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"HANDJES IN DE LUCHT,

ALSTUBLIEFT"
d o o r  N o o r  B i s s c h o p

Al met al was het enorm leuk en ook erg gezellig. Naast de formele
serieuze momenten kon er ook met elkaar worden lachen,
ondanks dat drie van de vier dagen online plaats vonden. Het was
een interessante ervaring en iedereen was er ook erg enthousiast
en positief over. Kortom dus een enorm leuke ervaring. 
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LANDENSPEECHES
N o o r  B i s s c h o p

Dit jaar is alles anders, en dus ook de
landenspeeches. Deze keer waren er geen zenuwen,
omdat de speech niet live gegeven werd. Wel waren
er net als voorgaande jaren natuurlijk de clichés,
maar ook kwamen er inhoudelijk weer veel dingen
naar voren, met als nieuw thema uiteraard COVID-
19 en volksgezondheid in het algemeen. Als extra
toevoeging heeft onze delegatie ook reviews
gegeven aan de speeches die we samen hebben
gekeken. Zo vonden ze sommige ‘saai’ maar andere
speeches werden ‘best leuk’ gevonden. Ook is er
een hoop van de bingo weer afgestreept.
Daarnaast vielen de verwijzingen naar Inlichtingen
en Veiligheid ons op, met name doordat deze
commissie geschrapt was.

Als eerste kijken we naar Tsjechië. Het eerste wat
opviel was de leuke achtergrond en ook met de
vlaggetjes. Tsjechië stelt gastvrijheid voorop en
hoopt zo zich ook te vertegenwoordigen in de EU.
Tsjechië is ook dankbaar om lid te zijn van de EU,
want zo hebben ze de gelegenheid gekregen om
zich weer op te bouwen naar de val van het ijzeren
gordijn. Doordat dit de speech van onze eigen
delegatie was, werd deze vanzelfsprekend met vijf
van de vijf sterren beoordeeld. 

Daarna kwam Zweden. Het eerste wat ons opviel
was de mooie stem die sprak, niet alleen de stem
maar ook de intonatie was goed. Daarnaast werd
het inhoudelijk ook goed gevonden. De verwijzing
naar klimaat, duurzaamheid en de mooie natuur
was toepasselijk. En natuurlijk werd er verwezen
naar Spotify, Pippi Langkous, Ikea, Volvo en ABBA.
Ook voor de bingo deed Zweden het goed. Er werd
in eigen taal gesproken en daarmee konden we
weer iets wegstrepen. Net zoals eigen taal kwam de
‘Zweden is meer dan alleen…’ naar voren en was er
weer een punt afgestreept.

Polen kwam als derde, en al snel werd er een beetje
gelachen en op het einde ook weer door het cliché
‘vriendschap, passie en liefde’. Inhoudelijk ging het

over vooroordelen en hun reputatie, maar deze
vielen niet helemaal in de smaak en er werd naar
Polen verwezen als ‘wannabe sprookjesland’. Maar
eerlijk; wie durft te dromen, komt ergens. Daarom
is het misschien juist goed dat Polen zo genoemd
werd. Want zoals verteld in de speech, probeert
Polen hun reputatie weer op te bouwen, ook door
hun openhartigheid en overeenkomsten met
andere landen. 
Verder werden er grapjes gemaakt over de
afsluiting met ‘amen’. Zo werd er gezegd ‘laten we
bidden’ en dat werd weer grappig opgevat door de
anderen, omdat Polen natuurlijk een zeer christelijk
land is. Desondanks werd er zeer duidelijk en
overtuigend gesproken. 

Na Polen kwam Denemarken. Het eerste
commentaar op deze speech ging natuurlijk over
Lego. ‘Wedden dat er Lego in voorkomt? Dan
trakteer ik’. En ja hoor, gelukkig kwamen de blokjes
weer voor in de speech, dus bij deze wacht ik op
onze traktatie. Naast Lego ging het ook over
veiligheid en onderwijs.
In tegenstelling tot het commentaar over Polen
sprak Denemarken zelf over sprookjes, het leven is
namelijk het mooiste sprookje dat er is.

Toen kwam Griekenland. Ook hier viel de
duidelijke en mooie stem weer op, wat het fijn
maakte om naar te luisteren. Daarnaast was de
achtergrond en halve cirkel het leuk om naar te
kijken. COVID-19 kwam ook weer aan bod en vroeg
om extra vaccins om het toerisme, en daarmee
economie, weer op gang te laten komen. 

Vervolgens was Spanje aan de beurt. Ook Spanje
deed het erg goed, het was duidelijk gesproken en
fijn om naar te luisteren. Alleen viel ons de
verwijzing naar Inlichting en Veiligheid ons tegen,
omdat deze geschrapt is uit het programma. Verder
was het goed en was de verwijzing naar etnisch
profileren was toepasselijk. Vanzelfsprekend kwam
ook hier covid-19 weer naar voren. 



Daarna was het de beurt aan
Hongarije. De eerste opmerkingen
kwamen al snel, sommigen
vonden het inhoudelijk ‘saai’ en
andere ‘vaag, maar Hongarije is
ook vaag’. We misten alleen de
verwijzingen naar de commissie,
wat een beetje jammer was.
Uiteraard werd ook hier weer over
de prachtige natuur gesproken.
Als laatste werden de
opmerkingen over veiligheid niet  

"Give a man a fish, feed him for a day.
Teach a man to fish and feed him for
a lifetime" naar voren.

Helaas doet Frankrijk dit jaar niet
mee, we hebben we de ‘liberté,
égalité, fraternité’ erg gemist. Al
met al heeft iedereen het goed
gedaan en gelukkig was het hier
en daar ook nog eens mogelijk om
even te lachen.
MEP is officieel van start!

helemaal toepasselijk gevonden,
maar ja ‘Hongarije is ook vaag’.

En als laatste was dan Duitsland.
Het eerste wat een van ons opviel
was opnieuw de stem, namelijk;
‘Hij praat een beetje als Hugo de
Jonge’. Duitsland stelt privacy
belangrijk en daarmee ook
mensenrechten. Ook honger door
de geschiedenis heen kwam aan
bod, zo kwam ook de uitspraak 

WEDDEN DAT ER

LEGO IN

VOORKOMT?

EEN ALTERNATIEF MEP
S o f i a  M o l s

Zoals je nu al wel weet is MEP
aangepast op de huidige
omstandigheden. De andere jaren
speelde alles zich af in een weekend,
maar dit jaar is dat anders. De landen
hebben opdrachten gekregen die
uitgevoerd moeten worden binnen
een bepaalde tijd.

Het begon met de landenspeeches
die werden gefilmd en in een playlist
zijn terug te vinden. 

Dan volgden de
commissievergaderingen. Deze
vonden op de school zelf of online
plaats. In tegenstelling tot de
afgelopen jaren is een land meteen
ook een commissie. Normaal
gesproken wordt een land door één
persoon vertegenwoordigd in de
verschillende commissies. 

De sfeer is natuurlijk ook anders dan
andere jaren. Ik heb de andere

jaren niet meegemaakt, maar kan
begrijpen dat de debaters zich op
hun eigen school meer op hun
gemak voelen, waardoor ze meer
durven te zeggen, maar zich ook
minder formeel gedragen. Dit kan
gezien worden als een voordeel en
een nadeel. Van wat ik heb
gehoord vinden de meeste
leerlingen het een nadeel omdat ze
zich hadden verheugd op de
nieuwe ervaring in Utrecht. 
Door de verschillende meningen
van landen krijg je veel meer
verschillende visies wat de
debatten leuker maakt. Nu we met
één land een commissie vormen
zijn er minder meningsverschillen,
waardoor de debatten wat minder
interessant zijn.

