevoel van vrijzinnigheid was het zuiverst vertegenwoordigd
bij .066, maar ook andere partijen kregen er mee te maken. Oe WO
haakte niet op deze nieuwe ontwikkeling in, al had dat in de jaren
zestig nog wel gekund. Oe VVO koos ervoor het pad van de conservatieve
volkspartij op te gaan, deze partij ging zich richten op het
potentieel van de conservatieve kiezers, en met succes. Nu komt die
partij echter in de problemen met deze twintig jaar geleden gemaakte
keus, het COA wil haar natuurlijke plaats weer innemen. Het COA, dat
het zedemeester spelen in haar wortels heeft, kon niet inspelen op de
nieuwe tendens van vrijzinnigheid.
Bij de PvdA was deze tendens wel
duidelijk
aanwezig,
maar deze partij heeft een traditie
van
vader lijkheid.
Nu (twintig jaar na de oprichting van 066) leeft, aldus Aad Nuis,
de vrijzinnigheid
nog steeds in 066. Nog steeds wordt gezocht naar
mogelijkheden om burgers die dat willen meer invloed te geven, en meer
mogelijkheden
om deel te nemen aan de politieke besluitvorming. Toch
is 066 bang voor het referendum, als oorzaak hiervoor geeft Aad Nuis
dat vele 066-ers vrezen dat het referendum de hervomring van het
vertegenwoordigende
stelsel zal tegenhouden. Een grote tekortkoming
van het huidige stelsel is volgens Aad Nuis de rol van de lijsttrekker, die voor zijn "gevolg" de weg de Tweede Kamer in vrijmaakt.

Na de toespraak van Aad Nuis presenteerde de bestuurskandidaten
voor de regio Midden Holland zich en werden deze, aangezien er geen
tegenkadidaten waren, bij acclamatie benoemd. Voorzitter werd Han
Weber
(19, student rechten), algemeen secretaris Patrick Bergervoet
(17, 5 VWO) , penningmeester Arjen Hoekstra (16, 5 VWO) , VVO Roeland
Nieuweboer (student Nederlands Recht), Secretaris S&V Chantal Slappendel
(20, studenten di~tiek in Amsterdam) en secretaris publiciteit
Remko Fekkes (20, student rechten). Ook werden een kascommissie en een
hoofdredacteur van het regioblad benoemd.
Ais eerste mocht de vroegere LB-contactpersoon (Hans van Oaalenlde
nieuw opgerichtte regio feliciteren. Als geschenk namens de afgetreden
LB-ers werd een steunpilaar voor de regio overhandigd. Hij opende de
rij van feliciterende LB-ers, regiobestuurders, andere jongerenorganisaties en 066-ers.

Na. de druk bezo~htte oprichtiungsvergadering,
waar meer dan 60
aanwez~gen waren, was het tijd voor de kleine kroegentocht waar
ongeveer 25 mensen aan meededen. Orie kroegen werden bezocht. Als
erste liepen we "De Scarabee" binnen, waar het nieuwe RB een afspraak
had met een journalist van het Leidsch Dagblad. Vervolgens werden "Het
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Kaisertje" en "Het Onvolprezen Gerecht" aangedaan.
"Het Gerecht" is
het gezelligste Belgisch-Bier caf~ van Leiden en omgeving, hier zal
dan ook ~~n van de twee maandelijkse borrels plaatsvinden. Rond
~~n uur ging eenieder huiswaarts, waarbij opgemerkt moet worden dat
Antwerpen voor de meesten toch niet op de kortste weg naar huis ligt.
EK

Uit Amsterdam werd mij gemeld dat
Steven Pieters aanwezig zal z~Jn
op de ARV.Een
goede gelegenheid
voor de regio-leden die onze'voorzitter nog niet kennen om eens een
praatje met hem te maken. Het publiciteitsteam waarvan in de vorige DEMO reeds melding werd gemaakt, is inmiddels van de grond
gekomen. Een viertal lieftallige
heren zal in het vervolg door de
hoofdstad snellen om een ieder te
doordringen van het bestaan van de
Jonge Democraten. De vuurdoop is
de campagne voor de Provinciale
Staten verkiezingen.
Het regiobestuur is uitgebreid met
een vijfde functie: voormalig landelijk bestuurslid Rengert Elburg
heeft het secretaris publicieitsschap (a.i.) op zich genomen. Tenslotte wordtgemeld
dat de datum
voor de gemeenteraadsexcursie
nog
niet vaststaat.

Het regiobestuur heeft vlak voor
de kerst vergaderd en heeft een
voorlopig lijstje van activiteiten
vastgesteld voor het eerste halfjaar van 1987. Ter voorbereiding
van de twee komende ALV's zullen
er tevens twee regiovergaderingen
georganiseerd worden, op 14 februari en eind April (voor meer informatie
bel Marc Roza
(053895067)
of
Geraldine
Fahner
(05490-27818).
Tijdens de Provincia Ie Staten verkiezingen zal worden samengewerkt
met de regio's Flevoland en Gelderland, terwijl ook kontact met
andere
jongerenorganisaties
op
provinciaal niveau wordt opgenomen. Verder ligt op dit gebied medewerking met het provinciaal M50voorlichtingsproject voor de hand.
De CNV-jongeren hebben een posi-

tieve start gemaakt door actie met
betrekking
tot het
jeugdwerkgarantieplan van minister Oe Koning. Oe JD gaat meedoen bij de
voorbereiding en zal trachten om
een themamiddag te
organiseren
over dit onderwerp later in het
voorjaar.
Tenslotte z~Jn er natuurlijk de
festivitieten.
Arnd van Zanten
(WO) meldt hierover:
"Voel jij je op vrijdag de dertiende thuis ook nooit op je gemak? Kom dan naar die gezellige
Twentse
borrel op vrijdag
13
maart. Eetcafe "de Appel", Enschedesestraat
34 in Hengelo, vanaf
20.00 uur. Dus wat doe jij a~s de
koude rillingen weer over je rug
lopen?..
Precies, tot de dertiende !

Het zwarte schaap van de regio
familie is serieus bezig zich uit
het dal te werken waar ze nog immer in verkeren. Paul Leenards
melde mij, dat~de regiobestuur de
mogelijkheid
van het organiseren
van
'huiskamerbijeenkomsten' bestudeert. Momenteel wordt in de
regio onderzocht of er animo voor
dit plan bestaat. Paul verwacht
dat de eerste huiskamerbijeenkomst
eind februarij begin maart zal
kunnen plaatsvinden. Succes!

In de vorige DEMO lazen jullie hoe
regio Utrecht 'nasidderde Van een
bestuurswisseling'.
Welnu, siddering
heeft plaatsgemaakt
voor
standvastigheid.
Als jullie dit
onder ogen krijgen is de themaavond over buurthuizen net achter
de rug. Voor 24 februari proberen
we de lijstaanvoerder en andere
kandidaten van 066 voor de PS-ver-

