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Rare jongens,
die Europeanen
Sch EU rkalender 2009
Michiel Hulshof en Martin Mevius

W

aar ligt het middelpunt van Europa? Welke Euro
peanen zijn ooit uit de Europese Unie gestapt? Waar
staat Europa’s hoogste toiletpot? Zijn chocolade
sigaretten nu wel of niet verboden? Welke Europeanen plegen
het vaakst zelfmoord? Bestaat de Europese identiteit? Waar loop
je de meeste kans op een verkeersboete? Wie zijn de asociaalste
rokers van de Europese Unie? Waar in Europa kun je naar een
tropisch strand? Is Brigitte Bardot een Held van de Europese
Unie? En Pierluigi Collina? Waarom is naaktlopen typisch
Europees?
De SchEUrkalender 2009 biedt een jaar lang elke dag antwoord
op zinvolle en minder zinvolle vragen over Europa en de Eu
ropese Unie. Zowel hartstochtelijke eurofielen als hardnekkige
eurofoben kunnen hun hart ophalen aan:
Europraat: Alsof al die talen niet moeilijk genoeg zijn: een tong
breker uit alle 23 officiële talen van de EU.

Held van de Europese Unie: Als Europa medailles zou uitdelen,
wie zou er dan eentje moeten krijgen? Een selectie.
Eurogene zones: Gevoelige plaatsen in de gemeenschappelijke
Europese herinnering die je de rillingen koud over je rug laten
lopen.

Humor in de Unie: De beste grappen over een Fransman, een
Engelsman en een Duitser.
EuropaTM: Succesvolle Europese exportproducten, waaronder
de sauna, de rotonde en de revolutie.
EU-sprookjes: Hilarische misverstanden over de Europese Unie,
en hun soms pijnlijke kern van waarheid.
Beroemde uitspraken van het Hof: Europees recht is niet saai.
Eerlijk waar.
En verder: eigenaardige weetjes, bijzondere recepten, nationale
feestdagen, bizarre festivals, bijzondere quotes. Plus: iedere
maand een cartoon van Bas Köhler.

Donderdag

1 januari

Nieuwjaar

Vrijdag

2 januari

EuropaTM
Design
Of het nu gaat om haute couture,
snelle auto’s of industrieel design,
Europese ontwerpers vormen de ab
solute top. Wie voorbijgangers wil
imponeren met zijn dure auto, koopt
geen saaie Japanner, maar pronkt met een geile Europese bolide
van Ferrari, Porsche, Bugatti, Aston Martin, Rolls-Royce of
Spyker. De supersonische jets van het Frans-Britse Concorde
waren de mooiste passagiersvliegtuigen ooit en ook wat mode
betreft voert Europese haute couture al eeuwenlang de boven
toon. Europese consumenten hebben de eigenaardige eigen
schap producten niet alleen te beoordelen op hun effectiviteit
of praktisch nut, maar ook op hun uiterlijk. Terwijl Amerikanen
grote, comfortabele gezinswagens kopen voor de lange afstand,
willen Europeanen ook gewoon kunnen pronken met hun auto
bij de voetbalclub. Zelfs als ze daarvoor iets minder comfor
tabel moeten zitten. Dezelfde obsessie met uiterlijk vertoon
hebben Europeanen met kleding: in geen werelddeel bestaan
zo veel ongeschreven kledingregels als in Europa. In de VS en

China zijn sportschoenen onder een krijtstreeppak geen enkel
probleem, maar Europeanen gruwen al bij de gedachte alleen.
Witte sportsokken zijn simpelweg not done. En felgekleurde
Amerikaanse hawaïshirts kunnen in Europa alleen tijdens een
verkleedpartijtje. Europeanen houden nu eenmaal van stijl. Zelfs
bij de moderne vormen van ontwerp, zoals webdesign, steken
de Europeanen met kop en schouders uit boven de rest.

Zaterdag

3 januari

Humor in de Unie (1)
De Britse wetenschapper Richard Wiseman onderzocht in 2002
humor over de hele wereld. Hij ontdekte dat Europeanen een
vergelijkbaar gevoel voor humor hebben. Vooral de voorliefde
voor surreële en absurde humor valt op. De volgende grap is in
zowel Frankrijk als Duitsland als België populair: een herders
hond loopt een postkantoor in om een telegram te versturen.
Hij pakt een formulier en schijft op: woef woef woef woef woef
woef woef woef woef. De lokettist leest het formulier aandachtig
en zegt: ‘U heeft maar negen woorden gebruikt. Voor dezelfde
prijs kunt u nog een keer “woef” zeggen. ‘Ja,’ zegt de hond, ‘maar
dan slaat het nergens meer op.’ Ook houden Europeanen van
cynische grappen over de dood, ziekte en het huwelijk. Bijvoor
beeld: een man komt bij zijn psychiater en zegt: ‘Dokter, ik zat
’s avonds met mijn vrouw te eten en toen maakte ik ineens een
freudiaanse verspreking. Wat ik wilde zeggen is: “Geef mij de
boter even aan, schat.” Maar in werkelijkheid zei ik: “Stomme
trut, je hebt mijn leven vergald.”’

Zondag

4 januari

Typisch Europees
Naakt
Op een aantal poedelnaakte natuurvolkeren na vormen Europe
anen verreweg de minst preutse mensen ter wereld. Het begon
bij de Grieken en Romeinen, die het naakte lichaam vereerden
met duizenden marmeren standbeelden. Bij de Olympische
Spelen in de oudheid renden de Griekse atleten allemaal in hun
blootje. In de Middeleeuwen kwam een einde aan de openheid
doordat het christendom het begrip ‘schaamte’ introduceerde.
Vanaf de zestiende eeuw werden zelfs kunstwerken gekuist.
Het beroemdste voorbeeld daarvan is de Sixtijnse Kapel in Va
ticaanstad, die Michelangelo had beschilderd met een werk
waarin opvallend veel geslachtsdelen voorkwamen. Toen de
pauselijke spindoctor Biagio da Cesena klaagde over zo veel
bloot, beeldde Michelangelo hem bij wijze van grap af als Minos,
de koning van de hel, met een slang die in diens penis beet. De
kerk nam op haar beurt wraak door over alle blote piemels heen
vijgenbladeren te laten schilderen. Het duurde tot het einde van
de achttiende eeuw voordat de schaamtecultuur was doorge
drongen tot in alle lagen van de Europese bevolking. Alleen in
Scandinavië bleef naaktloperij normaal. Tegelijkertijd begon

ook een tegenbeweging, ingezet door de excentrieke Schotse
Lord Monboddo (1714-1779). Hij greep terug op de klassieke
oudheid en propageerde het ‘Griekse naaktzwemmen’. Vooral de
Duitsers bleken vatbaar voor de Freikörperkultur. In Duitsland
werd het ‘Zweeds badderen’ rond 1900 populair. Het duurde niet
lang voordat het eerste naaktstrand op het Waddeneiland Sylt
in gebruik werd genomen. In augustus 1939 hield Zwitserland
de eerste moderne naturalistische Olympische Spelen. Sinds
dien horen topless zonnen en de naaktsauna tot de Europese
culturele verworvenheden. De Verenigde Staten zijn de christe
lijke schaamtecultuur nooit te boven gekomen. Daar leidde een
naakte rechtertepel van Janet Jackson op televisie in 2004 nog
tot een enorme nationale rel.

Maandag

5 januari

Waarom rijden auto’s in Europa niet allemaal links?
Wie in de middeleeuwen per paard door Europa reed, zorgde
voor een goede wapenuitrusting. Je kon immers nooit weten of
tegenliggers iets kwaads in de zin hadden. In geval van gevaar
moest je snel naar het zwaard kunnen grijpen om hem een kopje
kleiner te maken. Aangezien de meeste mensen rechtshandig
zijn, kon je het beste links rijden en je tegenliggers rechts laten
passeren. In het jaar 1300 legde paus Bonifatius VIII officiëel
vast dat pelgrims op weg naar Rome aan de linkerkant van de
straat moesten lopen. Tot ver in de achttiende eeuw bleef de
pauselijke regel van ‘links lopen/rijden’ in Europa van kracht. In
die tijd begonnen de Fransen landbouwgoederen te vervoeren
in grote karren, die werden voortgetrokken door vier of zes
paarden, die twee aan twee naast elkaar liepen. Aangezien de
karren geen zitplaats hadden, nam de bestuurder plaats op de
rug van het paard linksachter. Zo had hij zijn rechterhand vrij
om de andere paarden met de zweep te besturen. De bestuur
ders van deze karren reden liever aan de rechterkant van de weg
in plaats van links. Zo konden ze beter langs hun tegenliggers
manoevreren, en voorkomen dat hun kar de wielen van de te
genligger zou raken. De Fransen gingen dus meer en meer rechts
rijden. Napoleon voerde de Franse regel in in alle gebieden die

hij veroverde. De Duitse troepen van Hitler dwongen tijdens
de Tweede Wereldoorlog de overgebleven Europese landen als
Oostenrijk en Tsjechoslowakije tot rechts rijden. De Zweden
hielden het langst stand op het Europese vasteland: zij gingen
pas in 1967 rechts rijden. Dat was handiger, vonden ze, omdat de
rest van Europa het ook deed. Alleen de Britten blijven koppig.
Zij rijden nog altijd links.

Dinsdag

6 januari

Wie in Europa zijn het blijst met het EU-lidmaatschap?
A.
B.
C.
D.

De Roemenen
De Esten
De Spanjaarden
De Nederlanders

Antwoord: D.
Op de vraag ‘Vindt u het EU-lidmaatschap een goede zaak?’
antwoordden Nederlanders ondanks hun kritiek op Europa het
vaakst met ‘ja’, op de voet gevolgd door de eveneens altijd kriti
sche Ieren. Overigens zijn de Britten hun plek kwijt als grootste
eurosceptici. Dat komt door de uitbreiding van de Europese Unie.
Tegenwoordig zijn het de Letten die het minst vaak ‘ja’ zeggen
op de vraag of ze het EU-lidmaatschap een goede zaak vinden.
Top vijf ‘EU-lidmaatschap een goede zaak’:
1. Nederland 75%
2. Ierland 73%
3. Luxemburg 73%
4. België 66%
5. Denemarken 65%
Top vijf ‘EU-lidmaatschap’ geen goede zaak:
1. Letland 29%
2. Groot-Brittannië 30%
3. Hongarije 32%
4. Oostenrijk 36%
5. Italië 39%
(Bron: Eurobarometer 2007)

Woensdag

7 januari

EuropaTM
Katholieke kerk
Een van de succesvolste Europese ex
portbedrijven is De Rooms-Katholieke
Kerk, die hoofdkwartier houdt in Va
ticaanstad, een enorm kantoor- en
meditatiecomplex bij Rome. De kerk
met het herkenbare logo in de vorm van een kruis werd vlak na
het begin van de jaartelling gesticht door Petrus. Nadat deze
ternauwernood aan de kruisigingsdood in Palestina was ont
snapt, verhuisde hij naar Rome, waar hij een religie begon om
zijn ter dood veroordeelde vriend Jezus van Nazareth te vereren.
De onderneming kreeg pas echt succes toen de Romeinse kei
zer Theodosius De Rooms-Katholieke Kerk in het jaar 380 het
alleenrecht op religie in Europa gaf. Overal op het continent
opende de kerk filialen. Deze kloosters of abdijen kregen al snel
een monopolie op onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap en
cultuur. De klantenservice van de kerk was berucht en uiterst
effectief. Ontevreden klanten werden zonder pardon geroosterd
op de brandstapel, zodat de klachten vanzelf ophielden te be
staan. Het succes van De Rooms-Katholieke Kerk ligt deels aan

het gehanteerde franchisemodel, dat uitgaat van het principe
think globally, act locally. Om nieuwe markten te veroveren,
incorporeert de kerk overal bestaande religieuze praktijken met
bewezen succes. Zo werd in Europa het Germaanse kerstfeest
overgenomen, en konden in Zuid-Amerika indianengoden als
heiligen toetreden tot de raad van commissarissen. De totale
klandizie van De Rooms-Katholieke kerk wordt momenteel
geschat op 1,1 miljard mensen.

Donderdag

8 januari

Deens

Tyve trinde trolde trillede
tyve tomme tønder gennem Tønder.
Twintig dikke trollen rolden twintig lege tonnen door Tønder.

Vrijdag

9 januari

Held van de Europese Unie
Marco Polo

(15 september 1254 – 9 januari 1324)

De Venetiaanse handelsreiziger Marco
Polo schreef een van de eerste Europese
bestsellers: De beschrijving van de wereld oftewel De reizen van Marco Polo.
Hij dicteerde het boek terwijl hij als
krijgsgevangene in de cel zat tijdens de
oorlog tussen Venetië en Genua. Het
boek verspreidde zich razendsnel door
het middeleeuwse Europa, al geloofden
de meeste Europeanen geen snars van
Marco’s heldenverhalen over zijn reis naar het onbekende Chi
nese rijk. Het boek kreeg bekendheid als Il Milione, verwijzend
naar de miljoen leugens. Polo stond sowieso bekend als op
schepper. Nog altijd staat niet vast of Marco Polo inderdaad alle
reizen heeft gemaakt waarover hij schreef. In zijn boek over de
tocht naar China maakt hij bijvoorbeeld nergens melding van
de Chinese muur of van het Chinese schrift. Ook opvallende

zaken over het dagelijks leven in China, zoals theedrinken,
komen niet in zijn reisverhalen voor. Sommige wetenschappers
denken dan ook dat Marco Polo nooit verder is gekomen dan
het Perzische rijk. De verhalen over zijn verdere reizen zou
hij hebben gebaseerd op wat anderen hem in Perzië vertelden.
Hoe dan ook, Marco Polo is een absolute Europese held, die
als allereerste China bekendheid gaf in Europa en de Europe
anen inlichtte over nieuwe fenomenen zoals het gebruik van
papiergeld.

Zaterdag

10 januari

Eurococktails
Europa
De cocktail Europa bestaat! Met een
mix van verschillende Europese dran
ken is dit hét recept voor een tipsy
avond.
Ingrediënten:
30 ml gin
15 ml cream sherry
15 ml rode vermout (Dubonnet)
15 ml droge vermout
een halve theelepel sinaasappellikeur
(Cointreau, Grand Marnier . . .)
• 1 maraskinokers

•
•
•
•
•

Bereiding:
Vul een ouderwets glas, liefst een exemplaar uit het antieke fa
milieservies, vrijwel volledig met ijsblokjes. Voeg de gin, sherry,
vermout, Dubonnet en Grand Marnier toe en roer heel goed.
Garneer met de kers.

Zondag

11 januari

Eurogene zones
Transsylvanië
Horrorliefhebbers kennen het huidige
Transsylvanië vooral als de heimat
van graaf Dracula, de vampier die zijn
tanden graag in de hals van mooie
vrouwen zet om hun maagdelijke bloed
te drinken. De Ierse schrijver Bram Stoker baseerde de figuur
Dracula op de bloeddorstige dertiende-eeuwse Roemeense prins
Vlad Tepes (‘de Spietser’) of Vlad Dracul, die tienduizenden van
zijn vijanden ter dood bracht door ze aan lange houten staken te
rijgen. Deze Vlad Dracul had kunstzinnige neigingen, want hij
plaatste de staken niet kriskras door elkaar maar in geometri
sche patronen, een soort macabere graancirkels. Roemenen en
Hongaren kijken met heel andere ogen naar de wonderschone
bergstreek Transsylvanië. Beide volkeren zien hem als bakermat
van hun beschaving en betwisten de regio al eeuwen. Sinds de
Eerste Wereldoorlog heeft Roemenië het gebied in handen. Er
wonen nog altijd 1,5 miljoen Hongaren, die vaak de inzet vor
men van allerlei ruzies tussen de twee landen. Soms duikt Dra
cula even op in het Roemeens-Hongaarse conflict. Zo zette de

Hongaarse koning Matthias Corvinus de Roemeense Vlad ooit
gevangen. Meer recentelijk zei de felle anti-Hongaarse politicus
Vadim Tudor dat hij graag een nieuwe Vlad zou willen zijn.

Maandag

12 januari

Humor in de Unie (2)
Tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie
in 2006 vroeg de Oostenrijkse ambassadeur in Groot-Brittannië
Gabriele Matzner-Holzer waarom er geen grappen bestaan over
de Europese Unie. Ze nodigde iedereen uit om met voorbeel
den te komen. Volgens de Britse opiniemaker Timothy Garton
Ash was het gebrek aan grappen over de Europese Unie een
goed teken, omdat politieke humor vooral tot bloei komt in
een dictatuur. Een goede verklaring voor gebrek aan EU-humor
was volgens hem verder dat de EU te ‘saai’ is. Toch probeerde
Garton Ash met een oneliner te voldoen aan het verzoek van de
Oostenrijkse ambassadeur: ‘Als de EU zichzelf aanmeldt om lid
te worden van de Europese Unie, zou ze niet worden toegelaten
omdat ze niet voldoet aan haar eigen eisen voor democratie.’

Dinsdag

13 januari

Waar wonen de Europeanen met de grootste talenknobbel?
A.
B.
C.
D.

In Luxemburg
In Nederland
In Zweden
In Bulgarije

Antwoord: A.
Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 56% van
de Europeanen een tweede taal goed genoeg spreekt om een
eenvoudig gesprek te kunnen voeren. Eén op de drie Europeanen
spreekt zelfs twee vreemde talen. De verschillen zijn groot. Het is
niet verwonderlijk dat de Luxemburgers de meeste talen spreken,
want alle Luxemburgers groeien op met Duits, Luxemburgs en
Frans: maar liefst 69% van de inwoners spreekt deze talen plus
Engels, wat het totaal brengt op vier verschillende talen. België
is een goede tweede: 53% spreekt buiten de moedertaal nog drie
talen. In Finland is dat 40%. Nederland doet het ook niet slecht:
één op de drie Nederlanders spreekt naast de moedertaal nog
drie Europese talen. Uiteraard zijn Engelstaligen het luist in
het leren van andere talen. In het Groot-Brittannië en Ierland
spreekt slechts één op de drie mensen een andere taal. Italië,
Portugal en Hongarije doen het niet veel beter.

Woensdag

14 januari

Tropisch Europa (1)
Wie binnen de Europese Unie wil blijven maar toch onder een
palm op het strand wil zitten met een kokosnoot, hoeft niet
te treuren. De Europese Unie strekt zich uit over zo’n beetje
alle continenten. Hebben de Verenigde Staten Hawaï, Euro
peanen kunnen kiezen uit onder meer de volgende tropische
EU-bestemmingen:
De Azoren (250.000 inwoners). Portugese eilandengroep op 1500
kilometer ten westen van Lissabon in de warme Atlantische
golfstroom, die het oceaanwater een aangename temperatuur
geeft. Bekende tussenstop voor zeilers die de Atlantische Oceaan
oversteken. Geloof het of niet, op de Azoren bestaat het Frente
de Libertação dos Açores, oftewel het Azoren Bevrijdingsfront.
Die organisatie ontstond in 1974, vlak voor de militaire staats
greep die van Portugal uiteindelijk een democratie zou maken.
Het Front zou met steun van de Amerikaanse CIA zijn opgericht
omdat de VS bang waren voor een communistische machtsover
name. Het front ligt al jaren in een diepe winterslaap.
De Canarische Eilanden (twee miljoen inwoners). Toen de
Spanjaarden in de vijftiende eeuw voor het eerst voet aan wal

zetten op Tenerife, troffen ze daar een volk aan van lange mensen
met dikke lippen, blond haar en blauwe ogen die nog leefden
als in het stenen tijdperk. Dit volk, de Guanchos, zou volgens
de gangbare theorie uit Noord-Afrika komen voordat het door
de Arabieren werd gekoloniseerd. Nog altijd zijn er inwoners op
de Canarische Eilanden die vinden dat de Spaanse kolonisator
na vijfhonderd jaar moet vertrekken. Er bestaat een onafhan
kelijkheidsbeweging, maar door de overvloed aan Spanjaarden
heeft die bijster weinig succes.

Donderdag

15 januari

Waar is de boterberg gebleven?
A. Gesmolten tijdens de Europese hittegolf van 2006.
B. Die berg is voor een mooi prijsje verkocht aan China.
C. Verdwenen doordat de Europese subsidies op melk zijn
geschrapt.
D. Verdwenen doordat veel boeren zijn overgestapt op
yoghurt.

Antwoord: C.
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw kampte
Europa met een overschot aan melkproducten. De Europese
landen betaalden hun boeren flink om meer en meer melk te pro
duceren. Niet vanwege een tekort aan melk, maar om politieke
redenen: ze wilden de boeren tevreden houden. Het leidde tot
een forse overproductie van onder meer boter, dat met grote hoe
veelheden tegelijk werd opgeslagen in koelhuizen. De boterberg
kwam symbool te staan voor westerse decadentie: terwijl Afrika
kampte met voedseltekorten, sloeg Europa grote hoeveelheden
overbodige producten op. Aan het einde van elk jaar kwam de
boter uit de koelhuizen en lieten de Europese instellingen het
met fikse kortingen in de winkel leggen. De oudere Europeanen
kunnen zich deze ‘kerstboter’ maar al te goed herinneren. Hal
verwege de jaren tachtig begon de boterberg te smelten doordat
het landbouwbeleid werd gewijzigd. Voortaan mochten boeren
nog maar een bepaalde hoeveelheid melk produceren.

Vrijdag

16 januari

Wie zijn de grootste versierders van Europa?
A. De Fransen, de uitvinders van de romantiek en de tongzoen.
B. De Finnen, vooral tijdens de koude en donkere
wintermaanden.
C. De Italianen met hun gladde praatjes en designkleding.
D. De Roemenen, die weten nog wat echte lust en passie is.

Antwoord: B.
Geloof het of niet, maar de grootste casanova’s van Europa vind
je niet rond de Middellandse Zee, maar in het ijskoude Finland.
Dat bleek uit een wereldwijd seksonderzoek van condoomfa
brikant Durex. Gemiddeld hebben Finnen 12,4 seksuele part
ners gehad. Sowieso zijn de Scandinaviërs notoire mannen- en
vrouwenverslinders. Van de Zuid-Europeanen houden alleen de
Italianen de naam hoog, zo blijkt uit de top vijf.
1. Finland (12,4 partners)
2. Noorwegen (12,1)
3. Italië (11,8)
4. Zweden (11,8)
5. Ierland (11,1)
De top vijf minste partners:
1. Duitsland (5,8)
2. Polen (6,0)
3. Spanje (6,1)
4. Portugal (7,0)
5. Nederland (7,0)
Overigens zal het Europese gemiddelde behoorlijk toenemen als
Turkije lid wordt van de Europese Unie. De Turken hebben naar
eigen zeggen gemiddeld 14,5 seksuele partners gehad.

Zaterdag

17 januari

Eisbein (Duitsland)
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
2 varkenspoten
4 eetlepels bruine suiker
3 uien
zwarte peper
4 laurierblaadjes
2 grote aardappelen per persoon

Bereiding:
Eisbein is een bijgerecht bij zuurkool. Was de varkenspoten in
koud water. Doe ze daarna in een grote pan en bedek ze voor de
helft met water. Voeg toe: 4 lepels bruine suiker, 3 gesnipperde
uien, 1 theelepel zwarte peper, 4 laurierbladeren en 2 grote ge

schilde aardappelen per persoon. Breng het water aan de kook
en laat het dan 20 minuten sudderen. Vul het water bij als het
te veel verdampt. Haal de aardappelen eruit zodra ze gaar zijn.
Draai de varkenspoten om en laat ze nog eens 15 minuten sud
deren. Steek een scherp mes in het dikste deel van het vlees en
laat het daar 30 seconden zitten. Voel met de duim het lemmet.
Als het heet is, dan is het vlees gaar. Opdienen met zuurkool
en mosterd.

Zondag

18 januari

Duits

Fischer Fritz fischt frische Fische.
Frische Fische fischt Fischer Fritz.
Visser Frits vist verse vis. Verse vis vist visser Frits.
Biedere brave Bierbauerburschen bereiten
beständig bitteres braunes bayerisches Bier.
Brede, brave bierbrouwerbazen bereiden
het beste bruine bittere Beierse bier.

Maandag

19 januari

Hongarije
Hoofdstad: Boedapest
Inwoners: 9.930.915
Oppervlakte: 93.030 km²
In Hongarije leidde te veel eerlijkheid door een politicus tot
een diepe crisis. In een besloten bijeenkomst van partijtijgers
stortte de socialistische premier, zakenman en multimiljonair
Ferenc Gyurcsány zijn hart uit: ‘We hebben het verneukt. Niet
een beetje maar heel veel. Geen land in Europa heeft de boel zo
verneukt als wij dat hebben gedaan.’ Niet alleen gaf Gyurcsány
toe – uniek voor een politicus – de boel in het honderd te hebben
laten lopen, hij was ook nog open over zijn oneerlijkheid. ‘We
hebben overduidelijk gelogen in de laatste 18 tot 24 maanden.
Het was evident dat wat we zeiden niet waar was.’ En zo deed

Gyurcsány nog meer ongebruikelijke uitlatingen. ‘We hebben de
afgelopen vier jaar niets gedaan (. . .) Ik ging er bijna aan onder
door dat we de laatste achttien maanden niets gedaan hebben.
In plaats daarvan logen we ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.
Hier wil ik niet mee doorgaan.’ Met zijn toespraak probeerde
de premier op een ongebruikelijke manier zijn partijactivisten
te motiveren. In september 2006 lekte een audioband van de
toespraak uit. Oppositieleider Orbán eiste het aftreden van
Gyurcsány en probeerde dat maandenlang via massademon
straties af te dwingen. Uiterst rechtse activisten bestormden het
gebouw van de staatstelevisie om hun zegje te doen. Gyurcsány
weigerde op te stappen. Sterker nog: hij zette de volledige toe
spraak meteen op zijn blog.

Dinsdag

20 januari

Minderheden in Europa
De Basken
De Basken zijn wellicht de bekendste Europese minderheid
gekweekt op eigen bodem. De wildste theorieën over hun her
komst doen de ronde. Zo zouden ze rechtstreeks afstammen
van de eerste Europese holbewoners. Deze onverzettelijke wil
demannen zouden eeuwenlang heldhaftig weerstand hebben
geboden tegen alle overheersingen. Sommigen fluisteren zelfs
dat de jaarlijkse Baskische kampioenschappen steentillen en
houthakken een overblijfsel vormen van dat oerinstinct. Feit
is dat de taal in Baskenland, het Baskisch, niet verwant is aan
enige andere bekende taal, waar dan ook ter wereld. Volgens
de gangbare theorieën bestond een vorm van het Baskisch al
ver vóór de komst van de Indo-Europese talen. Ondanks het
vermeende heldhaftige verleden bestaat Baskisch nationalisme
pas sinds halverwege de negentiende eeuw. Toen bedacht de
Baskische politicus Sabino Arana een hele theorie rondom de
puurheid van het Baskische ras, dat verheven zou zijn boven de
Spanjaarden. Ook zou een echte Bask resusnegatief bloed heb
ben, in tegenstelling tot andere Europeanen. Arana omkleedde
zijn theorie met een mix van historische feiten en zelfverzonnen

mythen. Sindsdien geloven steeds meer Basken dat ze inderdaad
een apart ras zijn. Vandaag de dag is het Baskische bloed nog
altijd onderwerp van felle politieke discussie in Spanje. In de
jaren vijftig radicaliseerde het nationalisme. Jonge Baskische
nationalisten stichtten de ETA, die zich eerst richtte tegen het
Spaanse fascisme en daarna tegen alles wat Spaans was. De
organisatie pleegt nog altijd aanslagen en strijdt voor een on
afhankelijk Baskenland zonder Spaanse inmenging.

Woensdag

21 januari

Bestaan er aparte Europese waarden?
Van alle Europeanen denkt 61% dat je duidelijk gemeenschap
pelijke waarden kunt waarnemen als je Europa vergelijkt met
andere continenten. Dat wordt moeilijker als die continenten
Amerika en Australië zijn. Van de ondervraagden denkt 41% dat
Europese waarden hetzelfde zijn als ‘westerse’ waarden. Vooral
Nederlanders (73%) geloven in westerse waarden, gevolgd door
Belgen (58%), Zweden (54%), Fransen (52%) en Duitsers (51%). De
Tsjechen (61%) en Slowaken (61%) geloven het meest dat er naast
westerse waarden ook nog aparte Europese waarden bestaan.

Donderdag

22 januari

Eurogene zones
Finisterre
De naam Finisterre, afgeleid van het
Latijnse finis terrae, betekent letter
lijk: ‘Het einde van de wereld’. De Ro
meinen geloofden dat bij deze kaap in
het noordwesten van Spanje de wereld
ophield. De zee rondom Finisterre noemden ze onheilspellend
Dodenzee. Achter de horizon, waar de zon in het westen on
derging, zou namelijk de ingang van de onderwereld liggen.
Lokalo’s noemen de streek nog altijd Dodenkust vanwege de
vele schipbreuken. Voor christelijke pelgrims is de kaap een
extra halte na de bedevaart naar het nabijgelegen Santiago de
Compostela. Finisterre roept beelden op van bijgelovige mid
deleeuwse schippers die niet verder durven varen uit angst van
de platte aarde af te zeilen. Filosofen uit de klassieke oudheid,
zoals Aristoteles en Ptolemaeus, betoogden al dat de aarde
een bol was. Ook christelijke theologen uit de middeleeuwen,
zoals Bede en Thomas Aquinas, stelden dat de aarde rond was.
Inmiddels is niet alleen duidelijk dat de wereld verder gaat na
Finisterre, maar ook dat de kaap niet eens het uiterste westpuntje

van Europa is, zoals lange tijd werd gesteld. Dat ligt namelijk bij
Cabo da Roca in Portugal.