Ondanks alles is het toch erg
gezellig en is iedereen blij dat het
wel door kan gaan!
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Zoals iedereen wel weet is dit jaar alles anders,
en zo waren dus ook de commissievergadering
op het USG, drie van de vier dagen vonden
namelijk online plaats. Daarbij kwamen veel
dingen kijken, natuurlijk waren er de
netwerkproblemen, maar ook het stemmen via
de handjesfunctie in Teams was nieuw voor
ons, maar wel enorm handig. Deze functie gaf
daarom ook leuke uitspraken zoals “iedereen
handjes in de lucht” en “meneer, uw handje
doet raar”. En uiteraard hebben we hier en
daar een staart van een huisdier voor het
beeldscherm zien verschijnen. 

We begonnen de eerste dag met het bespreken
van wat we de komende dagen zouden gaan
doen en daarna gingen we door met het
brainstormen over de IC’s. Dit ging formeel en
in het begin was dat een beetje wennen, ook
doordat alles online was, maar iedereen pakte
dat al weer snel op, ook al ging het af en toe
mis met “meneer” en “mevrouw” en was
iemand af en toe een achternaam vergeten.
Tijdens de brainstorm viel het mij op dat het
vaak over vluchtelingen en problemen in
communicatie tussen landen ging. De dag was
alweer veel te snel klaar, maar gelukkig waren
er nog een paar dagen.

Op dag twee gingen we verder met het vormen
van de IC’s en begonnen we ook met de
formulering, maar dat bleek toch nog best
lastig te zijn. Tegelijkertijd met het bedenken
en formuleren werd er mee getypt in een
document dat met iedereen was gedeeld.
Hierin werd met kleurtjes bij gehouden welke
IC’s werden samengevoegd of geschrapt. De
kleurtjes waarmee dus gehighlight werd,
maakten het document erg vrolijk. Ook dit was
weer een geslaagde dag voor ons. 

De derde dag gingen we verder met onder
andere het stemmen over de OC’s. Wat ons
opviel was hoe vaak er unaniem gestemd werd.
Er werd dus goed samengewerkt en dat bracht
weer mooie resultaten op. 

De laatste dag was speciaal, want deze werd
gehouden op school en dus niet online, zodat
we toch nog de MEP-ervaring iets meer mee
konden maken. Deze dag was vooral bedoeld
om de puntjes op de i te zetten, maar het was
daarnaast ook enorm gezellig. 
We begonnen de dag goed met het checken
van de formulering van de IC’s en OC’s en al
gelijk was er genoeg om even naar te kijken.
"Kunnen we dat (de spelling van een bepaald
woord) anders niet aan mevrouw Draaisma
(docent Nederlands) vragen?", maar dat was
uiteindelijk niet nodig want "de Tweede Kamer
schrijft het ook zo, dus het zal wel goed zijn".
Toch was het wel belangrijk dat we de andere
zinnen ook zouden checken want "het zou wel
heel onprofessioneel zijn als we een resolutie
met allemaal spelfouten inleveren". Gelukkig
hadden we een formuleer-koningin bij ons,
want Sophie wist alle foutjes eruit te halen en
de anderen waren het vaak met haar eens.

Maar na een korte pauze was het tijd om over
te gaan, maar deze keer in de formele sfeer.
Daarbij werden ook al snel weer namen door
elkaar gehaald. Ondertussen was er al veel tijd
voorbijgegaan en moesten we richting
afronding gaan. Toen gingen de discussies en
besprekingen erg vlot, maar de inhoudelijke
opmerkingen waren nog niet gestopt; "Een
nieuw team? Wat voor een team? Een
hockeyteam?" Helaas ging het niet vlot genoeg
en moesten in de laatste paar minuten nog wat
belangrijke beslissingen worden gemaakt. Maar
uiteindelijk was ook dit weer een zeer
geslaagde dag. 

Al met al was het enorm leuk en ook erg
gezellig. Naast de formele serieuze momenten
kon er ook met elkaar worden lachen, ondanks
dat drie van de vier dagen online plaats
vonden. Het was een interessante ervaring en
iedereen was er ook erg enthousiast en positief
over. Kortom dus een enorm leuke ervaring. 

"HANDJES IN DE LUCHT, ALSTUBLIEFT!"
N o o r  B i s s c h o p

C o m m i s s i e  I n t e r n a t i o n a l e  V e i l i g h e i d

MENEER, UW HANDJE

DOET RAAR
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Leukste aan MEP: Het overleggen en samenwerken
Gek feitje: Ik ben erg slecht in bij mijn beslissingen
blijven
In 1 woord ben ik: nieuwsgierig
Guilty pleasure: Heel hard vals met break-up-songs
meezingen
Leukste MEP-moment: Het moment dat ik hoorde dat ik
door was naar internationaal

COLETTE FRERICHS
V o o r z i t t e r  D u i t s l a n d

Leukste aan MEP: De discussies en speeches
Gek feitje: Ik ben enorm perfectionistisch
In 1 woord ben ik: doelstrevend
Guilty pleasure: Schreeuwen in de sportschool
Leukste MEP-moment: De gezellige momenten tijdens
nationaal MEP met mijn mede-deelnemers

SEM VAN DE WEG
V o o r z i t t e r  H o n g a r i j e

Leukste aan MEP: Met zijn allen netjes gekleed gaan
Gek feitje: Ik heb op precies dezelfde plek als de rest van
mijn familie een moedervlek
In 1 woord ben ik: energiek
Guilty pleasure: Ik heb echt een zwak voor pindarotsjes
Leukste MEP-moment: De resolutiepitches kijken met
de delegatie

JESSE SPORREL
V o o r z i t t e r  S p a n j e

Leukste aan MEP: De plenaire vergadering en met zijn
allen gezellig uit eten
Gek feitje: Ik ben goed in chocolademelk over piano's
gooien en ik kom nooit op tijd
In 1 woord ben ik: ondernemend
Guilty pleasure: Ik ben lichtelijk koffie-verslaafd
Leukste MEP-moment: Met alle voorzitters pizza eten

NICKY BERGMAN
V o o r z i t t e r  Z w e d e n
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Leukste aan MEP: De mensen
Gek feitje: Ik houd niet van hamburgers
In 1 woord ben ik: creatief
Guilty pleasure: Dropjes
Leukste MEP-moment: Chocolademelkpauzes

DAGMAR COPPENS
V o o r z i t t e r  Z w e d e n

Leukste aan MEP: De momenten samen en het
debatteren
Gek feitje: Ik ben echt altijd te laat, behalve tijdens MEP
of als ik moet vliegen
In 1 woord ben ik: duimpie
Guilty pleasure: Luisteren naar foute muziek
Leukste MEP-moment: Dat we weer voor het eerst met
elkaar samen mochten zijn

BORIS VIDRA
V o o r z i t t e r  T s j e c h i ë

Leukste aan MEP: De gezelligheid
Gek feitje: Ik ben een beetje een controlfreak
In 1 woord ben ik: strategisch
Guilty pleasure: De hele dag alleen maar Netflix kijken
Leukste MEP-moment: Tot laat in de nacht speeches
schrijven

RIK MANUEL
V o o r z i t t e r  G r i e k e n l a n d

Leukste aan MEP: Nieuwe mensen ontmoeten en
speeches geven
Gek feitje: Ik had vroeger heel veel huisdieren
In 1 woord ben ik: ondernemend
Guilty pleasure: Alle Harry Potter flims
Leukste MEP-moment: De lunch natuurlijk

MARIT DONKER
V o o r z i t t e r  P o l e n
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Leukste aan MEP: De debatten tijdens plenair
Gek feitje: In groep 8 heb ik mijn werkstuk over de
Tweede Wereldoorlog in mijn dorp als boekje
uitgegeven en verkocht
In 1 woord ben ik: chaotisch
Guilty pleasure: Met mijn kleine broertje Thomas de
Trein kijken
Leukste MEP-moment: Eten bij Il Pozzo

