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De Heraut woensdag 15 juni 2022

Leerlingen debatteren in Wolfert
Lyceum Parlement
Bergschenhoek - 120
leerlingen uit 4-vwo van het
het Wolfert Lyceum gingen op
woensdag 1 juni en vrijdag 3 juni
met elkaar in debat tijdens het
Wolfert Lyceum Parlement. Dit
jaar werd het gehouden in de
raadszaal van gemeentehuis.
Yennah Schenk
“Het Wolfert Parlement wordt gehou
den in de raadzaal op de tweede ver
dieping. Veel plezier”, zei de meneer
achter de balie bij het gemeentehuis. In

de raadzaal zaten ongeveer 60 leerlin
gen, netjes gekleed in bloesjes en jasjes,
te luisteren naar de planning voor de
middag. Ze hadden voorafgaand aan
deze middag de tijd om zich voor te
bereiden op de stellingen en speeches.
Deelname is verplicht en leerlingen
worden beoordeeld voor de vakken
maatschappijleer en Nederlands. Het
parlement werd georganiseerd door
drie leerlingen, tevens ook het Presidi
um, uit 5-vwo als onderwerp voor hun
profielwerkstuk.

Speeches en argumenten
Voordat het eerste debat van start ging

kreeg gastspreker Matthijs Machielse,
fractievoorzitter van WD Lansinger
land en oud-leerling van het Wolfert
Lyceum, de kans om de leerlingen
nog wat tips en advies mee te geven.
Daarna ging het debat echt beginnen.
Het Presidium las de aanleiding en
de stelling voor en toen mochten de
openings-, attack- en supportspeech
worden voorgelezen door de com
missies. Dit jaar trapte de Commissie
van Defensie het Wolfert Parlement
af met een ‘wetvoorstel’ over de in
voering van een opkomstplicht naast
de dienstplicht. Extra relevant door
de huidige oorlog in Oekraïne. “Door
ons wetsvoorstel helpen wij jongeren
naar een betere toekomst en gaan we
de tekorten tegen in de vitale sector”,
zei Elise namens de Commissie van
Defensie.

Reactie op het voorstel
“De keuze om je aan te melden bij het
leger moet een keuze blijven. Opnieuw
invoeren van de dienstplicht kan verre
mentale complicaties veroorzaken.
Daarnaast kan het investeren in een
groter leger op de lange termijn leiden
tot overbodige uitgaven en het zal de
krapte op de arbeidsmarkt verster
ken”, zei Julie namens de Commissie
van Inlichtingen en Veiligheidsdien
sten. Daarnaast bleek het idee om een
korte basisopleiding in te voeren, ook
mooier op papier. Na lang debatteren
konden de commissies stemmen. Het
wetsvoorstel haalde het niet en strand
de in de raadszaal. Net zoals het soms
in een echte raadzaal gaat.
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