Vrijdag

23 januari

EuropaTM
De rotonde
Hoewel Amerikanen beweren dat de
eerste rotonde ter wereld in New York
ligt, houden de Fransen vol dat de ro
tonde bij de Arc de Triomphe in Parijs
uit 1901 toch echt een paar jaar ouder is.
Hoe dan ook: de ontwikkeling van de moderne rotonde vond so
wieso plaats in Europa. Rondom 1950 begonnen Britse ingenieurs
te sleutelen aan het Frans/Amerikaanse ontwerp van extreem
brede cirkels, bedoeld om zo snel mogelijk over de rotonde
te kunnen scheuren zonder te remmen. Ze bedachten ook de
‘voorrang op de rotonde’-regel, wat leidde tot een verhoging van
de verkeerscapaciteit met 10% en daling van het aantal ongeluk
ken met 40%. De Britten zetten hun verkleinde rotondemodel
in de jaren zeventig in de markt als exportproduct. Sindsdien
zijn gemeentebesturen door heel Europa als idioten rotondes
gaan aanleggen, vaak met een fikse subsidie van de Europese
Unie (een beetje rotonde kost al snel honderdduizend euro). De
rotonde vormt een ingeburgerd onderdeel van het verkeer in alle
West-Europese landen. Buiten Europa hebben alleen Australië,

Nieuw-Zeeland en Israël de rotonde omarmd. Er bestaan in
middels echte rotondefetisjisten, zoals columnist Vincent van
Twillert op nu.nl. ‘Als je achter het stuur zit is elke rotonde een
potentieel pleziertje. Bij nat of droog weer, er is altijd wel wat te
beleven Vooral een inhaalactie op een rotonde geeft mij altijd
een heerlijk voldaan gevoel. Geen richting aangeven is trouwens
ook leuk, je kunt dan vaak nog even nagenieten van de stress bij
je medeweggebruiker.’ Waarvan akte.

Zaterdag

24 januari

Coq au vin (Frankrijk)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 eetlepel plantaardige olie
1 hele kip, in stukken gesneden
¼ theelepel zwarte peper
¼ theelepel knoflookpoeder
1½ kop rode wijn
1½ kop kippenbouillon
1 ui
1 eetlepel maizena
¼ kop water

Bereiding:
Verhit de olie in een grote pan. Kip kruiden met zout, peper en

knoflookpoeder en dan bruinbakken. Doop vervolgens de stuk
ken kip in de wijn en plaats ze opnieuw in de pan. Overblijvende
wijn, bouillon en uien toevoegen, roeren, aan de kook brengen
en vervolgens op een laag pitje 30 minuten laten sudderen tot
de kip gaar is. Meng in een klein bakje de maizena met water
en roer dit door het mengsel in de pan. Nog twee minuten laten
koken en opdienen.

Zondag

25 januari

Waarom heeft de Europese vlag twaalf sterren?
A. Oorspronkelijk had de EU twaalf lidstaten.
B. Vanwege het sterrenbeeld Europa, dat twaalf sterren telt.
C. Een politiek compromis als gevolg van een ruzie tussen
Frankrijk en Duitsland.
D. De Griekse godin Europa had twaalf kinderen.

Antwoord: C.
De Europese Unie heeft een blauwe vlag met twaalf gouden
sterren. Deze vlag heeft niets te maken met het aantal lidstaten,
want hij bestaat al veel langer dan de Europese Unie. Hij wordt
namelijk als sinds 1955 gebruikt door de Raad van Europa, een
samenwerkingsverband van Europese landen dat zich toespitst
op mensenrechten. Het getal twaalf is het resultaat van lang
gesoebat tussen voornamelijk Frankrijk en Duitsland in 1953. In
dat jaar had de Raad van Europa namelijk vijftien leden, waar
onder het betwiste gebied Saarland. Duitsland wilde absoluut
niet dat Saarland een eigen ster zou krijgen, maar de Fransen
wilden op hun beurt niet dat Saarland bij Duitsland geteld zou
worden. Bovendien werd er gefluisterd dat Italië het getal dertien
zou vetoën vanwege bijgeloof, zodat twaalf overbleef, een getal
waarvan geen enkele politieke dreiging uitging. Integendeel,
bedachten de Europese vergadertijgers: twaalf staat symbool
voor ‘perfectie en eenheid’, en ze somden op wat ze allemaal met
twaalf konden bedenken: de twaalf uren op de klok, de twaalf
maanden in een jaar en de twaalf werken van Hercules.

Maandag

26 januari

Helden van de Europese Unie
ABBA
Op studentenfeesten in heel Europa wordt
het pas echt gezellig als de eerste tonen
van ‘Dancing Queen’ worden ingezet. Dit
nummer is een van de vele tophits van
de Zweedse band ABBA. Deze formatie
van Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid
(A.B.B.A.) zal voor altijd verbonden blijven
aan het Eurovisiesongfestival. Ze wonnen
deze wedstrijd voor Europese B-artiesten
in 1974, in een tijd dat heel Europa nog
aan de buis gekluisterd zat en zich daad
werkelijk interesseerde voor de uitslag.
Nu ontstaat ieder jaar een discussie over het stemgedrag van
Oost-Europese lidstaten, maar in 1974 was het songfestival pas
echt rumoerig. Frankrijk deed niet mee vanwege het plotselinge
overlijden van de Franse president Georges Pompidou. Voor ABBA
was dat maar goed ook, want het is de vraag hoeveel points de
Fransen hadden gegund aan het winnende nummer ‘Waterloo’,
een verwijzing naar de beroemde nederlaag van de Franse keizer

Napoleon in 1815. Italiaanse tv-kijkers konden geen getuige zijn
van het optreden van ABBA. Tegelijkertijd met het festival hield
Italië namelijk een referendum over echtscheiding. Volgens het
‘nee-kamp’ was de Italiaanse inzending, het nummer ‘Si’ (Ja) van
Gigliola Cinquetti, stiekeme propaganda van de ja-campagne.
Daarom zond Italië het festival niet uit. De Portugese inzending ‘E
depois do adeus’ was écht een geheim signaal. Militairen lieten het
in 1974 op de radio horen als teken aan medesamenzweerders om
de Anjerrevolutie tegen Portugese dictator Salazar te beginnen.

Dinsdag

27 januari

Beroemde uitspraken van het Europese Hof
Het whisky-arrest
In een met vele soorten alcohol door
drenkt continent als Europa wekt het
geen verbazing dat drank een belang
rijke plaats heeft in de ruzies tussen
lidstaten. In 1978 daagde de Europese
Commissie Frankrijk voor de rechter wegens het overtreden van
belastingafspraken. De Fransen hadden een hoger btw-tarief
vastgesteld voor whisky (een importproduct) dan voor cognac
(dat in Frankrijk zelf wordt gemaakt). Volgens de regels mogen
landen geen ander tarief vragen voor binnenlandse producten
dan voor vergelijkbare producten uit een andere EU-lidstaat.
Frankrijk hield voet bij stuk. Whisky en cognac zijn helemaal
niet ‘vergelijkbaar’, pleitte de Franse advocaat. Hij omkleedde
zijn betoog met een uitvoerige uitleg van Franse tafelgewoonten:
whisky was een aperitief, dat je vóór het eten drinkt. En cognac
was een digestief, dat je na het eten drinkt. Totaal anders dus!
Het Europese Hof maakte gehakt van de redenering: Frankrijk
maakte zich gewoon schuldig aan protectionisme. Niet alleen
Frankrijk, ook veel andere landen hebben deze truc uitgepro

beerd: Italië met grappa, Denemarken met aquavit en de Grieken
met ouzo. In alle gevallen beweerden ze dat de culturele bij
zonderheden recht gaven op lagere belastingen. In alle gevallen
verwees het Europese hof de argumentatie naar de vuilnisbak.

Woensdag

28 januari

Frans

Si ces saucissons sont bons,
ces saucissons-ci sont aussi bons.
Als deze worstjes goed zijn, zijn die worstjes ook goed.

Donderdag

29 januari

Wat mag Europa doen?
Europeanen hebben een duidelijke opvatting over welke onder
werpen Europees moeten worden aangepakt en welke onder
werpen op lidstaatniveau. Dit is de top tien van wat Europa mag
doen volgens de inwoners:
1. Terreurbestrijding 79%
2. Wetenschappelijk onderzoek 70%
3. Milieu 74%
4. Defensie en buitenlands beleid 64%
5. Steun voor achtergestelde regio’s 64%
6. Energie 61%
7. Immigratie 58%
8. Misdaad 58%
9. Concurrentiebeleid 55%
10. Landbouw en visserij 51%
Wat opvalt, is dat veel Europeanen vinden dat Brussel iets te zeg
gen zou moeten hebben over onderwerpen waarover Europa nu
vrijwel niets te zeggen heeft, zoals veiligheidsbeleid, buitenlands
beleid en defensie. Aan de andere kant is er weinig steun voor
Europese bemoeienis met onderwerpen als landbouw, concur

rentiebeleid en visserij. Terwijl dat nu juist de belangrijkste
gebieden zijn waarop de lidstaten in de Unie samenwerken.

Vrijdag

30 januari

Wanneer zagen mensen zichzelf voor het eerst als Europeaan?
A. De oude Grieken noemden zichzelf al Europees.
B. Europeanen bestaan pas sinds de ontdekking van andere
werelddelen.
C. Na de Eerste Wereldoorlog.
D. Pas na het eerste Europees kampioenschap voetbal in de
jaren zestig.

Antwoord: B.
De oude Grieken spraken al over Europa, maar dan hadden ze
het voornamelijk over Italië en Spanje. Het huidige Midden- en
Oost-Europa noemden ze simpelweg ‘de barbaarse gebieden’,
waar mensen woonden die niet eens konden lezen en schrijven.
De Romeinen hadden het helemaal niet over Europa, maar over
het ‘Imperium Romanum’ en ‘Germania’. Het concept ‘Europa’
komt vooral op in de vijftiende en zestiende eeuw, wanneer
Europeanen steeds vaker in contact komen met andere culturen.
Tot die tijd voelden mensen zich eerder christen dan Europeaan.
De Britse ontdekkingsreiziger Francis Bacon schreef in 1623 over
‘wij Europeanen’, wat erop duidt dat het in die tijd een geaccep
teerd begrip begon te worden. Juist door het vele onderlinge
oorlogvoeren ontstond in de zeventiende en achtiende eeuw
een gevoel van eenheid. Door vredesonderhandelingen kwam
een heel netwerk van afspraken tot stand. Pas in de negentiende
eeuw werd Europa voor het eerst afgezet als werelddeel tegenover
andere werelddelen als Azië, Amerika en Afrika.

Zaterdag

31 januari

Eurococktails
De rode Fin
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
30 ml Finse wodka
30 ml aardbeienbrandewijn
15 ml limoensap (lime)
30 ml granaatappelsap
1 theelepel witte basterdsuiker

Bereiding:
Meng alle ingrediënten in een shaker. Giet de drank in een breed
glas gevuld met ijs. Garneer hem met een kers en serveer.
Kippis!

Zondag

1 februari

Maandag

2 februari

De chocoladesigarettenklucht
In 2002 stond heel Nederland op zijn achterste benen omdat
Europa voortaan chocoladesigaretten zou verbieden. De voor
lichters van de Europese Commissie protesteerden dat van zo’n
verbod helemaal geen sprake was. ‘Het ging slechts om een
aanbeveling van de Raad van ministers aan de lidstaten.’ Maar
toch: het Europees Parlement stemde in overgrote meerderheid
voor een verbod op de productie, invoer en verkoop van eetwaren
in de vorm van tabaksproducten, waarmee overduidelijk werd
gedoeld op chocoladesigaretten. De enige reden waarom Neder
landse kinderen nog altijd chocoladerookwaar in hun schoentjes
krijgen, is dat het Europees Parlement hier helemaal niets over
te zeggen heeft en niemand het advies heeft opgevolgd. VVDEuroparlementariër Jules Maaten stelde vragen aan de Europese
Commissie over chocogate. Hij vroeg zich af of de Commissie
de kwestie met Sinterklaas wilde bespreken. Het antwoord: ‘De
Commissie houdt permanent contact met Zwarte Piet in het
secretariaat van Sinterklaas en heeft pepernoten voorgesteld
als een geschikt alternatief voor kinderen; tot dusver is echter
geen datum voor een audiëntie vastgesteld.’

Dinsdag

3 februari

Nederland
Hoofdstad: Amsterdam
Inwoners: 16.654.313
Oppervlakte: 41.526 km²
Driekwart van de Nederlanders vindt volgens de Eurobarometer,
de opiniepeilingen die de EU tweemaal per jaar laat uitvoeren,
het EU-lidmaatschap een goede zaak. Dat lijkt eigenaardig, ge
zien de bijna 70% tegenstemmers die de Europese Grondwet
onderuithaalde. Dit hoge getal komt deels doordat het in Ne
derland nog altijd heel politiek incorrect is om anti-Europees
te zijn. Zelfs doorgewinterde eurosceptici als Geert Wilders en
Harry van Bommel moeten elke kritiek op Europa beginnen
met de geruststellende mededeling dat ze natuurlijk niet uit
de EU willen stappen. De gemiddelde Nederlander doet niet

anders. Als op zondagmiddag een Europese opiniepeiler belt,
roepen ze massaal: natuurlijk ben ik vóór de EU! Uit dezelfde
Eurobarometer blijkt wel een dalende trend. In 1990 steunde
nog 90% van de Nederlanders de EEG. Dergelijke cijfers horen
eerder bij een totalitaire dictatuur dan een democratie, en het
is niet zo verwonderlijk dat die in 28 jaar tijd is gezakt naar een
reëler percentage. Vrees voor de verlies van nationale identiteit,
angst voor verlies aan invloed in een groter wordend Europa,
afkeer van toetredende Oostblokkers en woede over de euro zijn
belangrijke verklaringen voor de afkalvende steun. De grootste
plotselinge dip (van 70 naar 63%) in steun voor Europa vond
plaats in april 2001. Niemand vroeg de ondervraagden waarom
ze EU-lidmaatschap geen goed idee vonden, maar toevallig werd
begin die maand ook bekend dat de burgers van nieuwe EUlidstaten in Oost-Europa binnen zeven jaar vrij naar Nederland
konden reizen om te werken.

Woensdag

4 februari

Euro English
Het woord ‘Euringlish’, ook wel: ‘Euro English’ of ‘European
English’, verwijst naar het steenkolenengels dat Europeanen ge
bruiken, vooral in en rond de instellingen van de Europese Unie.
De Britse conservatieve Europarlementariër Daniel Hannan
beklaagde zich op zijn weblog over de teloorgang van het Engels.
‘Als je je zelfvoldaan voelt omdat het Engels een universele taal
is geworden, stel ik voor dat je luistert wat er onderweg naartoe
mee is gebeurd. Het is uitgehold, mijn vrienden, ingeperkt tot een
vocabulaire van 1500 woorden. Het is ontdaan van alle bijwoor
den en elke tijd behalve de tegenwoordige tijd.’ Hannan ergert
zicht aan Britse eurocraten die Franse uitdrukkingen het Engels
binnensmokkelen en betrapt zich er tot zijn afgrijzen op dat hij
zelf Eurengelse constructies overneemt. Vaak zijn dit letterlijke
vertalingen uit een van de talen die de EU rijk is, bijvoorbeeld
‘I’ll take a coffee’ in plaats van ‘I’ll have a coffee’, of ‘here are my
coordinates’ bij het geven van een visitekaartje. Het Euro Engels
is waarschijnlijk gemaakt door de Fransen, uit wraak voor de
monopoliepositie van het Engels. Zo heeft Jean-Paul Nerrière,
de voormalig vicevoorzitter van IBM, een versimpelde Engelse
grammatica geschreven dat hij Globish noemt. Idee erachter is
dat de niet-moedertaalsprekers veruit in de meerderheid zijn, en

dus mogen bepalen wat goed Engels is. Zij mogen naar hartenlust
lidwoorden vergeten en verkeerde meervoudsvormen gebruiken.
Italianen, Fransen en Duitsers kunnen elkaar prima begrijpen
in het Euro Engels, maar blijken Amerikanen en Engelsen die
vasthouden aan het ‘echte’ Engels slechts met moeite te kunnen
verstaan, aldus Nerrière.

Donderdag

5 februari

Waarover moeten de lidstaten het laatste woord houden?
Inwoners uit de 27 lidstaten lieten in een grote enquête weten
welke onderwerpen Europees moeten worden aangepakt, en
over welke de lidstaten het laatste woord moeten houden. Dit
zijn de belangrijkste beleidsterreinen waar Brussel van af moet
blijven, vinden de Europeanen.
1. Pensioenen 73%
2. Belastingen 68%
3. Onderwijs 66%
4. Sociale zekerheid 67%
5. Gezondheidszorg 64%
6. Economie 49%
7. Consumentenbescherming 46%
Handen af van ons geld en onze kinderen, met andere woorden.
Wat opvalt is dat het hier vooral gaat om onderwerpen waarover
de EU niets of nauwelijks iets te zeggen heeft, zoals pensioenen,
belastingen, onderwijs en sociale zekerheid. Ook opvallend is
de kleine minderheid die vindt dat juist bij uitstek Europese
onderwerpen als de economie en consumentenbescherming
eerder nationaal moeten worden opgelost.

Vrijdag

6 februari

Baskische eieren (Spanje)
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
4 eieren
een paar plakken serranoham of spek
4 groene asperges
100 gram doperwten
2 teentjes knoflook
olijfolie
zout

Bereiding:
De knoflook fijnhakken en bakken in een koekenpan met twee
eetlepels olijfolie. De ham in stukken snijden, toevoegen en
vijf minuten braden. De asperges wassen en in drie centimeter

lange stukken snijden, toevoegen en het geheel weer vijf minuten
bakken. Dan de doperwten en een klein beetje water toevoegen
en dit laten pruttelen tot de erwten bijna gaar zijn. Ten slotte
de eieren in de pan breken en alles bakken tot ze gaar zijn. Op
dienen met brood.

Zaterdag

7 februari

1992
Het Verdrag van Maastricht, getekend op 7 februari 1992, kon
digde de geboorte aan van de Europese Unie. Ook regelde het
verdrag de komst van de euro. De regeringsleiders van de twaalf
lidstaten van de Europese Gemeenschap spraken bovendien af
dat de inwoners in hun land het Europees burgerschap zouden
krijgen, wat inhield dat ze voortaan zonder problemen in elke
lidstaat mochten gaan wonen. Het verdrag was daarmee een
grote stap in de richting van Europese eenwording.
Ook in 1992: Bosnië-Herzegovina riep zichzelf uit tot onafhan
kelijke staat, de aanleiding voor de Balkanoorlog. De Tsjechen
en Slowaken besloten op vredelievende wijze uit elkaar te gaan,
en wel met ingang van 1 januari 1993. De Denen vierden feest
toen ze totaal onverwachts Europees kampioen voetbal wer
den. Amsterdamse Bijlmerbewoners hadden minder geluk: op
dierendag boorde een El Al-Boeing zich in de flats Groeneveen
en Kruitberg. En een paar honderd jaar na dato bood de paus
namens de katholieke kerk zijn verontschuldigingen aan voor
de vervolging van Galileo Galilei.

Zondag

8 februari

Prešernov dan (de dag van Prešeren)
Weinig mensen buiten Slovenië kennen de dichter Frans Prešeren.
Maar volgens de Sloveense hoogleraar literatuur Miran Hladnik
is hij voor de Slovenen wat Goethe is voor de Duitsers, Dante
voor de Italianen, Mickiewicz voor de Polen en Shakespeare
voor de Engelsen. De Slovenen herinneren zich hem als eerste en
grootste Sloveense dichter. Erg productief was hij niet: vrijwel al
zijn gedichten stonden in één boek, dat in 1847 verscheen. Toch
herdenken de Slovenen zijn sterftedag elk jaar met de uitreiking
van de prijzen voor de beste kunstenaars, schrijvers, toneelspelers,
schilders, architecten, componisten, choreografen, balletdansers
en ga zo maar door. Op zo’n beetje elk podium in Slovenië worden
vandaag voorstellingen gegeven. Prešeren staat symbool voor
de nationale cultuur, terwijl
hij gek genoeg vooral dichtte
over het feit dat de Sloveense
geschiedenis bol staat van de
buitenlandse overheersing en
interne conflicten, en erover
klaagde dat er zo weinig he
roïsche Sloveense daden zijn.
Prešeren stierf berooid aan

een leveraandoening die veroorzaakt werd door overmatige
drankconsumptie. Ironisch genoeg werd juist zijn gedicht met
de titel ‘Proost’ in 1990 uitverkozen tot volkslied van de nieuwe
Sloveense staat.
God zegene alle landen,
Die verlangen en streven naar die schone dag
Wanneer, overal waar de zon schijnt
Strijd en oorlog zullen verdwijnen,
Alle volkeren broeders zullen zijn,
En grenzen geen vijanden zullen scheiden,
maar buren!

Maandag

9 februari

Eurogene zones
Tempelhof
Het vliegveld Tempelhof bij Berlijn was
in de jaren dertig met tien vluchten per
dag het grootste vliegveld van Europa.
Dat was niet genoeg voor Adolf Hitler,
die zijn hofarchitect Albert Speer het
bevel gaf een veel grootser vliegveld te ontwerpen. Het nieuwe
Tempelhof werd op 1 april 1939 geopend. Op dat moment vertrok
ken er al vijftig vluchten per dag. Het vliegveld was gigantisch,
pompeus en volgeplempt met adelaars en hakenkruizen. Toch
kwam dit schoolvoorbeeld van totalitaire architectuur symbool
te staan voor vrijheid. Dat kwam door de Berlijnse luchtbrug
van 1948. Sovjetdictator Josef Stalin had alle landroutes door het
bezette Oost-Duitsland naar West-Berlijn laten blokkeren. De
autoriteiten verklaarden dat de wegen wegens ‘groot onderhoud’
dicht moesten en dat ‘technische moeilijkheden’ spoorvervoer
onmogelijk maakten. De Amerikanen durfden geen tanks over
de weg naar Berlijn te sturen uit angst voor oorlog. Dus besloten
ze West-Berlijn via de lucht van voedsel te voorzien. De eerste
vliegtuigen vertrokken op 26 juni. Op het hoogtepunt van de

luchtbrug vertrok van Tempelhof iedere minuut een vliegtuig.
Tegenwoordig heeft Schiphol het drukker op een rustige zondag
morgen, maar in 1948 was het een absoluut record. Stalin haakte
af en op 11 mei 1949 kwam aan de blokkade een eind. Het was
een enorme propagandanederlaag voor de Russische dictator.
In oktober 2008 werd het verliesdraaiende vliegveld gesloten.
Een groep nostalgische Berlijners probeerde dit in 2008 met een
referendum te voorkomen, maar verloor vanwege een extreem
lage opkomst.

Dinsdag

10 februari

EuropaTM
De sauna
‘Jos ei viina, terva tai sauna auta, tau
ti on kuolemaksi,’ zegt een oud Fins
spreekwoord. Oftewel: ‘Als drank, teer
of de sauna niet meer helpen, moet het
een dodelijke ziekte zijn.’ De sauna is
nog altijd onlosmakelijk verbonden met Finland, het enige land
ter wereld met meer sauna’s dan auto’s. In de middeleeuwen
kende heel Europa dergelijke ‘zweetbaden’. Maar onder invloed
van de christelijke preutsheid verdwenen ze. Zweden en Noor
wegen volgden als laatste. Alleen het ‘achterlijke’ Finland zette
de saunacultuur voort, ondanks christelijke druk vanuit Zweden.
Pas rond 1900 werd de sauna door andere Europeanen ‘heront
dekt’. Zo schreef de Franse reiziger Paul B. du Chaillu in 1899
over zijn eerste saunabezoek in het ‘land van de middernachtzon’.
Vooral de Finse omgang met naaktheid verbaasde hem. Terwijl
hij in zijn nakie stond af te koelen op zijn kamer kwam de vrouw
des huizes onverwachts binnen. ‘Ze sprak tegen me alsof ik een
ochtendjas aanhad. Toen ging de deur weer open en kwam een
van haar volwassen dochters binnen, en even later nog eentje.

Ik begon te vrezen dat alle buren zouden komen, als bij een re
ceptie. Ze leken niet in het minst beschaamd, maar ik wel.’ De
Fransman raakte echter snel overtuigd van de zegeningen van
de sauna. ‘Dit zijn de enige Europese plattelandsbewoners die
elke week een bad nemen. En ze zijn erg gezond.’ Zo begon de
saunacultuur zich in de twintigste eeuw vanuit Finland weer te
verspreiden naar alle landen in Europa.

Woensdag

11 februari

Wat betekent de EU persoonlijk voor mensen?
Gevraagd wat de EU voor mensen persoonlijk betekent, gaven
mensen in heel Europa de volgende antwoorden:
1. Vrijheid om te reizen 52%
2. Euro 39%
3. Vrede 33%
4. Culturele diversiteit 27%
5. Meer te zeggen hebben in de wereld 26%
6. Democratie 22%
7. Bureaucratie 21%
8. Economische welvaart 20%
9. Geldverspilling 20%
10. Niet genoeg controle van de buitengrenzen 18%

Donderdag

12 februari

Hongaars

Mit sütsz kis szücs? Talán sós húst sütsz kis szücs?
Wat braad je, kleine bonthandelaar?
Braad je misschien zout vlees, kleine bonthandelaar?

Vrijdag

13 februari

Held van de Europese Unie
Pierluigi Collina

(13 februari 1960, Bologna, Italië)

Pierluigi Collina was de eerste en voor
lopig enige scheidsrechter die door voet
balliefhebbers in heel Europa op handen
werd gedragen. De Italiaan leed op zijn
26ste aan de ziekte alopecia, waardoor
hij al zijn hoofdhaar verloor. Dit gaf
Collina een afschrikwekkend voorkomen
en daarmee de broodnodige natuurlijke
autoriteit op het veld. Wat de Europese
voetbalkijkers vooral aansprak was Col
lina’s gedecideerdheid: hij twijfelde nooit en floot vol overgave.
Scheidsrechters in heel Europa vereren Collina nog altijd als
lichtend voorbeeld voor hun beroepsgroep. Zo schreef een
scheidsrechter uit het Britse Bournemouth in zijn lokale ver
enigingsblad The Wizard: ‘Als hij met zijn uitpuilende dopogen
neerkijkt op een hulpeloze overtreder, is Collina de gevreesde
verpersoonlijking van autoriteit. Vrije trap! Rode kaart! Penalty!’

Collina gaf voetbalwedstrijden extra flair. Tijdens de WK-finale
van 2002 noemden sommigen hem zelfs de beste man op het
veld. Wereldvoetbalfederatie FIFA verkoos de Italiaan in vier
achtereenvolgende jaren tot beste scheidsrechter ter wereld. Hij
had bewonderaars in heel Europa. Zo was de Collina-fanclub
een initiatief uit Denemarken. De leden daarvan droegen tijdens
wedstrijden die hij floot T-shirts met het opschrift ‘Collina for
president’.

Zaterdag

14 februari

Valentijnsdag
Frans:
Bulgarije:
Deens:
Engels:
Ests:
Fins:
Duits:
Grieks
Hongaars:
Iers: Táim
Italiaans:
Lets:
Litouws:
Maltees:
Nederlands:
Noors:
Portugees:
Roemeens:
Slowaaks:
Sloveens:

je t’aime
обичам те (obicham te)
jeg elsker dig
I love you
ma armastan sind
minä rakastan sinua
ich liebe Dich
Σ’αγαπώ (s’agapo)
szeretlek
i ngrá leat
ti amo
es tevi milu
aš tave myliu
in hobbog
ik hou van jou
jeg elsker deg
eu te amo
te iubesc
milujem t’a
ljubim te

Spaans:
Tsjechisch:
Zweeds:

te quiero
miluji tě
jag älskar dig

Zondag

15 februari

Typisch Europees
Even inparkeren
Een onontbeerlijke eigenschap voor Europese automobilisten is
inparkeren. Geen continent ter wereld telt zo veel steden met
zulke krappe binnenweggetjes. Of je nu in Venetië, Amsterdam,
Londen of Boedapest wilt parkeren, het blijft een eindeloos prie
gelwerkje. Beroemd is het parkeren met de ‘Parijse slag’: tikje ge
ven tegen de bumper van de voorligger, tikje tegen de bumper van
de auto achter je, zodat ze allebei een paar centimeter opschuiven
en de plek net groot genoeg is. Veel Parijse automobilisten zetten
hun auto om deze reden liever niet op de handrem. Dat moet
ernstige blikschade door aggressief parkerende stadsgenoten
voorkomen. De oorzaak van het parkeergehannes ligt in het feit
dat Europese steden allemaal gebouwd zijn vóór de uitvinding
van de auto. Bovendien willen Europeanen de historische kern
van hun steden voor het nageslacht bewaren, dus massale sloop
(de beproefde methode in bijvoorbeeld China) is uit den boze.
In Europa neem je dus ook liever niet de auto (zoals in Amerika)
als je snel van de ene op de andere plek in de stad wilt komen.
Liever ga je met de metro of de tram (ook een typisch Europees
vervoermiddel) of zelfs met de brommer of de fiets.