MATTHIAS NAGEL
V o o r z i t t e r  D e n e m a r k e n

Leukste aan MEP: De vleugel in het provinciehuis of Il
Pozzo
Gek feitje: Ik ben ooit gevraagd voor een pianoconcert
terwijl ik helemaal niet kan pianospelen
In 1 woord ben ik: jager
Guilty pleasure: Disneysongs
Leukste MEP-moment: Pianoman zingen bij de piano
tijdens Nationaal

FLORENS BLOM 
V o o r z i t t e r  D e n e m a r k e n

Leukste aan MEP: De gezelligheid en creativiteit
Gek feitje: Ik ben 15 keer verhuisd en kan een bloemetje
maken van mijn tong
In 1 woord ben ik: spontaan
Guilty pleasure: Zingen onder de douche
Leukste MEP-moment: De teambuilding tijdens de
meetings

GRACE VINCENT
H o o f d r e d a c t e u r

Leukste aan MEP: De sfeer
Gek feitje: Mijn ene duim is twee centimeter korter dan
de andere duim
In 1 woord ben ik: enthousiast
Guilty pleasure: Ik geniet iets te veel van slechte
Amerikaanse realityshows
Leukste MEP-moment: De gezelligheid tijdens nationaal

FROUKE VAN DAM
H o o f d r e d a c t e u r



De parlementariërs zitten
formeel gekleed in een
klaslokaal en tijdens de
vergadering is er een formele
sfeer. Ik zit als journalist ook
in het lokaal samen met de
parlementariërs. De 

samengevoegd.

De sfeer die toch wel
grotendeels formeel was (de
parlementariërs aanspreken
bij hun achternaam, voordat 
 je spreekt eerst de voorzitter
aanspreken, je naambordje op
steken als je de beurt wilt en
natuurlijk het stemmen over
de IC’s) werd af en toe
onderbroken door een iets
minder formele sfeer. Zo 
 kwam er iemand
chocolademelk brengen voor
de parlementariërs.

Na de IC’s worden de OC’s
gemaakt. De OC’s worden in
een semi-professionele sfeer
besproken.

Ik denk dat dit tot nu toe een
erg goede vergadering is.

voorzitter heeft een plekje
voor in het lokaal.

In het eerste deel van de
vergadering zijn de IC’s
bedacht, en daarna zijn 
 sommige IC’s  weggehaald of 

EEN SEMI-FORMELE SFEER BIJ DE

ONDERWIJSCOMMISSIE
N i l s  K o r v i n g

C o m m i s s i e  O n d e r w i j s

INTERVIEW MET PARLEMENTARIËRS
N i n a  M o u k i m o u
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Bij dit interview ben ik in
gesprek gegaan met Onya van
de delegatie Griekenland en
Quint van de delegatie Spanje.
Het was een zeer ontspannen
setting waarbij zowel lachend,
kletsend en fronsend werd
gesproken over het MEP en
hoe dit werd ervaren tijdens
Corona.

Onya is vijftien jaar en wordt
volgende week zestien. Ze
vindt zingen heel leuk en
synchroonzwemmen. Ze
beschrijft dat ze altijd een
hele sterke mening heeft,
waardoor ze debatteren heel
erg leuk vindt, want daarmee 

vanwege Corona vindt ze niet
erg, want anders zou het drie
dagen zijn en dat is toch echt
té kort. De resolutie hadden
ze namelijk in twee volledige
dagen geschreven (van 10:00
tot 18:00) en in zo’n korte tijd
is dat heel krap. "Ook is een
voordeel van corona-MEP dat
je zo een sterkere band
opbouwt met de mensen van
je eigen school waarmee je
samen je delegatie en
commissie vormt," benoemt
Onya. Daarnaast verlangt ze
wel heel erg naar MEP zonder
al die maatregelen, want het
ontmoeten van nieuwe
mensen vindt ze gewoon heel
leuk. 

OOK IS EEN

VOORDEEL VAN HET

CORONA-MEP DAT JE

ZO EEN STERKERE

BAND OPBOUWT MET

JE EIGEN SCHOOL

kan ze zichzelf echt
uitspreken.

Dat het MEP nu anders is



Daarna hebben we nog even gepraat over de
feedback die er gegeven is door andere
commissies en daar wilde Onya wel even wat
over kwijt: "De commissie van Hongarije
(Vervoer & Toerisme) is toch wel echt een van
de betere qua opstelling en inhoud. De andere
resoluties zijn echter uitermate slecht. Sommige
commissies hadden punten waarvan je denkt:
'Hallo? Hebben die voorzitters lopen slapen
ofzo?' Alsof die feedback punten in vijf minuten
waren opgesteld. Ze sloegen namelijk echt
helemaal nergens op. Daarnaast was de feedback
van Zweden gewoon zo slecht dat ik er helemaal
boos van werd."

Gelukkig waren er ook landen waar ze meer
tevreden over was: "Twee landen hadden echt
serieuze feedback gegeven met gewoon vijf à
zes punten. Wij hadden ook veel feedback
geschreven naar iedereen. Dat is namelijk
gewoon fijn; als je ergens kritiek op hebt, geef
het dan gewoon. Anders heb je er niks aan."
Voor de rest wenst ze de MEP’ers veel plezier en
motivatie toe.

Vervolgens gingen we in gesprek met Quint die
vijftien jaar is en het leuk vindt om te voetballen
en naar de sportschool te gaan. Dat provinciaal
MEP nog enigszins fysiek is, vond Quint wel een
verademing, want school MEP was volledig
online bij hem. Hij merkte wel dat het
provinciaal MEP heel anders is, omdat er nu
vaste groepjes en woordvoerders zijn. "Dat was
allemaal nieuw voor mij en tijdens het
provinciale MEP moest ik dus nog veel
verantwoordelijkheden leren te dragen. Alleen
op een gegeven moment neem je die rol heel
natuurlijk aan."

Tot nu toe vindt Quint het school MEP leuker,
omdat hij daar de mensen al kent en het gezellig
is om lekker tegen zijn vrienden te debatteren.
Alleen vermoedt hij dat dit nog kan veranderen
op het moment dat het plenair debat plaatsvindt
en hij dan meer in contact staat met de andere
MEP’ers. "Daarnaast is het ook een grotere
uitdaging, wat het leuker maakt. De onderlinge
concurrentie is namelijk wel echt wat mij drijft
tijdens het MEP vanwege de energie en strijdlust
die het geeft."

Hij mist wel echt het fysieke aan MEP en daar
heeft hij hele strategische redenen voor:
"Wanneer je mensen oog in oog aankijkt, ziet
wat hun uitdrukkingen zijn en hoe hun
lichaamstaal eruit ziet heb je een stuk meer
informatie om te gebruiken en zodat je je
argumentatiewijze ermee naar je hand kan
zetten. Wanneer het fysiek is krijg je natuurlijk
ook meer adrenaline en is er meer 

informatie om te gebruiken en zodat je je
argumentatiewijze ermee naar je hand kan
zetten. Wanneer het fysiek is krijg je natuurlijk
ook meer adrenaline en is het meer levendig
waardoor je uitvoering ook beter kan zijn."

Volgende week vindt het plenair debat dan
eindelijk plaats. Beiden delegatieleden hebben
hier ontzettend veel zin in, want discussies
hoeven dan niet meer via een tussenpersoon of
via een scherm te gaan maar kan dan eindelijk
weer in het echt: face to face. Hopelijk
discussiëren we dan weer lachend, kletsend en
fronsend en maken we vele memorabele
herinneringen met z’n allen.

DE ONDERLINGE

CONCURRENTIE IS

NAMELIJK WEL ECHT

WAT MIJ DRIJFT

TIJDENS HET MEP

VANWEGE DE

ENERGIE EN

STRIJDLUST DIE HET

GEEFT
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STROPDASSEN, CHOCOLA EN GOEDE GESPREKKEN
S o f i a  M o l s

We zaten in een klaslokaal met de tafels in een
cirkel. De debaters hebben de dresscode serieus
genomen, wat hun enthousiasme voor MEP laat
zien. 

