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POLITIEK Europese problemen oplossen in oefen-parlement

Apeldoorner (r 6)
naat jongeren-Ell

tariér naspelen in Sloveniè.

door Tessa van Vuuren

ij deed mee aan het Mo-
del European Parlia-
ment (MEP) in Den
Haag, waarbij middelba-

re scholieren het Europese parle-
ment nabootsen.Zo goed dat hij
straks zijn kunstje mag overdoen
in een Europese finale in Slovenié.
MEP is jaren geleden in het leven
geroepen om jongeren bewust te
maken van de EU en haar taken.
Dat sloeg zo goed aan dat er nu in
elke provincie selectierondes aan
voorafgaan. Gymnasiast Maurits
meldde zich aan bij het MEP in
Gelderland en boog zich over het
alcohol- en drugsprobleem onder
jongeren. Een week lang vergader-
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Maurits van Beusekom won
het Model European Parlia-

ment in Den Haag en mag

daarom de rol van parlemen-

den de scholieren in het Arnhem-
se provinciehuis over verschillen-
de vraagstukken. Maurits bracht
het er zo goed van af dat hij door
mocht naar het landelijke MEP in
de T\ryeede Kamer.
Daar merkte hij dat het niveau een
stuk hoger lag. ,,Iedereen was goed
in de discussie en de onderwerpen
waren ingewikkelder dan bij het
provinciale MEP", vertelt hij.
Maurits zatin de commissie onder-
zoek, industrie en energie en
kreeg het onderwerp kernenergie
voor zijn kiezen. ,,Taaie stof, daar
was ik drie hele dagen mee bezig",
lacht de scholier. ,,Maar ik vond
het interessant toen ik er meer
over wist." Hij viel op met zijn
speech voor een zelfbedacht amen-
dement. Het leverde hem weinig
stemmen op, maar zijn verhaal
maakte indruk. Hij denkt dat zijn
uitstraling ervoor zorgde dat hij zo-
ver is gekomen.
Maurits kwam er in de brugklas al
achter dat hij goed uit zijn woor-
den komt. Op zijn elftle stond hij
tussen de zesdeklassers voor'op

weg naar het lagerhuis', een lande-
lijke debatwedstrijd tussen middel-
bare scholen. Toen hoorde hij al
over het MEP voor de bovenbouw,
waar hij naar uitkeek. ,,Bij MEP
doen we niet aan debatteren, maar
aan discussiéren. Ik hou ervan om
mensen te overtuigen, maar alleen
als ik gelijk heb. Nu overleggen we
om samen tot een oplossing te ko-
men. Dat vind ik het mooist."
In maart mag Maurits met zes an-
dere Nederlanders naar Slovenié,
waar hij de discussie aangaat met
scholieren uit verschillende lan-
den. Last van die taalbarrière zal
de Apeldoorner niet hebben.
Dankzij het vak Cambridge Engels
op school spreekt hij vloeiend En-
gels. Bovendien volgde hij afgelo-
pen zomer een universitair Engels
programma.
Maurits verheugt zich al op de
week in Sloveniè, niet zozeer om
het politieke aspect. ,,Na de lange
dagen in de Ttweede Kamer gingen
we de kroeg in. Alle leuke mensen
gaan mee naar Slovenié, dus ik
hoop dat we weer gaan stappen."
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Gymnasiast Maurits van Beusekom begon op zijn elfde al met debatteren.