Maandag

16 februari

Humor in de Unie (3)
De volgende ‘Verklaring van de Europese Commissie’ neemt het
Euro English van Europese bureaucraten op de hak.
The European Commission has just announced an agree-

ment whereby English will be the official language of the
EU rather than German, which was the other possibility.
As part of the negotiations, Her Majesty’s Government
conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five year phase-in plan
that would be known as Euro-English. In the first year, s
will replace the soft c. Sertainly, this will make the sivil
servants jump with joy. The hard c will be dropped in
favour of the k. This should klear up konfusion and keyboards kan have 1 less letter. There will be growing publik
enthusiasm in the sekond year, when the troublesome ph
will be replaced with f. This will make words like fotograf
20% shorter. In the 3rd year, publik akseptanse of the
new spelling kan be ekspekted to reach the stage where
more komplikated changes are possible. Governments
will enkorage the removal of double letters, which have
always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre

that the horible mes of the silent e’s in the language is
disgraseful, and they should go away. By the fourth year,
peopl wil be reseptiv to steps such as replasing th with
z and w with v. During ze fifz year, ze unesesary o kan
be dropd from vords kontaining ou and similar changes
vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters. After
zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be
no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi to
understand ech ozer. Ze drem vil finali kum tru!

Dinsdag

17 februari

Eurogene zones
Het Alhambra in Granada
Het Alhambra in de Spaanse stad
Granada trekt meer dan twee miljoen
bezoekers per jaar, en dat zouden er
nog meer zijn als de autoriteiten geen
maximum zouden hanteren. Het le
gendarische paleis kwam gereed in de veertiende eeuw, toen
Mohammed v zijn scepter zwaaide over het kalifaat Al Andalus,
de huidige Spaanse provincie Andalucía. Nadat de katholieke
koningen in 1492 alle moslims uit het gebied hadden verjaagd,
werden grote delen van het prachtige gebouw ‘vereuropeest’
met Spaanse en Italiaanse architectuur. Napoleon liet het paleis
bijna ontploffen toen zijn troepen het in de negentiende eeuw als
wapendepot gebruikten. Het gerestaureerde Alhambra staat nog
altijd symbool voor de middeleeuwse islamitische invloeden in
Europa. Het paleis leidde in 2007 tot een cyberrelletje toen het
werd nagebouwd in Second Life. Ontwerper Michel Manen wilde
aantonen dat islam en democratie best samengaan. Zijn virtuele
Al Andalus zou zelfbestuur krijgen, gebaseerd op islamitische
wetten in combinatie met principes als democratie, gelijkheid en

mensenrechten. Manen legde uit waarom hij voor het Alhambra
had gekozen: ‘Spanje, gedurende de Moren, was de meest diverse
en tolerante samenleving van zijn tijd. Stammen uit Afrika en
het Midden-Oosten woonden op dezelfde plaats als christenen,
joden en moslims. Iedereen leefde en werkte samen.’ Niet lang
nadat de plannen bekend waren geworden, diende zich de eerste
criticus aan: bewoner Prokofy Neva. Hij waarschuwde voor ‘de
islamisering’ van Second Life. Geen probleem, vond de bedenker.
Het experiment was juist bedoeld om discussie uit te lokken.

Woensdag

18 februari

Weten Europeanen waar de macht in Europa ligt?
Nee, en dat kun je aantonen met het volgende experiment. Vraag
op een familiefeestje aan mensen wie de volgende instellingen
kennen: Europees Parlement, Europese Commissie en Europese
Raad. Hoe minder mensen een bepaalde Europese instelling
kennen, hoe minder macht ze eraan toedichten. Maar dat is
een vergissing. Zo blijkt 89% van de Europeanen het Europees
Parlement te kennen, en denkt 77% dat het veel macht heeft
binnen de EU. Van de ondervraagden kent 82% de Europese
Commissie en 72% denkt dat die het machtigst is. In werkelijk
heid is de Commissie veel belangrijker: het Europees Parlement
kan niet alle beslissingen van de Commissie tegenhouden. Het
machtigste orgaan van de EU is de Europese Raad. Hier komen
de lidstaten bijeen om de beslissingen te nemen. Zo’n 68% van
de mensen kent de raad, en slechts 62% denkt dat het een be
langrijke club is. Ai!

Donderdag

19 februari

Wie kwam als eerste met het idee van een Europese unie?
A. William Penn in 1693
B. Adolf Hitler in 1941
C. Robert Schuman in 1950
D. Helmut Kohl en François Mitterand in 1983

Antwoord: A.
De Engelsman William Penn (1644–1718) was stichter, tevens
eigenaar, tevens naamgever van de Engelse kolonie Pennsylva
nia in Noord-Amerika. Hij stond bekend als voorvechter van
democratie en religieuze vrijheden. Hij schreef een plan voor de
stichting van de Verenigde Staten van Amerika en ontwierp een
blauwdruk voor een Amerikaanse grondwet. Minder bekend is
dat hij zich ook zorgen maakte over al die Europeanen die elkaar
al duizenden jaren de hersens insloegen. In 1693 kwam hij met
het idee van een Europees parlement. Ook andere belangrijke
denkers uit dezelfde periode wilden een Europese unie, zoals
de abdis Charles de Saint Pierre, de markies de Lafayette, de
Poolse vrijheidsstrijder Tadeusz Kościuszko en de Italiaanse
politicus Giuseppe Mazzini.

Vrijdag

20 februari

Feijoada (Portugal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
300 gram varkensfricandeau in één stuk
200 gram spareribs in stukken
200 gram gesneden rundvlees
250 gram chorizoworst in grote stukken
100 gram katenspek uit één stuk
700 gram gedroogde zwarte of bruine bonen
(tip: ook te vervangen door bonen uit blik)
100 gram gesneden ui
4 teentjes knoflook
3 theelepels gesneden rode peper
2 laurierbladen
gesneden bieslook

• zout
• bakolie
Bereiding:
Gerecht dat beter wordt naarmate je meer soorten vlees toevoegt.
Was de bonen. Laat ze een nacht weken in water. Doe water en
de bonen in de pan. Voeg water toe tot er twee keer zo veel water
in ligt als bonen. Breng het aan de kook en laat tien minuten
koken. Laat vervolgens 2-3 uur sudderen tot ze gaar zijn (let op:
bij bonen uit blik is dit allemaal niet nodig). Fruit ui en knof
look in een lege braadpan, bak het spek en voeg dan het andere
gesneden vlees toe en de laurierbladeren. Als het vlees gaar is,
bonen met vocht erdoorheen mengen. Door laten koken tot het
dikker wordt. Serveren met rijst, salade en sinaasappelschijfjes.
De grote stukken vlees voor het opdienen uit de pan halen, in
stukken snijden en terugdoen.

Zaterdag

21 februari

Eurogene zones
Verdun
Nog nooit hebben zo veel mensen op
zo’n klein stukje grond gevochten als
in 1916 bij de Franse plaats Verdun.
Tussen februari en december 1916 vie
len op een gebied van tien vierkante
kilometer ruim 260.000 doden. Er waren 450.000 vermisten en
gewonden. De strijd begon met een Duits offensief. De Duitse
generaal Falkanhayn beweerde niet een snelle doorbraak te wil
len forceren. Hij hoopte de Franse legers ‘leeg te bloeden’ door zo
veel mogelijk slachtoffers te maken in een uitputtende veldslag.
De Duitsers openden op 21 februari de aanval met een negen uur
durend bombardement waarin 1200 kanonnen meer dan een
miljoen granaten afvuurden, waaronder een aantal met gifgas.
Op de eerste dagen wisten de Duitsers een aantal kilometer
terrein te winnen, maar ze kwamen al snel vast te zitten in de
modder. Na een aantal Franse tegenoffensieven stond het Duitse
leger op 11 december weer op de plek waar het begonnen was.
Omdat de Franse opperbevelhebber maarschalk Pétain troepen
liet roteren, wordt geschat dat 70% van het Franse leger tijde

lijk bij Verdun heeft gevochten. Als geen andere veldslag staat
‘de gehaktmolen van Verdun’ symbool voor de verwoesting en
verspilling van de Eerste Wereldoorlog. Het huidige monument
bij het slagveld herdenkt niet de heroïek, maar vooral het lijden
van troepen aan beide kanten.

Zondag

22 februari

Bizarre festivals
Het krakelingenfestival
Ieder jaar op de laatste zondag in februari vieren de inwoners
van het Belgische plaatsje Geraardsbergen het Krakelingenfes
tival. Meest opzienbarende onderdeel van de festiviteiten is het
opdrinken van een levende vis. De deelnemers spoelen het drie
centimeter lange grijze visje, een grondeling, weg met een goed
glas rode wijn. Oorsprong van de traditie is een oud bijgeloof dat
het oppeuzelen van levende dieren aan het begin van de lente het
menselijk lichaam revitaliseert. Dierenactivisten protesteren tegen
het bizarre schouwspel vanwege het gruwelijke einde dat het visje
staat te wachten in de maagsappen van de bourgondische Belgen.
Ze hebben succes: inmiddels mogen nog maar twee dozijn mensen
deelnemen aan de ceremonie, om onnodig lijden van te veel vissen
te voorkomen. Hier trekken Geraardsbergense magistraten een
lijn in het zand: ze hebben gezworen de traditie voort te zetten,
desnoods met een visje van marsepein. Verder gooien de Ger
aardsbergers tijdens het festival krakelingen naar elkaar, om te
herdenken dat ze tijdens een middeleeuws beleg deegwaren over
de muren van de stad heen gooiden om de vijand wijs te maken
dat ze eindeloze voorraden tot hun beschikking hadden.

Maandag

23 februari

Bizarre festivals
Il carnevale d’Ivrea
In het Italiaanse Ivrea bekogelen mensen elkaar jaarlijks met si
naasappels. Hiermee herdenken ze een middeleeuwse opstand
tegen een tirannieke plaatselijke edelman, in het jaar 1194. De graaf
claimde het ‘recht van de eerste nacht’ om met iedere bruid in het
dorp de eerste nacht door te brengen. Dat ging goed totdat mole
naarsdochter Violetta de geile graaf met een zwaard doorstak en
zijn afgehakte hoofd aan de dorpelingen liet zien. Die verjoegen
vervolgens de soldaten van de graaf door met stenen te gooien.
Tijdens het carnaval worden verklede soldaten van de graaf voort
getrokken op paard en wagen. Ze zijn bepantserd met uniformen
en maskers die doen denken aan de outfit bij American football. Op
straat staan mensen in kleurrijke kostuums, opgedeeld in teams met
namen als diavoli (duivels), morte (dood) en pantere (panters). In
speciaal voor de gelegenheid gemaakte blouses verstouwen ze hun
munitie, waarmee ze de ‘soldaten’ bekogelen. De stenen waarmee
de inwoners van Ivrea in de twaalfde eeuw hun woede koelden, zijn
vervangen door sinaasappels. Al snel ontaardt het festival in een
veldslag waarin iedereen zonder rode frygische muts, het symbool
voor de vrijheid, een sinaasappel naar zijn hoofd kan verwachten.

Dinsdag

24 februari
Lets

Šis žagaru saišķis ir mans žagaru saišķis.
Deze bundel stokjes is mijn bundel stokjes.

Woensdag

25 februari

Hoeveel procent van de Nederlanders steunt de euro?
A. Ik ben nog niet vergeten wat een biertje vroeger kostte en
al mijn vrienden ook niet: niet meer dan 25%.
B. Ik vind het wel schattig zo’n Maltese euro in mijn wissel
geld: zo’n 50%.
C. Het kan me niet schelen of het euro’s of guldens zijn,
zolang er maar veel op mijn bankrekening staan: zo’n 75%
vindt het inmiddels prima.

Antwoord: C.
Nederlanders klagen steen en been over de dure euro: ‘we zijn
vernacheld’, ‘het is ons door de strot geduwd’. Toch vinden ze het
als het erop aankomt wel prettig dat ze in Italië kunnen zien hoe
duur de pizza’s zijn, want maar liefst 77% van de ondervraagden
in een enquête blijkt de euro te steunen.
Top vijf steun voor de euro:
1. Slovenië 91%
2. Ierland 88%
3. België 84%
4. Luxemburg 81%
5. Nederland 77%
(Bron: Eurobarometer 2007)

Donderdag

26 februari

Held van de Europese Unie
Europa
Volgens de Griekse mythologie was Eu
ropa een beeldschone prinses uit Libanon.
Oppergod Zeus, een notoire vrouwenver
slinder, zag haar en was op slag verliefd.
Omdat hij niet wilde dat zijn jaloerse
echtgenote Hera erachter zou komen, be
dacht hij een slinkse truc om toch vreemd
te kunnen gaan. Hij toverde zichzelf om
in een witte stier met kleine doorzichtige
hoorns. Zo verscheen hij op het strand bij
het Libanese Tyr, waar de onschuldige
Europa met haar vriendinnen aan het spelen was. De meisjes
vonden de stier prachtig en Europa klom bij het beest op de rug.
Op dat moment had Zeus gewacht. Als een bezetene begon hij te
rennen in de richting van de zee. Met Europa op zijn rug zwom
hij helemaal naar Kreta. Daar verdween Zeus. Uitgeput van de
absurde reis viel Europa in een diepe slaap, waaruit ze werd
gewekt door de godin van de schoonheid Aphrodite, die haar

vertelde wat er precies was gebeurd. ‘Omdat Zeus zo veel van
je houdt, wil hij je onsterfelijk maken. Het vreemde werelddeel
waar hij je naartoe heeft gebracht, heet vanaf nu Europa.’

Vrijdag

27 februari

Letland
Hoofdstad: Riga
Inwoners: 2.259.810
Oppervlakte: 64.600 km²
Als Europese leiders Rusland weer eens wijzen op de geschonden
mensenrechten, krijgen ze steevast het antwoord: kijk naar je
eige! De Russen doelen dan op de situatie in vooral Letland, waar
de Russische minderheid stelselmatig door de overheid wordt
achtergesteld. Sinds 1994 hebben inwoners alleen staatsburger
schap als ze afstammen van Letten die al sinds 1940 in Letland
wonen. Dat betekent dat de zevenhonderdduizend Russen (bijna
een derde van de totale bevolking) geen Lets paspoort hebben.
Dat betekent ook dat ze niet mogen stemmen, geen vrij beroep
kunnen uitoefenen en niet bij de overheid kunnen werken. Ook

is het Lets uitgeroepen tot enige officiële taal, hoewel slechts de
helft van de inwoners die spreekt. Het heeft natuurlijk allemaal
te maken met de geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog
lijfden de Russen Letland in. De Russen noemen dat ‘de bevrij
ding van Letland van de nazi’s’, maar de Letten zien de periode
als bezetting. Het heeft overigens ook tot gevolg dat de Letten
de nazi’s niet alleen maar zien als de badguys in de oorlog. De
jaarlijkse parade van veteranen uit de Letse Waffen SS is daar
van een voorbeeld. Pas nadat Rusland bij de Europese Unie had
geprotesteerd, besloten de Letse autoriteiten de parade in 2006
te verbieden.

Zaterdag

28 februari

Beroemde uitspraken van het Europese Hof
De zaak-Chen
Catherine Chen werd op 16 septem
ber 2000 geboren in Belfast, NoordIerland. Haar ouders waren Chinezen,
die tijdelijk werkten voor een bedrijf
in Groot-Brittannië. Vlak voor de
bevalling waren ze met opzet naar Belfast gereisd. In Enge
land zou hun kind bij de geboorte namelijk niet automatisch
de Britse nationaliteit krijgen. In Noord-Ierland werkt dat an
ders: volgens de Ierse wet is namelijk iedereen die op het Ierse
eiland (inclusief Noord-Ierland) is geboren automatisch Ier als
hij of zij geen andere nationaliteit bezit. Dat was het geval bij
de kleine Catherine. Aangezien haar ouders al een kind hadden,
viel zij namelijk buiten het eenkindbeleid van de Chinese over
heid. Toen de Chens op basis van Catherine’s EU-burgerschap
in Engeland een vaste verblijfvergunning aanvroegen, werd die
geweigerd door de autoriteiten. Het gezin ging in beroep en de
zaak belandde voor het Europese Hof. Dit stelde dat de kleine
baby Catherine als rasechte Ier het recht had om binnen Europa
te gaan en staan waar ze wilde. Doordat de Britse overheid haar

ouders een verblijfvergunning wilde ontzeggen, werd zij in deze
kwetsbare leeftijd in haar rechten geschaad. De Britten moesten
de familie dus toelaten.

Zondag

1 maart

Maandag

2 maart

Bizarre festivals
Schone maandag
De oude Grieken vereerden de wijngod Dionysus met feesten
vol seks, drank en muziek. Een overblijfsel daarvan bestaat nog
altijd in het Griekse stadje Tyrnavos, waar bewoners op de eerste
dag van de vastenperiode voor Pasen jaarlijks de penis vereren.
Je kunt er penisvormig brood eten, door penisvormige rietjes
uit penisvormige bekers drinken of op een penisvormige troon
zitten. Bewoners van Tyrnavos hebben de gewoonte om een
keramische penis tussen de benen te duwen en vreemdelingen
te dwingen deze te zoenen. Ook dienen ze de plaatselijke ster
kedrank tsipouro te drinken uit de eikel van kunstpenissen.
Als het ritueel is volbracht, krijgt de deelnemer een askruisje
op het voorhoofd, als teken dat hij heeft meegedaan. Tijdens
het festival plagen de inwoners elkaar met dildo’s in allerlei
vormen en maten. Vroeger deden alleen de mannen mee aan
de feestelijkheden, tegenwoordig zijn ook de vrouwen en zelfs
kinderen van de partij. De rest van Griekenland viert deze dag
iets rustiger, met het oplaten van vliegers en het eten van oc
topus of inktvis.

Dinsdag

3 maart

Humor in de Unie (4)
Een Amerikaanse toerist voelt in het midden van Londen hoge
nood opkomen. Na een lange zoektocht kan hij geen openbaar
toilet vinden. Ten einde raad zoekt hij een muurtje op. Juist als
hij zijn gulp opentrekt, komt er een Britse politieagent aan.
‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt de agent.
‘Het spijt me,’ zegt de Amerikaan, ‘maar ik moet echt nodig.’
‘Dat mag hier niet,’ zegt de agent. ‘Volg mij maar.’
De agent leidt de toerist naar een gigantisch hek. Hij opent de
poort. Daarachter ligt een prachtige tuin vol kleurrijke bloemen
verscholen.
‘Hier,’ zegt hij, ‘ga je gang.’
De Amerikaan plast met een zucht van verlichting over de
bloemen. Dan zegt hij tegen de agent: ‘Dat was erg vriendelijk
van u. Is dat Britse hulpvaardigheid?’
‘Nee,’ zegt de agent. ‘Dat is de Franse ambassade.’

Woensdag

4 maart

Waarom willen de Bulgaren geen euro?
A. De Bulgaren zijn bang dat kroegen en restaurants twee
keer zo duur worden.
B. Ze willen dat de rest van Europa de Bulgaarse лев
(spreek uit: ‘lev’) gaat gebruiken.
C. Bulgarije wil overstappen op volledig giraal verkeer.
D. Bulgaren weten niet hoe ze ‘euro’ moeten schrijven.

Antwoord: D.
In 2007 ontstond onenigheid tussen Bulgarije en de Europese
Unie toen de Bulgaren lieten weten geen euro’s te willen. In
plaats daarvan eisten ze evro’s. De Bulgaren gebruiken namelijk
een ander alfabet, het zogenoemde cyrillische schrift. Daarin
wordt ‘Europa’ geschreven als Европа (Evropa) en euro dus lo
gischerwijze als Евро (evro). Bulgarije wilde euro dus als ‘evro’
op eventuele toekomstige munten en bankbiljetten hebben staan,
maar andere landen vonden dat dat te veel afweek. Bovendien
wilde de Europese Centrale Bank dat euro’s in de hele euro
zone hetzelfde zouden heten. Na deze tamelijk botte weigering
maakten de Bulgaren een halszaak van de ‘evro’-kwestie. Ze
dreigden een veto uit te spreken over het hervormingsverdrag
van de EU, op dat moment het belangrijkste verdrag in de EU.
Ze trokken aan het langste eind: de Bulgaren mogen nu officieel
‘evro’ schrijven in plaats van ‘euro’.

Donderdag

5 maart

Waarom bellen Europeanen mobiel?
A. Om onderweg naar hun maîtresse/buitenman met een
smoes te kunnen bellen naar hun vrouw/man.
B. Om overal waar ze zijn hun maîtresse/buitenman te kunnen
bellen. Of hun vrouw/man, net waar ze zin in hebben.
C. Om overal bereikbaar te zijn voor hun maîtresse/buitenman/
echtgenoot.
D. Al het bovenstaande is juist.

Antwoord: D.
De redenen waarom Europeanen mobiel bellen verschillen nogal,
blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Letten, Portu
gezen en Tsjechen hebben vooral een mobieltje zodat ze overal
te bereiken zijn. Luxemburgers, Maltezers en Zweden zijn mo
biele bellers uit pessimisme: ze willen in een noodsituatie een
telefoontje kunnen plegen. Nederlanders vallen ook onder de
paniekbellers. Spanjaarden, Oostenrijkers en Hongaren bellen
vanuit een ‘vrijheid, blijheid’-gevoel. Overal willen ze iedereen
altijd kunnen bellen.

Vrijdag

6 maart

Litouws

Geri vyrai geroj girioj gerą girą gerdami gyrė.
Goede kerels in een goed bos dronken goede kvas en prezen het.

Zaterdag

7 maart

Vlees in gelei (Letland)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
4-6 varkenspoten
500 gram kalfsvlees of kippenvlees
1 laurierblad
5 peperkorrels
1 selderij
1 ui
1 wortel
eventueel ½ vel gelatine
zout naar smaak

Bereiding:
Was de varkenspoten. Plaats het vlees in ruim water en breng

het aan de kook. Het schuim afnemen. Voeg de rest van de
ingrediënten toe en laat alles 2 uur koken tot het vlees zacht is.
De bouillon afgieten en de wortelen eruit nemen. Laat het vlees
afkoelen op een groot bord. Dan de bouillon en botten weer
terug in de pan plaatsen en laten sudderen totdat de helft van
de bouillon verdampt is. Voeg eventueel gelatine toe voor een
steviger resultaat. Zet een paar schaaltjes klaar als vorm. Snijd
de gekookte wortel in kleine stukjes en verdeel die over de bakjes.
Hak het vlees in 2 centimeter lange stukjes, verwijder al het vet
en verdeel het vlees over de bakjes. Die moeten ongeveer voor
twee derde gevuld zijn. Vervolgens de bouillon aan de bakjes
toevoegen. De schaaltjes met folie bedekken en 8 à 12 uur in de
koelkast plaatsen. Serveren met azijn en mosterd.

Zondag

8 maart

Vrouwendag
De viering van vrouwendag is in veel Oost-Europese lidstaten
een erfenis van het communisme (NB: feministen die nu het bol
sjewisme willen omarmen, adviseren we dit stukje tot het einde
door te lezen). De Russische revolutie begon op vrouwendag in
1917, toen vrouwen wilden staken ‘voor brood en vrede’. Politici
waren tegen de staking, maar de vrouwen gingen toch de straat
op. Dit broodoproer leidde vier dagen later tot het aftreden
van de tsaar en het instellen van vrouwenkiesrecht. Daarna
overtuigde de feministe Alexandra Kollontai Lenin ervan dat 8
maart een communistisch feest moest worden. Met inspirerende
slogans als ‘8 maart is de dag van de rebellie van werkende vrou
wen tegen de keukenslavernij’ vierden de communisten voortaan
vrouwendag. Pas in 1965 werd vrouwendag daadwerkelijk een
vrije dag in de Sovjet-Unie. Toen was de ideologische vaart er
wel zo’n beetje uit. Terwijl 8 maart in die tijd door feministen
in het Westen werd aangegrepen voor politieke demonstraties,
werd vrouwendag in Oost-Europa slechts gedeeltelijk een suc
ces. Daar gingen vooral mannen op grote schaal vrouwendag
vieren. Ze lieten zich daarbij niet gek maken door slogans over
strijd en vrouwenemancipatie, maar veranderden 8 maart in
een variant op Moederdag. Het is de enige dag waarop Oost-

Europese mannen een bloemetje of chocolade mee naar huis
nemen en een keer de afwas doen. Zo vieren Oost-Europeanen
nog altijd vrouwendag.

Maandag

9 maart

Beroemde citaten
‘Ja, het is Europa, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral, dat
het lot van de wereld zal bepalen’
(President Charles de Gaulle, 1959)

Met deze uitspraak beledigde de Franse president Charles de
Gaulle in 1959 in één klap de Amerikanen, de Britten en de Rus
sen. Hij schetste immers een vergezicht van een machtig Europa
dat het ook wel zonder de Verenigde Staten en hun belangrijkste
Europese bondgenoot kon. Hij trok de westelijke grens van Eu
ropa bij de Atlantische Oceaan, zodat het leek alsof De Gaulle
de Britten niet wilden laten meedoen. Dat was ook zo. In 1967
vetode De Gaulle het Engelse lidmaatschap. De oostelijke grens
van Europa trok hij bij de Oeral, waardoor het leek alsof hij
aanstuurde op ontspanning met de Sovjet-Unie, eveneens een
gruwel voor Engeland en Amerika. De Russen werden hier op
hun beurt ook niet vrolijk van. Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov
was woedend over de Oeralgrens. Wilde De Gaulle de SovjetUnie opsplitsen of zo? Was zijn vraag.

Dinsdag

10 maart

EuropaTM
Pils
Hoewel de Europeanen niet de uitvin
ders zijn van het bier, stamt de succes
volste variant wel degelijk uit Europa.
Die eer komt toe aan het Tsjechische
stadje Pilsen, dat zijn naam gaf aan
het pilsener bier, kortweg pils. Het nieuwe bierrecept kwam tot
stand na jarenlang geklungel van de kleine plaatselijke brou
werijen, die ondermaats bier produceerden. In 1838 vond het
stadsbestuur het welletjes: ze bliefden het vieze donkere goedje
niet meer. Onder grote belangstelling lieten ze 36 fusten bier
leeggieten op het stadhuisplein omdat het ondrinkbaar was. Na
deze ‘bierramp’ staken de gedupeerde brouwers de koppen bij
elkaar en begonnen gezamenlijk een nieuwe, moderne brouwerij.
Zo konden ze een expert in dienst nemen als meesterbrouwer.
Hun oog viel op de 29-jarige Beierse bierbrouwer Josef Groll. De
jonge brouwer gooide alle bekende brouwmethodes overboord
en maakte gebruik van de pas uitgevonden ‘ondergisting’, waarbij
het bier op lage temperatuur gedurende langere tijd moet gisten.
Ook kocht hij de beste lokale ingrediënten, zoals blijkt uit zijn

oorspronkelijke recept: ‘Neem de mout uit speciaal geraffineerde
Moravische gerst en breng de puree drie keer aan de kook. Voeg
daarbij telkens een middelvroege rode hop uit de Saaz-streek.
Laat het brouwsel ten slotte langzaam bij een lage temperatuur
gisten en sla het dertig dagen in gekoelde vaten op.’ Op 5 oktober
1842 konden de Pilsenaren een eerste ‘pilsje’ drinken. Het was
meteen een doorslaand succes. De overlevering wil overigens
dat brouwmeester Groll in 1887 overleed in zijn geboortedorp
Vilshofen, aan zijn vaste tafel in zijn stamkroeg, tijdens het
bierdrinken. Het bier uit Pilsen bestaat nog steeds en is bekend
onder de naam Pilsner Urquell (Origineel Pilsener).

Woensdag

11 maart

Wat is de tekst van het Europese volkslied?
A. Heeft Europa een volkslied? Nee toch!
B. Dat is eenvoudig: ‘Alle Menschen werden Brüder.’
C. Ik heb nog nooit iemand horen meezingen.
D. ‘Volkeren aller landen verenigt u’, of zoiets.

