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VOORWOORD
MEPINIONS
D
MEP-CONFERENTIE
DRENTHE 2016
Het begin van de 26e editie van de Drentse conferentie van het Model European Parliament (MEP) is
weer een feit. Het doel van het MEP is om jongeren kennis te laten maken met de huidige politiek en ze
op de hoogte te brengen van actuele probleemstukken. Leerlingen afkomstig uit Assen, Hoogeveen,
Emmen, Coevorden en Meppel zullen 3 dagen lang in de huid van Europese parlementariërs kruipen.
Deze leerlingen, verdeeld in zes commissies, zullen zicht bezig houden met actuele, Europese
vraagstukken. Dit gebeurd onder leiding van twee oud-MEP’ers, de voorzitters, die voorgaand jaar mee
hadden gedaan als parlementariër.
Op woensdag 11 mei vinden de commissievergaderingen plaats, deze dag zullen de commissies hun best
doen om zo goed mogelijke oplossingen te vinden voor hun probleem/vraagstuk en dit op te nemen in
resoluties. Donderdag 12 mei valt uiteen in twee delen: ’s ochtends zijn de delegatievergaderingen
waarin de resoluties besproken worden. ’S Middags komen de commissies weer samen voor de
commissievergaderingen. Vervolgens zal over de resoluties op vrijdag 13 mei gedebatteerd worden en
zal ook worden besloten of de resoluties aangenomen of verworpen worden. Als afsluiting van deze dag
is er de bekendmaking van de Drentse delegatie voor de Nationale Conferentie in Den Haag.
Naast parlementariërs en voorzitters zijn er op de Drentse conferentie ook journalisten aanwezig, samen
werken wij er aan om dit krantje te maken en om de kranten te contacteren. Graag zouden ij onszelf
even voorstellen:
Mijn naam is Ebru Merttürk en ik ben zeventien jaar oud. Ik doe mee aan MEP vanuit het Esdal College
Emmen. Ik vind het leuk om journalist te zijn omdat ik veel van schrijven en creativiteit houd.
Ik ben Hester van der Gaag, ik ben 16 jaar oud en zit op het CS Vincent van Gogh in Assen. Ik ben
gekozen om als journalist te komen. Ik beschouw dit als een nieuwe ervaring want dit is toch anders dan
een ervaring als een commissielid.
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Ik ben Sandra Lip, 15 jaar oud en ik zit op het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Ik ben eigenlijk
een vervanger voor iemand, maar ik ga zeker niet tegen mijn zin mee. Ik hou veel van schrijven, daarom
ben ik mee als journalist.
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Ik ben Marlou Bakker. Ik ben 16 jaar oud en ik zit op RS De Nieuwe Veste in Coevorden. Ik doe mee als
journalist omdat debatteren totaal niet mijn ding is en ik er wel van houd om te schrijven.
Ik ben Kaylee Landhuis. Ik ben 16 jaar oud en ik zit op RS De Nieuwe Veste in Coevorden. Ik ben tijdens
het MEP stagier journalist. Ik doe mee omdat het me een leuke ervaring lijkt en ik Marlou Bakker ga
helpen.

Ik ben Mats de Boer en ik ben zestien jaar. Ik doe mee vanuit CSG Dingstede uit Meppel. Ik ben
journalist bij het MEP in Assen, omdat ik het leuk vind om teksten te schrijven en gebeurtenissen te
observeren. Dan is journalist zijn natuurlijk de beste optie. Debatteren is ook leuk om te doen, maar de
onafhankelijke derde persoon zijn lijkt mij net iets leuker.
Mijn naam is Janice van Dam, ik ben 17 jaar en zit in VWO 5 op CSG Dingstede. Ik heb vorig jaar ook
meegedaan als journalist en ben toen verkozen om dit jaar terug te komen als hoofjournalist. Als
hoofdjournalist is het mijn taak om de journalisten van dit jaar zo goed mogelijk te begeleiden.
Wij wensen jullie veel leesplezier,
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De journalisten
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EVENMEPINIONS
VOORSTELLEN
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Zoals eerder genoemd zijn de leerlingen verdeeld in verschillende commissies, onder leiding van twee
voorzitters. De leerlingen komen van de volgende scholen: OS Dr Nassau College (DNC); CS Roelof van
Echten College (REC); RS Esdal College (ESD); RS De Nieuwe Veste (DNV); CSG Dingstede (DIN) CS Vincent
van Gogh (VVG). Iedere school vertegenwoordigd dit jaar voor het eerst ook een land om het
internationale aspect te benadrukken.
Commissie Mensenrechten
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Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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Vluchtelingen
Naam
Nienke Meijer
Niels Vrieling
Anne Akerboom
Jonne Bavinck
Jasmijn Bischop
John Heller
David Jan Meijer
Jasper Smit
Ward Houben
Michelle Xu