Op de eerste ochtend werden de IC’s benoemd en
iedereen had goede punten. Het was te merken dat
de debaters grondig onderzoek hadden gedaan. De
website van de EU werd een doolhof genoemd
waar weinig informatie uit te halen valt. De IC’s
werden doorgenomen, verduidelijkt en geschrapt.
De discussie over het schrappen van een IC over
biologisch vlees liep uit tot een heerlijk fanatiek
debat met veel gelach. De voorzitter morste zijn
water, verslikte zich en probeerde proestend op de
formele sfeer over te gaan, wat na enige moeite
lukte. Het ging een tijd goed, maar op een gegeven
moment raakte enkele de draad een beetje kwijt.
De IC’s en OC’s werden door elkaar gehaald, wat is
nou het verschil tussen bijval en reactie? En over
welk punt gaat het nou? Het frustratielevel was
hoog. Er volgde een stille pauze tot een docent met
paaseitjes binnen kwam, chocola! 

Op de tweede dag moesten de voorspeeches
verdeeld worden. Er waren twee mensen die dit
wilde en één deed mee voor spek en bonen. Deze
werden naar de gang gestuurd en de rest bedacht
een ludieke stelling: "Anale seks mag alleen nog
maar toegestaan worden."
De eerste kandidaat voor de speeches had een
serieuze aanpak, respect. De Bijbel werd er zelfs
bijgehaald. De tweede kandidaat had eerst ook een
goede aanpak en de derde stelde reclameposters
langs de snelweg voor. Met tromgeroffel op de
tafel werd aangekondigd dat de eerste spreker was
gekozen.

Na een pauze, iets langer dan gepland, gingen we
eindelijk over op de formele sfeer. De vergadering
over de formuleringen ging van start. Er ontstond
een klein oorlogje tussen twee debaters, gevolgd
door een discussie over ‘normaal’ gras. Na een
poging tot het maken van een groepsfoto, kwam de
brainstorm over de OC’s. Vervolgens werden de

OC's verduidelijkt en geschrapt. De notulist
vouwde ondertussen een mooie kraanvogel. De
laatste vergaderdag begon met een kleine cursus
over het strikken van stropdassen. Toen zij verder
gingen met het schrappen van OC’s had de
meerderheid een mooie stropdas om.

Meteen was iedereen serieus bezig, want het
beloofde een lang en intensief dagje te worden. 
Er was een terugkerende discussie over intensieve
landbouw die zelfs in de pauze niet op hield. Een
debater deed zich op een gegeven moment voor de
gein voor als voorzitter. De debater die nu voor de
groep stond had een serieuze blik en genoot van
zijn macht, zijn stem veranderde zelfs. Hij begon
een beetje buiten zijn schoenen te lopen: "Als u zo
doorgaat wordt u met een gele kaart voor vijf
minuten van de vergadering verwijderd!" Dit
leidde tot de slappe lach van enkele debaters en
een discussie over in hoeverre het presidium nog
democratisch is en of het toegestaan is om debaters
te schorsen. Hoewel het op deze manier lastiger
was voor de debaters om zich serieus te gedragen,
lukte het om formeel op de samenstellingen over
te gaan. Er werd een heel mooi punt gemaakt over
het inlichten van kinderen waarbij de denkwijze
van de vrije school in de strijd werd gegooid. 

Na het dansen van de Macarena was iedereen weer
wakker en werden de laatste samenstellingen
gevormd. De groep ging verder met de
formuleringen na een mooi en diep gesprek. Dit
zorgde voor een fijne en oprecht geïnteresseerde
groepsdynamiek. 

Na de pizza-pauze gingen we verder met
formuleren. Het was al zes uur dus er moest een
beetje vaart achter worden gezet. Dit was soms
moeilijk omdat er zo veel te bespreken was, wat
totaal niet met het onderwerp van de commissie te
maken had. 
De sfeer werd minder formeel, er zat iemand op de
stoelleuning en een ander lag bijna te slapen. Maar
het tempo ging omhoog. Na een tijd waren we dan
eindelijk klaar met de resolutie.

C o m m i s s i e  L a n d b o u w  e n  P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g
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In nette outfits in je eigen kamer tegen een
scherm aanpraten, zo zag de
commissievergadering er uit van 2020/2021.
Heel anders dan voorgaande jaren, maar zeker
niet minder spannend. Om de spanning een 
 beetje weg te halen zijn er aan het begin een paar
leuke kennis spelletjes gedaan: 2 leugens 1
waarheid en vier weetjes. Al snel werd de sfeer
wat losser en begon iedereen gezellig met elkaar
te kletsen. 
Na een tijdje was het tijd voor het brein om aan
de slag te gaan. Met zijn allen brainstormen over
IC’s en OC’s. Hier was de sfeer vrij informeel en
werd er geprobeerd zoveel mogelijk ideeën op te 
 

ZOOMEND MEP IN
A n n e l o t  v a n  d e r  K n a a p  e n  P h i l i p i n e  d e  B o e r

C o m m i s s i e  V o l k s g e z o n d h e i d

schrijven. Daarna werd het tijd om het wat meer
formeel aan te pakken. Echt aan de slag te gaan
zoals het van je wordt verwacht. Soms toch wel 
 een beetje raar om je vrienden bij hun
achternaam te noemen, maar op een gegeven
moment wen je er wel aan. Sommige lines blijven
alleen toch wel een beetje moeilijk om te
onthouden, maar na een beetje stampen kwam
het er uiteindelijk wel in. Het was misschien
allemaal wel formeel, maar het maakte het zeker
niet minder gezellig. Er wordt nog steeds
gelachen en ook al was het een lange avond, was
het een zeer geslaagde vergadering en een leuke
avond. 
 

Michiel is eigenlijk de man achter het MEP
provinciaal, hij is degene die elk jaar organiseert
dat MEP in het prachtige provinciehuis van
Utrecht kan worden gehouden. Ik heb hem in de
pauze even een paar vragen kunnen stellen die
ik hieronder heb verwerkt:

Hoe ben je begonnen met het organiseren van
MEP, en hoelang doe je het al?

“Ik ben ooit begonnen met het organiseren van
MEP op school en mijn collega organiseerde dan
het MEP provinciaal in Utrecht. Ik geef nu
ongeveer 13 jaar les en sinds ongeveer drie jaar
organiseer ik het provinciaal in Utrecht, ik heb dit
eigenlijk geërfd van mijn collega die het eerst
organiseerde en ik vind het superleuk om ieder
jaar te doen!”

Je zei aan het begin van het debat dat alles moest
wijken voor MEP, heb je wel eens meegemaakt
dat het moeilijk was MEP te organiseren?

“Niet zozeer bij provinciaal, maar ik weet wel van
mijn collega die het hiervoor deed dat het soms
wel moeilijk was omdat niet iedereen zat te
wachten op een stel tieners in het gebouw. Hij
wist dit altijd op te lossen en ik hoop dat dat in de 

INTERVIEW MET DE ORGANISATOR
S a r a  M e l i e f

toekomst ook gewoon nog kan. Ik heb wel
meegemaakt dat het op school moeilijk was
meegemaakt dat het op school moeilijk was
omdat bijvoorbeeld leraren niet naar een ander
lokaal wilden met de les, maar dat valt
uiteindelijk altijd op te lossen.” 
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QUOTES
C a t h e l i j n e  L o u w e r s e

Deze IC is gewoon
loesoe. Ik ga

straattaal gebruiken.
Werkt altijd!

Wanneer ik achter in het lokaal zit en luister naar alle debatten, hoor je behalve veel serieuze
discussies en voorstellen, ook veel grappige quotes, over inhoud maar ook over andere dingen.
Ik heb alle journalisten gevraagd om alle leuke quotes door te sturen. Het zijn er helaas te veel
om allemaal hier te noemen, maar hierbij een compilatie: 

DE OORLOG

STOPPEN IS WEL

MOEILIJK

Dit is een soort
poëzie; als je er

langer naar kijkt, ga
je er allemaal dingen

in zien!