Antwoord: C.
De Duitse dichter, historicus en toneelschrijver Friedrich Schil
ler schreef in 1785 Ode an die Freude en voegde in 1803 de be
roemde zin ‘Alle Menschen werden Brüder’ toe. Componist
Ludwig von Beethoven zette het gedicht van Schiller op muziek
in zijn Negende Symfonie. In 1972 besloot de Raad van Europa
om de Negende Symfonie van Beethoven als haar volkslied
aan te nemen. De Europese Unie volgde in 1985. Het volkslied
heeft uitdrukkelijk geen tekst, in tegenstelling tot Beethovens
symfonie. Officieel omdat ‘de idealen van vrijheid, vrede en soli
dariteit’ het beste tot uiting zouden komen ‘in de universele taal
van de muziek’. In werkelijkheid natuurlijk omdat niemand zich
wilde branden aan de vraag in welke taal het Europese volkslied
gezongen zou moeten worden. De Oostenrijkse professor Peter
Roland deed een slimme poging door op de proppen te komen
met een Latijnse tekst. Hij deed in 2004 een cd met het volkslied
cadeau aan de toenmalige voorzitter van de Europese Commis
sie Romano Prodi. Het voorstel haalde het niet, waarschijnlijk
omdat het propagandistische potjeslatijn van Roland (‘una in
diversitate pacem mundi augeat’) mijlenver afstond van de po
ëzie van Schiller en het meesterwerk van Beethoven.

Donderdag

12 maart

Humor in de Unie (5)
Scandinaviërs houden wel van doorzuipen. En het liefst alleen.
De drankprijzen in de noordelijke lidstaten zijn zo hoog, dat
bijvoorbeeld Zweden hun eigen drankfles meenemen als ze
naar een huisfeestje gaan om ‘in te drinken’ voor het uitgaan.
Ieder drinkt uit zijn eigen fles. Wie per ongeluk een slok neemt
uit een andere fles, kan rekenen op ruzie. Zweden zelf vinden
overigens dat de Finnen de ergste zuipschuiten zijn, getuige de
volgende grap. Een Fin en een Zweed drinken samen een fles
wodka. Ze zeggen geen woord tegen elkaar. Als de fles leeg is,
vraagt de Zweed: ‘Zullen we nog een fles openen?’ De Fin kijkt
geïrriteerd op. ‘Wil je praten of drinken?’

Vrijdag

13 maart

Waar zijn in Europa de meeste mensen van de blauwe knoop?
Alcohol hoort erbij, in Europa. Toch zijn er ook geheelonthou
ders. Vijfentwintig procent van de Europeanen drinkt nooit
een slok.
Top vijf ‘12 maanden niet gedronken’:
1. Italië 40%
2. Hongarije 38%
3. Portugal 37%
4. Malta 35%
5. Spanje 33%
De landen met de minste geheelonthouders:

1. Denemarken 7%
2. Nederland 10%
3. Zweden 12%
4. Litouwen 14%
5. Finland 17%
De meeste Europeanen (25%) drinken eens in de week, daarna
twee of drie keer per week (23%), sommige slechts 2-3 keer per
maand (17%) en 13% drinkt dagelijks.
(Bron: Eurobarometer Attitudes Towards Alcohol, 2007)

Zaterdag

14 maart

Held van de Europese Unie
Albert Einstein

(14 maart 1879 – 18 april 1955)

E = mc2. Deze eenvoudige formule maakte
de voormalig kantoormedewerker Albert
Einstein wereldberoemd. Voor de Tweede
Wereldoorlog vluchtte de joodse weten
schapper van Duitsland naar de Verenig
de Staten, uit angst voor het bewind van
Adolf Hitler. Daar jutte hij president Fran
klin Roosevelt op om een atoombom te
ontwikkelen. Naast wetenschapper bleek
Einstein ook een fameus rokkenjager en
vrouwenverslinder. ‘De bovenste helft maakt plannen en denkt’,
schreef Einstein over de mens. ‘Maar de onderste helft bepaalt
ons lot.’ Al op de middelbare school had Albert meerdere vrien
dinnen tegelijk, zo onthulde de Engelse krant The Sunday Times
in 2006. De dochter van zijn schoolleraar Marie Winteler, de
roodblonde Anneli Schmidt en de 21-jarige donkere Hongaarse
natuurkundestudente Mileva Maric. De laatste werd door Ein

stein bezwangerd en het buitenechtelijke kind door de familie
verstoten. Toen Einstein een paar jaar later met Maric trouwde,
begon hij een affaire met zijn nicht Elsa Löwentahl, ‘een welge
vormde vrouw met blond haar en blauwe ogen’. Toen zijn hu
welijk uiteindelijk strandde en zijn nicht Elsa hoopte dat Albert
nu eindelijk bij haar zou blijven, kreeg hij alweer een nieuwe
vlam op het oog: niemand minder dan Elsa’s eigen dochter Ilse.
Einstein gaf moeder en dochter de keuze: hij wilde hen allebei
wel trouwen, zij moesten onderling maar uitmaken wie het werd.
De onverbeterlijke Einstein trouwde uiteindelijk met Elsa, maar
begon wel een relatie met zijn secretaresse Betty.

Zondag

15 maart

Ests

Kummikutes kummitus kummitas kummutis.
Een spook met rubberlaarzen spookte in the ladenkast.

Maandag

16 maart

België
Hoofdstad: Brussel
Inwoners: 10,4 miljoen
Oppervlakte: 30.528 km²
België is een van de oprichters van de Europese Unie en huisvest
het grootste deel van de Europese instituties. De Europese Ge
meenschap van Kolen en Staal, een voorloper van de EU, wilde
in 1951 al kiezen voor Brussel als hoofdzetel. Reden: België lag
centraal, er werden meerdere talen gesproken en bovendien
zouden Frankrijk en Duitsland elkaar de zetel nooit gunnen.
Ongelukkigerwijze lag de Belgische regering op dat moment te
veel met zichzelf overhoop, zodat tijdelijk werd uitgeweken naar
Luxemburg. Vanaf 1957 werden steeds meer Europese activitei
ten alsnog naar Brussel verplaatst. Langzamerhand kon Brussel

zich zo de Europese hoofdstad gaan noemen. Nog altijd komt het
Europarlement vanwege allerlei politiek gekonkel een paar keer
per jaar samen in de Franse stad Straatsburg, maar uiteindelijk
zal het een kwestie van tijd zijn of alles verplaatst naar Brussel.
In de Europese hoofdstad wonen momenteel meer ambassadeurs
dan in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Er werken 10.000
geregistreerde lobbyisten, 25.000 Commissieambtenaren en
nog eens 5000 medewerkers van het Europarlement. Terwijl
België symbool staat voor de Europese eenwording, dreigt het
land zelf ironisch genoeg al jaren uiteen te vallen in Vlaanderen
en Wallonië.

Dinsdag

17 maart

Saint Patrick’s Day
Als gevolg van het massale uitzwerven van Ieren over de hele
wereld, is er altijd wel een Ierse pub in de buurt om Saint Patrick’s
Day te vieren. Gaat de Nederlandse koninginnedagviering ge
paard met oranje, de kleur van Saint Patrick is groen. Ieren over
de hele wereld trekken vandaag een maf groen kledingstuk aan
en vieren feest met muziek, drank en Iers eten. Saint Patrick is
de beschermheilige van Ierland. Hij zou volgens de Ierse overle
vering in de vijfde eeuw alle slangen van het eiland hebben weg
gejaagd. Vooral Ierse expats hebben ervoor gezorgd dat 17 maart
tegenwoordig wereldwijde bekendheid geniet. De Saint Patrick’s
Day Parade in New York, die sinds 1762 wordt gehouden, trekt
jaarlijks rond de één miljoen
bezoekers. In Chicago bestaat
vanaf 1962 de traditie om het
rivierwater in het centrum
van de stad groen te kleuren.
Oorspronkelijk gebeurde dat
door een grote hoeveelheid
groente in de rivier te kiepe
ren, tegenwoordig gebruikt

men groene kleurstoffen. De beste plek om de dag te vieren
blijft natuurlijk Dublin, waar Saint Patrick’s Day inmiddels is
uitgegroeid tot een vijfdaags festival met muziek, straattheater,
openluchtconcerten, een grote parade en vuurwerk. Een van
de vreemdste gewoontes is het drinken van ‘groen bier’ dat je
eenvoudig zelf thuis kunt bereiden. Neem gewoon een helder
glas bier en voeg daar wat blauwe of groene voedingskleurstof
aan toe. Zorg dat het voldoende is zodat je tanden groen kleuren
als je een slok neemt.

Woensdag

18 maart

Verbiedt Brussel lage decolletés van barmeisjes?
‘Handen af van de borsten van onze barvrouwen,’ schreeuwde
de Engelse boulevardkrant The Sun in 2005. ‘De EU is een me
sjogge oorlog begonnen tegen rondborstige barmeisjes door ze
te verbieden om een laaguitgesneden truitjes te dragen. Pen
nenlikkers met een pleegezicht noemen het een gezondheids
gevaar voor barmeisjes om te veel decolleté te laten zien.’ De
Europese Unie protesteerde tegen de koppen in The Sun. Ze
wilden slechts werkgevers dwingen om maatregelen te nemen
tegen zonneverbranding voor werknemers die buiten werken. De
Britse boulevardpers heeft een groot talent voor het politiseren
van ambtelijke regels en weet daar altijd de meest exotische
interpretaties uit te halen. De Europese Commissie kan aan de
andere kant niet de indruk wegnemen zich in Brussel bezig te
houden met neuzelen over zonnecrème.

Donderdag

19 maart

Waar kan ik het best terecht voor een nieuwe nier?
Orgaandonatie is in de nieuwe lidstaten geen onderwerp van
een beleefd tafelgesprek. Daar heeft nog maar een kwart van de
mensen dit heikele onderwerp met de naaste familie besproken.
Ter vergelijking: in Nederland heeft driekwart van de gezinnen
orgaandonatie besproken. Het Europese gemiddelde ligt op 40%.
Heeft u problemen met nieren of lever, profiteer dan eens van die
open grenzen. De landen waar u het best heen kunt gaan, zijn:
Top vijf ‘bereid organen te doneren’:
1. Zweden 87%
2. Malta 75%
3. Finland 71%
4. België 71%
5. Denemarken 69%
De volgende Europese buren kunt u beter overslaan:
1. Roemenië 27%
2. Letland 29%
3. Oostenrijk 33%
4. Bulgarije 40%
5. Tsjechië 44%

Vrijdag

20 maart

Moeten circusartiesten van Brussel een valhelm dragen?
Koorddanser Goussein Khamdouaelv van het Moskous staats
circus draagt normaal gesproken een Kozakkenhoed bij het
uitvoeren van zijn halsbrekende capriolen. Maar volgens de
Britse krant The Times van 23 juli 2004 moest hij die van Brussel
vervangen door een valhelm. Assistent-manager Paul Archer van
het circus klaagde steen en been. ‘Gezond verstand is het raam
uit gevlogen. Goussein voert zijn kunsten normaal gesproken
uit zonder vangnet, dan is het belachelijk om te eisen dat hij
een helm moet dragen. Ik werk al 22 jaar in het vak en heb nog
nooit zoiets doms gehoord.’ Volgens veiligheidsmanager David
Clark moest het circus ‘zich net als alle bedrijven aan de regels en
richtlijnen houden. Het klinkt vreemd dat Goussein een valhelm
moet dragen. Zijn act is juist spannend omdat het zo gevaarlijk
is. Maar we moeten ons aan de verplichtingen houden.’ Volgens
de Europese Commissie is hier sprake van een fabel. Maar zoals
wel vaker zit er toch een kern van waarheid in het verhaal: de
EU heeft veiligheidsregels ingevoerd voor mensen die op grote
hoogte werken, alleen wordt niets gezegd over veiligheidshelmen
of circusartiesten. Volgens de Commissie interpreteren ‘kranten,
werkgevers en verzekeraars’ de regels verkeerd.

Zaterdag

21 maart

Cornedbeef and cabbage (Ierland)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1,4 kilo cornedbeef
10 kleine rode aardappelen
1 geschilde hele ui
4 kruidnagels
2 laurierbladeren
4 peperkorrels
5 wortelen
1 grote in stukken gesneden kool

Bereiding:
Steek de kruidnagels in de ui. Plaats de cornedbeef in een grote
braadpan met water. Het water moet het vlees bedekken. Leg de

ui erbij en voeg de peperkorrels en laurierbladeren toe. Aan de
kook brengen en dan 150 minuten laten sudderen. De beef moet
zacht worden. Laat een halfuur voor het einde van de kooktijd
de aardappelen en wortelen meekoken tot ze zacht zijn. Voeg de
kool een kwartier voor tijd toe. Serveer alles in een grote schaal
en dien op met mosterd.

Zondag

22 maart

Beroemde uitspraken van het Europese Hof
Flaminio Costa tegen ENEL
In de aanloop naar het referendum
over de Europese grondwet ontstaken
bezorgde burgers op weblogs in woe
de over de bepaling dat de Europese
grondwet en Europees recht voorrang
hebben boven die van de lidstaten. Dit zou van de Nederlandse
grondwet een ‘ondergeschikt document’ maken, schreef de SP
boos. Opgelucht haalde iedereen adem op 1 juni 2005 toen deze
uitverkoop van de Nederlandse soevereiniteit was voorkomen.
In werkelijkheid heeft Europees recht al sinds 1964 voorrang bo
ven nationaal recht. Dat hebben we te danken aan de Italiaanse
advocaat Flaminio Costa, die wilde voorkomen dat de Italiaanse
staat het energiebedrijf ENEL zou nationaliseren, waarin hij
aandelen had. De advocaat van de Italiaanse staat stelde echter
dat Costa als individu niet Italië voor het Hof kon dagen. De
zaak werd een fiasco voor de advocaat van Costa, want het Hof
liet op 15 juli 1964 weten dat in dit specifieke geval alleen de
Europese Commissie het recht had de Italiaanse staat op de
vingers te tikken over marktwerking. Het Hof gaf echter ook de

Italiaanse staat ongelijk. In het algemeen hebben mensen volgens
het Europese Hof wel het recht hun eigen landen voor de rechter
te dagen op basis van Europees recht. Nationaal recht kon niet
boven Europees recht staan, want dat zou de hele juridische
basis van de Europese Gemeenschap onderuithalen. Overigens
staan alle internationale verdragen altijd boven nationaal recht.
Anders zouden landen de afspraken die ze onderling maken
meteen kunnen breken met een verwijzing naar de eigen wet.
Tijdens de grondwetcampagne in Nederland verdraaide de neecampagne dus de werkelijkheid. Nationaal recht is hoe dan ook
ondergeschikt aan Europees recht.

Maandag

23 maart

Twee kanten van een euro
De euromunten hebben leuk twee kanten: een algemene Euro
pese kant en een waarop lidstaten hun eigen nationale afdruk
kunnen achterlaten. De Europese Commissie heeft onderzoek
laten doen naar wat Europeanen hiervan vinden. Van alle Euro
peanen weet 14% überhaupt niet dat lidstaten kunnen bepalen
hoe de munt eruitziet, 73% weet het wel. Vooral Finnen (87%) en
Nederlanders wisten dit Europese gemiddelde omhoog te krik
ken, want van de Italianen wist maar 55% hoe een euromunt er
precies uitzag, en 24% van de Italianen geloofde dat de lidstaten
allebei de kanten van de munt konden bepalen. Een grote meer
derheid van de Europeanen (57%) vindt het een goede zaak dat
de euro twee kanten heeft, vooral omdat dit een uitdrukking zou
zijn van culturele diversiteit (65%), omdat ze het leuk vinden een
nationaal symbool te zien (30%) en omdat de munten hierdoor
interessanter worden (28%). Nederlanders vinden die diversiteit
minder spannend (57%) en vinden het belangrijker om zo nu
en dan een blik op Bea te werpen: 37% ziet graag een nationaal
symbool. Duitsers zijn doodsbang om voor nationalist versleten
te worden: slechts 22% van de Duitsers vindt de Duitse adelaar
op de euro belangrijk. Vier procent van de Europeanen keert
zich tegen al die nationale verschillen, of omdat ze principieel

vinden dat één en dezelfde munt er overal hetzelfde uit moet
zien, of omdat ze het allemaal te verwarrend vinden (46%).
(Bron: National sides of euro coins full report 2007, Special Eurobarometer 2007)

Dinsdag

24 maart

Bulgaars

Шише с уши на шосе се суши.
(spreek uit: sjisje s oesji na sjosje se soesji)
Een fles met oren is aan het drogen op de weg.

Woensdag

25 maart

1957
Op 25 maart 1957 tekenden zes Europese landen het Verdrag van
Rome: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en
Italië. Hiermee vestigden ze de Europese Economische Gemeen
schap. De EEG was vooral een tolunie, waarin onderlinge invoer
rechten op den duur geschrapt moesten worden. Dit gebeurde
in 1968. Ook stelden ze een gemeenschappelijk invoertarief vast
voor producten van buiten de EEG. Verder spraken de landen in
het verdrag af een gemeenschappelijk landbouwbeleid te voeren.
Dit leidde tot het vaststellen van gemeenschappelijke prijzen in
1962. Het verdrag creëerde verder de Europese instellingen die we
nu ook kennen: de Europese Commissie, het Europese Hof van
Justitie en het Economisch en Sociaal Comité. In de preambule
van het verdrag spraken de deelnemende landen hun voornemen
tot een ‘steeds hechtere unie’ uit. Ook namen ze zich voor dat
op den duur alle Europese landen toegelaten zouden worden.
Verder was 1957 het jaar dat de twee tieners John Lennon en Paul
McCartney elkaar voor het eerst ontmoetten op een feestje in
Liverpool. En het jaar dat de laatste 326.000 Nederlanders uit
Indonesië werden verbannen, Osama Bin Laden werd geboren
en de Sovjet-Unie de eerste kunstmatige satelliet in een baan om
de aarde lanceerde: de Spoetnik.

Donderdag

26 maart

Eurogene zones
Het centrum van Europa
Het lijkt evident dat maar één plek
het aardrijkskundige middelpunt
van Europa kan vormen, maar zelfs
hierover kunnen Europeanen het niet
eens worden. Dat komt vooral door
de voortdurende discussie over de grenzen van Europa. Horen
de Azoren en Groot-Brittannië erbij of niet? Vormt de Oeral of
de Kaukasus de oostgrens? Verder wil niemand zich Oost-Eu
ropeaan voelen, zelfs Oost-Europeanen niet. Duitsers plaatsten
zichzelf ooit tussen de oppervlakkige westerse ‘beschaving’ en
oosterse ‘barbarij’ en claimden de Europese Kultur te verdedi
gen tegen oppervlakkige Brits-Amerikaanse Zivilisation. Niet
toevallig dan, dat ze het geografische middelpunt van Europa bij
Dresden plaatsen. De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie
kwam erachter dat het middelpunt van Europa zich binnen de
eigen grenzen bevond, in het huidige Oekraïne bij de plaats
Dilove. De Tsjechen zien de 939 meter hoge Tillenberg in Bo
hemen als centrum van het Europese continent, Slowaken het
stadje Kraluhe, Oostenrijk de plaats Frauenkirche. Zelfs Litou

wen (Purnuskes), Estland (Saaremaa) en Wit-Rusland (Vitebsk)
kennen een middelpunt van Europa. Er zijn ook berekeningen
die het centrum van Europa plaatsen in Noorwegen (Telemark)
en in Polen (Poznán). Het middelpunt van de Europese Unie
wandelt door de constante uitbreidingen. Met 12 leden lag het
middelpunt in België, met 15 leden in Frankrijk. Nu de EU 27
leden telt, ligt het centrum van de Unie in Duitsland.

Vrijdag

27 maart

Roken in de EU
In de hele EU rookt 32% van de mensen. Een kleine minderheid
rookt incidenteel (14%). Dit zijn vooral studenten en managers,
de rest van de rokers rookt regelmatig. In de EU rookt 21% van
de mensen 10-14 sigaretten per dag, en 20% van de mensen
15-19% sigaretten per dag. Dit is de top vijf van kettingrokers
in Europa:
1. Griekenland 42%
2. Letland 36%
3. Hongarije 36%
4. Polen 35%
5. Litouwen 34%
Top vijf minste aantal rokers:
1. Zweden 18%
2. Slovenië 23%
3. Portugal 24%
4. Malta 25%
5. Slowakije 25%
(Bron: Eurobarometer: Attitudes of Europeans towards tobacco, 2007)

Zaterdag

28 maart

Eurococktails
De blauwe Let
Ingrediënten:
• 30 ml whisky
• frambozensap
• lemon-limesoda (zoals Sprite)
Bereiding:
Schenk de whisky in een mixglas.
Voeg frambozensap toe tot het mengsel meer blauw dan bruin
is. Maak af met de sprite tot het mengsel begint te bruisen.
Serveer in een hoog en recht glas.
Bene tibi!

Zondag

29 maart

EuropaTM
De spaghettiwestern
Een filmgenre dat vooral in de jaren
zestig furore maakte. Een typische
spaghettiwestern werd geproduceerd
door een Italiaanse studio met een
Italiaanse regisseur, Spaanse technici
en een Spaans-Italiaanse cast. De hoofdrol werd steevast toebe
deeld aan een aan lager wal geraakte Hollywoodster. De films
werden meestal geschoten in het Spaanse Andalucía, omdat
het landschap daar gelijkenissen vertoont met Texas of Mexico.
Oorspronkelijk hoonden velen de films weg als lowbudgetrot
zooi, maar dat is voorbij. Iedere filmliefhebber ziet de enorme
impact van dit genre op de ontwikkeling van de film. Ameri
kaanse westerns uit de jaren zestig kenden duidelijke grenzen
tussen de goodguy en de badguy. De held beschikte steevast
over haast bovenmenselijke goedheid en lef, terwijl de filmkij
ker geen greintje sympathie kon opbrengen voor de schurk die
hij te grazen nam. De acteurs in de Hollywoodfilms zagen er
bovendien uit alsof ze zojuist uit een modeblad waren komen
gelopen. Wat een verschil met de Europese tegenhangers! De

spaghettiwestern toonde in de hoofdrol meestal een geman
keerde held aan wie een steekje loszat. De cowboys scheerden
zich zelden en droegen vieze, bezwete kleding. Ze gedroegen
zich alleen heldhaftig als dat hen zelf goed uitkwam. Veel vaker
leverden ze hun oude vrienden een nare streek. Daarmee hebben
de spaghettiwesterns een onuitwisbaar stempel gedrukt op het
beeld dat Europeanen én Amerikanen hebben van de manier
waarop cowboys leefden in het wilde Westen. Vooral de films
van regisseur Sergio Leone met Clint Eastwood zijn een must
voor elke filmliefhebber.

Maandag

30 maart

Kleine verschillen
Quentin Tarantino (uit Pulp Fiction)
Vincent Vega:
You know what the funniest thing about Europe is?
Jules Winnfield:
What?
Vincent: It’s the little differences. I mean they got the same shit
over there that they got here, but it’s just – it’s just there
it’s a little different.
Jules:
Examples?
Vincent: Alright, well you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don’t mean just like in
no paper cup, I’m talking about a glass of beer. And in
Paris, you can buy a beer at McDonald’s. And you know
what they call a, uh, a Quarter Pounder with Cheese
in Paris?
Jules:
They don’t call it a Quarter Pounder with Cheese?
Vincent: Nah, man, they got the metric system, they wouldn’t
know what the fuck a Quarter Pounder is.
Jules:
What do they call it?

Vincent:
Jules:
Vincent:
Jules:
Vincent:
Jules:
Vincent:

They call it a Royale with Cheese.
Royale with Cheese.
That’s right.
What do they call a Big Mac?
A Big Mac’s a Big Mac, but they call it ‘Le Big Mac’.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I dunno, I didn’t go into Burger King. But, you know
what they put on french fries in Holland instead of
ketchup?
Jules:
What?
Vincent: Mayonnaise.
Jules:
Yuck!
Vincent: I seen ‘em do it, man, they fuckin’ drown ‘em in that
shit.

Dinsdag

31 maart

Eurogene zones
Zeemeermin
Op een rots in het water bij Kopenha
gen zit een standbeeld van de lieftal
lige zeemeermin uit het sprookje van
Hans Christian Andersen. Vandalen
hebben dit nationale symbool van De
nemarken sinds de jaren zestig al zeker tien keer toegetakeld. In
1961 schilderden onverlaten haar rood en bedekten haar bronzen
borsten met een beha. In 1964 hakten andere grappenmakers
het hoofd van de meermin eraf. Sindsdien verdwijnen hoofd en
andere ledematen met regelmaat. In 2003 werd ze zelfs van haar
steen het water in geduwd. De verschillen tussen het originele
sprookje van Andersen en de film van Disney staan symbool
voor Amerikaanse verminking van Europese originelen. In het
origineel snijdt de zeeheks de tong uit de mond van de meermin
in ruil voor een toverdrank die haar ‘de mooiste benen geeft
die een vrouw maar kan wensen’. Als ze daarop loopt, voelt
het alsof scherpe messteken door haar lijf gaan. Uiteindelijk
pleegt de meermin zelfmoord omdat de prins er met een an
der vandoor gaat. In de Disney-variant is niets te vinden van

deze narigheid, draagt de van oorsprong topless meermin een
beha en trouwt ze met de mooie prins. Kopenhagen is verder
belangrijk omdat hier in 1993 de landen van de Europese Unie
de strenge regels afspraken waaraan nieuwe lidstaten moesten
voldoen. De nieuwe Oost-Europese leden moesten ruim tien
jaar werken om aan deze ‘Kopenhagencriteria’ voor politiek en
economie te voldoen.

Woensdag

1 april

Donderdag

2 april

Wat is in vredesnaam Europanto?
Europanto is een uit de hand gelopen grap van de Italiaan Diego
Marani, die werkt als vertaler voor de Raad van Ministers in
Brussel. Marani spreekt vloeiend Frans en Engels, vertaalt tek
sten vanuit het Nederlands en Fins en studeert ook nog Sloveens
en Spaans. Marani begon voor de grap deze talen te mixen. De
basis van het Europanto is Engels dat gebruikers naar harten
lust mogen aanvullen met woorden uit andere talen. Er gelden
nauwelijks regels. Tegenover de BBC verklaarde Marani het nut
van zijn taal. ‘Mensen kunnen hun ideeën het best uiten in hun
eigen taal, zelfs als ze Engels hebben gestudeerd. Als je vloei
end Engels moet spreken is dat een handicap. Ik zeg: laten we
de regels versimpelen. Laten we niet langer proberen perfect
Engels te spreken.’ Het resultaat is een grappig allegaartje. Op
de website www.europanto.be staan ruim honderd teksten in
het Europanto, zoals dit nieuwsbericht over de rechtszaak tegen
de Italiaanse oud-premier Andreotti: ‘Eine italianse tribunalo
habe absolved Herr Andreotti, seven times primo ministro, van
alles complicitate mit Mafia accusatione. Thirtig jahros durante,
Herr Andreotti habe governed Italia mit seine powerfulle De
mocrazia Cristiana. Thirtig jahros durante, el was accused van
complicitate mit Mafia. Aber Herr Andreotti esse innocent.

Und dat esse der pure veritas.’ Op de website staat ook een fo
rum waar Europantoliefhebbers kunnen ‘hablar und blablatar
over muchos sujets, aber if possible en Europanto, y meet otros
Personen met brillantes idees’. Of de taal een succes zal worden,
valt nog te bezien.

Vrijdag

3 april

1986
In 1986 kreeg de Europese Economische Gemeenschap twee
nieuwe leden: Portugal en Spanje. De landen hadden gemeen dat
ze erg arm waren en weinig ervaring hadden met democratie:
nog geen tien jaar eerder werden ze door dictators bestuurd.
Vooral Spanje wist uiteindelijk van het lidmaatschap te profi
teren: van armoedig land werd het een economische factor van
betekenis. Het bruto nationaal product van Spanje zit tegen
woordig net onder het Europese gemiddelde.
In 1986 besloten verder Frankrijk en Engeland om een tun
nel onder het Kanaal te graven. In Zweden werd de sociaalde
mocratische premier Olof Palme vermoord. In de Sovjet-Unie
kondigde partijleider Michail Gorbatsjov de perestrojka aan,
ofwel het begin van het einde van het communisme. De meeste
Europeanen herinneren zich verder de ramp met de kerncentrale
van Tsjernobyl in Oekraïne, die heel Europa bedekte onder een
radioactieve wolk.

Zaterdag

4 april

Toad in the hole (Groot-Brittannië)
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
400 gram worst van varkensvlees
1 ei
100 zelfrijzend bakmeel
zout
saliepoeder
125 ml melk
vet

Bereiding:
Letterlijk betekent dit gerecht ‘kikker in het gat’, maar er komt
geen kikker aan te pas. Meng het meel, de salie, het zout en het
ei en giet al roerend de melk erbij. Laat het beslag ten minste

een uur staan. Gril de worsten lichtjes. Verhit vier eetlepels vet
in een ovenschotel tot het sputtert. Giet een eetlepel heet vet
door het beslag. Leg de worstjes naast elkaar in het bakblik en
giet het beslag eroverheen. Doe dit snel; het beslag moet over
de worstjes gegoten worden als het nog kokend heet is. Bak het
goedje op 225 graden. Snel opdienen.