Land
Duitsland
Oostenrijk
Hongarije
Italië
Frankrijk
Zweden
Denemarken
Polen

School
ESD
REC
REC
VVG
ESD
VVG
DNC
DIN
DIN
DNV

Commissie Defensie en Veiligheid
Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Terrorisme
Naam
Sandra Kempen
Bram Kroezen
Farah El Haouari
Joep Fakkert
Rutger Hornstra
Tom Lamaker
Isa van Leeuwen
Jimmy Lin
Floor Sijtsma
Jelmer Talma

Land
Hongarije
Zweden
Frankrijk
UK
Polen
Italië
Duitsland
Denemarken

School
DNV
DNC
ESD
DIN
DNC
DNC
DNV
VVG
REC
DIN

Klimaatverdrag
Naam
Romy Dekker
Femke de Ruiter
Maaike ten Hoor
Maran Kremer
Sharon Langenberg
Frédérique Olthoff
Natanja Sijnstra
Sven Schwieters
Maarten Voss
Menno van Wijk

Land
Duitsland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Oostenrijk
Polen
Tsjechië
UK

School
DNC
VVG
REC
DIN
DNV
DNC
VVG
DNV
ESD
DNC

Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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Commissie Milieu
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Commissie Burgerlijke Vrijheden
Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

LGBT
Naam
Rolf Hidding
Amber Jans
Willemijn Drenth
Iris Haringsma
Esther Lanjouw
Iris Meekhof
Karlijn Reuvekamp
Karlijn van der Velde
Erinn Vroom
Sanne van der Wetering

Land
UK
Oostenrijk
Polen
Duitsland
Tsjechië
Hongarije
Zweden
Finland

School
DNV
REC
DNC
VVG
DNV
REC
ESD
ESD
DIN
DNV

Onafhankelijkheid media
Naam
Land
Ruby Doeleman
Rachel Koehoorn
Jorn Ballast
Duitsland
Sahray Hendriks
Hongarije
Marloes Sassen
Polen
Stefan Schaab
Zweden
Rian Schopmeijer
Tsjechië
Maxence Smeets
Oostenrijk
Maarten Smit
Frankrijk
Thomas Veldboer
Slowakije

School
ESD
DIN
REC
ESD
DNV
DIN
ESD
VVG
DNC
REC
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Commissie Media
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Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Commissie economische zaken
Urban mining
Naam
Pieter Boermans
Emmanuel Vrionakis
Elise Bos
Joël Eversdijk
Irene Kikkert
Egbert Luning
Joost Schellenberg
Maurits van der Velde
Isa de Vreede
Ella Ykema

Land
Oostenrijk
Duitsland
Slowakije
Tsjechië
UK
Denemarken
Polen
Italië

School
DIN
VVG
VVG
REC
REC
ESD
DNC
DIN
DNV
VVG
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Onderwerp:
Functie
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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INTERVIEW MET ESTHER
LANJOUW EN ISA DE VREEDE
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Van de commissie Economische Zaken hebben wij mevrouw De Vreede geïnterviewd. Mevrouw De
Vreede is commissielid en staat voor het land Polen. Ook hebben wij mevrouw Lanjouw geïnterviewd. Zij
is commissielid van Burgerlijke Vrijheden.
Mevrouw Lanjouw en mevrouw De Vreede merken beiden op dat ze in een leuke commissie zitten en
dat iedereen erg relaxt is. Mevrouw de Vreede: “Iedereen kan gewoon zeggen wat hij of zij wil, er wordt
serieus met je punt omgegaan.” De voorzitters gaan volgens mevrouw De Vreede niet te lang op een
punt door en gaan stemmen op het juiste moment.
Mevrouw Lanjouw zegt dat de resoluties maken niet echt haar ding is. “Op school was ik ook slecht in dit
deel.” Toch heeft mevrouw Lanjouw goede voorbereidingen getroffen voor vandaag. “Ik heb gisteren
informatie opgezocht en uitgeprint.” Ook mevrouw De Vreede heeft zich goed voorbereid ondanks dat
ze haar USB-stick is vergeten op school.
Op de vraag of mevrouw De Vreede dit van het MEP
verwachtte, antwoorde ze: “Nee, ik had gedacht dat
iedereen veel serieuzer en harder zou zijn.” Toch denkt
ze dat dit op de plenaire zitting wel zal veranderen. Ze
geeft toe dat ze zelf ook wel wat harder gaat worden bij
de plenaire zitting.
Mevrouw De Vreede heeft een bepaalde tactiek. Ze
zoekt veel informatie op over het land waar ze voor
staat, zodat ze precies weet hoe haar land over
bepaalde dingen denkt. Mevrouw Lanjouw zegt dat ze er
moeite mee heeft om voor haar land te beslissen. Zo is
Polen tegen LGBT mensen, terwijl Esther hier juist
helemaal geen problemen mee heeft.
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“Je moet gewoon je eigen mening kunnen
vertegenwoordigen.” -Mevrouw De Vreede
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COMMISSIE
MENSENRECHTEN
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Het vraagstuk welk beleid de EU moet voeren met betrekking tot de toelating, de verdeling over de
lidstaten en de opvang van vluchtelingen.

