
De Haarlem Model United Nations (HMUN) die jaarlijks door leerlingen 

van het Stedelijk Gymnasium wordt georganiseerd, ging dit weekend 

door. 

Kleiner van opzet, met alleen leerlingen uit Nederland, maar niet minder 
waardevol vinden secretarissen-generaal Annelisa Schipper en Lauren van 
Dijk. Andere jaren wordt de binnenstad van Haarlem het HMUN- weekend 
overspoeld door leerlingen die overal ter wereld vandaan komen. Dat zat er 
dit jaar niet in, vanwege de beperkingen door covid-19. 

Plan F 

„We zijn ondertussen toe aan Plan F”, reageert Schipper als haar gevraagd 
wordt hoe vaak de plannen zijn aangepast. „We zijn er altijd van uit gegaan 
dat het zou doorgaan. We hebben met onze docent aardrijkskunde overlegd 
wat we konden doen: virtueel of toch gewoon op school? Juist de 
ontmoetingen zijn heel belangrijk voor ons. Dat zie je ook aan de 
deelnemers: iedereen heeft nette kleren aan. Het is een echt uitje.” 
 

In plaats van honderden leerlingen is de groep nu kleiner. Er zijn 130 
leerlingen van scholen uit de regio Haarlem, maar ook de internationale 
school uit Hilversum en het Johan de Wit Gymnasium uit Dordrecht. De 
HMUN is ook een dag korter en er zijn minder commissies. Geen grote 
opening in de Grote Kerk, maar een opening in de aula van de eigen school. 
„Als we wel de grote openingen hadden gehad, dan hadden we een 
toespraak moeten houden voor zeshonderd mensen”, weten Schipper en 
Van Dijk. 

Polarisatie 

Het is jammer dat dit jaar leerlingen uit andere landen er niet bij zijn, 
vinden ze. „Je hoort nu alleen maar Nederlands en je ziet je buitenlandse 
vrienden niet die je bij eerdere conferenties hebt gemaakt. Maar als ik hier 
op school rondloop, dan voelt het niet anders. We zitten minder verspreid 
over allerlei gebouwen, maar het HMUN gevoel is er wel”, vindt Schipper. 

Het gaat er tijdens de sessies van de verschillende commissies serieus aan 
toe. De leerlingen discussiëren over vraagstukken die helemaal in deze tijd 
passen. „We hebben het thema polarisatie gekozen. In eerste instantie 
dachten we aan Black Lives Matter of het klimaat, maar tijdens onze 
gesprekken met onze leraar aardrijkskunde kwamen we tot de conclusie dat 
polarisatie daarin een overkoepelend thema is”, legt Van Dijk uit. Hardop 
nadenkend waar die polarisatie vandaan komt, komen ze uit op ’fake news’ 



en de invloed van social media. „Daar zie je alleen maar dingen die in jouw 
straatje passen.” 

Daarbij speelt ook covid-19 een grote rol, zeker in de sessie waar 
gediscussieerd wordt over de vraag of rijke landen die vaccins over hebben, 
deze moeten doneren aan andere landen. Alle discussies zijn in het Engels 
en dat is voor de jongste deelnemers soms even moeilijk. „Eh, wat is 
pandemie in het Engels?”, vraagt een meisje als ze halverwege haar betoog 
even niet op het woord kan komen. 

Volgens Feline Engelbert, die deel uitmaakt van het persteam van de 
HMUN, is een conferentie een goede leerschool. „Je verdiept je niet alleen 
in de verschillende onderwerpen, maar je krijgt ook een land toegewezen 
dat je moet vertegenwoordigen. En in de vergaderingen moet je hun 
standpunt vertegenwoordigen of je het daar nou mee eens bent of niet. Zo 
leer je wel waarom andere landen er soms heel andere meningen op na 
houden.” 

Haarlem Model United Nations 

De Haarlem Model United Nations wordt jaarlijks door leerlingen van het 
Stedelijk Gymnasium georganiseerd. Dit jaar voor de 22ste keer. Leerlingen 
uit verschillende landen komen een weekend bij elkaar om te vergaderen 
over actuele thema’s, waarbij ze onderverdeeld zijn in commissies. De 
resoluties die scholieren in Haarlem aannemen, worden later weer 
ingediend bij de landelijke Model United Nations. 
 

 

Oud-kamerlid Martijn Bolkestein (VVD) houdt een toespraak op de HMUN. 