Zondag

5 april

Eurogene zones
Sarajevo
In de Joegoslavische oorlogen van de
jaren negentig belegerden Servische
troepen jarenlang de Bosnische stad
Sarajevo. Tijdens de belegering, die
duurde van 5 april 1992 tot 29 februari
1996, vielen naar schatting 12.000 doden en 50.000 gewonden.
Dagelijks waagden Bosnische burgers het leven bij het bood
schappen doen. Servische scherpschutters maakten veel slacht
offers in sniper alley. Voor het eerst sinds de Tweede Wereld
oorlog stierven in Europa als gevolg van de oorlogshandelingen
mensen van honger en kou. Vóór de jaren negentig was Sarajevo
vooral bekend als de plaats waar in 1914 de lont in het Europese
kruitvat werd gestoken. Bosnië maakte toen nog deel uit van het
keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. De Bosnische Serviër Gavrilo
Pincip vermoordde op 28 juni 1914 in Sarajevo de Oostenrijkse
troonopvolger, aartshertog Franz Ferdinand en diens echtge
note. De aanslag lukte slechts bij toeval. Eerder op dag was een
poging mislukt, waarop de chauffeur van de auto van de prins
de route verlegde. Princip, die de hoop al had opgegeven, liep

toevallig uit een café waar hij net een broodje had gegeten en
zag de koets voorbijrijden. Hij greep zijn kans en schoot Franz
Ferdinand dood. Na de aanslag gaf Oostenrijk een ultimatum
aan Servië. Rusland mobiliseerde om zijn bondgenoot Servië te
beschermen. Duitsland verklaarde hierop Rusland en Frankrijk
de oorlog. Tegenwoordig staat Sarajevo bij Europese jongeren
bekend als een hippe nieuwe bestemming voor weekendtrips
vanwege zijn zonnige cafeetjes en bruisende uitgaansleven.

Maandag

6 april

Pools

Król Karol kupił królowej Karolinie
korale koloru koralowego.
Koning Karel kocht voor koningin Carolina
koraalkleurige koralen.

Dinsdag

7 april

Luxemburg
Hoofdstad: Luxemburg
Inwoners: 486.000
Oppervlakte: 2.586 km2
Luxemburg is misschien wel het oudste en internationaalste
oord van de Europese Unie. Dat begon al met de bouw van
Luxemburgs kasteel in 963. Verschillende adellijke families
uit heel Europa verstevigden het kasteel gedurende eeuwen tot
onneembare vesting. Luxemburg behoorde gedurende tijden
aan Spanje, Oostenrijk, Nederland of Frankrijk, maar raakte
nooit helemaal met die landen verweven. In 1815 werd het een
groothertogdom dat officiëel onder het bewind van de Neder
landse koning Willem de Eerste viel. Het duurde tot 1867 voordat
Luxemburg formeel volledige zelfstandigheid verwierf. Door de

lange internationale geschiedenis spreken de Luxemburgers een
groot aantal Europese talen. Na een lange periode van armoede
zijn de Luxemburgers op dit moment de rijkste Europeanen, met
een gemiddeld jaarinkomen van meer dan 41.000 euro, dat ze
voor een groot deel verdienen in het bankwezen. Luxemburg
herbergt verschillende Europese instellingen, zoals het Europese
Hof van Justitie.

Woensdag

8 april

Held van de Europese Unie
Pablo Picasso

(25 oktober 1881 – 8 april 1973)

Wie de volledige naam van Pablo Picasso
in één keer wil uitspreken, moet even
ademhalen: Pablo Diego José Francisco
de Paula Juan Nepomuceno María de
los Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y
Picasso. Hij was een Europees kunste
naar bij uitstek en liet zich inspireren
door de volledige Europese kunstge
schiedenis: van Grieks aardewerk via
de Spaanse en Hollandse meesters tot Franse impressionisten.
Hij staat tevens symbool voor het Europese pacifisme. Picasso
had altijd al een afkeer van oorlog. Tijdens de Spaanse bur
geroorlog vluchtte hij naar Frankrijk, omdat hij neutraal wilde
blijven. Ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog weigerde hij
mee te strijden of een kant te kiezen. Het Amerikaanse blad
The New Yorker noemde hem daarom ‘een lafaard, die twee

wereldoorlogen uitzat, terwijl zijn vrienden lagen te creperen
en stierven’. In zijn bekendste werk ‘Guernica’ schilderde Pi
casso de verschrikkingen van de Duits-Italiaanse bombarde
menten op het Spaanse dorp Guernica in 1937. Een replica van
het meesterwerk hangt in het hoofdkantoor van de Verenigde
Naties in New York. Daar leidde het tot ophef toen overijverige
VN-medewerkers er in 2003 een blauw gordijn voor hingen. Ze
wilden de Amerikaanse minister Colin Powell niet voor het
hoofd stoten toen die er een persconferentie kwam houden
over de Amerikaanse oorlog tegen Irak.

Donderdag

9 april

Het Groot-Brittannië
Hoofdstad: Londen
Inwoners: 61 miljoen
Oppervlakte: 241.590 km²
Het Groot-Brittannië heeft een lange adellijke traditie. In 1707
namen het Engelse en Schotse parlement de Treaty of Union aan,
waarmee het koninkrijk van Groot-Brittannië was geboren. In
1800 werd daar ook het koninkrijk Ierland aan toegevoegd. Niet
geheel tot genoegen van de meeste Ieren overigens. In 1921 trad
het grootste deel van Ierland dan ook uit het Groot-Brittannië.
Het land heeft een ingewikkelde structuur: nog altijd zijn Schot
land, Wales en Noord-Ierland op bepaalde vlakken autonoom en
hebben zij bijvoorbeeld een eigen nationaal voetbalelftal. Om het
helemaal moeilijk te maken, maken de Kanaaleilanden en Man

geen deel uit van het Groot-Brittannië, noch van de Europese
Unie. De Britse overzeese gebiedsdelen, zoals de Falklandeilan
den of Bermuda, behoren ook niet tot de EU, met uitzondering
dan van Gibraltar, de rotspunt aan de Middellandse Zee in het
zuiden van Spanje. Groot-Brittannië heeft zich altijd een beetje
afzijdig gehouden van Europa. Premier Winston Churchill was
een groot voorstander van Europese eenwording, maar dan toch
liever zonder het Groot-Brittannië. Economische voordelen
trokken het land in 1973 toch over de streep.

Vrijdag

10 april

Bang voor mobieltjes
Europeanen maken ze zich zorgen over elektromagnetische
straling van allerlei soort. Ze zijn bang voor hoogspanningsmas
ten (75%), zendmasten voor mobiele telefoons (76%), mobieltjes
(73%) en computers (65%). Niet alle Europeanen maken zich
zo veel zorgen. Van de Nederlanders denkt 45% dat hoogspan
ningsmasten geen enkel risico vormen; twee keer zo veel als het
Europese gemiddelde. Ook Finnen en Tsjechen zijn hier nuchter
in. Dezelfde nationaliteiten maken zich ook minder zorgen over
mobiele zendmasten. Grieken en Italianen worden al ziek als ze
naar een zendmast kijken; slechts 2% van de Grieken en 6% van
de Italianen denkt dat zendmasten geen enkel gezondheidsrisico
met zich meedragen. Zij zijn net zo bang voor mobiele telefoons
zelf, terwijl slechts de helft van de Nederlanders en Finnen denkt
dat hun mobieltje kankerverwekkend is.
(Bron: Eurobarometer Attitudes to Electromagnetic Fields, 2007)

Zaterdag

11 april

Eurococktails
Scroppino
•
•
•
•

Ingrediënten:
6 scheppen citroensorbet
100 ml bevroren wodka
200 ml prosecco of mousserende
wijn
4 champagneglazen die gekoeld
zijn in de vriezer

Bereiding:
Meng de citroensorbet, wodka en prosecco (kort) in een blender
tot een luchtig en schuimig schepsel. Schep het in de glazen
met een lepel. Ideaal als ‘tussengerecht’ of afsluiting van de
maaltijd.
Salute!

Zondag

12 april

Eerste paasdag
Op het Griekse eiland Chios, vlak voor de kust van Turkije,
vieren de inwoners ieder jaar Pasen door elkaar te bestoken
met vuurpijlen. Op de zondag van het orthodoxe Pasen, dat dit
jaar op 19 april valt, beschieten twee concurrerende gemeen
schappen, Agios Markos en de Panagia Erithiani, elkaars kerk
gebouwen. Het hele jaar door werken de leden van twee bendes
aan de vuurpijlen om er die zondagnacht over de hoofden van
biddende kerkgangers heen naar schatting 80.000 af te vuren.
Vooral bij het bouwen van de pijlen gebeuren ieder jaar ongeluk
ken, soms zelfs dodelijke, wanneer een zelfgebouwd projectiel
ontploft. Ieder jaar weer breken branden uit. Waar de traditie
vandaan komt weet niemand.
Sommigen zien de oorsprong
in de negentiende eeuw, toen
de Ottomanen het eiland be
zetten. De vissers gebruikten
kanonnen aan boord van hun
boten om ieder jaar Pasen mee
in te leiden. Toen de Turken
uiteindelijk gek werden van

het geknal en het geschut in beslag namen, moesten de eilanders
zelf raketten bouwen, zo gaat de theorie.

Maandag

13 april

Tweede paasdag

Held van de Europese Unie
Lars von Trier

(13 april 1956)

De Deense regisseur Lars von Trier werd
in de jaren negentig het boegbeeld van de
typisch Europese film. Voornamelijk door
geldgebrek maakten Europese films al
tijd al minder gebruik van special effects
dan hun tegenhangers uit Hollywood,
maar Von Trier maakte van die zwakte
een kracht. Samen met collega-regisseur
Thomas Vinterberg stelde hij de ‘eed van zuiverheid’ op. De
regisseurs die deze eed ondertekenden, bezwoeren zo waar
heidsgetrouw mogelijk te werk te gaan. Ze zouden filmen met
kleine handcamera’s, zonder speciale belichting werken en geen
muziek of geluid in de scènes monteren. Met name de eerste film
die volledig volgens dit zogeheten Dogma-concept was gemaakt,
werd een groot succes: Festen van Thomas Vinterberg, over

een familie die kampt met een incestueus verleden, doet door
de gehanteerde techniek aan als een pijnlijke homevideo. Lars
von Trier maakte zelf maar één echte Dogma-film, The Idiots,
omstreden vanwege de tamelijk expliciete seksscènes. Maar ook
in ander werk toont hij aan dat een knap gemaakte Europese
film met minder technische poespas best kan concurreren met
de Amerikaanse blockbusters. Zijn werk heeft grote invloed op
jonge regisseurs in heel Europa.

Dinsdag

14 april

Humor in de Unie (6)
Europeanen maken graag grappen over de vermeende onwetend
heid van Amerikanen. Zo ook met deze grap uit Spanje, waar
een Amerikaanse toerist op zoek gaat naar het ‘echte’ Spanje.
Hij besluit een klein, stoffig dorpje aan te doen met slecht één
restaurant, één hotel en één arena voor stierengevechten. Als
hij een kamer heeft gehuurd bij het hotel, gaat hij lunchen bij
het restaurant. Natuurlijk spreekt de Amerikaan geen woord
Spaans en de ober nauwelijks Engels. Wanhopig roept de Ame
rikaan uit: ‘Bring me the special!’ Even later krijgt hij een bord
met twee enorme gehaktballen en wat garnituur. Hij begint te
eten en het is eerlijk gezegd erg lekker. Toch komt hij er maar
niet achter wat voor vlees het nu precies is. Aan het einde van
zijn maaltijd vraagt hij de ober op luide toon wat het is. De ober
legt uit: ‘Is, uh – ¿como se dice? – da tentacles of da koo. . . No, da
tes-tee-cos – testicles! Yes, testicles of da bool from da bool fight
today.’ Nadat hij eerst heeft gewalgd bij de gedachte, komt de
Amerikaan tot de conclusie dat het gek is om het ene deel van
een rund viezer te vinden dan het andere. Bovendien: het was
erg lekker. Dus de volgende dag komt hij terug en zegt tegen
de ober dat hij hetzelfde gerecht wil als gisteren. Alleen, deze
keer zijn de ballen die hij krijgt veel kleiner. Hoewel ze goed

smaken, laat de Amerikaan de ober toch bij zich komen voor
een uitleg over het formaat van de ballen. Na veel gedoe zegt de
ober uiteindelijk: ‘Well, you know, da bool in da bool fight, you
see, eh, not always lose.’

Woensdag

15 april

EuropeTM
Diplomatie
Wie veel oorlog maakt moet ook veel
vrede sluiten. Daarom werd juist in
Europa de diplomatie uitgevonden,
en dan voor het eerst in een land dat
bestond uit kleine stadstaatjes die
voortdurend met elkaar overhoop lagen: Italië. Milaan stuurde
als eerste stadstaat in 1454 een permanente vertegenwoordiger
naar het Franse hof, maar duldde zelf geen Franse gezanten uit
angst voor spionage. Dat geeft waarschijnlijk aan wat de Mila
nezen zelf in Parijs deden. Omdat de Fransen en de Spanjaarden
zich gingen bemoeien met de Italiaanse twisten namen ze de ge
woonte van vaste afgevaardigden over. Andere Europese landen
konden niet achterblijven en stelden hun eigen ambassadeurs
aan. Het aanstellen van nieuwe ambtenaren creëerde, zoals wel
vaker het geval is, zijn eigen vraag. De ambassadeurs bleken ter
plekke steun nodig te hebben in de vorm van ambassades bevolkt
door hoogopgeleide specialisten, en het moederland kreeg al snel
behoefte aan speciale ministeries voor Buitenlandse Zaken om
al de memo’s die ze schreven te verwerken. Overigens bleef dit

voorlopig bescheiden: Frankrijk had met zeventig ambtenaren
in 1780 het grootste departement voor buitenlandse zaken ter
wereld. Dat in Europa de meeste landen ongeveer even groot en
sterk waren, hielp bij het ontwikkelen van wederzijdse diploma
tie. Grote rijken als China en het Ottomaanse Rijk weigerden
gezanten naar nietsbetekenende landjes te sturen. Pas vanaf de
negentiende eeuw begonnen ook Aziatische landen het Europese
model over te nemen.

Donderdag

16 april

Wie zijn de grootste dierenvrienden van Europa?
A.
B.
C.
D.

Cyprioten
Engelsen
Nederlanders
Polen

Antwoord: A.
Als Europeanen met een cijfer moeten aangeven hoe belangrijk
ze dierenwelzijn vinden, geven ze gemiddeld een 7,8. Grootste
dierenvrienden zijn de Cyprioten (9,1), de Zweden (9,0) en de
Finnen (8,7). Het wekt wellicht geen verbazing dat in het land
van de stierenvechters, Spanje, dit onderwerp niet echt boeit
(6,9). Nederlanders geven een 7,6 voor het onderwerp. Wel wil
len we er, net als Denen en Finnen niets meer over horen. We
vinden dat we al genoeg geïnformeerd zijn. Tsjechen, Esten en
Hongaren geven aan niets van de leefomstandigheden van die
ren te weten, maar dat ook niet te willen. Dierenvrienden die
zieltjes willen winnen, kunnen het best terecht in Italië, Cyprus,
Luxemburg en Malta, waar mensen springen om meer kennis.
Overigens zijn Europeanen niet diervriendelijk omdat ze zo
veel van beesten houden. De meeste mensen in Europa kopen
diervriendelijke producten omdat ze denken dat die gezonder
zijn (51%) en van betere kwaliteit dan die uit de bio-industrie
(48%), terwijl maar 23% het belangrijk vindt dat een dier een
gelukkiger leven heeft gehad. Hierin bestaan grote nationale
verschillen. In landen als Zweden en Nederland draait het om
de kwaliteit van het bestaan van het dier, terwijl Grieken en
Cyprioten pragmatisch denken.

Vrijdag

17 april

Waar in Europa plegen de meeste mensen zelfmoord?
Lange tijd schaamden vooral de Finnen zich voor het extreem
hoge aantal zelfmoordpogingen dat met name tieners daar on
dernamen. Maar sinds een paar jaar is dat aantal flink gedaald.
De dubieuze eer van de nieuwe nummer één zelfmoordstaat in
Europa gaat naar Litouwen. Daar maken jaarlijks gemiddeld 37
op de 100.000 mensen een einde aan hun leven. Ter vergelij
king: het Europese gemiddelde ligt op 11. De zelfmoordcijfers in
Oost-Europa zijn sowieso hoog: Estland, Letland, Hongarije en
Slovenië hebben ongeveer twee keer zo veel pogingen als gemid
deld. De Zuid-Europese zon voorkomt schijnbaar dat mensen
van een brug springen of zich verhangen: Cyprus, Malta, Spanje,
Italië en Griekenland hebben allemaal zeer lage zelfmoordcijfers.
Nederland ligt overigens ook onder het gemiddelde.
(Bron: Eurostat)

Zaterdag

18 april

1951
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), opgericht
op 18 april 1951, was de directe voorloper van de Europese Unie.
Idee achter de gemeenschap was om voor eens en voor altijd
een einde te maken aan oorlog in Europa, door de vijandigheden
tussen Frankrijk en Duitsland te beslechten. In de praktijk moest
dit gebeuren door een gemeenschappelijke markt voor kolen en
staal te maken. Zo zou iedereen precies weten wat de ander aan
het doen was met deze strategische grondstoffen. Bovendien
zou er dan geen behoefte meer bestaan om ruzie te maken over
kolenrijke gebieden als de Elzas, het Saargebied en het Rijnland.
Leden van het kolen- en staalpact waren Nederland, België,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. Ze lieten hun kolenen staalproductie voortaan beheren door een ‘hoge autoriteit’.
Het was de eerste keer dat landen soevereiniteit weggaven aan
een supranationale instelling. Sommige politici zagen de EGKS
als eerste stap op weg naar een Europese federatie. Het initiatief
tot de EGKS kwam van de Franse christendemocratische minister
van Buitenlandse Zaken Robert Schuman. Het idee van een ge
zamenlijke kolen- en staalpoule was een klap in het gezicht van
de Franse politicus Charles de Gaulle, die het liefst permanent
de Duitse Roer- en Saargebieden wilde bezetten.

Zondag

19 april

Italiaans

Sopra la panca la capra campa,
sotto la panca la capra crepa.
Op het bankje leeft de geit, onder het bankje sterft de geit.

Maandag

20 april

Is er weleens iemand uit de Europese Unie gestapt?
De Britten dreigden meermaals de Europese samenwerking op
te zeggen, maar ze deden het uiteindelijk nooit. In 1975 hield
het Groot-Brittannië – pas twee jaar lid – een referendum over
de kwestie, maar toen stemde 67% tegen opzegging van het
lidmaatschap. Toch zijn er wel eens Europeanen uit de Euro
pese Gemeenschap gestapt, al zullen veel mensen dat vergeten
zijn. Het gaat om de Groenlanders. Toen Groenland in 1979
van Denemarken zelfbestuur kreeg toegewezen, besloten het
zo snel mogelijk een referendum te houden over de Europese
Gemeenschap. Daaruit bleek dat een nipte meerderheid van de
bevolking uit de EG wilde stappen. Reden: ze wilden voorkomen
dat Europese vissersvloten het recht zouden krijgen om te vissen
in de Groenlandse wateren. Op 4 januari 1985 trad Groenland
uit de EG In 2008 liet de Deense premier doorschemeren dat hij
verwachtte dat het noordelijke eiland in de toekomst toch weer
lid zou worden van de EU.

Dinsdag

21 april

Ierland
Hoofdstad: Dublin
Inwoners: 4,1 miljoen
Oppervlakte: 68.890 km²
De Ieren zien zichzelf graag als afstammeling van Keltische
stammen die een paar eeuwen voor de jaartelling per boot ar
riveerden. Maar ze hebben ook Noormannenbloed, als gevolg
van eeuwenlange kolonisatie door de Vikingen. Daar kwam een
einde aan in 1014, toen de legendarische koning Brian de Noor
mannen het eiland af joeg in een veldslag bij Dublin, waarbij
hij zelf het leven liet. Nog geen honderd jaar later begonnen de
schermutselingen met Engeland, die tot ver in de twintigste
eeuw aanhielden. De slechte positie van Ierse katholieken ten
opzichte van Engelse protestanten leidde uiteindelijk tot een

soort guerillaoorlog, die ophield toen in 1921 de onafhanke
lijke staat Ierland werd gevormd. Het noorden van het eiland,
de provincie Ulster, bleef echter onder het bewind van GrootBrittannië, en de bomaanslagen en gijzelingen door het verboden
Ierse Republikeinse Leger hielden daar aan. Pas vanaf 2005 kreeg
Noord-Ierland gedeeltelijk zelfbestuur. Aansluiting bij de Ierse
Republiek, zoals veel katholieke Ieren diep vanbinnen willen,
zit er niet in. Ierland is een van de weinige landen ter wereld
waar het bevolkingsaantal op dit moment drastisch kleiner is
dan anderhalve eeuw geleden. Van de 6,5 miljoen Ieren in 1841
waren er in 1960 nog geen 3 miljoen over door hongersnoden en
massa-emigratie. Het kan snel gaan, zo bewijst de geschiedenis.
Want na een spectaculaire economische groei behoort Ierland
inmiddels tot de vijf rijkste landen ter wereld, gemeten in bruto
nationaal product per hoofd van de bevolking.

Woensdag

22 april

Tropisch Europa (2)
Het grootste overzeese gebied van de Europese Unie ligt in
Zuid-Amerika: Frans-Guyana, dat grenst aan Suriname en Bra
zilië. Eeuwenlang gebruikten de Fransen het tropische land als
strafkolonie. Tijdens de Franse Revolutie werden koningsge
zinden zonder pardon op een enkele reis Guyana gezet. Ook
Napoleon gebruikte het als permanent verbanningsoord voor
lastige tegenstanders. Tussen dat moment en het einde van de
Tweede Wereldoorlog belandden zeker zeventigduizend boeven
in Frans-Guyana, dat al snel de bijnaam ‘de droge guillotine’
kreeg omdat de gevangenen vaak snel stierven aan tropische
ziekten of zware dwangarbeid. De strafkolonie werd berucht
vanwege de Dreyfus-affaire. In 1894 werd de joodse legerofficier
Alfred Dreyfus op dubieuze gronden schuldig bevonden aan
hoogverraad en veroordeeld tot levenslang, ondanks het vlam
mende beroemde opiniestuk J’accuse! van de Franse schrijver
Emile Zola. Dreyfus verbleef vijf jaar op Duivelseiland in FransGuyana in eenzame opsluiting. Toen duidelijk werd dat hij niet
schuldig kon zijn, veroordeelde de Franse rechtbank hem toch
opnieuw. Pas in 1806 kwam hij alsnog vrij.

Donderdag

23 april

Held van de Europese Unie
William Shakespeare
(1564 – 23 april 1616)

De Britten vereren toneelschrijver en dich
ter William Shakespeare al eeuwen. Ze
roemen hem vanwege zijn bijdrage aan
de Engelse taal. Shakespeare gebruikte
verschillende Europese landen als achter
grond voor zijn toneelstukken, zoals De
nemarken (Hamlet) en Italië (Romeo and
Juliet), waarmee hij het Europese vasteland
in Groot-Brittannië bekendmaakte. De Eu
ropean Shakespeare Research Association
onderzoekt het belang van Shakespeare voor de Europese cultuur.
Zijn stukken boordevol seks, bedrog, moord en geweld waren de
soaps van zijn tijd. The Merry Wives of Windsor werd in net zo
veel landen bekeken als Desperate Housewives nu. Al tijdens zijn
leven voerden toneelspelers door heel Europa stukken als King
Lear of Julius Ceasar op in het Duits, Portugees en Frans. In de
zeventiende en achttiende eeuw vonden ook uitvoeringen plaats in

het Nederlands, Italiaans, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks en Pools.
Later volgden ook Roemeens, Toscaans en zelfs Baskisch – maar
pas in 1970. Componist Ludwig von Beethoven liet zich inspireren
door het toneelstuk The Tempest en de Franse componist Berlioz
maakte een concert van Romeo and Juliet, terwijl zijn Italiaanse
collega Giuseppe Verdi van Shakespeare pikte voor zijn opera’s
Falstaff en Othello. Shakespeare heeft onmiskenbaar grote invloed
uitgeoefend op alle nationale culturen in Europa.

Vrijdag

24 april

Held van de Europese Unie
Hendrik Johannes Cruijff

(25 april 1947)

Europese journalisten kozen Cruijff in
1971, 1973 en 1974 tot Europees voetballer
van het jaar. Hij werd internationaal be
kend vanwege het gevreesde totaalvoet
bal (total football, Fußball total, fútbol
total). Eind 1999 kreeg Cruijff de ultieme
erkenning voor zijn spel: hij werd gebom
bardeerd tot Europees Voetballer van de
Eeuw. Een titel die hij pas over honderd
jaar kan kwijtraken. Een van de mysteries
omtrent de persoon van Cruijff betreft de juiste spelling van
zijn achternaam. De Cruyff University en de Cruyff Foundation
gebruikt een ypsilon, maar de officiële Cruijff-website heeft een
lange ij in de naam. Cruijff-biograaf Nico Scheepmaker zocht
dit uit tot in de puntjes. In het telefoonboek van Amsterdam uit
1972 staan alle Cruyffen met een Griekse y geschreven, behalve
de moeder van Johan. Zelf heeft Cruijff eerder aangegeven dat

er puntjes op moeten, maar in zijn handtekening zijn die niet
te ontdekken. Nederlanders kennen Cruijff vanwege zijn ge
vleugelde uitspraken (‘Van Italianen kan je niet winnen maar
je kan wel van ze verliezen’). Ook andere Europeanen kennen
Cruijff als orakel. Zo kennen Spanjaarden de uitdrukking ‘en un
momento dado’, een letterlijke vertaling van het Nederlandse
gezegde ‘op een gegeven moment’. Cruijff speelde bijna altijd met
het rugnummer 14. Uit eerbied besloot Ajax dat rugnummer
vanaf 2007 nooit meer te gebruiken.

Zaterdag

25 april

Italiaanse bevrijdingsdag
Italië
Hoofdstad: Rome
Inwoners: 58,1 miljoen
Oppervlakte: 294.020 km²
Veel Europese landen kennen een bevrijdingsdag. Terwijl WestEuropeanen de bevrijding van de Duitsers vieren, gedenken OostEuropeanen meestal de bevrijding van de Russen. Uitzonderingen
zijn er natuurlijk ook: zo herdenken de Spanjaarden op 2 mei de
bevrijding van de Franse troepen onder Napoleon. Ook Italië vormt
een buitenbeentje. Onder generaal Benito Mussolini koos het land
tijdens de Tweede Wereldoor
log de kant van de Duitsers en
bezette zelf een aantal buur
landen. Het fascistische regime
viel pas in juni 1943, toen ge
allieerde troepen het land bin
nenvielen en Mussolini werd
afgezet. Bij hun bevrijdingsdag
herdenken de Italianen echter

niet die bevrijding van hun eigen generaal, maar die van de Duit
sers. Na de val van Mussolini bezetten zij het land en bevochten
ze de geallieerden. Op 25 april 1945 capituleerden ze. Twee dagen
later werd Mussolini bij het Comomeer gesnapt door zijn land
genoten van het verzet, terwijl hij vermomd als Duitse soldaat
probeerde naar Oostenrijk te vluchten. De rest van het verhaal is
bekend: zowel Mussolini als zijn maîtresse werd standrechtelijk
geëxecuteerd en naar Milaan gebracht, waar hun lichamen onder
steboven werden opgehangen aan een benzinestation en werden
tentoongesteld als oorlogstrofee.

Zondag

26 april

Het hoogste gebouw van de EU
Eén ding is zeker: in vergelijking met Amerika, Azië en het
Midden-Oosten doet de EU niet echt mee in de strijd om het
hoogste gebouw ter wereld. Lange tijd had Parijs met de Eiffel
toren een hoogterecord, al protesteren kenners dat die reus
achtige metalen constructie heus geen echt gebouw is. Want,
zo redeneren ze, dan kunnen we de Gerbrandy-uitzendmast in
IJsselstein met een hoogte van 366 meter ook meetellen. Voor
wat betreft echt hoge gebouwen houden vandaag de dag alleen
Frankfurt en Madrid de eer van de Europese Unie een beetje
hoog, zoals blijkt uit het volgende lijstje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Commerz Bank, Frankfurt, 259 meter, 56 etages uit 1997
Messeturm, Frankfurt, 257 meter, 55 etages uit 1990
Torre Caja, Madrid, 250 meter, 45 etages uit 2007
Torre de Cristal, Madrid, 249 meter, 45 etages uit 2007
Torre Espacio, Madrid, 236 meter, 57 etages uit 2007
Torre Sacyr Vallehermoso, Madrid, 236 meter, 52 etages uit
2007
7. One Canada Square, Londen, 235 meter, 50 etages, 1991
8. Paleis van Cultuur en Wetenschap, Warschau, 231 meter,
43 etages, 1955

9. Tour Montparnasse, Parijs, 210 meter, 59 etages, 1972
10. West End Strasse 1, Frankfurt, 208 meter, 53 etages, 1993

Maandag

27 april

Wat vinden Europeanen van het
‘jaar van interculturele dialoog’?
A.
B.
C.
D.