Woensdag 11 mei
De vergadering begon met een leuke voorstelronde, waardoor de leerlingen meteen wat losser werden.
Iedereen had informatie opgezocht en meegenomen, waardoor alles ook vlot ging. Op het bord werd
een woordenweb gemaakt, voordat de IC’s opgesteld konden worden. De commissieleden konden zo
opnoemen wat zij belangrijk vonden om in de resoluties te noemen. Er was een serieuze samenwerking
tussen de commissieleden en de voorzitters. Binnen de commissie werd er ook al enthousiast
gedebatteerd.

Donderdag 12 mei 2016
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Nadat op de eigen scholen de resoluties zijn besproken, wordt er ’s middags met de commissies
overlegd of er eventueel niet iets veranderd moet worden. Omdat ze maar één aanpassing mogen
maken, wordt er gestemd: ‘Wat gaan we veranderen?’ De speeches werden op een creatieve manier
verdeeld, de leerlingen deden als het ware auditie om de speech te krijgen die ze willen.
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ALS IK AAN MEP
DENK, DENK IK AAN…
MEPINIONS
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MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
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COMMISSIE DEFENSIE
EN VEILIGHEID
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Terrorisme. Het vraagstuk welk beleid de EU moet voeren om tot een betere samenwerking
tussen de lidstaten te komen op het gebied van de bestrijding van het terrorisme.

Woensdag 11 mei
De commissie Defensie en Veiligheid begon meteen fanatiek deze woensdag ochtend met OC’s
opstellen. De commissieleden komen zelf met OC’s en reageren op elkaar. Er wordt gediscussieerd of de
grenzen dicht moeten en of het Schengen akkoord opgeheven moet worden. Alleen mevrouw Sijtsma,
die deze OC ook bedacht had, was voor dit idee. De OC werd dus niet doorgevoerd. De samenwerking
tussen de voorzitters gaat redelijk goed, de taken worden vaak gewisseld en ze vullen elkaar goed aan.
Er worden bepaalde tactieken bedacht over het invoeren van bepaalde IC’s en OC’s. Bepaalde dingen
worden er niet ingezet zodat ze het juist vrijdag goed kunnen gebruiken.

Donderdag 12 mei
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Toen deze commissie donderdag bij een kwam liepen ze door wat er tijdens de delegatievergaderingen
over hun resolutie benoemd was. Ze gingen weerleggingspunten bedenken voor de argumenten die
tegen hun resolutie waren ingebracht. Meneer Kroezen vond bijna alle tegenpunten lachwekkend en
dacht dat ze zeer makkelijk te weerleggen waren. Hij was zeer zeker van zijn zaak. Na dit overleg gingen
ze pitchen om te bepalen wie de speeches mogen houden. Deze pitches gingen bijvoorbeeld over hun
eigen resolutie, maar ook over wie er uit een luchtballon gegooid moest worden.
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INTERVIEW MET VOORZITSTER
MEPINIONS SANDRA KEMPEN
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Mevrouw Kempen is de voorzitter van Commissie Defensie en Veiligheid. Vorig jaar heeft mevrouw
Kempen meegedaan als commissielid, en is tot het provinciaal MEP gekomen.
Mevrouw Kempen vindt het een leuk MEP. “Iedereen doet goed mee.” Ze denkt dat dit komt omdat
mensen bij het provinciaal veel fanatieker zijn dan bij de plaatselijke conferenties. Bij het provinciaal
willen veel mensen door naar het nationale MEP en doen daarom goed hun best.
Op de vraag of er een groot verschil is tussen commissielid of voorzitter zijn, antwoord mevrouw
Kempen: “Als voorzitter heb je wat meer de leiding en als commissielid gaat het echt om de resolutie
maken.” Toch vindt ze voorzitter zijn leuker: “Je moet meer begeleiden dan zelf allemaal dingen doen.”
De samenwerking met de medevoorzitter loopt volgens mevrouw Kempen heel goed. Ze wisselen steeds
dingen af. Het ene moment schrijft iemand wat op en neemt de ander de leiding.

