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‘Dat was toch een heel an-
dere situatie?’’ Lars van
Lenthe (16) van de Partij

voor de Dieren interrumpeert
vakkundig, wanneer één van zijn
collega-lijsttrekkers een vergelij-
king trekt tussen de hulp aan Syri-
sche vluchtelingen en de financi-
ële steun van de EU aan Grieken-
land. 

De vierdeklasser stal de show in
het ‘verkiezingsdebat’ op het Ag-
nieten College in Nieuwleusen.
Onder toeziend oog van burge-
meester Han Noten en D66-raads-
lid Jan Rooijakkers etaleerde Lars
zijn retorische talent. 

,,Het is zonde van de tijd, het is
zonde van het geld’’, vond hij bij-
voorbeeld van jongeren die een
verkeerde studiekeuze maken. De
nadruk legde hij twee keer op het
woord zonde, zoals het een echte
debater betaamt. 

Stemmen
Voor maatschappijleer moesten
alle vierdeklassers in groepjes een
partij oprichten en een verkie-
zingscampagne op touw zetten,
inclusief partijprogramma’s en
verkiezingsaffiches. Voordat giste-
ren de hele school mocht stem-
men, was er een afsluitend debat
waarin de lijsttrekkers van par-
tijen als de PVV Links, PVV
Rechts, de Partij Rooie Ronnie en
Ouderenpartij 50Plus elkaar het
vuur na aan de schenen legden.
Onderwijs, ouderenzorg, maar
vooral het vluchtelingenbeleid le-
verden verhitte discussies op met
stevige uitspraken op. ,,We moe-

ten in Europa helemaal geen
vluchtelingen opvangen’’, zo be-
toogde Lars. ,,Het cultuurverschil
is te groot. Ze zijn vaak getrauma-
tiseerd door wat IS allemaal ge-
daan heeft en vervolgens duwen
we ze hier ook nog eens een in-
burgeringscursus door de strot.’’
Wel wilde hij geld beschikbaar
stellen voor ‘opvang in de regio’. 

Dat zijn stevige teksten...
,,Klopt. Waar de rest zegt dat we
die mensen moeten opvangen,
zeggen wij: je verschuift het pro-
bleem.’’

Wat heb je gedaan om je voor te
bereiden op het debat? 
,,Ik heb met mijn groepje de pro-
gramma’s van de andere partijen
gelezen. We hebben onder meer
gekeken op welke punten we het
oneens waren, zodat ik wist waar
ik vragen over zou kunnen krijgen.
Ik heb nog geen debatten van de
echte verkiezingscampagne ge-
zien, maar ik ben wel heel geïnte-
resseerd in politiek. De Ameri-
kaanse verkiezingen van vorig jaar
heb ik bijvoorbeeld ook goed ge-

volgd, dus ik wist wel ongeveer
hoe een debat gaat.’’

Waarom hebben jullie voor de
Partij voor de Dieren gekozen? 
,,Veel mensen zeggen dat ze het al-
leen maar over de dieren hebben,
maar het is de enige partij die een
duurzame economie echt centraal
stelt. Dat vind ik heel belangrijk.
Helaas ging het in dit debat niet
over de economie, maar verder
ging het goed. Onze standpunten
zijn er denk ik goed uitgekomen.
Een duurzame economie en het
vluchtelingenbeleid zijn voor ons
topprioriteiten.’’

Als je zelf al mocht stemmen,
zou je dan ook Marianne Thieme

van de Partij voor de Dieren kie-
zen?
,,Ik heb wel bewondering voor
haar, maar ik zou dan toch geneigd
zijn om voor de PVV te kiezen. Ik
denk dat de Partij voor de Dieren
niet zo groot wordt, dus dan vind
ik het zonde van mijn stem. Ik ben
het niet in alles met de PVV eens,
maar ze zeggen wel waar het op
staat. Of ik een strategische kiezer
ben? Ja, eigenlijk wel dus.’’

Ligt er voor jou een carrière in
de politiek weggelegd? De ge-
meentelijke politiek? 
,,Dat weet ik nog niet. Ik vind het
wel interessant, maar dan zou ik
me er eerst nog beter in moeten
verdiepen.’’

‘Partij voor de Dieren wordt niet
groot, dus zonde van mijn stem’
Tijdens een
verkiezingsdebat
konden de
leerlingen hun
standpunten
verdedigen.
Vooral Lars bleek
een goed debater.

Leerlingen Agnieten College voeren verkiezingsstrijd op school

� Leerlingen gaan in debat, met tweede van links Lars. ,,Onze standpunten zijn er denk ik goed uitgekomen.’’ FOTO FFU PRESS AGENCY

Of ik een 
strategische kiezer
ben? Ja, eigenlijk wel
dus
–  Lars van Lenthe 

HARDENBERG K3 treedt zondag
23 juli op in de  Evenementenhal
Hardenberg. De meidengroep is de
hoofdact tijdens Het Grote Kinder-
feest dat plaats vindt op de eerste
zondag van de zomervakantie. K3
wordt sinds november 2015 ge-
vormd door  Hanne, Marthe en
Klaasje, die toen winnaar werden
van K3 zoekt K3, de zoektocht naar
de nieuwe samenstelling van de
meidengroep.

Tijdens Het Grote Kinderfeest is

er ook een optreden van Monique
Smit. Ze is niet alleen bekend als
zangeres en zus van Jan Smit, maar
presenteert ook het televisiepro-
gramma Kids Top 20. Naast de op-
tredens is er die zondag nog van al-
les te doen in de Evenementenhal
Hardenberg. 

Zo kunnen kinderen op de foto
met de wereldberoemde sneeuw-
pop Olaf en zijn vriendin de ijsko-
ningin Elsa uit de film Frozen, en
kan er gedanst worden tijdens de

RTL Telekids Discoshow. 
De deuren voor ‘Het Grote Kin-

derfeest’ gaan zondag 23 juli
om  13.00 uur open. 

Het programma begint een uur
later en eindigt om 17.00 uur. De
voorverkoop van de tickets is reeds
van start gegaan. Kaartjes  kosten
17,50 euro en er zijn alleen staan-
plaatsen beschikbaar.
� Voor meer informatie en
tickets:  www.hetgrotekinder-
feest.com

� K3. 
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Optreden K3 tijdens kinderfeest