Het wat?
Ik ga elk jaar in Benidorm op interculturele dialoog!
Lijkt me heel nuttig, wat het ook is.
Heeft u een emmertje?

Antwoord: A.
In 2007 liet de Europese Unie uitzoeken hoe Europeanen denken
over contact met andere culturen. Driekwart van de ondervraag
den bleek dit in meer (23%) of mindere (49%) mate een verrijking
te vinden van hun bestaan. Vooral Ieren en Luxemburgers zien
ontmoetingen met anderen als een verrijking, gevolgd door Fran
sen, Duitsers en Finnen en in iets mindere mate ook Nederlanders.
Het meest in zichzelf gekeerd zijn Maltezers, Cyprioten, Bulgaren
en Roemenen, waar net de helft van de ondervraagden vindt
dat contact met mensen met een ander etnische of religieuze
achtergrond een pluspunt is. Europeanen vinden dat jongeren
er baat bij hebben andersdenkenden te onmoeten (83%), maar
ze vinden het ook belangrijk dat jonge mensen de eigen tradities
voortzetten (67%). De Europese Unie riep 2008 uit tot ‘jaar van
de interculturele dialoog’. De inwoners van de EU snapten weinig
van deze tenenkrommende bureaucratische titel. Ruim 36% wist
überhaupt niet wat ze eronder moesten verstaan, de rest dichte er
verschillende betekenissen aan toe, meestal zoiets als ‘uitwisseling’
, ‘conversatie’ of ‘samenwerking’. Vooral Nederlanders en Oosten
rijkers waren sceptisch. Terwijl de meeste Europeanen vertelden
enigszins geïnteresseerd te zijn in dit project, liet de helft van de
Nederlandse ondervraagden weten dat de Europese Commissie
hen niet hoefde terug te bellen met meer informatie.
(Bron: Eurobarometer: Intercultural dialogue in Europe, 2007)

Dinsdag

28 april

Sloveens

Pešec pešači čez peskasto peščišče.
Een voetganger loopt door een zanderige zandbak.

Woensdag

29 april

Hoeveel vertalers werken er in Brussel?
A.
B.
C.
D.

Meer dan 50
Meer dan 500
Meer dan 5000
Meer dan 50.000

Antwoord: C.
Het aantal vertalers in Brussel is niet eenvoudig te tellen. De
vertaalafdeling van de Europese Commissie is in elk geval een
van de grootste ter wereld, met een staf van 1750 taalkundigen
en 600 man ondersteunend personeel. De instelling werkt met
freelance vertalers over de hele wereld en is in 1951 ontstaan als
de vertaalafdeling van de Europese Gemeenschap van Kolen
en Staal. Destijds waren er vier officiële talen, te weten Frans,
Duits, Italiaans en Nederlands. Inmiddels gebruikt de EU met
27 lidstaten 23 officiële talen. Behalve met vertalers werkt de
EU ook met 500 vaste en 2700 freelance tolken, die live kunnen
vertalen. Voor een vergadering waarin simultaan moet worden
vertaald naar alle officiële EU-talen tegelijk, zijn ongeveer 60
tolken nodig. De laatste uitbreiding van de EU met Bulgarije en
Roemenië was dan ook fysiek te zien in de vergaderzaal van het
Europees Parlement, waar twee nieuwe vertaalcabines werden
bijgebouwd. Om het aantal vertalers een beetje in de hand te
houden, gebruiken de Europese instellingen ‘tussentalen’. Een
tekst wordt bijvoorbeeld van het Fins in het Duits of Engels
vertaald, en van daaruit weer naar een aantal andere talen.

Donderdag

30 april

Koninginnedag
Nederlanders houden niet van zwaaien met vlaggen, gedweep
met nationale kleuren of het zingen van het volkslied. Behalve
dan tijdens voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal of op
Koninginnedag. Zelfs de grootste republikein zet een oranje
hoedje op of laat de Nederlandse driekleur op zijn wangen schil
deren. Straten worden versierd met ballonnen en slingers. Konin
ginnedag wordt in heel Nederland gevierd, maar bij Europeanen
is vooral het Amsterdamse straatfeest berucht. Het koninklijke
verjaardagsfeestje begint op de avond vooraf, als de hoofdstad
zich goedgeluimd laat vollopen in diverse cafés. De volgende och
tend storten Amsterdammers al hun opgespaarde en overbodige
prullaria op straat in de hoop
dat een aangeschoten voorbij
ganger er een paar euro voor
wil neertellen. Het meest ab
surde aan Koninginnedag is
nog wel de gigantische berg
rommel die bezoekers jaarlijks
achterlaten. De Amsterdamse
stadszender AT5 telde in 2008

ruim 400 ton afval, dat na Koninginnedag door de afvaldienst
van straat werd geveegd.

Vrijdag

1 mei

Zaterdag

2 mei

Biksemad (Denemarken)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
4 aardappelen
1 flinke ui
1 blikje knakworstjes of 250 gram gehakt of rookspekjes
zout/peper/kerriepoeder
1 eetlepel olijfolie

Bereiding:
Goedkope, snelle Deense hap. Schil de aardappelen en snijd ze
in blokjes. Zet ze op het vuur en laat ze 5 minuten koken. Giet
dan af. Snipper de ui en snijd de knakworstjes in kleine stukjes.
Als je gehakt of spekjes gebruikt, deze eerst in de olie rul bakken,
daarna de aardappels en de ui erbij doen en dit goed doorbak

ken (goudbruin). De knakworstjes bak je niet mee maar voeg je
pas op het laatst bij het aardappelmengsel. Verwarm deze nog
even. Naar smaak zout, peper en kerrie toevoegen. Lekker met
sla of rauwkost.

Zondag

3 mei

Wat is het Europese alarmnummer?
De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken dat het
alarmnummer 112 in heel Europa gebruikt kan worden. Voor
sommige landen, zoals Nederland, Denemarken, Finland, Por
tugal en Zweden, is dit het enige alarmnummer. De meeste EUlanden gebruiken het als extra nummer. In het Groot-Brittannië
kan iemand in nood zowel 999 als 112 bellen. Dat dit nummer
Europees gebruikt kan worden, beseffen maar weinig mensen.
Slechts 20% van de Europeanen weet dat het ook in andere
landen geldig is. Wie buiten de landsgrenzen een ongeluk krijgt,
moet hopen dat de ooggetuigen niet alleen Grieken zijn, want
slechts 4% van hen weet dat ze 112 moeten draaien. Denen zijn
wel nuttig als omstanders bij een ongeval, omdat 98% van hen
weet wie hij moet bellen.

Maandag

4 mei

Dodenherdenking

Eurogene zones
Auschwitz
Het begrip ‘Eurogene zone’ klinkt te
vrolijk voor een plaats als Auschwitz,
een agglomeraat van concentratie
kampen waar de nazi’s naar schatting 1,1 tot 1,6 miljoen mensen,
van wie 90% joden, ombrachten. Door deze onmenselijkheid
is Auschwitz in de collectieve Europese herinnering gegrift.
Minder bekend is dat tussen 1945 en 1947 de Sovjetveiligheids
diensten en het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken tus
sen 1945 en 1947 een van de kampen bij Auschwitz gebruikten
om ‘vijanden van het volk’ in op te sluiten. In het Centraal
Arbeidskamp Jaworzno interneerden de autoriteiten naast SS’ers,
Duitse krijgsgevangen en collaborateurs ook leden van het
anticommunistische verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Er
stierven naar schatting 1500 mensen. In Polen woedt tot op de
dag van vandaag een strijd om de herinnering van Auschwitz.
Het communistische regime bagatelliseerde de joodse afkomst
van de slachtoffers, en presenteerde het vooral als een plek

waar Poolse antifascisten en communisten werden vermoord.
Voor Poolse nationalisten was vooral het martelaarschap van
de Poolse natie belangrijk. Zij keken naar de Poolse politieke
gevangenen en intellectuelen die de Duitsers er opsloten. De
katholieke kerk legde juist de nadruk op vermoorde priesters.
Uit opiniepeilingen in 1995 bleek dat 75% van de Polen niet wist
dat de meerderheid van de slachtoffers joods was. Paus Johannes
Paulus ii liet in 1979 een bijna 9 meter hoog kruis plaatsen op het
terrein. Joods verzet hiertegen mondde in de jaren negentig uit
in de ‘kruizenoorlog’, omdat nationalistische en conservatieve
politici weigerden het kruis weg te halen.

Dinsdag

5 mei

Bevrijdingsdag
‘Een Europese oorlog is een burgeroorlog’
(Victor Hugo)
Victor Hugo was een gevierd Frans schrijver en tevens aanhan
ger van het voor zijn tijdgenoten bizarre idee van een Verenigd
Europa. In 1847 schreef hij een voorstel voor een Verenigde
Staten van Europa, dat hij presenteerde op een vredescongres
van wereldverbeteraars in 1849. Om zijn ideeën kracht bij te
zetten plantte hij in Parijs op 14 juli 1870 een eik. Zodra de
boom volgroeid was, zouden de Verenigde Staten van Europa
een feit zijn. Vijf dagen laten barstte de Frans-Duitse oorlog uit.
De boom staat er nog steeds.
<DUBBELE TEKST??????>
Held van de Europese Unie
[ICOON HELD]
Karl Marx
(5 mei 1818 – 14 maart 1883)

Karl Marx schreef het invloedrijkste werk dat niemand ooit
gelezen heeft: Das Kapital. In dit boek stelt Marx dat winst is
gebaseerd op uitbuiting van arbeiders. Misschien kwam Marx’
jaloezie jegens mensen met geld wel door het feit dat hij zelf
voortdurend platzak was. Hij teerde op zijn boezemvriend Frie
drich Engels, oudste zoon van een succesvolle rijke textielbaron.
Marx leefde met zijn vrouw Mary en zeven kinderen in extreme
armoede in een klein flatje in Londen. Dagelijks ontvluchtte
Marx de bedompte woning om in de openbare bibliotheek zijn
meesterwerk te schrijven, dat een bom moest leggen onder het
kapitalistische systeem. Marx was behalve een slimme geleerde
ook een enorme schuinsmarcheerder en slaagde erin thuis een
affaire met de babysitter te beginnen. Toen zijn vrouw erachter
kwam verpakte ook Marx dit in een mooie filosofie. Het Communistisch Manifest uit 1848 besteedt zodoende opvallend veel
aandacht aan de onderdrukkende aspecten van het burgerlijk
huwelijk, dat Marx symbool noemde van de macht die mannen
hebben over vrouwen. Vreemdgaan, zo besloot Marx, was een
feministische daad bij uitstek.

Woensdag

6 mei

Tropisch Europa (3)
De mooiste Europese stranden tref je aan in de zogenoemde
ultraperifere regio’s van de Europese Unie, overzeese gebieds
delen van de lidstaten, die een volwaardig onderdeel zijn van
de Europese Unie. Je vindt ze in bijna alle continenten. Zoals
bijvoorbeeld in het Caraïbisch gebied:
Guadeloupe (400.000 inwoners): eilandengroep in het Caraïbisch
gebied dat bij Frankrijk hoort. Columbus was de eerste Europeaan
die hier voet aan wal zette. Bountystranden, tropisch regenwoud
en koraal: het is er allemaal. Guadeloupe is een van de plekken
waar de effecten van de Europese kolonisatiepolitiek te zien zijn:
de oorspronkelijke bewoners zijn haast verdwenen en op de eilan
den wonen met name creolen, wier voorouders als slaaf uit Afrika
naar de eilanden werden meegenomen. Samen met het eveneens
tropische Martinique (400.000 inwoners) vormt Guadeloupe de
Franse Antillen. Er is sprake van dat ook een aantal van de Neder
landse Antillen op termijn deel gaan uitmaken van de Europese
Unie. Dat zijn Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Momenteel is
dat nog niet het geval. De situatie op Sint-Maarten is tamelijk
absurd. Het Nederlandse deel van het kleine eiland is geen lid van
de Europese Unie, het noordelijke Franse deel juist wel.

Donderdag

7 mei

Frankrijk
Hoofdstad: Parijs
Inwoners: 64 miljoen
Oppervlakte: 640.053 km²
Frankrijk bestaat vanaf het jaar 843, toen de kleinzonen van
Karel de Grote zijn enorme keizerrijk aan de tekentafel in Ver
dun in drie stukken sneden, alsof het een verjaardagstaart be
trof. Oost-Francië besloeg min of meer het huidige Duitsland,
Midden-Francië liep van De Lage Landen via het huidige Zwit
serland tot en met Italië, terwijl West-Francië een voorloper is
van het huidige Frankrijk. Het land heeft sindsdien oorlogen
gevoerd met zo’n beetje alle andere Europese landen: Engeland,
Duitsland, Italië, Spanje en Nederland, waarbij vijanden overi
gens een halve eeuw later de beste bondgenoten konden zijn.

Na de Franse Revolutie deed Napoleon Bonaparte, de kleine
generaal uit Corsica, een dappere poging om Europa met ge
weld te verenigen tot een keizerrijk met aan het hoofd niemand
minder dan hijzelf. Toen hij daarbij ook meende Moskou te
kunnen innemen liep het faliekant mis. Toch heeft Europa er
gemeenschappelijke maateenheden als de meter, de kilogram
en de liter aan overgehouden, net zoals de Code Napoleon, die
de basis heeft gevormd voor het burgerlijk wetboek in een hele
reeks Europese landen. Het Groot-Brittannië, dat nooit door
Napoleon is veroverd, kent daardoor andere maateenheden en
een totaal ander rechtssysteem.

Vrijdag

8 mei

Slowaaks

Ktorý krajčí kričí krajšia?
Welke kleermaker schreeuwt het mooist?

Zaterdag

9 mei

Europadag
‘Europa zal niet in één keer geschapen worden, noch volgens een
vooropgesteld plan. Het zal gebouwd worden door concrete verwezenlijkingen die eerst een feitelijke solidariteit scheppen’
(Robert Schuman, 9 mei 1950)
Op Europadag, jaarlijks gehouden op 9 mei, herdenken Euro
peanen eens geen glorieuze overwinning, bloedige veldslag,
langverwachte bevrijding of heldhaftige koning, maar – geheel
toepasselijk – een droge verklaring opgetekend door een in grijs
pak gestoken politicus. Op 9 mei 1950 presenteerde de Franse mi
nister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman een verklaring
waarin hij voorstelde de Duits-Franse kolen- en staalproductie
voortaan door een internationaal agentschap te laten uitvoeren.
Gebieden als de Elzas, Saar en Roer, waar een groot deel van
de Franse en Duitse mijnbouw en staalproductie plaatsvond,
waren sinds 1870 de inzet geweest van drie oorlogen. Het ge
zamenlijke beheer van deze producten moest verdere oorlog
voorkomen. Het plan van Schuman werd werkelijkheid: in 1951
werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
opgericht door Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland

en Luxemburg. Het was de directe voorloper van de EEG en de
EU. Voor het eerst in de geschiedenis gaven landen macht uit
handen aan een bovennationale instelling, de Hoge Autoriteit
van de EGKS. Om dit feit te herdenken voerden de lidstaten van
de Europese Gemeenschap in 1985 Europadag in.

Zondag

10 mei

Privacy in Europa
Vooral Oostenrijkers willen verborgen houden wat ze in hun
kelder hebben verstopt. Maar liefst 86% van de Oostenrijkers
maakt zich ‘ernstige zorgen’ om de bescherming van zijn privacy,
en 16% maakt zich ‘redelijk zorgen’. Het totale percentage Denen
(86%) en Maltezers (90%) is hetzelfde of zelfs hoger, maar er zijn
minder mensen die ‘m echt knijpen. Gemiddeld zijn Europea
nen meer ontspannen: 64% maakt zich zorgen, waarvan 30%
ernstig. Sommige nationaliteiten interesseert het geen biet wat
de overheid met hun privégegevens uitspookt, het minst nog
de Nederlanders. Slechts 30% van de Nederlanders maakt zich
zorgen over privacy, van wie 8% ernstig.
(Bron: Eurobarometer: Data Protection in the European Union:
Citizens’ perceptions, 2008)

Maandag

11 mei

Pasta alle vongole (Italië)
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten voor 2 personen:
olijfolie
400 gram pasta (liefst tagliatelle)
1 kilo vongole
1 glas Pinot Grigio
1 teentje knoflook
1/2 theelepel gedroogde rode peper
1 bos platte peterselie

Bereiding:
Een simpel maar heerlijk gerecht en bovendien, naar verluidt,
een afrodisiacum. Was de vongole; open schelpjes weggooien,
die zijn bedorven. Fruit de gesneden knoflook en de gedroogde

rode pepers in de olijfolie. Dan de Pinot Grigio erbij gieten en
aan de kook brengen. Wacht tot na enkele seconden de alcohol
is verdampt. Dan de schelpen toevoegen en met het deksel op de
pan op een laag pitje laten sudderen, tot de schelpen opengaan.
Vervolgens reeds al dente gekookte pasta toevoegen, en een paar
minuten laten meekoken. Goed mengen, de peterselieblaadjes
eroverheen strooien en opdienen.

Dinsdag

12 mei

Typisch Europees
Gebrek aan preutsheid
Amerikanen zijn preuts, Aziaten zijn preuts en Afrikanen zijn
preuts. Om nog maar niet te spreken over de Arabieren. Europe
anen steken losbandig af bij de rest van de wereld. Het gebrek aan
schaamte voor bloot zie je op talloze plekken terug: de Europese
films met hun nietsverhullende scènes, het topless zonnen, de
naaktsauna en de billboards met schaarsgeklede vrouwen. Af
en toe gaat de overdaad aan bloot wel erg ver. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in 2005. In het kader van het Europese kunstpro
ject euroPART had de Oostenrijkse overheid zo’n vierhonderd
posters opgehangen in de hoofdstad Wenen. Een aantal van de
posters toonde twee naakte vrouwelijke modellen die elkaar
oraal bevredigden, terwijl ze een masker droegen van de Britse
koningin Elizabeth en van de Amerikaanse president George
W. Bush. Bovendien werden ‘Lizzy’ en ‘Dubya’ – letterlijk – geno
men door een mannelijk model met een masker van de Franse
president Jacques Chirac. De rel was compleet toen bleek dat
de ‘pornoposter’ van het Europees-Amerikaanse triootje was
gemaakt door een kunstenaarscollectief dat daarvoor een fikse
Europese subsidie had opgestreken. Een paar jaar later kwam

de Europese Commissie zelf met een omstreden EU-campagne
filmpje: talloze achter elkaar gemonteerde en nietsverhullende
seksscènes uit Europese films, compleet met hijgerige geluiden
op de achtergrond. ‘Let’s come together,’ luidde de dubbelzin
nige slogan. Ook in dit geval lieten christelijke politici door heel
Europa luid weten not amused te zijn. Tevergeefs. Europeanen
hebben het nu eenmaal niet zo op naaktcensuur.

Woensdag

13 mei

Verbondenheid met de Europese Unie
Van de Europeanen identificeert 85% zich met zijn dorp, 91%
met zijn land en 53% met de Europese Unie. Er zijn echter grote
nationale verschillen. Dit zijn de landen die zich het meest en
het minst met de EU verbonden voelen.
Meest verbonden:
1. België 66%
2. Polen 66%
3. Luxemburg 63%
4. Spanje 62%
5. Italië 62%
Minst verbonden:
1. Finland 30%
2. Cyprus 30%
3. Nederland 32%
4. Groot-Brittannië 34%
5. Zweden 38%

Donderdag

14 mei

EuropaTM
Cappuccino
Europeanen zijn koffieleuten. Een
Duitser begint de ochtend het liefst
met een Milchkaffee, een Spanjaard
drinkt een café con leche, een Neder
lander een koffie verkeerd en een Fransman een café au lait.
Allemaal in beginsel hetzelfde: koffie met een flinke sloot melk.
Maar populairste Europese koffie-exportproduct blijft de cap
puccino. Ooit begonnen als typisch Italiaanse koffiespecialiteit
met gestoomde melk, is het tegenwoordig overal verkrijgbaar.
Van Sjanghai tot La Paz: de hele wereld drinkt cappuccino.
Het woord is afkomstig van de kapucijner monnikenorde. Zij
hadden hun naam weer te danken aan de karakteristieke hoed
die ze droegen, cappuccio in het Italiaans. In het Nederlands
kennen we het afgeleide ‘capuchon’. De kapucijnen speelden
een belangrijke rol in de contrareformatie, een stroming die
het katholicisme weer probeerde op te bouwen na de dreun
die het geloof had gekregen van de protestantse afsplitsingen.
Deze monniken dronken beslist geen koffie, maar de kleur

van hun habijt was donker en de kleur van het hoofddeksel
licht. Precies zoals de koffie en de gestoomde melk in de cap
pucino.

Vrijdag

15 mei

Spanje
Hoofdstad: Madrid
Inwoners: 40 miljoen
Oppervlakte: 499.542 km²
Spanje is het laatste land in West-Europa waar een serieuze
poging tot een staatsgreep plaatsvond. Op 23 februari 1981 wan
delde de Spaanse luitenant-kolonel Antonio Tejero Molina met
tweehonderd gewapende mannen van de Guardia Civil het
Spaanse parlement binnen. Op de videobeelden is te zien hoe
Tejero het spreekgestoelte beklimt en door de zaal buldert dat
iedereen zijn mond moet houden en moet wachten tot het leger
de macht zal overnemen. Bijna alle parlementariërs gingen op
de grond liggen, op drie politici na, onder wie defensieminister
Manuel Gutiérrez Mellado, die opstond en Tejero toesnauwde

dat hij moest ophouden. Ook minister-president Suárez en com
munistenleider Carrillo bleven rustig zitten. De laatste stak zelfs
een sigaret op en deed alsof er niets bijzonders aan de hand was.
Daarop vuurden de gewapende mannen van Tejero met een
machinegeweer waarschuwingsschoten in het plafond. Span
jaarden herinneren zich vooral de rol van koning Juan Carlos,
die in legeruniform op televisie verscheen om te zeggen dat hij
de couppoging veroordeelde, waarmee hij de kansen van de
coupplegers in één klap verbrijzelde. Pas de volgende middag
zag Tejero zijn mislukking in en verliet het parlement om op de
stoep gearresteerd te worden. In 1996 kwam hij vrij.

Zaterdag

16 mei

Vliegende Jacob (Zweden)
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kilo kipfilet
140 gram spek
3 bananen
2 dl chilisaus
5 dl slagroom
1,5 dl pinda’s
provençaalse kruiden

Bereiding:
Bak reepjes kipfilet rondom bruin. Verplaats ze dan naar een
ovenschaal. Leg de plakjes bacon op de kip, en daarbovenop
weer plakjes banaan. Klop de slagroom, voeg daar de chilisaus

en provençaalse kruiden aan toe. Giet deze saus over het meng
sel in de schaal. Vervolgens 20 minuten in een tot 225 graden
voorverwarmde oven zetten. Opdienen met rijst en salade.

Zondag

17 mei

Waar kan ik het makkelijkst aan iemands privégegevens
komen?
Nederlanders geven vol vertrouwen hun bankgegevens, jaarop
gaaf, geboorteakte en trouwboekje aan elke officiële instantie
die daarom vraagt. Ze geloven dat het allemaal wel goed komt.
Tegelijkertijd zijn ze nauwelijks op de hoogte van hun rechten
op privacygebied.
De meeste Europeanen (88%) weten wel dat ze niet zomaar
gespamd mogen worden met reclame. Een grote meerderheid
(81%) weet dat ze eerst toestemming moeten geven voordat hun
persoonlijke informatie gebruikt mag worden en dat ze onrecht
matig gebruikte gegevens kunnen laten verwijderen. Veel minder
Europeanen beseffen dat ze naar de rechter kunnen stappen
in geval van misbruik, dat ze recht hebben op compensatie bij
schade en dat ze toegang mogen hebben tot persoonlijke gege
vens die organisaties over hen verzamelen. Vooral in Nederland
is de specifieke kennis over rechten slecht. Slechts 23% van de
Nederlanders kent al deze rechten. In Polen is dit bijvoorbeeld
43%. Ondanks – of misschien wel dankzij – dit gebrek aan ken
nis maken Nederlanders zich weinig zorgen over hun privacy
en hebben ze het volste vertrouwen in overheidsorganisaties als
de politie en de Belastingdienst.

(Bron: Eurobarometer: Data Protection in the European Union:
Citizens’ perceptions, 2008)

Maandag

18 mei

Minderheden in Europa
De Friezen
Friezen wonen niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland.
De Noord-Friezen in Schleswig-Holstein, de Oost-Friezen in
Niedersachsen. Oost-Friezen staan bekend als de Belgen van
Duitsland. Vraag: hoe verwarmt een Oost-Fries de melk? Ant
woord: hij steekt zijn koe in de fik. Deze en andere dijenkletsers
doen het in Duitsland goed. Vraag: hoe brengt een Oost-Fries
een U-boot tot zinken? Antwoord: hij klopt aan, en wacht totdat
iemand open doet. Vroeger maakte niemand grapjes over de
Friezen. Toen vormden ze de woeste, gevaarlijke inboorlingen
van Europa. Al in 28 na Christus kwamen Friezen in opstand
tegen hoge Romeinse belastingen door een belastinginspecteur
op te hangen. Vanaf 400 na Christus bouwden de Friezen een
klein imperium. ‘Groot-Friesland’ strekte zich in de hoogtijdagen
uit van de kuststroken van België tot zuidelijk Denemarken. De
Friezen beheersten de handelsroutes tot in de Oostzee. Ze maak
ten vooral ruzie met de expansionistische Franken. Geleid door
hun heidense koning Radboud (679–719) veroverden de Friezen
Utrecht op de Franken en staken de kerk in de fik. Na de dood
van Radboud ging het snel bergafwaarts. Toen zoon Poppa op

het slagveld stierf, koos kleinzoon Abba eieren voor zijn geld en
werd een Frankische graaf. Terwijl de Friese elite zich bekeerde
tot het christendom, bleven de gewone Friezen heidenen. In 754
vermoordden ze een christelijke zendeling, Bonifatius, bij Dok
kum. En in 782 verjoegen ze de prediker Liudger na een opstand.
Wereldberoemde Friezen zijn Jane Fonda en Mata Hari.

Dinsdag

19 mei

Spaans

Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Drie trieste tijgers vraten tarwe op een tarweveld.

Woensdag

20 mei

Eurogene zones
De Wallen
Vrijgezellenfeesten uit heel Europa
kiezen de Amsterdamse Wallen als
bestemming. Geen huwelijk lijkt
compleet zonder een flinke dosis
softdrugs, een liveseks show en een
bezoek aan de bananenbar. Voor toeristen uit heel de wereld
staan de Wallen symbool voor typisch Europees pragma
tisme op het gebied van seksuele moraal. Ooit uitsluitend
bevolkt door Nederlandse meisjes van het leven weerspiegelt
de Wallenbevolking nu de uitgebreide Europese Unie van 27
lidstaten. De Amerikaanse regering tikte in 2006 Nederland
nog op de vingers over de Oost-Europese vrouwen die door
mensenhandel op de Wallen zouden zijn beland. Als het aan
de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher ligt, is het gauw
afgelopen met de kuddes beschonken Britse toeristen die de
grachten afstruinen op zoek naar spacecake, pints en de Eu
ropese uitwisseling van lichaamssappen. De raamprostitutie
moet voor een groot deel verdwijnen en coffeeshops moeten
dicht. Vooral door een strategisch opkoopbeleid: de gemeente

heeft al tientallen panden gekocht van een seksondernemer.
Daar zitten nu modeateliers in.

Donderdag

21 mei

Hemelvaartsdag
1997
In een hermetisch afgesloten Amsterdamse binnenstad onder
tekenden de vijftien Europese staatshoofden in 1997 het Verdrag
van Amsterdam, terwijl actievoerders in andere delen van de
stad stickers en posters verspreidden met de woordgrap ‘EU
Rot Op’. Het verdrag legde de basis voor meer samenwerking
op het gebied van veiligheid en buitenlands beleid. Bovendien
vond er een versoepeling plaats van de besluitvormingsregels.
Het jaar 1997 was nog om andere redenen bijzonder. Zo kwam
prinses Diana in Parijs om het leven bij een auto-ongeluk (of was
het een moordaanslag?) en won Jan Ullrich de Tour de France.
Verder werd de Europese Unie het eens over de toelating van
zes nieuwe lidstaten.

Vrijdag

22 mei

Held van de Europese Unie
James Bond
Hollywood maakt spannende thrillers,
romantische komedies en sciencefiction
films vol special effects die miljoenen
kijkers (en dollars) trekken. Europa pro
duceert vooral serieuze gesubsidieerde
films die goede kritieken krijgen. De Brit
se James Bondfilms zijn een uitzondering.
In chique auto’s vol flitsende gadgets en
schaarsgeklede Bond girls met dubbelzin
nige namen als Pussy Galore, Honeychile
Rider en Kissy Suzuki bestrijdt 007 het
Kremlin en waanzinnige internationale
topcriminelen. Sinds de eerste film Dr. No in 1962 hebben de
Bondfilms 11,6 miljard dollar binnengehaald. Schrijver van de
Bondboeken, Ian Fleming, baseerde de figuur Bond op de Britse
meesterspion Sidney Reilly (1873–1925). Weinig aan het leven van
Reilly is zeker, behalve dat hij net als Bond een vrouwenverslin
der en gokker was. Volgens biograaf Andrew Cooke was Reilly
helemaal geen geheim agent, maar vooral een succesvolle boef,

moordenaar en fantast. Wel spioneerde Reilly tegen de Rus
sische bolsjewieken en probeerde hij 1917 zelfs Lenin met een
staatsgreep aan de kant te schuiven. In 1925 lokten de Russen
hem naar Moskou, waar hij werd vermoord.