Mevrouw Kempen vertelde dat ze in het begin een kort
voorstel rondje hebben gedaan. “We hebben geen
speeddate gedaan, dat vonden we onzin.” Daarna
gingen ze even de belangrijke punten benoemen. Toen
zijn ze begonnen doen met de IC’s opstellen.
Doorgaan naar het Nationaal MEP lijkt mevrouw
Kempen wel leuk, maar ze denkt dat er maar een hele
kleine kans is om door te kunnen. Ze denkt ook niet dat
er een bepaalde strijd is tussen de voorzitters. De
samenwerking gaat ondanks dat er flink wat
gedebatteerd wordt erg goed.
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“Gympen zijn even chic als hoge hakken!” -Sandra
Kempen
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COMMISSIE
MILIEU
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Klimaatverdrag. Het vraagstuk op welke manier de EU kan voldoen aan de doelstellingen van het
klimaatverdrag van Parijs van 12 december 2015.

Woensdag 11 mei
‘Bordjes omhoog als je het er mee eens bent!’ werd er gezegd door de commissieleiders. Zo ging het bij
de Commissie Milieu. Beslissingen werden gemaakt door te stemmen. Vervolgens werden er druk
gedebatteerd tussen de deelnemers over deze voorstellen. Ze waren druk en democratisch bezig vol
met inzet om de beste IC’s en OC’s op te stellen. Bij deze commissie merk je duidelijk dat veel mensen
door willen, want iedereen is erg fanatiek. Heel lang werd er stilgestaan bij de IC’s, waardoor we even
bang waren dat ze in tijdnood zouden komen, maar uiteindelijk hebben ze alles goed op tijd geregeld.

Donderdag 12 mei 2016
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In de middag bespreken ze de vragen en onduidelijkheden die ze van schoolgenoten hebben gekregen in
de ochtend. Dit om hun resolutie zo goed mogelijk te kunnen verbeteren/verdedigen. Toen de speeches
verdeeld waren, was er heel even onenigheid, maar de commissie herstelde zich snel. Iedereen
solliciteerde door ons te overtuigen van een bepaalde stelling.
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INTERVIEW MET JIMMY
LIN EN RUTGER HORNSTRA
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
(Commissie Veiligheid & Defensie)
Merken jullie verschil tussen het normale MEP en MEP provinciaal?
Jimmy: ‘Ja, zeker. Iedereen is serieuzer, iedereen is gemotiveerd. Doordat het op het Vincent van Gogh
college verplicht is om mee te doen, was iedereen niet altijd even actief.’
Rutger: ‘Op het Nassau college kreeg je al je stage-uren als je meedeed aan MEP. Daarom deden er veel
mensen mee, zonder dat ze echt serieus waren. Hier is iedereen wel serieus.’
Wil je later ook iets gaan doen in de politiek?
Jimmy: ‘Dat vind ik een hele goeie vraag, maar nee. Ik heb er geen behoefte aan om dit altijd te doen.’
Rutger: ‘Ik weet niet zeker of ik de politiek inga. Ik krijg wel graag mijn gelijk. Ik vind debatteren ook wel
leuk, dus misschien wel.’
Verloopt de samenwerking goed binnen je commissie?
Jimmy: ‘Ja iedereen begrijpt elkaar, vind het leuk en helpt elkaar. Het gaat heel voorspoedig.’
Rutger: ‘We lopen zelfs een beetje voor op de rest. Het gaat heel snel en efficiënt, maar er is ook veel
gezelligheid en humor.’
Wil je graag door naar MEP nationaal?
Jimmy: ‘Uiteraard, anders zat ik hier niet.’
Rutger: ‘Dat spreekt voor zich.’
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Vind je MEP over het algemeen leuk & interessant en had je dit verwacht?
Jimmy: ‘Ja, ik vind debatteren gewoon heel leuk. De onderwerpen zijn wel interessant: gelukkig mag je
wel kiezen wat je wilt. Burgerlijke vrijheden had ik minder leuk gevonden.’
Rutger: ‘Ik vind het heel leuk en interessant. Het is bijna leerzamer dan school. Ik had het alleen niet zo
verwacht, het is veel serieuzer, maar ik vind dit juist leuker.’
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Zijn jullie zenuwachtig voor de plenaire zitting?
Jimmy: ‘Nog niet. Misschien als we de resoluties van de anderen hebben gezien. Waarschijnlijk word ik
wel zenuwachtig hoor.’
Rutger: ‘Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft.’
Jimmy: ‘Ja wij hebben een hele sterke resolutie, dus dat komt wel goed.’
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Ben je van plan om een speech of amendement te schrijven?
Jimmy: ‘Als dat zou kunnen, heel graag. Maar daar moet ik natuurlijk wel voor vechten.’
Rutger: ‘Ik ben 100% zeker dat ik voor de speech ga. Een amendement laat ik aan de anderen over.’
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COMMISSIE BURGERLIJKE
MEPINIONS VRIJHEDEN
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
LGBT. Het vraagstuk welk beleid de EU moet voeren om de rechten van LGBT (lesbian, gay, bisexual and
transsexual people), zoals die zijn vastgelegd in EU-verdragen, in de dagelijkse praktijk te waarborgen.