IK BEN HIER VEEL TE

VRIJE SCHOOLS

VOOR!

Is dit koehandel
ofzo?DAN VERDRAAI IK

ZO MIJN PUNT, JE

MOET FLEXIBEL ZIJN

Ik vind dit weer erg
abstract!

DE AANMOEDIGING

IS... GELD!

Doei doei democratie!

IK KAN BETER GAAN

DOUCHEN VANDAAG

SOMS KAN JE BETER

MENSEN

AFSCHIETEN EN

DAARDOOR MENSEN

HELPEN

"Ze gebruikten daar
geweld." "Daar zijn

wij voor toch?"
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De commissie Vervoer & Toerisme was volop
bezig met het discussiëren van de relevantie van
de IC‘s. We gingen de tafel rond, met de klok
mee zodat iedereen evenveel aan het woord was.
Om de beurt gaven de commissieleden dus input
over welke problemen aan de hand kunnen zijn
in Europa. Punten die onder andere genoemd
werden, is dat het Oostblok door negatieve
vooroordelen te weinig toerisme heeft, dat
vliegen met het vliegtuig te aantrekkelijk is en
dat treinen te weinig gebruikt worden, omdat dat
te duur is in de EU. Hier zijn ze niet lang mee
bezig, want na een halfuurtje of twee waren ze er
al klaar mee.

Daarna was het aan de commissieleden om IC’S
te schrappen of samen te voegen. Wanneer IC’s
irrelevant leken of vooral een probleem waren
voor Hongarije zelf, werden de IC’s geschrapt en
wanneer IC’s te veel op elkaar leken, werden ze
samengevoegd. Vaak was het kort formuleren
van de samengevoegde IC’s wel een uitdaging,
omdat het al snel een langdradige opsomming
van woorden was, maar uiteindelijk zijn ze eruit
gekomen. En ondanks het gelach en het hoge
aantal pauzes tussendoor, ging dit dankzij de
sterke meedenken vrij rap.

De avond voor de volgende dag zou beginnen
(waarin OC’s besproken zouden worden), waren
de commissieleden volop bezig met het
brainstormen van OC’s. De commissieleden
hebben zich goed voorbereid op deze dag en hier
extra hun best voor gedaan uit passie voor het
vak en natuurlijk de overvloed aan gezelligheid
van de dag tevoren. Dit was ook goed te merken
tijdens de commissievergaderingen zelf, want de
commissieleden kwamen met hele verhalen die
inhoudelijk erg goed te onderbouwen waren en
maakte hierdoor dus goed gebruik van de tijd die
ze hadden tijdens het debat.

Verder verliep de dag ook vrij soepeltjes, net als
de dag ervoor. De gezelligheid was weer op en
top, maar de commissieleden ook weer zich te
concentreren en te letten op precisie wanneer het
erop aankwam. Vooral bij het formuleren van
OC’S. Hun strategie was het gebruiken van
synoniemen.net voor zoveel mogelijk scherpe en
extravagante woorden, die elk een extra dimensie
zouden geven aan wat er al gezegd was of gezegd
zou kunnen worden.

Dit zag er dan ook erg professioneel uit en het
populairste woord wat gebruikt werd tijdens het
brainstormen van IC’s en OC’s was dan wel het
woord SARS-CoV2, wat een synoniem is voor
COVID-19: een begrip wat in de volksmond
corona heet.

Wat vooral opviel aan de sfeer van de commissie
Vervoer & Toerisme is dat ze het zowel gezellig
konden hebben en veel konden lachen samen, als
geconcentreerd en gedreven konden werken in
dit collaboratieve teamverband. Je kon echt
merken dat de commissieleden begrip toonde
voor elkaar en hun inbreng, maar dat zij deze
ideeën soms ook zouden kunnen uitdagen. Door
scherpe en directe vragen te stellen aan de
betreffende persoon via de voorzitter.

Deze mengelmoes van knusse informaliteit en
doorzettende formaliteit bracht de sfeer goed in
balans. Je kon echt voelen dat de commissieleden
het beste met elkaar voor hadden, omdat zij het
ook zo goed konden vinden buiten de
commissievergaderingen om, tijdens de pauzes.
Wat de inhoud van de commissievergaderingen
meer diepgang gaf, aangezien ze hierdoor meer
durfden te vragen en uit durfden te komen voor
hun meningen, wat een prachtig fenomeen is.

SYNONIEMEN.NET ALS BESTE VRIEND
N i n a  M o u k i m o u

C o m m i s s i e  V e r v o e r  &  T o e r i s m e
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H o r i z o n t a a l
3  i n  w o o r d e n  o m z e t t e n  
6  l a t e n  z i e n  w a a r  j e  i n f o r m a t i e
v a n d a a n  h e b t  g e h a a l d  
7  n o d i g  o m  m e n s e n  a a n  j o u w
k a n t  t e  k r i j g e n
9  v e r t e g e n w o o r d i g t  e e n  l a n d
i n  M E P  
1 0  a a n g e n a m e  o m s t a n d i g h e i d  
1 1  i n f o r m a t i e  o p z o e k e n  
1 2  c o n t i n e n t

V e r t i c a a l
1  l e i d t  d e  v e r g a d e r i n g  
2  o p n i e u w  i e t s  z e g g e n  
4  l a t e n  w e t e n  w a t  j e  e r g e n s
v a n  v i n d  
5  h a n d i g  o m  b r o n n e n  o p  t e
v i n d e n
7  v e r d u i d e l i j k i n g  
8  m a n i e r  o m  e n e r g i e  t e  k r i j g e n

SPELLETJESPAGINA
S o f i a  M o l s

KRUISWOORDPUZZEL

WOORDZOEKER
SUDOKU
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Het is alweer tijd voor de commissievergadering.
Deze bestaat vooral uit dingen bedenken,
samenvoegen en schrappen. De
commissievergadering duurt altijd heel lang; hij
is verdeeld over meerdere dagen. Ik heb een
aantal interessante en opmerkelijke dingen
gezien, die ik verwerkt heb in dit artikel. Dit was
de commissievergadering op dag één: 

Als eerste was het tijd om te gaan brainstormen.
De sfeer is hier informeel, wat inhoudt dat je
etiquette los mag laten. Ook hoef je je
naamkaartje nog niet omhoog te houden. De
naamkaartjes waren trouwens op achternaam,
wat voor wat verwarring zorgde. Zo werd er
iemand ‘Heden’ genoemd (het moest Heyden
zijn) en wordt er vaak meneer tegen een meisje
gezegd in plaats van andersom.

Tijdens deze brainstorm moet je zo veel
mogelijk IC’s verzinnen. Deze worden eigenlijk
allemaal opgeschreven; hierdoor kwamen wij
uiteindelijk uit op 50 IC’s (of zijn het er nou toch
48? De laatste twee zijn door onze docent
bedacht en gingen meer over Thierry Baudet
dan over ons vraagstuk). We hadden hierdoor
veel te weinig ruimte op het bord, er werd al
“door naar het volgende lokaal” geroepen.
Ik had sowieso medelijden met onze voorzitter

die alles opschreef; ze had na twee IC’s al last
van haar hand! Haar handschrift werd steeds
onduidelijker, uiteindelijk bestonden de
woorden alleen maar uit een paar vage streepjes
en rondjes. 

Hoe de één met de simpelste zinnetjes kwam,
kwam de ander met een onbegrijpelijk verhaal.
Ondertussen was er wel wat afleiding. Zo
probeerde voormalig voorzitter Hugo met veel
moeite het gordijn open te krijgen (er zaten
allemaal scheuren in), en heb ik wat geïrriteerde
blikken gekregen vanwege de klik van mijn
fotocamera. Ondertussen ontstonden er ook nog
andere grappige situaties. Zo werd voorzitter
Hugo opeens gebeld en liep hij snel het lokaal
uit. “Wacht oké, wat zei je?” roept hij door de
telefoon. Iedereen is stil. “Is er iemand dood?”
wordt er gefluisterd. “Wat ze op hun brood
willen?” roept Hugo tegen de telefoon. Iedereen
lacht. 