Zaterdag

23 mei

Hoeveel mensen rekenen nog in oude valuta?
In 2006 liet de Europese Commissie uitzoeken hoeveel mensen
nog in de oude munteenheid dachten als ze een aankoop deden.
Het meest nostalgisch van iedereen in Europa waren de Belgen,
van wie nog 65% alles omrekende in francs. Ze werden op de
voet gevolgd door hun noorderburen, de Nederlanders (57%),
en de Oostenrijkers (55%). De Ieren waren het minst trouw aan
hun oude munt. Maar liefst 88% van de Ieren was het pond al
vergeten en dacht uitsluitend in euro’s. Overigens gelden deze
cijfers vooral voor buitengewone aankopen, zoals een auto, huis,
koelkast of plasma-tv. De Europeanen die tijdens de dagelijkse
boodschappen het vaakst in hun hoofd de centjes omdraaiden,
zijn de Nederlanders: 31% rekende elke tube tandpasta voor
aankoop eerst in het hoofd om naar guldens. Duitsers waren al
net zo voorzichtig (30%). Hoewel Nederlanders veel heimwee
hadden naar de gulden, hadden ze het minst van alle Europea
nen behoefte aan dubbele prijzen in de supermarkt. Maar liefst
84% vond dit onzin.
(Bron: Eurobarometer: The euro, 5 years after the introduction of the banknotes
and coins, 2007)

Zondag

24 mei

Dag van Cyrillus en Methodius
Vandaag herdenken de Bulgaren de broers Cyrillus en Methodius,
twee heiligen die in Oost-Europa het christelijk geloof propa
geerden onder de heidenen. Ze vertaalden religieuze teksten in
het Slavisch en ontwikkelden daarvoor een speciaal alfabet, een
voorloper van het huidige cyrillische alfabet. Overigens had dit
ook het constantijnse alfabet kunnen heten. Saillant gegeven is
dat de broers zelf niet Slavisch waren, maar Grieken uit Saloniki.
Cyrillus kreeg die naam pas na zijn dood, en heette tot die tijd
gewoon Constantijn. Cyrillus en Methodius zijn in alle Slavi
sche landen helden, niet alleen in Bulgarije. Geen wonder dus
dat in Slavische landen beweerd wordt dat de broers Slavisch
waren (en in Bulgarije uiter
aard Bulgaren), of ten minste
één Slavische ouder hadden,
of op zijn allerminst ‘Slavisch
in taal en bewustzijn’ waren.
Het kerstenen van Europese
heidenen was niet zonder risi
co’s, zoals de martelaarsdood
van Bonifatius in Friesland in

754 liet zien. Cyrillus en Methodius stierven echter na een lang
en vruchtbaar leven gewoon in bed. Deze twee orthodoxe hei
ligen werden in 1880 ook door de rooms-katholieke kerk heilig
verklaard. In 1980 riep Paus Johannes Paulus ii de broers uit
tot medepatroonheiligen van Europa. Die post werd al bekleed
door de heilige Benedictus van Nursia.

Maandag

25 mei

Bizarre festivals
Cooper Hill Cheese Rolling
Op de laatste maandag in mei verzamelen zich in het Engelse
Brockworth bij Gloucester duizenden mensen voor de traditio
nele kaasrolwedstrijd, die al meer dan tweehonderd jaar bestaat.
Het evenement vindt plaats bovenaan op de Cooper Hill, een
haast vertikale, met gras begroeide helling. Na het ‘ONE to be
ready, TWO to be steady, THREE to prepare’ laat de scheidsrech
ter een grote ronde Gloucester-kaas los, die met een noodgang
van de berg af rolt. De deelnemers rennen er met gevaar voor
eigen leven allemaal tegelijk achteraan. Winnaar is degene die
de kaas het eerst te pakken heeft. De race staat bekend om de
vele verwondingen, waaronder botbreuken, die de deelnemers
elk jaar oplopen. De winnaar krijgt een mooie hoofdprijs: de
kaas die hij heeft weten te vangen.

Dinsdag

26 mei

Portugal
Hoofdstad: Lissabon
Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 91.951 km²
Portugal is bij katholieken wereldwijd bekend vanwege het won
der van Fatima, een klein dorp dat volgens de overlevering zijn
naam dankt aan de Arabische prinses Fatima die zich bekeerde
tot het katholieke geloof. In 1916 zeiden de drie herderskinderen
Franscisco, Jacinta en Lucía dat ze tijdens het schapenhoeden
drie keer een engel hadden gezien. Daarna bleef het acht maan
den rustig, totdat ze op 13 mei 1917 de maagd Maria voor het eerst
zagen. Ze maakten met haar de afspraak dat ze elke maand op
de 13de even langs zouden komen om haar te spreken. Tijdens
de bezoeken vroegen de kinderen naar het lot van hun overleden

vriendjes. Van hen bleek er eentje helaas in het vagevuur te zijn
beland. Toen Lucía over de Mariaverschijningen vertelde tegen
haar moeder, geloofde die geen snars van de verhalen. Haar vader
geloofde haar wel, maar vond al dat religieuze gedoe meer iets
voor vrouwen. Al snel begon het dorp over de verschijningen te
praten en ontstond een relihype, die Fatima deed veranderen
in bedevaartsoort. De verschijningen bleken overigens geen
garantie voor een lang en gelukkig leven: Franscisco en Jacinta
overleden vrij snel nadien. Alleen Lucía werd oud. Zij overleed
pas in 2005 als non in een klooster. De verschijningen zijn nog
altijd de belangrijkste bron van inkomsten in het dorp.

Woensdag

27 mei

‘Ik zou makkelijker heel Europa het eens kunnen laten worden
dan twee vrouwen’
(Lodewijk xiv)
Een beroemd citaat van Zonnekoning Lodewijk xiv, zeventiendeeeuwse heerser van Frankrijk. Tot vandaag de dag is het ondui
delijk of hij het makkelijk vond Europa te verenigen of moeilijk
vond om te bemiddelen in een conflict tussen vrouwen.

Donderdag
Nederlands:
Bulgaars:
Portugees:
Deens:
Duits:
Engels:
Ests:
Fins:
Fran
Grieks:
Hongaars:
Iers:
Italiaans:
Lets:
Pools:
Litouws:
Roemeens:
Spaans:
Zweeds:
Sloveens:
Tsjechisch:

28 mei

Hallo!
Zdravei!
Olá!
Hej!
Hallo/Grüß Gott!
Hello!/Hi!
Tere!
Hei!
Salut/Bonjour!
Γειά σου (Geia sou)!
Szia!
Dia dhuit!
Ciao/Salve!
Sveiki!
Dzien dobry!
Làbas/Sveiki!
Salut!
Hola!
Hej!
Zivjo/Zdravo!
Dobrý den!

Vrijdag

29 mei

Kiezen burgers het Europees Parlement direct?
Ja. In de lidstaten stemmen burgers op nationale parlementariërs
van verschillende partijen. Van alle Europeanen beantwoorden
Nederlanders deze vraag het vaakst fout. Maar liefst 50% geeft
het verkeerde antwoord. Ook Fransen (40%), Duitsers (38%) en
Italianen (34%) weten het goede antwoord niet, ‘ondanks het
feit dat burgers in deze landen al meerdere malen de kans heb
ben gehad mee te doen aan Europese verkiezingen,’ aldus de
Europese Commissie. De verbijstering hierover klinkt door in
de droge taal waarin het onderzoeksrapport is opgesteld: ‘Het
resultaat is des te opmerkelijker omdat, vergeleken met ander
Europese instellingen, de persoonlijke deelname van burgers de
hoeksteen is van de legitimiteit en originaliteit van het Europees
Parlement.’

Zaterdag

30 mei

Finse koolrollen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kool
200 gram gekookte rijst
300 gram gehakt
theelepel zout, snufje peper
1 deciliter melk
2 eetlepels boter
2 deciliter kookvocht van de kool
bouillonblokje

Bereiding:
Kook de gewassen kool in 3 à 4 liter water. De bladeren laten
uitlekken als ze zacht zijn. Maak een mengsel van het gehakt, de

rijst, de melk en de kleinste koolbladeren. Plaats dan op elk groot
koolblad dit prutje en rol het blad op. Braad de rollen zachtjes
bruin in boter. Laat ze daarna sudderen in een beetje bouillon.
Serveren met aardappelen, bosbessen en jus.

Zondag

31 mei

Eerste pinksterdag

EuropaTM
De Ierse pub
Nederland heeft het bruine café, Duits
land de Biergarten, Engeland de inn
en Hongarije de kocsma: de bedompte
biertent is een typisch Europees fenomeen. Toch is er van al die
soorten Europese cafés maar één die het goed doet als export
product: de Ierse pub. Wat McDonald’s is voor fastfood, is de
Ierse pub voor cafés. In Noord- en Zuid-Amerika, maar zelfs tot
in obscure plekken zoals de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar
kun je de ‘Grand Kahn Irish Pub’ vinden. Het succes van de Ierse
pub is een ijzersterke combinatie van smaakvolle interieurs en
veel hout, klassieke belettering, livemuziek, een uitermate stevige
vette hap en een paar flinke pints of Guinness. In welk land ter
wereld je ook naar O’Donnel’s of O’Malley’s gaat, de Ierse pub
ziet er over de hele wereld hetzelfde uit. De Irish Pub Company
in Dublin levert zelfs kant-en-klare bouwpakketten. Het bedrijf
gaat er prat op in meer dan veertig verschillende landen Ierse pubs
te hebben gebouwd. Klanten van het bedrijf kunnen kiezen uit

prefab interieurs in drie stijlen, van traditioneel tot modern. Maar
veel Ierse expats bouwen natuurlijk liever hun eigen pub. Helaas
is het prachtige Ierse woord voor ‘proost’ nog niet doorgedrongen
tot de rest van Europa. Bij deze: sláinte!

Maandag

1 juni

Tweede pinksterdag

Dinsdag

2 juni

Welke Europeanen kunnen het makkelijkst aan drugs komen?
Je zou verwachten dat Nederlanders het makkelijkst kunnen sco
ren, met hun tolerante softdrugsbeleid, op volle toeren draaiende
pillenfabrieken en hoge kwaliteit marihuana van eigen kweek.
Dat klopt niet. Vooral jongeren uit Spanje, Bulgarije, Litouwen,
Ierland en Malta beweren dat ze vrij gemakkelijk aan drugs
kunnen komen. Jongeren uit Finland, Frankrijk, Oostenrijk,
Estland en Cyprus hebben er de meeste moeite mee. Hongaarse
en Roemeense jongeren houden het liever voor zichzelf waar ze
hun drugs vandaan halen.

Woensdag

3 juni

Wanneer zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement?
Op 11 juni 2009. Volgende week donderdag dus. Kijk nog maar
eens goed of je de oproepkaart niet per ongeluk hebt weggegooid,
want de kans is groot dat je dit niet wist. In 2008 wist slechts 21%
van de Nederlanders het juiste jaar te noemen, 57% zei eerlijk
het antwoord niet te weten en 22% gokte ernaast. Maar wees
gerust: dit is altijd nog beter dan de rest van de EU. In 2008 kon
slechts 2% van alle Europeanen de juiste maand en het juiste
jaar noemen. Nog eens 8% wist dat ze in 2009 konden stemmen,
en 75% gaf als antwoord ‘weet niet’.
(Bron: Eurobarometer: The European Parliament 2008)

Donderdag

4 juni

Eurogene zones
Trianon
Het Grand Trianon-paleis bij Versail
les is een erg gevoelig Europees plekje.
Hier tekenden op 4 juni 1920 de win
naars van de Eerste Wereldoorlog de
vrede van Trianon met de Hongaarse
verliezers. Met dit verdrag verloor Hongarije twee derde van
zijn grondgebied en een derde van zijn bevolking. De draconi
sche vrede had op Hongarije hetzelfde effect als Versailles op
Duitsland. In de jaren twintig en dertig richtte de Hongaarse
politiek zich op de herziening van Trianon. Hongarije sloot zich
bij Hitler aan om het verloren land terug te krijgen. Op scholen
begonnen kinderen de dag met een speciaal gebed: ‘Ik geloof
in één God, ik geloof in één vaderland, ik geloof in een eeuwige
goddelijke rechtvaardigheid, ik geloof in de wederopstanding van
Hongarije.’ Na bijna negentig jaar hebben de Hongaren schoor
voetend de nieuwe grenzen geaccepteerd. Evengoed trakteren
de Hongaren bezoekers aan hun land nog altijd op verhalen over
vergane glorie, het vreselijke noodlot van Hongarije, en de drie
miljoen Magyaren die nu buiten de landsgrenzen wonen. Het

steekt de Hongaren dat iedereen achteraf beseft dat Versailles
een domme zet was, maar dat niemand ooit van Trianon gehoord
heeft. Wat ze er meestal niet bij vertellen is dat de Trianongrenzen veel meer samenvallen met etnische grenzen dan die
van Groot-Hongarije, waar eens het koninkrijk Hongarije de
etnische minderheden probeerde te verhongariseren.

Vrijdag

5 juni

Europa’s hoogste wc-pot
Beklimmers op de Mont Blanc kunnen al sinds jaar en dag ge
nieten van de prachtige klim omhoog, het spectaculaire uitzicht
over de Alpen vanaf de top, de frisse berglucht en – jawel – gele
sneeuw. Oorzaak: de dertigduizend bezoekers die jaarlijks de
top van de Mont Blanc bereiken, konden hun behoefte tot voor
kort alleen doen in de vrije natuur. Bij temperaturen ver onder
het vriespunt bevroor de urine in no time om zo als gele waas
neer te slaan op de berg. Om te voorkomen dat de Mont Blanc
gedurende het klimseizoen steeds meer ging lijken op de Mont
Jaune, lieten de Franse autoriteiten in 2007 twee openbare toi
letten installeren op de top van de Mont Blanc. De wc’s werden
speciaal gebouwd door het bedrijf Ecosphère Technologies, dat
gespecialiseerd is in toiletten die geen water nodig hebben. Aan
het einde van het seizoen wordt de onappetijtelijke inhoud per
helikopter van de berg afgevoerd.

Zaterdag

6 juni

Zweedse nationale feestdag
Zweden
Hoofdstad: Stockholm
Inwoners: 9 miljoen
Oppervlakte: 410.934 km²
Met het Zweedse nationalistische gevoel wil het maar niet vlot
ten. Sinds de Zweedse koning Gustav Vasa in 1523 alle Denen
het land uit joeg, heeft Zweden nooit meer zijn onafhankelijk
heid verloren. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog slaagden
de Zweden erin neutraal te blijven door zowel de Duitsers als
de geallieerden te paaien. Het gebrek aan een heroïsch oorlogs
verleden komt tot uitdrukking tijdens de nationale feestdag op
6 juni, die pas sinds 1983 bestaat. De Zweden zijn er gewoon

niet voor te porren. Om de dag nog enigszins te redden riep
de overheid 6 juni vanaf 2005 uit tot verplichte vrije dag. Maar
het hielp allemaal niet veel. Of, zoals een Zweedse journaliste
schreef: ‘Waarom hebben we eigenlijk een nationale feestdag
nodig?’ De angst om nationalistisch over te komen zit diep.
Gekkigheden zoals de massale Oranjekoorts op de Nederlandse
Koninginnedag blijven op 6 juni dus achterwege. Liever gaan
de Zweden helemaal los tijdens de met drank overgoten mid
zomernachtfeesten later deze maand.

Zondag

7 juni

Eurogene zones
De D-day-stranden in Normandië
De Normandische badplaatsen
St. Laurent, Colleville-sur-Mer, Asnel
les en Colleville-Plage zijn nauwelijks
bekend om hun Franse namen, maar
vooral vanwege de codenamen die ze
kregen op D-day, de geallieerde invasie van West-Europa op 6
juni 1944. De Britten zetten op de Gold-, Juno- en Swordstranden
83.000 man aan wal, de Amerikanen 73.000 troepen op Utah
en Omaha. Op de meeste plaatsen verliep de strijd voorspoedig,
behalve op Omaha, waar 2400 slachtoffers vielen. D-day was
het langverwachte begin van de bevrijding van West-Europa. De
letter D in de uitdrukking zou van alles betekenen: Decision Day,
Doom Day, Debarkation Day. Het was echter niet speciaal uitge
vonden voor de invasie van Normandië, maar standaard miltair
jargon om de eerste dag van een militaire operatie mee aan te
duiden. De tweede dag van de strijd is dan D+1, de volgende D+2,
D+3 enzovoort. De D komt van het woord ‘Day’. D-Day betekent
dus gewoon dubbelop ‘dag-dag’, wat in het Nederlands nog wel
toepasselijk is voor het uiteindelijke lot van de nazi’s. Het totale

aantal geallieerde doden en gewonden was 10.000. Hoe beslis
send D-Day in het westen ook was, aan het oostfront ging het
er veel harder aan toe. Ter vergelijking: bij de slag van Koersk in
juli 1943 vielen bij de Duitsers 150.000 doden en gewonden, het
aantal slachtoffers van het Rode Leger liep op tot 200.000.

Maandag

8 juni

Eurogene zones
Wenen
Wenen was lange tijd de hoofstad van
het Habsburgse rijk (tot 1867), en later
van de dubbelmonarchie OostenrijkHongarije (1867–1918). In Wenen leef
den meer beroemde componisten dan
in welke andere plaats ter wereld ook: Wolfgang Mozart, Ludwig
von Beethoven, Josef Haydn, Johan Strauss en Johannes Brahms
kregen een groot deel van hun opdrachten via het Weense hof.
In het begin van de negentiende eeuw veroverde de Weense wals
de balzalen. Deze intieme dans, waarbij partners elkaar zowaar
vasthielden, was toen in heel Europa een groot schandaal. Wenen
was ook het toneel voor het Congres van Wenen, dat duurde van
1 november 1814 tot 8 juni 1815. Europese leiders kwamen hier
bijeen om Europa na de napoleontische oorlogen opnieuw in te
delen. Een van de afspraken was de vorming van een koninkrijk
der Nederlanden onder koning Willem I. Verder vormde Wenen
de grens van islamitische expansie op het Europese continent.
In 1683 versloegen Oostenrijkse troepen een groot Turks leger
vlak bij de stad. Het was een keerpunt. Oostenrijk vestigde zich

als machthebber in de regio, en het Ottomaanse Rijk verloor de
komende eeuwen steeds meer terrein.

Dinsdag

9 juni

In welke Europese lidstaat leven de inwoners gemiddeld
het langst?
Dat hangt ervan af of je man of vrouw bent. De vrouwen hebben
in Denemarken de grootste kans om heel oud te worden. Bij de
geboorte is de gemiddelde levensverwachting daar maar liefst
90 jaar. De mannen worden het oudst in de kleinste Europese
lidstaat, Malta: gemiddeld 86 jaar. De top vijf van EU-landen
waar vrouwen het oudst worden, met daarachter de gemiddelde
levensverwachting in jaren bij de geboorte:
1. Denemarken
2. Malta		
3. Polen		
4. Griekenland
5. Italië		

90
89
86
85
84

Mannen worden gemiddeld minder oud dan vrouwen. De top
vijf van EU-lidstaten waar je als man het oudst wordt:
1. Malta		
2. Denemarken
3. Polen		

86
85
84

4. Griekenland
82
5. Groot-Brittannië 80
Overigens doen ook Nederlanders mee met de langstlevende
Europeanen: vrouwen worden gemiddeld 84, mannen 77.
(Bron: Eurostat)

Woensdag

10 juni

Nederlands

Als de postkoetskoetsier kots poetst in de postkoets,
kost dat de postkoetskoetsier veel postkoetskotspoetsdoeken.

Donderdag

11 juni

Gratin van paddenstoelen en aardappelen (Estland)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kilo dungesneden aardappelen
500-600 gram paddenstoelen naar keuze
2-3 eetlepels boter
1 fijngesneden prei
150 gram geraspte kaas
300 ml room
zout, zwarte peper
peterselie

Bereiding:
Verhit de gesneden paddenstoelen tot het vocht vrijkomt. Dan
boter toevoegen en bakken totdat de paddenstoelen glanzen. Leg

de helft van de aardappelen in een grote beboterde ovenschotel.
Bedekken met gebakken paddenstoelen. Vervolgens de rest van
de aardappelen eroverheen. Zout en peper toevoegen, de ge
raspte kaas eroverheen strooien en de room erin gieten. In een
voorverwarmde oven op 200 graden 20 minuten lang bakken.
Garneren met fijngehakte peterselie en slablaadjes.

Vrijdag

12 juni

Held van de Europese Unie
Anne Frank

(12 juni 1929 – maart 1945)

Dit Joodse tienermeisje werd door haar
dagboek het bekendste slachtoffer van de
nazi’s. In de jaren dertig vluchtte de fami
lie Frank van Duitsland naar Nederland,
waar ze tijdens de oorlog onderdoken in
een pand aan de Herengracht. Anne stierf
in het voorjaar van 1945 in het concentra
tiekamp Bergen-Belsen. Zij heeft nooit
een Nederlands paspoort gehad. Vader
Otto keerde als enige overlevende van
de familie Frank terug, vond haar dagboek en gaf het in 1947
uit onder de titel ‘Het Achterhuis’. Al snel volgden buitenlandse
vertalingen. Anne Frank werd hierdoor een icoon van de Euro
pese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig
heeft haar bekendheid hypeachtige vormen aangenomen. Het
achterhuis is een van de populairste toeristenattracties in Am
sterdam. Het omhakken van ‘de boom die Anne gezien had’ was

wereldnieuws. Door de commercialisering heeft Anne allang iets
van haar onaantastbaarheid verloren. De Spaanse musical Ana
Frank – Un Canto a la Vida (Anne Frank – een lied op het leven)
veroorzaakte een rel in 2008. Anne Frank was al eerder het on
derwerp van een liedje van Benny Neyman (‘Een dagboek schreef
ze Anne Frank, een vulpen in haar kleine hand’). Cabaretgroep
De Vliegende Panters zong: ‘In da House, Anne was living in da
Achterhouse.’ Na de Deense Mohammed-cartoonrellen publi
ceerde de Europese Arabische Liga (AEL) spotprenten waarin
Anne Frank in bed lag met Hitler. Lachen! Doel van de AEL was
een onaantastbaar Europees symbool te grazen nemen om hypo
crisie over de vrijheid van meningsuiting aan te tonen.

Zaterdag

13 juni

Helden van de Europese Unie
Christo

(13 juni 1935)

en Jeanne-Claude

(13 juni 1935)

De Bulgaarse kunstenaar Christo Vladi
mirov Javacheff en zijn vrouw JeanneClaude (die op dezelfde dag geboren zijn)
hebben zich gespecialiseerd in het inpak
ken van monumentale bouwwerken. Zo
lieten zij bij uitstek Europese symbolen
als de Parijse Pont Neuf en de Duitse
Rijksdag bedekken met enorme kleden. In Duitsland werd het
Christo-project een rel. Hitler gebruikte de Rijksdagbrand in
1933 als aanleiding om zijn politieke tegenstanders keihard aan
te pakken. Daarna beheersten de nazi’s het gebouw twaalf jaar
lang. De rode vlag wapperend van de Rijksdag werd in 1945 het
symbool van de nazinederlaag. Omdat het West-Duitse parle
ment daarna moest uitwijken naar Bonn vertegenwoordigde

het gebouw de Duitse deling en communistische overheersing.
Tegenstanders van Christo vonden dat de Rijksdag met meer
respect moest worden behandeld. Voorstanders, onder wie
voormalig kanselier Willy Brandt, vonden dat Duitsers met de
inpakactie hun volwassenheid en verwerking van het verleden
toonden. Brussel aapt Christo regelmatig na. Om asbest te
bestrijden lieten eurocraten het foeilelijke Berlaymontgebouw
van de Europese Commissie in plastic verpakken. In Nederland
verpakte de overheid tijdens de Europese verkiezingen de Beurs
van Berlage om kiezers naar de stembus te bewegen.

Zondag

14 juni

Bizarre festivals
El Colacho
Al sinds 1620 wordt in het gemoedelijke stadje Castrillo de
Murcia in Spanje de katholieke sacramentsdag op een wel heel
bijzondere manier gevierd. Tijdens een bizar evenement onder
de naam ‘El Salto del Colacho’, de sprong van de duivel, worden
pasgeboren baby’s bij elkaar op een kussen gelegd. Daarna
nemen volwassen mannen verkleed als duivel een aanloop en
springen zij over de baby’s heen. Volgens het geloof zouden
de gereïncarneerde duivels op deze manier het kwaad mee
nemen en de baby’s gezuiverd worden. Ook wil de traditie dat
de duivels tijdens het festival door de stad lopen en proberen
willekeurige bezoekers op straat te laten schrikken.

Maandag

15 juni

Welk land werd door Durex uitgeroepen tot meest sexy land
ter wereld?
A. IJsland
B. Frankrijk
C. Griekenland
D. Italië

Antwoord: C.
Griekenland, vanwege het aantal keer seks per jaar. Condoomfa
brikant Durex deed in 2005 een wereldwijd seksonderzoek onder
317.000 mensen uit 41 landen. Gemiddeld zeggen Grieken dat ze
138 keer per jaar aan seks doen, tegenover een wereldwijd gemid
delde van 103. Een top vijf van seksueel actieve EU-landen is:
1. Griekenland (138)
2. Bulgarije (127)
3. Tsjechië (120)
4. Frankrijk (120)
5. Groot-Brittannië (118)
Een top vijf van de minst actieve EU-landen:
1. Zweden (92)
2. Ierland (97)
3. Noorwegen (98)
4. Denemarken (98)
5. Finland (102)

Dinsdag

16 juni

Is de Europese vlag een complot van katholieken?
De twaalf gele sterren in de Europese vlag zouden stiekem ver
wijzen naar de maagd Maria. Professor Javier Paredes van de
Universiteit van Alcala in Spanje legt uit hoe het zit. Ontwerper
van de vlag, Arsene Heitz, was een fanatieke katholiek die on
bewust het getal twaalf uit het Bijbelboek Openbaringen haalde:
‘En er werd een groot teken gezien in den hemel; [namelijk] een
vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten,
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’ De vrouw stelde
de maagd Maria voor. Nietsvermoedende ministers stemden voor
het ontwerp van Heitz. Dit deden ze nota bene op 8 december
1955, de feestdag van de maagd Maria. ‘Wel heel toevallig,’ vindt
Paredes. Zo dwongen ze nietsvermoedende Europeanen Maria
te vereren, een vorm van afgoderij die protestanten linea recta
naar de hel stuurt. Paredes beoordeelt het complot positief: ‘In
de Europese vlag zien we de glimlach van de maagd Maria, die
een handje gaat helpen met de herkerstening van Europa.’ Een
probleem aan de theorieën van professor Paredes is dat niet de
Europese Gemeenschap de vlag ontwierp, maar de Raad van Eu
ropa, een organisatie uit 1949. Die organisatie houdt zich vooral
bezig met mensenrechten. De Europese Gemeenschap werd pas
in 1957 opgericht en nam pas in 1985 de vlag over als symbool.

Woensdag

17 juni

Denemarken
Hoofdstad: Kopenhagen
Inwoners: 5,5 miljoen
Oppervlakte: 43.094 km²
In tegenstelling tot de Scandinavische noorderbuur Zweden kan
Denemarken behoorlijk nationalistisch overkomen. Of, zoals
een Amerikaanse weblogger in Denemarken verbaasd opmerkte:
‘These motherfuckers put their flag on everything’. Hij had in
een kampeerwinkel een koepeltent te koop zien staan die vol
ledig was bedrukt met een enorme Deense vlag. En dat was
nog maar het begin. ‘Alle bussen hebben op alle hoeken een
Deense vlag, die wappert als een boze tijgerstaart. Meubelbedrijf
Jysk verkoopt beddengoed met de Deense vlag. Verjaardagen
in Denemarken worden gevierd door je huis eruit te laten zien

alsof je een mitrailleur met kleine Deense vlaggetjes hebt leeg
geschoten in de huiskamer. Families die in hun achteruin zitten
te eten zetten midden op tafel een vaas met daarin twee Deense
vlaggen.’ De Amerikaanse blogger was vooral verbaasd over het
antwoord dat hij kreeg toen hij een Deense vriend vroeg wat er
zou gebeuren als hij op muziekfestival Roskilde zou kamperen
in een Amerikaanse-vlaggentent. Het antwoord: ‘O, ze zouden
hem neerhalen en in brand steken. Ik geef je acht minuten.’ De
blog maakte reacties los van Deense lezers. ‘Mijn moeder zet ook
een vlag op tafel als we buitenlandse gasten krijgen,’ schreef er
een. ‘Ik probeer haar wel eens uit te leggen dat sommige mensen
dat nationalistisch vinden . . . Als mensen hier komen om Denen
te ontmoeten, zegt zij, dan moeten ze ook leren omgaan met
onze eigenaardigheden.’