Woensdag 11 mei
De eerste ochtend begint deze commissie direct met het incasseren van de ideeën die iedereen bedacht
heeft. Alle commissieleden reageren fel op elkaar om uiteindelijk tot een gezamenlijk idee te komen
waar iedereen het mee eens is. De voorzitters sturen de commissie goed aan en zijn allebei erg
betrokken bij de groep. Zoals bij elke commissie wordt er netjes via de voorzitter gesproken.
De voorzitters zijn erg kritisch ingesteld. Ze willen zoveel mogelijk voorkomen dat de tegenstanders hun
de grond in werken. Er was veel onenigheid over de appendices. Meerdere keren werd er een appendix
gemaakt die later weer geschrapt werd. Voorzitter Rolf Hidding had speciaal voor het onderwerp LGBT
een roze overhemd aangetrokken.

Donderdag 12 mei
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Deze commissie begon vanmiddag met het bespreken wat er gezegd was op de delegatievergaderingen.
Hierna gingen ze direct bezig met het bedenken van amendementen die ze in konden dienen tegen de
andere commissies. De voorzitters wisselden hun rollen goed af, maar het was wel te merken dat er een
strijd was over wie er aan het woord was. Later gingen ze bezig met het pitchen. Hier was het
onderwerp: waarom zijn eenwielers beter dan tweewielers. De commissieleden gingen erg creatief en
fanatiek met dit onderwerp om en probeerden zo goed mogelijk hun ‘speeching-skills’ te laten zien. De
voorzitters konden makkelijk en snel besluiten wie welke speech mocht doen want een aantal
commissieleden stak aanzienlijk boven de rest uit.
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INTERVIEW MET DOCENTENMEPINIONS
THEO BREEN EN GERRIT VAN DER KOLK
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Wij hebben meneer Theo Breen van het Roelof van Echten College en meneer Gerrit van der Kolk van
CSG Dingstede geïnterviewd over het MEP.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om mee te doen met het MEP?
Theo: Volgens mij bestond er op onze school al een traditie voordat ik kwam. Een collega van mij is er
mee begonnen, maar hij is er volgens mij vanuit frustratie mee gestopt. Ik heb er toen nieuw leven in
geblazen en we zijn opnieuw begonnen met het MEP. Waarom dan, zul je denken? Nou, ik zie het MEP
als een oefening die de leerlingen kunnen ondervinden die je tijdens normale lessen niet hebt.
Gerrit: Ja, bij mij was het soortgelijk. In ieder geval dat we het ervaring opdoen door de leerlingen
superbelangrijk vonden. Ik ben door de rector benaderd toen ik op Dingstede kwam werken. Toen ben ik
eerst een keer wezen kijken. Daarna kwam ik terug met het gevoel van 'Dit moeten onze leerlingen ook
ervaren'.
Hoelang doen jullie al mee met het MEP?
Gerrit: Daar gaat opa Breen even over nadenken ;)
Theo: Haha. Hmmm... Ik denk al vanaf het begin volgens mij. Ik was heel enthousiast en dacht 'Dit moet
ik volhouden'. Nu zo'n twintig jaar al denk ik.
Gerrit: Dingstede was al vanaf het begin betrokken, maar we zijn er een jaar niet bij geweest en daarom
wilde onze rector dus ook dat het opnieuw vorm werd gegeven en dat Meppel zich weer aansloot.