Dan is het tijd voor formele sfeer; we gaan IC’s
formuleren, bijeenvoegen en schrappen. Deze
sfeer wordt al iets serieuzer. Toch wordt er ook
veel door elkaar gepraat. Er ontstaat een flink
debat, met tussendoor veel humor; ‘meneer de
Boer’ wordt gecanceld omdat hij autochtonen
zegt en voorzitter Jonne, die haar scherm deelt,
wordt opeens aan een vergadering toegevoegd
door een docent van school.

Ook worden er regelmatig oranje blaadjes
opgehouden. Wat dit betekent? Dit is een point
of order, hiermee kan je vragen stellen die niet
over de inhoud van de IC’s gaat maar over de
betekenis van woorden en vragen over MEP. Dit
werd dan ook veel, soms te veel, gedaan.

Het was een lange maar leuke dag. Op naar dag
twee!

"MIJN HAND DOET

NU AL PIJN!"
C a t h e l i j n e  L o u w e r s e

C o m m i s s i e  O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g
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Op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart
gingen wij van start met onze
commissievergaderingen en we hadden er heel
veel zin in! Er zijn in deze twee dagen heel veel
dingen gebeurd. Zo zijn er IC’s en OC’s bedacht,
er zijn organen opgericht, is er een pitch verdeeld
en we hebben heel veel geformuleerd. 

Dag 1

Op dinsdag 16 maart begonnen we met een korte
uitleg. We kregen het programma te horen en
begonnen gelijk met het brainstormen over IC’s
rondom onze stelling: "Het goede voorbeeld
geven is niet genoeg". De EU moet actiever
optreden tegen discriminatie op het gebied van
werk, onderwijs, huisvesting en zorg, zelfs als dat
soms tegen belangen van lidstaten en hun
inwoners ingaat. Er zijn tijdens deze brainstorm
door onze zes meppers bijna 50 IC’s bedacht!
Natuurlijk moesten deze IC’s samengevoegd
worden, en sommigen moesten worden
geschrapt. Dit heeft iets langer gekost dan de 55
minuten die we hiervoor hadden gepland… We
zijn hier namelijk bijna tweeënhalf uur mee bezig
geweest! Er zijn hevige discussies geweest, maar
uiteindelijk is iedereen het met elkaar eens
geworden, en is alles goed gekomen. 

Na een korte pauze werd door onze voorzitters,
Florens Blom en Matthias Nagel, een korte les
gegeven over wat de EU nou is, en wat de EU
precies doet en mag doen. Daarna zijn we verder
gegaan met het formuleren van onze IC’s in
groepen. Hier hadden we niet heel veel tijd meer
voor, dus hebben onze meppers allemaal twee
van de twaalf IC’s gekregen die ze thuis moesten
formuleren.

Dag 2

We zijn woensdag 17 maart begonnen met het
bespreken van de formuleringen van de IC’s die
bedacht en samengevoegd zijn. Hierna hebben
we gebrainstormd over verschillende OC’s die er
waren. Er zijn wel 37 OC’s bedacht! Hierna zijn
we begonnen met het schrappen en
samenvoegen van de OC’s die er waren. Ook dit
duurde iets langer dan gepland door flinke
discussies, maar het is gelukkig allemaal gelukt! 

Na een maar al te gezellige pauze hebben we een
soort spelletje gedaan om de pitch te verdelen.
Iedereen kreeg dezelfde ludieke stelling die ze
gauw in een minuutje moeten verdedigen. De
stelling luidde: "Iedere Nederlander moet vanaf
nu een werkend ruimteschip in zijn achtertuin
hebben staan." Er kwamen erg veel originele
argumenten naar voren, en er werd veel humor
toegepast. De beste speecher werd uitgekozen en
mag de pitch houden. Dit is Anouk Pouwels
geworden. Met z’n allen hebben we haar
geholpen met het schrijven van haar pitch.
Natuurlijk hadden voorzitters Florens en
Matthias deze stelling bedacht, dus hadden de
meppers het idee om voor hen ook een stelling te
verzinnen, die zij moesten verdedigen. Deze
luidde: "Iedere Nederlander boven de 1,75 meter
moet verplicht de rest van zijn lichaamslengte
eraf laten halen." Na aandachtig geluisterd te
hebben naar beide speeches, is door de meppers
besloten dat Matthias de beste speech gaf. Zijn
speech was het meest gestructureerd, en hij
gebruikte overtuigende lichaamstaal.

Tijdens de formulering van onze OC’s werden
ook grappige namen voor onze organen bedacht.
Zo zijn de organen P.O.P.O. en S.N.I.T.C.H.
bijvoorbeeld ontstaan. Aan het einde van de dag
hebben we nog wat foto’s genomen op het
voetbalveld van de vereniging waar wij onze
commissievergaderingen mochten houden. 

Dit zijn een aantal dingen die op onze
commissievergaderingen zijn gebeurd en
besproken. We hebben een sterke resolutie en
zijn er klaar voor!

RUIMTESCHEPEN, VOETBALVELDEN EN

HEEL VEEL IC'S
I s a  H a g e b e u k

C o m m i s s i e  B u r g e r l i j k e  V r i j h e d e n ,  J u s t i t i e  e n  B i n n e n l a n d s e  Z a k e n
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INTERVIEW MET DE TSJECHISCHE

DELEGATIE
N o o r  B i s s c h o p

D e l e g a t i e  T s j e c h i ë

Bijnaam: Mailo
Leeftijd: 15
Sterrenbeeld: Leeuw
Het leukste aan MEP: Samenwerken
met anderen en de sfeer
Wat is je meest bijzondere talent? Ik
heb niet per se een bijzonder talent,
maar ik kan goed initiatief nemen
Gek feitje over jezelf: Als ik mijn duim
beweeg knakt die 

Bijnaam: Franklin
Leeftijd: 15
Sterrenbeeld: Tweeling
Het leukste aan MEP: Dat je echt de
diepte in gaat; eerst de problemen
vaststellen en daarna zelf oplossingen
mogen verzinnen (en allemaal nieuwe
organen daarvoor oprichten).
Wat is je meest bijzondere talent? Ik
heb niet echt een talent, maar ik kan een
voetbal 500 keer hooghouden.
Gek feitje over jezelf: De middelvinger
van mijn rechterhand is korter dan de
wijsvinger van mijn rechterhand

Bijnaam: Ik heb niet echt een bijnaam
Leeftijd: 16 
Sterrenbeeld: Boogschutter
Het leukste aan MEP: De kennis die je
hierbij opdoet.
Wat is je meest bijzondere talent?
Allemaal nutteloze feitjes uit mijn hoofd
kennen
Gek feitje over jezelf: Vroeger had ik
een spraakgebrek en kon ik bepaalde
letters niet uitspreken…

Milou Edwards

Franka Kramers:

Jonas van Gestel:

 Van links naar rechts: Fabrice, Sophie, Milou, Elise, Jonas, Boris, Robin, Noor, Franka

Bijnaam: Joop
Leeftijd: 15 
Sterrenbeeld: Ram
Het leukste aan MEP: De interessante
discussies
Wat is je meest bijzondere talent? Heel
snel woorden achterstevoren zeggen
Gek feitje over jezelf: Ik ben geboren op
Pasen

Bijnaam: Ies
Leeftijd: 16
Sterrenbeeld: Steenbok
Het leukste aan MEP: Het discussiëren
en overleggen over bepaalde
onderwerpen
Wat is je meest bijzondere talent? Ik
ben vrij goed in talen spreken, niet heel
bijzonder, maar alsnog wel fijn voor
Frans en Duits
Gek feitje over jezelf: Ik heb drie jaar in
Londen en vijf jaar in Amsterdam
gewoond