Wie is van jullie school tot nu toe de best presterende commissielid?
Gerrit: Voor ons is dat Wendy Schoonebeek. Het was wel gaaf om te merken dat dat een leerling was die
helemaal niet mee wilde doen aan het MEP. Ze vond het helemaal niks, maar toen ze eenmaal in het spel
kwam en voelde dat het MEP onder haar huid kroop, ik vind dat echt mooi. Ze dacht ook 'Mijn talenten
komen tot recht bij wat ik nu doe'. Zo is ze uiteindelijk ook naar internationaal gegaan. Dat vonden wij
als school erg mooi om te zien.
Theo: Ik herinner me een meisje, ik ben even haar naam vergeten, die naar nationaal is gegaan met het
gewone MEP, maar als voorzitter in Assen was ze haar lenzen vergeten en maakte ze allemaal foutjes en
dus is ze niet door gegaan.
Wat vinden jullie van de vraagstukken dit jaar?
Theo: Ik vond ze wel leuk toen ik ze zag en toen we ze bedacht hebben, maar ik heb het gevoel nu ik hier
rondloop, dat het voor sommige mensen wel ver boven hun pet is. Sommige problemen zijn wel echt
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Wat vinden jullie van de sfeer hier bij MEP?
Gerrit: Dat vind ik een van de sterkere punten, want wat ik heel leuk vind aan de provincie Drenthe is dat
alle steden wel een eigen cultuur hebben en dat de leerlingen in eerste instantie toch bij hun eigen
clubje blijven, maar dat ze toch met elkaar is gesprek gaan en dat dat ook heel goed gaat. Dat vind ik
mooi. Goede sfeer!
Theo: Ik vind het wel een formele sfeer. Steeds meer leerlingen komen in kostuum deze dagen. Dit is wel
echt een serieus spelletje. In vergelijking met het Europees Parlement wordt het toch wel erg serieus
aangepakt. Vroeger hadden we dat we ook nog bleven slapen, maar dat is niet meer zo. Het is nu weer
gewoon doorbeuken en alles vrij serieus aanpakken.
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ingewikkeld. Mensen moeten zich wel echt goed voorbereiden. Dat hoor ik ook vaak van oud meppers,
dat ze spijt hebben dat ze niet meer hebben voorbereid. De onderwerpen zijn wel erg actueel en leuk,
maar sommige mensen hebben zich niet echt goed voorbereid.
Gerrit: De onderwerpen dagen wel uit om vanuit één bepaald land te kijken naar de vraagstelling. Dat is
ook een betere voorbereiding voor Den Haag, waar dat dus ook gebeurt. Dat is wel een goede
bijkomstigheid en ook dat dat actueel is, daar sluit ik me wel bij aan.

Hoe zien jullie het MEP veranderen over de jaren heen?
Gerrit: Daar kun jij,Theo, meer over zeggen dan ik. Ik spreek alleen over de afgelopen vijf jaar.
Theo: Eigenlijk veranderd er niet zo heel veel. Nog steeds wordt er via mevrouw en meneer de voorzitter
gepraat, wat natuurlijk ontzettend abnormaal praten is met mekaar. Het blijft heel erg formeel. Dat blijft
er gewoon in. We proberen wel steeds meer debat te krijgen, ook dat de voorzitters bijval vragen uit de
zaal of uit de commissie. Zo creëer je steeds meer debat, maar zoals Europa er nu uitziet zal het MEP niet
zo bar veel gaan veranderen.
Zouden jullie zelf ook een keer mee willen doen?
Theo: Hahaha. Ja, het is wel leuk. Je ziet ook een paar Tweede Kamerleden die vroeger in het MEP
gezeten hebben. Meneer Van Dijk van de PvdA is een oud mepper. Er gaan deuren open voor je als je het
MEP gedaan hebt. Ik heb het zelf nooit gedaan, want toen bestond het nog niet en dat vind ik ook wel
jammer, ja.
Gerrit: Ik heb het al heel vaak gezegd. Ik zou het heel leuk hebben gevonden als leerling. Je leert je ook
verplaatsen in andere invalshoeken, andere denkwijzes of gedwongen samenwerking.
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Hebben jullie wel eens stiekem een leerling geholpen?
Theo: Ja
Gerrit: Ja, absoluut
Theo: Als niemand het door heeft, doe ik het juist. Anders doe ik het niet. Maar Gerrit meer dan ik, hoor.
Gerrit: Hahaha. Maar ik denk dat iedereen dat wel doet. Dat is ook een deel van het spel en ook dat is
politiek. Het kan ook feedback zijn op een moment dat het nodig is. Dat zegt van 'Joh, doe even iets' of
'Ga even staan'. Soms is het gewoon even zeggen 'Je kunt het!'.
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COMMISSIE
MEDIA
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Onafhankelijkheid media. Het vraagstuk met welk beleid de EU de onafhankelijkheid van de media in de
lidstaten van de Unie kan waarborgen.

Woensdag 11 mei
De Commissie Media was lekker druk bezig. De commissieleden waren in tweetallen aan het
brainstormen over de IC's. Daarna werd er gestemd welke welke IC's zouden worden opgenomen. De
leden waren goed bezig met veel vrijheid, maar toch was alles straks geordend. De commissieleden
waren zeer gemotiveerd en deden goed mee. Voorzitters Rachel Koehoorn en Ruby Doeleman hadden
een strakke taakverdeling waarbij overal rekening mee gehouden werd. De vergadering verliep goed en
we zijn benieuwd naar de resultaten van deze commissie.

Donderdag 12 mei
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Formeler dan gisteren werd de gekregen kritiek van vanochtend geanalyseerd, verwerkt en eventueel
verworpen. Dit ging weer geheel democratisch. Daarna werden de andere resoluties besproken, waarbij
gekeken werd naar gaten en zwaktepunten in de resoluties. De speeches waren gisteren al verdeeld,
waardoor het er vandaag rustig, maar bedacht aan toe ging. De amendementen werden nog wel in
tweetallen besproken tijdens een van de brainstormsessies.
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MEPINIONS
INTERVIEW MET MAARTEN
VOSS EN NATANJA SIJNSTRA
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
(Commissie milieu)
Allebei merken ze verschillen tussen MEP en MEP provinciaal: de commissieleden zijn beter voorbereid,
serieuzer en vertegenwoordigen hun mening beter. Ook wordt er meer gedebatteerd dan op school.
Natanja wilt later wel in de politiek werken en wilt graag bij het Europese parlement. Maarten is hier
minder enthousiast over: ‘Ik hou lekker een rustig leven buiten de politiek.’
Ze zijn het er wel over eens dat de samenwerking goed verloopt binnen de commissie: iedereen luistert
goed naar elkaar, wat belangrijk is. Ze vullen elkaar goed aan en als ze elkaar verbeteren geven ze elkaar
ook positieve punten.
Natanja wordt automatisch voorzitter omdat ze door is naar het provinciale mep. Bij Maarten op school
moet je je echt opgeven en op een sollicitatiegesprek. ‘Ik weet nog niet of ik mee ga doen als voorzitter,
maar ik heb gelukkig nog veel tijd om daarover na te denken.’
Allebei zijn ze er trots op dat ze zo ver zijn gekomen en hopen ze dat ze verder kunnen gaan naar
nationaal.
Op de vraag of ze mep leuk vonden (en dit verwacht hadden) zeggen ze beide ja. Natanja: ‘Op school
debatteren wij niet echt, dus dit was een hele leuke ervaring.’
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Of ze zenuwachtig zijn voor de plenaire zitting? Niet echt. Ze hebben er allebei vertrouwen in dat het erg
leuk wordt. ‘We hebben een hele leuke groep, dus alles komt wel goed.’
Natanja en Maarten zijn van plan om een speech te schrijven. Natanja wilt iets waar ze haar kwaliteiten
goed in kwijt kan en Maarten wilt het liefst een voor/tegen-speech geven.
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COMMISSIEMEPINIONS
ECONOMISCHE ZAKEN
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Urban mining. Het vraagstuk welk beleid de EU moet voeren met betrekking tot de commerciële winning
van grondstoffen uit afvalproducten, mede in het licht van de politiek om afval in Afrikaanse landen te
dumpen.

Woensdag 11 mei
Kalm, maar formeel stuurden Pieter Boermans en Emmanuel Vrionakis de zitting van Commissie
Economische Zaken. In het begin waren er een paar onduidelijkheden over de landenverdeling. Dit is
immers het eerste jaar dat dit op deze manier gedaan wordt. Hierna werden de bronnen in een rondje
besproken en verwerkt. Iedereen had veel vrijheid en alle commissieleden waren gemotiveerd bezig
met de IC's die volgden. Bij elk punt werd democratisch besloten welke punten aan te nemen en hoe het
te verwoorden. De voorzitters wilden wel even vriendelijk verzoeken vrijdag te stemmen vanuit je
mening en niet met vriendjespolitiek. We zullen zien hoe dat vrijdag gaat verlopen.