Bijnaam: Soof
Leeftijd: 15
Sterrenbeeld: Boogschutter
Het leukste aan MEP: Met z’n allen
oplossingen zoeken voor dingen en
natuurlijk de gezelligheid
Wat is je meest bijzondere talent? Als
mijn wekker gaat ben ik binnen drie
minuten uit bed
Gek feitje over jezelf: Ik kan mijn arm
en hand 360 graden draaien

Robin Goessens:

Fabrice Hoytink:

Sophie Evers:

Dit is de delegatie Tsjechië van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Een enorm leuke, gezellige,
maar ook eigenwijze en slimme groep. Met behulp van een mini-interview stelt iedereen zich
even voor:
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De Spaanse delegatie
bestaat uit 5 actieve leden.
De sfeer is vaak semi-
formeel en vrij relaxed,
hoewel er ook zeer formele
momenten zijn. Er wordt in
de pauze vaak eten gehaald
bij de plaatselijke
supermarkt. Waarvan vaak
ook nog de rest van de
vergadering van te eten is.
De delegatieleden hebben
allemaal hun eigen
meningen  en tijdens het
overleggen en het stemmen
is dit soms duidelijk te zien. 

"DE SPAANSE DELEGATIE IS EEN MOOIE

MIX VAN RELAXED EN SERIEUS"
N i l s  K o r v i n g

D e l e g a t i e  S p a n j e

Mijn delegatie is die van
Polen. Zoals we allemaal
weten heeft Polen natuurlijk
een hele sterke ideologie
waar de meeste mensen die
ik heb gesproken het niet
mee eens zijn. De mensen
uit mijn delegatie weten
heel goed hun eigen mening
te behouden terwijl ze
misschien iets zeggen wat
niet bij hunzelf past maar
juist heel erg Pools is. Onze
delegatie bestaat uit drie
meisjes en drie jongens die
zich allemaal op hun eigen
manier hebben verdiept in
hun land en op ieder hun
eigen manier dus iets
toevoegen aan de delegatie.
Dit zorgt ervoor dat er naar
alle IC’s en OC’s op een

andere manier en een
andere visie wordt gekeken.
Soms zorgt dit voor lange
discussies over één klein
onderwerp, maar ook komt
het zeker regelmatig voor
dat het gewoon op een snel
tempo gaat, en het is 

DE STERKE POOLSE IDEOLOGIE
S a r a  M e l i e f

D e l e g a t i e  P o l e n

Kortom de Spaanse delegatie is een mooie mix van relaxed en serieus. Dit maakt een goede
delegatie die op veel vlakken sterk is.

gegarandeerd dat ze er
vroeger of later met zijn
allen op een goede manier
uitkomen. Ik hoop dat jullie
door dit artikel een beetje
een beter beeld hebben
gekregen van mijn
delegatie!

 Van links naar rechts: Jade, Myrthe, Quint, Jesse, Wassim, Nathalie

 Van links naar rechts: Djan,  Iris, Marit, Emma, Siebe, Aidan, David en Anke
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INTERVIEW MET DE GRIEKSE DELEGATIE
C a t h e l i j n e  L o u w e r s e

D e l e g a t i e  G r i e k e n l a n d

Sybren de Boer
“Ik ben Sybren de Boer, en ik ben 16. Een gek
feitje over mezelf is dat ik roei. De pauzes
zijn toch wel het leukste van MEP en het
leukste aan Griekenland zijn is dat je kunt
haten op vluchtelingen.”

Tuula Heyden
“Hoi, ik ben Tuula Heyden en ik ben 15 jaar.
Een gek feitje over mezelf is dat ik altijd twee
verschillende sokken draag. Het leukste aan
MEP vind ik sowieso onze delegatie en het
discussiëren. Het leukste aan Griekenland
zijn vind ik dat het gewoon een leuk land is
met een mooie taal.”

Onya Lau
“Ik ben Onya Lau en ik ben ook 15 jaar. Een
gek feitje over mezelf? Uhm. Ik besteed meer
tijd aan synchroonzwemmen dan aan
huiswerk hahaha. Het leukste aan MEP is
voor mij het debatteren en ik vind het leuk
dat we Griekenland zijn, omdat Griekenland
heel rechts is en ik het leuk vind om een keer
deze rechtse mening uit te oefenen.”

 Van links naar rechts: Hannah Dekker, Jonne, Onya, Joost, Sybren,
Loïs, Hannah van Dooren, Frouke, Cathelijne, Rik, Tuula

Joost Liebeton
“Ik ben Joost Liebeton en hoe oud denk je
dat ik ben?” “Uhm, bijna 16” gokte ik. “Ja ik
ben net 16 geworden. Een gek feitje over
mezelf is dat ik altijd te laat kom…” Ook nu
tijdens MEP is Joost al een keer te laat
geweest. “Het leukste aan MEP vind ik
eigenlijk gewoon dat we in deze lockdown
toch bij elkaar mogen komen, en het leukste
aan Griekenland vind ik de rijke
geschiedenis.”

Hannah van Dooren
“Hey! Mijn naam is Hannah van Dooren en
ik ben 15 jaar oud.” Hannah wist toen ik haar
om een gek feitje vroeg nog niks, maar later
wist ze er wel eentje: “Ik maak altijd dingen
in hele kleine stukjes.” Hannah vind het
leukste aan MEP de gezelligheid, en het
leukste aan Griekenland zijn? “Ze willen
alleen maar geld.”

Loïs van Niejenhuis
“Hoi ik ben Loïs van Niejenhuis en ik ben
ook 16 jaar. Een gek feitje over mezelf is dat
ik geen topo kan, zelfs niet van Nederland.
Het leukste aan MEP vond ik de pizza’s,
maar omdat dit een slecht antwoord is, zeg
ik de gezelligheid. Het leukste aan dat wij
Griekenland zijn, vind ik wel dat de
combinatie van onze commissie en ons land
heel handig is.”

Welkom bij de delegatie Griekenland! Het is
een gezellige groep met veel humor.
Wanneer ik na een korte pauze het lokaal
weer binnenkom, zijn ze net midden in een
debat. Waar debatten bij mini MEP er vaak
heftig aan toe gingen, bestaat een debat in
deze groep vooral uit gelach en door elkaar
heen praten. Ook heeft deze groep al veel
inside jokes, zoals dat Sybren “marshmallow”
wordt genoemd. Hij heeft zelfs een extra
naambordje op zijn tafel met “marshmallow”
erop. Toch zijn ze ook vaak heel serieus en
geconcentreerd aan het werk. Benieuwd wie
er nou in deze groep zitten? Ik heb iedereen
gevraagd om zichzelf voor te stellen!
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Een ding kunnen we sowieso
concluderen: in de delegatie
Denemarken was de sfeer
ongelooflijk gezellig en
productief! We hebben erg veel
voor elkaar gekregen in de
laatste paar maanden. Zo is er
een hele resolutie tot stand
gekomen, hebben we pitches
gemaakt, speeches gemaakt,
heel veel gelachen en feedback
ontvangen, verwerkt en
gegeven. 