Donderdag 12 mei
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Vandaag ging het er bij de Commissie Economische Zaken erg relaxt aan toe. Ze hadden het geluk dat ze
zich amper bezig hoefden te houden met hun eigen resolutie, want deze zat al erg goed in elkaar.
Daarom waren ze al snel begonnen met het verdelen van de speeches met een klein spelletje, 'Verdedig
je stelling'. Iedereen moet elke dinsdagmiddag een hele pot mayonaise opeten, kwam onder andere
voorbij. Dit zorgde voor veel gegiechel bij de leden en leidde tot een gezellige sfeer.
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INTERVIEWMEPINIONS
MET RALPH DU LONG
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
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De dag begon met een welkomspresentatie van meneer du Long. Eerst testte hij onze politieke inzet;
‘Wie is er allemaal in de vergaderzaal in Den Haag geweest?’ De handen gingen omhoog. Hij vertelde
over de EU en hoe dit in verband staat met zijn werk. ‘Ik ben de helft van de tijd buiten Nederland.
Vooral in de randen van Europa, zoals bijvoorbeeld Rusland.’ Meneer du Long is voorzitter in het Drents
Europees Netwerk. Hij vertelde dat hij zich vooral bezig hield met de onderwerpen ‘Mensenrechten’ en
‘Burgerlijke Vrijheden’. ‘Het leukste van mijn werk vind ik eigenlijk het stukje journalistiek dat er in zit. Ik
wist niet altijd dat ik in de politiek wilde. Ik begon als docent recht en werk nu vooral voor
mensenrechtorganisaties. Als journalist ben je eigenlijk heel vrij: het werk is veelzijdig en je ziet heel veel
van de wereld.’
Wij vroegen hem wat hij van MEP vond; ‘Ik vind het geweldig! Het moet eigenlijk een verplicht vak zijn
op elke school. Het is eigenlijk een rollenspel, maar zo realistisch! Veel leerlingen zijn zo goed
voorbereid! Aan de kleding mogen mijn collega’s en ik wel een voorbeeld nemen.’
Toen wij hem vroegen of hij ook veel buiten Europa reisde, zei hij dat hij al veel van de wereld had
mogen zien. ‘Maar eigenlijk is de vraag ‘hoort dit land bij Europa?’ helemaal niet zo belangrijk. De
verschillen tussen mensen zijn niet groot: iedereen rijdt auto, iedereen eet, iedereen heeft wegen. In die
dingen zitten dan nog wel verschillen, maar het principe is hetzelfde. Culturele botsingen heb je
natuurlijk wel, dat komt soms door bijvoorbeeld religie. Toch denk ik dat je mensen niet over één kam
moet scheren. Je moet jezelf niet afvragen welke religie degene waar je mee praat aanhoudt, je moet
jezelf afvragen met wat voor soort mens je te maken hebt.’
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PLENAIRE
ZITTING
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016
Vrijdag 13 mei begon niet zo goed, zoals de traditie ook gaat. Er was wat onduidelijkheid over de
bustijden, waardoor drie scholen later kwamen dan gepland. Het kwam gelukkig toch allemaal goed en
iedereen was goed gemotiveerd en zeer netjes gekleed.
De zitting werd geopend met een mooie toespraak over Drenthe en de relatie met de EU, gehouden
door Ralph du Long (PvdA). De heer Du Long betrok het publiek bij de lezing, door vragen te stellen als
‘Wie is er al wel eens in de vergaderzaal in Den Haag geweest?’ Veel handen gingen in de lucht en zo
had meneer Du Long de volle aandacht.
Eenmaal goed gemotiveerd werd de eerste resolutie van Commissie Mensenrechten besproken.
Iedereen had zich goed voorbereid. Over alle resoluties waren veel tegenspeeches geschreven en veel
amendementen ingediend. Ook de speeches voor de eigen resoluties waren erg goed gemaakt.
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De vergaderingen verliepen voorspoedig. Tijdens het open debat werden goede vragen gesteld en de
commissie waarvan de resolutie behandeld werd, hadden er goede antwoorden op. Iedereen was erg
fanatiek en deed zijn uiterste best een goede indruk achter te laten. Al met al was het een geslaagde dag
waar achteraf veel stress van de schouders viel.
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NAWOORD
MEPINIONS
MEP-CONFERENTIE DRENTHE 2016

Het MEP is ook dit jaar weer een groot succes geweest, voor de 26e keer! Het zijn drie zeer leervolle,
gezellige en bijzondere dagen geweest die we de deelnemers zich nog lang zullen blijven herinneren.
Veel mensen hebben zich hiervoor ingezet en hen zouden wij graag bedanken:
Alle coördinaten van de scholen Dr Nassau College Assen, Roelof van Echten College Hoogeveen, Esdal
College Emmen, De Nieuwe Veste Coevorden, Dingstede Meppel en Vincent van Gogh Assen;
Drenthe Tours, voor het vervoer;
Het CS Vincent van Gogh voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimtes;
De provincie Drenthe voor het beschikbaar stellen van de vergaderzaal;
De heer Franzen, de provinciaal coördinator MEP Drenthe, die ieder jaar het MEP zeer succesvol
begeleid;
En natuurlijk de voorzitters en alle deelnemers, die tijdens het MEP hun volle inzet hebben getoond.

MEPINIONS | 2016

De Drentse MEP Conferentie 2016 is inmiddels afgelopen, de journalisten hebben met veel plezier
gewerkt aan dit krantje ook wensen wij de Drentse delegatie voor de Nationale Conferentie heel veel
succes!
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