De aftrap van MEP bij delegatie
Denemarken
Het begon allemaal bij de
commissievergaderingen in
maart. Een kleine samenvatting:
er is hard gewerkt en de sfeer
was erg goed! Er is ook in de
app veel overlegd, maar we zijn
het goed met elkaar eens
geworden. In mijn vorige
artikel heb ik meer verteld over
de commissievergaderingen,
mocht je het willen lezen. 
Na de commissievergaderingen
volgde al gauw het voorzien van
feedback voor andere
resoluties. Er is door al onze zes
MEP'ers veel onderzoek gedaan
naar hoe onze delegatie denkt
over verschillende situaties en
standpunten en er is veel
feedback gegeven. Het was nog
een flinke opdracht, maar alles
is gelukkig goed gekomen. 

p a g i n a  2 0

Er midden in: het proces van
feedback tot aan de
voorbereidingen voor MEP
Plenair. Op maandag 10 mei,
de eerste dag na de
meivakantie, hebben we de
feedback die wij gegeven
hebben besproken voordat we
het doorstuurden naar de
andere delegaties. Een deel was
via school aanwezig, een deel
via thuis. Dat was wel een
nadeel: dat door de
coronamaatregelen niet
iedereen tegelijk op school was.
Wij zijn nu als delegatie erg blij
dat we wel gewoon weer naar
school kunnen, dat maakt alles
net een stukje makkelijker. Er is
ook in deze meeting veel
gedaan en we hebben strak
volgens de planning gewerkt,
waardoor we (in tegenstelling
tot de
commissievergaderingen) zelfs
iets eerder klaar waren dan
gedacht! 

Onze laatste meeting was op
dinsdag 1 juni. We hebben toen
onze ontvangen feedback
besproken en verwerkt. Ook dit 

DE GOEDE EN PRODUCTIEVE SFEER BIJ

DE DEENSE DELEGATIE
I s a  H a g e b e u k

D e l e g a t i e  D e n e m a r k e n

ging, niet heel verrassend, erg
goed. We hebben de grote
uitleg voor MEP Plenair
gekregen, speeches verdeeld en
besloten welke groepen
wanneer gaan. Zo als het er uit
ziet verdedigt delegatie
Denemarken in de middag haar
resolutie. Hiervoor zullen
Chantal, Anouk en Manuël
aanwezig zijn. ’s Morgens zullen
MEP'ers Matthia Eva en onze
laatste, maar zeker niet minst
belangrijke mepper aanwezig
zijn. We hebben er erg veel zin
in en hopen op een super leuke
en leerzame dag in Utrecht!

Korte shout-out naar de
voorzitters!
We kunnen dit artikel
natuurlijk niet afsluiten zonder
even een shout-out te geven
naar onze geniale voorzitters:
Florens en Matthias! Deze
jongens hebben echt
ongelooflijk werk verricht om
ons voor te bereiden op MEP
Plenair en ze hebben ons ook
super goed geholpen! Echt
super gedaan, even een virtueel
applausje naar die twee!

 Van links naar rechts: Anouk, Chantal, Florens, Manuël, Matthias, Eva
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Hoi!! Dit is de Delegatie van Zweden. Welkom!
De delegatie van Zweden bestaat uit zes
enthousiaste en ook hele actieve leden die met
erg veel grapjes en gezelligheid iedere keer
weer in de commissievergaderingen te vinden
zijn. Het is natuurlijk niet alleen maar grapjes
en gezelligheid, er is ook flink actief gewerkt
aan goede resoluties en natuurlijk hebben ze
ook al gedebatteerd met elkaar. Die konden 

ZWEEDSE CHOCOMELK
A n n e l o t  v a n  d e r  K n a a p  e n  P h i l i p i n e  d e  B o e r

D e l e g a t i e  Z w e d e n
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nog wel eens heel spannend zijn! De zes leden
zijn erg gemotiveerd en al helemaal als er
chocomelk bij is, dat geeft echt een boost. Dus
pas maar op, want als er chocomelk  bij het
echte MEP is, maken de andere delegaties geen
schijn van kans meer! Check de ‘match de
beschrijving met de Reviaan’ op de site om er
achter te komen wie de leden nou eigenlijk
zijn!

Waar de eerste meeting iedereen helemaal
formeel was, waren er bij de volgende
meetings leuke samenkomsten van
schooloutfits en formele MEP kleding. Waar
we de ene keer samenkwamen in pauzes om
nog wat langer dingen door te spreken, zaten
we de andere keer plotseling de hele dag in een
lokaal om alle feedback te kunnen verwerken.
Niet alleen de kleding werd met de meetings
wat informeler, ook de sfeer was vaak wat
informeler. De delegatie kwam er al gauw
achter dat in een semi-formele sfeer veel meer
gedaan werd dan in formele sfeer en als het
dan soms helemaal informeel werd, dan riep
de voorzitter iedereen wel weer terug.
Eén ding was bij alle meetings wel constant,
alle delegatieleden wilde een goede prestatie
neerzetten en werkte hard om alles zo goed
mogelijk te doen. Als er nieuwe onderdelen
werden uitgelegd werd er aandachtig geluisterd
en gelijk daarna al meegedacht.

MEERDERE MALEN WAS DE GROEP

LUIDER DAN DE VOORZITTER
C o l e t t e  F r e r i c h s

D e l e g a t i e  D u i t s l a n d

 Meerdere malen was de groep luider dan de
voorzitter en hoefde ze alleen maar te
luisteren, terwijl overal om haar heen ideeën
geroepen werden. Nadat de stilte dan was
teruggekeerd werd er hard gewerkt om te
zorgen dat alles even perfect was. Het was heel
erg leuk om mee te luisteren naar deze
groepsvergaderingen en al de verschillende
kanten te kunnen zien.

De delegatie Duitsland heeft hard gewerkt,
naar iedereen proberen te luisteren en een zo
goed mogelijke resolutie proberen neer te
zetten. Op naar het provinciaal!

 Van links naar rechts: Lieve, Tom, Colette, Kaan, Karlijn, Gijs

 Van links naar rechts: Dagmar, Madelief, Isabelle, Nicky, Finn, Lara, Patrick, Amy



FEEDBACKVERGADERING
S a r a  M e l i e f  e n  S o f i a  M o l s

Het duurt lang voordat iedereen er is, want iedereen moet van
verschillende lokalen komen, maar na een paar appjes in de groepsapp
komt iedereen. We beginnen niet gelijk, want de beamer wilde niet
meewerken. Tja, de techniek hier op school blijft altijd een dingetje. Na
een tijdje prutsen besluiten we om zonder beamer verder te gaan.
Gelukkig had bijna iedereen een laptop mee. 
Deze vergadering is heel anders dan de commissievergaderingen, want
het is informeel. Het verschil in het gedrag van de debaters was ook
echt te merken. 
Als we dan eindelijk beginnen met de eerste resolutie, is er gelijk al veel
verwarring. Er zijn wat dingen die niet helemaal kloppen. Dit wordt
opgelost en de debaters doen een poging om gezamenlijk kritiek te
leveren. De voorzitters stellen na deze poging voor om even op te
splitsen in groepjes en de IC’s en OC’s van de andere commissie te
verdelen. Dit gaat goed en de debaters werken goed. Er komen
interessante punten naar boven en ze hebben een gezamenlijk ding om
af te kraken, wat altijd goed werkt om een groep hechter te maken. 

De meppers krijgen hun feedback nog niet af, dus later tijdens een
tussenuur zie ik ze nog even hard werken. 

GEKKE SOKKEN

S o f i a  M o l s

Bij Mep probeert iedereen zich
formeel te kleden. Helaas zijn
pakken en blazers een beetje saai,
dus hoe laat je dan je gekke
persoonlijkheid zien? Door leuke
sokken te dragen natuurlijk!
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Wat een gek jaar was dit, maar wat
zijn wij trots op alle MEP'ers! MEP
op afstand, niet de meest ideale
situatie, toch hebben wij dit
prachtige krantje kunnen
neerzetten. Met veel Zoom
meetings en appjes, hebben de
journalisten allerlei artikelen
geschreven over het evenement.
Het journalistenteam speelt dit jaar
de sleutelrol, zij zorgen ervoor dat
alle commissies weten wat er speelt
bij de rest van de landen. Door hen
is dit fantastische krantje tot stand
gekomen, zodat we deze editie van
MEP nooit zullen vergeten. Wij
willen iedereen bedanken voor de
goede samenwerking en het leuke
jaar. Ook willen wij Michiel Busz
en Gert-Jan van den
Nieuwenhuizen bedanken voor het
mogelijk maken van MEP dit jaar. 
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