Donderdag

18 juni

Eurogene zones
Waterloo
Bij de Belgische plaats Waterloo vond
een van de beroemdste veldslagen al
ler tijden plaats: de Slag bij Waterloo.
Hier maakte op 18 juni 1815 een bond
genootschap van Britse en Pruisische
troepen een definitief einde aan de veroveringstochten van de
Franse keizer Napoleon. De Fransman was al eens verslagen en
verbannen naar het eiland Elba vlak bij de Italiaanse kust. Maar
hij ontsnapte en keerde terug om zijn macht opnieuw te vestigen.
Het woord ‘Waterloo’ is nu in heel Europa beeldspraak geworden
voor een smadelijke nederlaag. De voormalige vijanden van Na
poleon vernoemden straatnamen en pleinen naar de ondergang
van Napoleon. Zo kopen Nederlanders tweedehands rotzooi op
het Waterlooplein in Amsterdam. Vooral de Engelsen peperen
de Fransen de verloren veldslag goed in. Al lang voordat Abba
met de beroemde songfestivalhit ‘Waterloo’ kwam, zongen de
Engelsen liedjes over de afgang van Napoleon (‘For there upon
that fatal day he was forced to yield or run away’). De Britten
vernoemden in Londen een brug naar de veldslag, en later een

treinstation. Lange tijd plaagden de Engelsen hun overburen
door Franse passagiers van de Eurostar uit Parijs uit te laten stap
pen op het Waterloo-spoorstation. Gelukkig hoeven de Fransen
deze vernedering niet langer te ondergaan. In 2007 verhuisde de
Britse terminal van de Eurostar van het krap bemeten Waterloo
naar het ruimere St Pancras-station.

Vrijdag

19 juni

Wat is de langste rivier in de EU?
De Europese rivier bij uitstek is de Donau. ‘Die schöne blaue’
stroomt door maar liefst elf Europese landen: Duitsland, Oosten
rijk, Slowakije, Hongarije, Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina,
Slovenië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Vier hoofdsteden
liggen aan de oevers: Wenen, Boedapest, Bratislava en Belgrado.
De rivier ontspringt in het Zwarte Woud en stroomt van daaruit
2860 kilometer naar het oosten om uit te monden in de Zwarte
Zee. Al tweeduizend jaar geldt de rivier als belangrijke trans
portweg. De Donau vormde de noordgrens van het Romeinse
Rijk. De kruisvaarders voeren over de rivier om sneller in het
beloofde land te komen. En aan het einde van de middeleeuwen
gebruikten de Ottomaanse Turken de Donau om snel door te
stoten naar Centraal-Europa. Daarmee heeft de Donau een be
langrijke rol gespeeld in de Europese ontstaansgeschiedenis.

Zaterdag

20 juni

Eurococktails
Calimocho
Wie op een warme zomeravond door
het centrum van de Spaanse hoofd
stad Madrid loopt, vindt her en der
pleinen waar honderden tieners geza
menlijk rondhangen. Ze roken, blo
wen, eten en lachen. Reden dat ze dat
buiten doen is natuurlijk het uitspa
ren van geld. Die zuinigheid is ook
terug te vinden in hun drankkeuze: een donkerbruin/paars goedje
in grote plastic colaflessen. Het is calimocho, oftewel goedkope
rode wijn aangelengd met cola om het een zoete stevige smaak
te geven. De drank kan gezien worden als zelfgebrouwen Breezer
avant la lettre. Het recept is eenvoudig: half cola, half wijn. Meng
ze in een grote colafles. Tip: gebruik vooral geen dure wijn, dat
maakt voor de uiteindelijke smaak namelijk niets uit.
Salud!

Zondag

21 juni

Portugees

Como pouco coco como, pouco coco compro.
Omdat ik weinig kokosnoten eet, koop ik weinig kokosnoten.

Maandag

22 juni

Typisch Europees
Europese politiek
De meeste Europeanen houden niet van al te sterke leiders.
Afgezien van Groot-Brittannië en Frankrijk kennen de meeste
landen een regering die bestaat uit een coalitie van meerdere
partijen. Zelfs in Frankrijk moet de president meestal toestaan
dat er ministers van een andere politieke kleur in het kabinet
plaatsnemen. Deze Europese bestuursstijl leidt uiteraard re
gelmatig tot complete chaos. Beroemd zijn de Zuid-Europese
taferelen waar kleine partijtjes ineens opvallend veel macht
kunnen krijgen door aan de regering mee te doen, zoals de
Catalaanse nationalisten in Spanje of de communisten in Italië.
Ook in Nederland kennen we dit fenomeen: van 1971 tot 1973
leverde een van de kleinste partijen, de ARP, zelfs de premier:
Barend Biesheuvel. Griekenland maakte het helemaal bont voor
wat betreft coalities: daar deden in 1950 maar liefst 44 partijen
mee aan de verkiezingen. Uiteindelijk vormden tien partijen
samen een regering, die natuurlijk binnen de kortste keren viel.
De Europese politiek van gekonkel en gedraai lijkt dan ook in
niets op de tweepartijenpolitiek in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten (waar de winnaar zijn plannen gewoon kan doordrukken)

of de eenpartijpolitiek in China. In Europese landen moeten
politici wheelen en dealen, wat ertoe leidt dat kiezers in heel
Europa altijd afgeven op hun politici die ‘nooit doen wat ze
beloven’. Gezamenlijk schelden op de politiek is daarmee een
pan-Europese sport.

Dinsdag

23 juni

Grossherzoginsgeburtstag
Voor de helderheid: groothertogin Charlotte van Luxemburg is
vandaag niet jarig. Ten eerste omdat ze al in 1985 is overleden.
Ten tweede omdat haar verjaardag op 23 januari viel in plaats
van op 23 juni. Maar de Luxemburgers zijn een praktisch volkje.
Op 23 januari is het weer te slecht om een goede nationale feest
dag te organiseren en dus verplaatsten ze Charlottes verjaardag
doodgemoedereerd vijf maanden naar achteren. Grootherto
gin Charlotte vluchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog naar
Engeland en werd voor veel Luxemburgers thuis het symbool
van nationale eenheid. Overal in het kleine land vinden van
daag feestelijkheden plaats. Maar het grootste festival wordt
gehouden in Luxemburg-stad,
waar vandaag een traditioneel
vuurwerk wordt afgestoken.

Woensdag

24 juni

Midzomernachtfeesten
Noord-Europeanen zijn altijd gefascineerd geweest door de jaar
getijden. De winterdagen zijn kort, terwijl in de zomer de nacht
nauwelijks lijkt te bestaan. De talrijke midzomernachtfeesten
zijn dan ook vooral in het noorden van Europa te vinden. In
Estland, Letland en Litouwen viert men de kortste nacht tussen
23 en 24 juni met kampvuren, muziek, dansen en gezang. Er
wordt speciaal bier gedronken en veel kaas gegeten. In Estland
hebben de inwoners nóg een reden voor feest. Op 23 juni vieren
de Esten namelijk de Dag van de Overwinning waarop de Esten
alle militaire successen uit de geschiedenis herdenken. En met
name dan de slag bij Wenden, waar het Estse leger in 1919 de
Duitse troepen in de pan hakte. Volgens de Estse wet mogen de
nationale vlaggen in de nacht van 23 juni niet van stok worden
gehaald, maar moeten ze blijven wapperen.

Donderdag

25 juni

Eurogene zones
Compiègne
De Eerste Wereldoorlog was het tot
dan toe bloedigste conflict in de ge
schiedenis van de mensheid. Meer
dan vijftien miljoen mensen verloren
het leven. Na een vier jaar durende
strijd in de blubber van de Franse loopgraven dwongen de Brit
ten, Fransen en Amerikanen de Duitsers en hun bondgenoten in
de zomer en herfst van 1918 op de knieën. De onderhandelingen
over de wapenstilstand vonden plaats in het Noord-Franse bos
van Compiègne. De Fransen brachten de Duitse onderhande
laars naar die plek in een urenlange tocht door de verwoeste
velden van Noord-Frankrijk, waarschijnlijk om aan te geven dat
ze geen sympathie hoefden te verwachten. Inderdaad kregen de
Duitsers met een paar onmogelijke eisen te maken. Zo moesten
ze meer onderzeeboten buiten werking stellen dan ze daadwer
kelijk hadden. De Franse generaal Foch en de Duitse politicus
Matthias Erzberger tekenden om vijf uur ’s ochtends op 11 no
vember 1918 in een spoorwegwagon in het bos bij Compiègne de
wapenstilstand. Die zou om elf uur ’s ochtends later op die dag in

werking treden. De vernedering van de Eerste Wereldoorlog zat
de Duitsers hoog. Na zijn succesvolle veldtocht tegen Frankrijk
in juni 1940 liet Adolf Hitler de Frans-Duitse wapenstilstand
tekenen op precies dezelfde plek. In precies dezelfde wagon, die
hij speciaal hiervoor uit een museum liet halen. Bij de opening
van de besprekingen ging Hitler in exact dezelfde stoel zitten als
waarin maarschalk Foch destijds had gezeten. Om de Fransen
verder te beledigen liet hij daarna de onderhandelingen over aan
zijn ondergeschikte, de oppercommandant van het Duitse leger,
Wilhelm Keitel. Vervolgens sleepten de Duitsers de wagon mee
naar Berlijn om deze tentoon te stellen. Aan het einde van de
oorlog verwoestten SS-troepen het treinstel om te voorkomen
dat de Fransen de wisseltruc nog eens konden overdoen.

Vrijdag

26 juni

Humor in de Unie (7)
Drie Europese immigranten komen aan in de Verenigde Staten,
waar ze worden onderworpen aan een verhoor. ‘Ik heet Cezar,’
zegt de eerste. ‘Die naam hebben we niet in Amerika,’ zegt de
dienstdoende ambtenaar. ‘U heeft vanaf vandaag Chuck.’ De
tweede man zegt, ‘Ik heet Borys.’ Ook dit keurt de ambtenaar
af. ‘Die naam hebben we niet in Amerika, u heet vanaf vandaag
Buck.’ Dan vraagt de ambtenaar naar de naam van de derde im
migrant. ‘Ik heet Feliks, en ik ga terug naar Polen.’

Zaterdag

27 juni

Bigos (Poolse jachtschotel)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
350 gram gesneden witte kool
500 gram zuurkool
5 laurierblaadjes
1/2 eetlepel zwarte peperkorrels
250 gram zuurkoolspek zonder zwoerd
2 eetlepels margarine
4 speklapjes
2 grote uien
1 Gelderse rookworst
2 bakjes paddenstoelenmelange (à 200 gram)
3 deciliter rode wijn

Bereiding:
Laat de zuurkool uitlekken in een vergiet. Kook de witte kool
beetgaar in een pan met weinig water. Meng de zuurkool, laurier
en peperkorrels door de witte kool. Leg het spek daarbovenop.
Laat het geheel ca. 15 minuten stoven, totdat de kool en het spek
gaar zijn. Indien nodig tussentijds wat water bijschenken in de
pan. Schep de kool af en toe om, maar laat het spek bovenop
liggen. Als het klaargestoomd is, het spek uit pan nemen, iets
laten afkoelen en in kleine blokjes snijden. Intussen in koekenpan
boter smelten en de speklapjes ca. 15 minuten zachtjes bakken.
Uien pellen en in ringen snijden. Rookworst in blokjes snijden.
Paddenstoelen schoonvegen en grote exemplaren in tweeën
snijden. Speklappen uit pan nemen en in stukjes snijden. In
bakvet uiringen ca. 2 minuten glazig bakken. Vuur hoog draaien,
paddenstoelen toevoegen en geheel ca. 3 minuten al omschep
pend bakken. Paddenstoelmengsel en vlees door kool scheppen.
Rode wijn in pan schenken en jachtschotel onafgedekt nog ca.
10 minuten zachtjes koken. Lekker met gekookte krieltjes.

Zondag

28 juni

Eurogene zones
Versailles
Er zijn weinig plaatsen in Europa met
een naam die zo noodlottig klinkt als
Versailles. De Franse koning Lodewijk
xiii bouwde bij dit gehucht in 1624
een jachtslot. Zonnekoning Lodewijk
xiv maakte er een gigantisch paleis van, waar aan het einde
van de zeventiende eeuw tussen de drieduizend en tienduizend
hovelingen woonden. Versailles kwam symbool te staan voor
overdaad en verspilling. In de Franse Revolutie van 1789 verjoeg
een woedende meute de koninklijke familie uit het paleis. Koning
Lodewijk xvi en zijn echtgenote Marie Antoinette verloren hun
hoofd op de guillotine. Het paleis stond hierna tot 1837 leeg,
toen er een museum van werd gemaakt. Het werd pas weer in
gebruik genomen door de Duitsers na de Frans-Pruisische oorlog
van 1870-71. De nederlaag was een enorme vernedering voor de
Fransen. Frankrijk verloor de strategische mijnstreek de Elzas
aan Duitsland. Om de Fransen het verlies extra in te peperen,
kroonde de Pruisische koning Wilhelm i zich tot keizer van
heel Duitsland in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles.

In de veertig jaar die daarop volgden, stond Europese politiek
in het teken van de revanche die Frankrijk zou gaan uitvoeren.
Die kans kwam in 1919, na de Eerste Wereldoorlog. Toen dwong
Frankrijk Duitsland in dezelfde Spiegelzaal op 28 juni 1919 een
nog veel vernederender vrede te tekenen: de Vrede van Versailles,
waarbij de geallieerden Duitsland als enige schuldig verklaarden
aan de verschrikkingen van de oorlog, Duitsland grote delen
grondgebied verloor, geen groot leger meer mocht hebben en
tot 1984 honderden miljarden Reichsmarken herstelbetalingen
moest doen. Volgens historici is Duitse woede over deze vrede
een belangrijke verklaring voor de opkomst van Hitler.

Maandag

29 juni

De dag van het Roemeense volkslied
Roemenië
Hoofdstad: Boekarest
Inwoners: 22,2 miljoen
Oppervlakte: 230.430 km²
Ontwaakt, Roemeen, uit de slaap van de dood
Waarin de barbaarse tirannen je hebben gedwongen
Nu of nooit: bouw jezelf een andere toekomst
Waarvoor zelfs de wreedste vijanden neerknielen
Nu of nooit, laten we de hele wereld bewijzen
Dat in deze handen altijd het Romeinse bloed klopt
En dat wij in onze borst trots één naam beschermen

Triomferend in de strijd, de naam van Trajanus!
De Roemenen houden van hun volkslied. Ze hebben er zelfs
een feestdag aan gewijd op 29 juni, waarop ze de eerste keer
herdenken dat het volkslied werd gezongen, tijdens de revolutie
van 1848. De Roemenen zien zichzelf graag als afstammelingen
van de Romeinse keizers. Trajanus voerde rond het jaar 100
oorlog tegen Dacië, een koninkrijk op de plek van het huidige
Roemenië. Toen hij dit in de pan had gehakt, liet hij 150.000
Daciërs afvoeren en zou hij hele volksstammen Italianen naar
het gebied hebben gebracht om het zo met succes te ‘romani
seren’. Nationalisten in buurlanden van Roemenië betwisten
de Roemeense ontstaanslegende. Zij stellen dat Roemenen in
werkelijkheid afstammen van Italiaanse herders die na lange
zwerftochten in Roemenië terechtkwamen.

Dinsdag

30 juni

Held van de Europese Unie
Christoffel Columbus

(1451–1506)

Dat de Italiaan Christoffel Columbus als
eerste moderne Europeaan voet zette op
Amerikaanse bodem, is bekend. Maar dat
hij ook degene is die de geslachtsziekte
syfilis in Europa introduceerde, weten
wellicht minder mensen. De Scientific
American publiceerde een studie van de
Universiteit van Atlanta die dit onomsto
telijk aantoont. De oorsprong van syfilis
was Europese wetenschappers al sinds
1495 een raadsel. In dat jaar vond in Europa de eerste grote uit
braak van de geslachtsziekte plaats, niet lang nadat Columbus
voet aan wal had gezet op de Bahama’s. Dat er daarbij sprake
was van de uitwisseling van meer dan alleen kralen en spie
geltjes blijkt uit een dagboekfragment van een bemanningslid
van Columbus, dat beschrijft hoe hij een prachtige Caraïbische
gevangene meeneemt naar zijn kamer. ‘Ik wilde mijn verlangens

bevredigen maar ze wilde niet en gaf me zo’n behandeling met
haar nagels dat ik begon te twijfelen of dit wel een goed idee was.’
Met een paar zweepslagen weet hij haar ten slotte te overtuigen.
‘Uiteindelijk kwamen we tot een overeenstemming en ik kan je
zeggen dat het leek alsof ze een opleiding had gevolgd aan de
hoerenuniversiteit.’

Woensdag

1 juli

Donderdag

2 juli

Waar in Europa krijg je het snelst een boete voor te hard rijden?
A.
B.
C.
D.

Frankrijk
Nederland
Cyprus
Zweden

Antwoord: B.
Voor vakantiegangers is het natuurlijk belangrijk te weten waar
in Europa je het snelst op de bon gaat voor te hard rijden. Het
antwoord zal niemand verbazen: wie geen boete wil, kan het
best zo snel mogelijk Nederland verlaten. Maar liefst 46% van de
Nederlandse automobilisten zei in een grote Europese enquête
de afgelopen drie jaar te zijn geflitst. Het onderzoek dateert
uit 2005, dus de kans is groot dat dit aantal de afgelopen jaren
alleen maar is toegenomen. De Nederlandse overheid is daar
mee onbetwist kampioen bonnen schrijven. Nummer twee is
opvallend genoeg Duitsland. Hoewel de Autobahn nog altijd
een paradijs is voor snelheidsgenieters, wordt rondom de steden
steeds strenger gecontroleerd. Maar liefst 36% van de Duitse
automobilisten werd minstens één keer beboet in de afgelopen
drie jaar. Ook Cyprus, Slovenië en Oostenrijk flitsen graag. Wie
hard wil rijden zonder gesnapt te worden, kan beter uitwijken
naar Frankrijk, Groot-Brittannië, Portugal of Zweden. In die
landen kreeg nog niet eens één op de tien automobilisten de
afgelopen drie jaar een bon.

Vrijdag

3 juli

Beroemde quotes
‘Een federale republiek Europa – de verenigde staten van Europa – dat is wat moet gebeuren. Nationale autonomie voldoet niet
meer. Economische evolutie vereist het afbreken van nationale
grenzen. Als Europa in nationale groepen verdeeld blijft, dan
begint het imperialisme zijn werk weer. Alleen een federaal Europa
kan vrede brengen in de wereld.’
(Leon Trotski)
Revolutionair, bolsjewiek en concurrent van Stalin Leon Trot
ski wilde ook een verenigd Europa. Deze woorden tekende de
Amerikaanse journalist John Reed op, die een verslag schreef
van de communistische revolutie in Rusland van 1917 in zijn
boek Ten Days That Shook the World. Het spreekt vanzelf dat
de Europese Unie van Trotski er heel anders uit had gezien dan
de EU die we nu kennen. Om te beginnen zouden we een stuk
minder marktwerking hebben, en verder een rode in plaats van
een blauwe vlag met gele sterren.

Zaterdag

4 juli

Eurococktails
France 75
Deze Franse cocktail stamt uit 1930
en ontleent zijn naam aan het 75mm
-kanon dat de Fransen gebruikten tij
dens de Eerste Wereldoorlog. Het is
buitengewoon precies en doeltreffend.
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
45 ml gin
60 ml citroensap
champagne
2 theelepels witte basterdsuiker
kers

Bereiding:
Mix alle ingrediënten behalve de champagne in een cocktail
shaker met ijs. Giet in een champagneglas en vul bij met de
champagne. Garneer met een kers.
A votre santé!

Zondag

5 juli

Bizarre festivals
Wereldkampioenschap onderwaterfietsen
Vandaag kunnen waaghalzen in het plaatsje Llanwrtyd Wells,
het kleinste stadje van Wales, een gooi doen naar de titel van
wereldkampioen mountainbike moerassnorkelen. Gekleed in
een duikpak met snorkel leggen deelnemers op een speciaal
voor dit doel met lood verzwaarde mountainbike onderwater
een parcours af in een twee meter diepe, zestig meter lange
greppel. De deelnemers krijgen zelf ook zakken lood omhuld
om te voorkomen dat ze komen bovendrijven. Hun ogen mogen
tijdens het fietsen net boven het water uitsteken. Tijdens de
wedstrijd is nog niemand verdronken, al komt het regelmatig
voor dat duikers het water in moeten springen om een tragisch
einde van een manmoedige poging te voorkomen. Wereldre
cordhouder is Joanne Pitchforth uit het plaatje Heckmondwike,
die binnen 1 minuut en 35 seconden door het stinkende zwarte
water wist te fietsen.

Maandag

6 juli

Den upálení mistra Jana Husa (Jan Husdag)
Vandaag vieren de Tsjechen de executie van Jan Hus in het jaar
1415. Niet omdat ze nog altijd blij zijn dat hij werd terechtgesteld,
maar om hem te eren als martelaar. In de tijd van Hus lag de ka
tholieke kerk flink met zichzelf overhoop. Paus Gregorius xii in
Rome en ‘antipaus’ Benedictus xiii ruzieden over wie zich Gods
rechterhand op aarde mocht noemen. De chaos werd nog groter
toen er een derde paus ten tonele verscheen. Hus had, net als veel
andere gelovigen, de buik vol van de kerk. Hij viel het instituut
snoeihard aan. De rechtlijnige Hus toonde zich een geloofspurist.
Geen paus of bisschop had het recht om in naam van het geloof
oorlog te voeren, vond hij. Integendeel, ze moesten juist bidden
voor hun tegenstanders. Ook
vond hij het gek dat zondaars
hun zonden in de kerk konden
afkopen. Dat viel niet goed bij
de rijke, oorlogvoerende gees
telijken in de katholieke kerk.
Tijdens het Concilie van Kon
stanz werd Hus na een schijn
proces ter dood veroordeeld

wegens ketterij. Hij werd levend verbrand op de grote markt in
Praag. Zijn volgelingen, de Hussieten, voerden in de daaropvol
gende jaren oorlog tegen de pauselijke legers. Vandaag de dag
wordt Hus gezien als nationale held in Tsjechië, ondanks het feit
dat het land meer katholieken dan hussieten telt.

Dinsdag

7 juli

Litouwen
Hoofdstad: Vilnius
Inwoners: 3,6 miljoen
Oppervlakte: 65.200 km²
Litouwen is vandaag de dag een van de kleinste lidstaten van de
EU. Weinig West-Europeanen realiseren zich dat Litouwen ooit
het grootste land van Europa was. In de veertiende eeuw strekte
het grootvorstendom zich uit over een gebied dat de Baltische
Staten, Oekraïne en Wit-Rusland omvatte, plus delen van het
huidige Polen en Rusland. De opmars van de Litouwers begon
met de legendarische koning Mindaugas. Die reisde naar Riga
om zich daar tot katholiek te laten dopen door de aartsbisschop.
Met vroomheid had dat allemaal weinig te maken; het kwam
hem bijzonder goed uit als de paus in Rome zijn aanspraak op

de koningstitel wilde steunen. Toen dat eenmaal was gelukt, zei
Mindaugas het katholieke geloof na een paar jaar vaarwel en
keerde terug naar de ‘primitieve’ godsdienst van de meeste van
zijn landgenoten. Niet veel later werd hij vermoord. De meeste
Litouwers bekeerden zich pas laat in de middeleeuwen tot het
christendom, als laatsten in Europa. De Litouwers gedenken de
vermoedelijke kroningsdag van Mindaugas op 6 juli (gisteren)
nog altijd met een feestdag die de herinnering aan het eens zo
machtige Litouwse volk in leven moet houden.

Woensdag

8 juli

2001
Het Verdrag van Nice, getekend op 26 februari 2001, maakt de
Europese Unie klaar voor de toetreding van nog meer lidstaten.
De stemverhoudingen worden geregeld, het Europarlement
wordt uitgebreid en de omvang van de Europese Commissie
aangepast. De parlementen van alle lidstaten keuren het verdrag
goed, maar in Ierland gaat het mis. Daar wordt een referendum
gehouden waarin de bevolking het verdrag, tot grote schrik van
Brussel en de andere lidstaten, wegstemt. Bij een tweede referen
dum, anderhalf jaar later, zet de Ierse regering alles op alles om
de bevolking te overtuigen. De opkomst bij het tweede referen
dum is anderhalf keer zo hoog en het resultaat een opluchting
voor de EU: 60% van de Ieren stemt in tweede instantie ‘ja’.
Verder in 2001: Nederland voert als eerste land ter wereld
het homohuwelijk in. Europese landen gaan gebukt onder de
MKZ-crisis die ertoe leidt dat eerst in Engeland, en later ook
op het vasteland duizenden dieren op veehouderijen geruimd
worden. En in de laatste maanden van het jaar is Europa na
tuurlijk in de ban van de aanslagen op het World Trade Center
in New York.

Donderdag

9 juli

EuropaTM
Aandelen
In de Amerikaanse Hollywoodfilm
Ocean’s Twelve zijn Brad Pitt, George
Clooney en Julia Roberts betrokken
bij de diefstal van het oudste aandeel
ter wereld: het waardepapier dat op
27 september 1606 werd uitgegeven door de Verenigde OostIndische Compagnie (VOC) aan de Amsterdamse Agneta Cock.
Als gevolg van de aandacht besloot het Amsterdamse gemeen
tearchief aandacht te vragen voor het waardepapier, dat in wer
kelijkheid al jaren eerder was gestolen uit het archief. Prompt
meldde zich een Duitse groep die claimde het aandeel in bezit te
hebben. Ze vroegen het luttele bedrag van 6 miljoen euro voor
‘de Nachtwacht onder de aandelen’. Dat vond Amsterdam te veel
geld en het stuk is dus nog altijd in Duitse handen. Het aandeel
is een zeer succesvolle Europese uitvinding. De VOC hield aan
de emissie van vrij verhandelbare aandelen een geldinjectie over
van maar liefst 6,4 miljoen gulden, een gigantisch bedrag in die
tijd. De aandelen kostten per stuk meestal 3000 gulden, maar
aandeelhouders mochten ze doorverkopen. Daarvoor moesten

koper en verkoper zich wel melden op het kantoor van de VOC om
hun handtekening te zetten. Met het succes van de multinational
steeg ook de aandelenkoers. In 1622 noteerde het aandeel drie
keer zo hoog als de introductieprijs. Op het hoogtepunt van de
speculatie in 1720 zelfs meer dan twaalf keer. In 1781 kwam de
VOC in de problemen door wanbeheer en schulden van meer dan
100 miljoen gulden. Binnen een mum van tijd zakte de koers
dramatisch in. Eind 1799 werd het bedrijf opgeheven.

Vrijdag

10 juli

Welke Europeanen zijn te dik?
A.
B.
C.
D.

Duitsers
Grieken
Polen
Engelsen

Antwoord: A, B en D.
Dat ligt er natuurlijk aan hoe je het meet. Te dik is niet hetzelfde
als ‘ziekelijk dik’. Het hoogste percentage dikke mensen vind je
verrassend genoeg in Griekenland: maar liefst 43% van de bevol
king is daar te zwaar. De heerlijke Griekse keuken zal daaraan
een belangrijke bijdrage leveren. Aan de andere kant: het aantal
ziekelijk zware Grieken is betrekkelijk laag: zo’n 10%. Voor de
echte papzakken kun je beter terecht in Malta, Groot-Brittannië
en Duitsland, waar meer dan 20% van de bevolking leidt aan
obesitas, oftewel ziekelijk overgewicht. Bovendien heeft ook nog
eens 40% een flinke buik. Op Malta gaat dat overigens gepaard
met een heel lange levensverwachting, maar in Duitsland niet.
Al die Bratwursten und Bier zijn niet bevorderlijk voor de ge
zondheid. Nederlanders, Fransen en Italianen letten het best op
de lijn. Minder dan 10% leidt aan ziekelijk overgewicht.
(Bron: Eurostat)

Zaterdag

11 juli

Tsjechië
Houskove knedliky
•
•
•
•
•

Ingrediënten
2 eieren
½ kop melk
1 theelepel zout
3 koppen bloem
4 sneetjes in vierkante stukken
gesneden witbrood

Bereiding:
Meng zout en melk in een kom en voeg langzaam de bloem toe.
Roer het deeg tot het glad en stevig is. Voeg als laatste het brood
toe. Kneed het deeg in een rol, wikkel het in een handdoek en laat
het geheel zakken in een grote pan met kokend water. Doe het
deksel op de pan en laat het water 45 minuten koken. Verwijder
de handdoek en snijd de knedliky onmiddellijk in plakken van
anderhalve centimeter dik, zodat de stoom kan ontsnappen.
Heet opdienen als bijgerecht bij vleesgerechten.

Zondag

12 juli

Slowakije
Hoofdstad: Bratislava
Inwoners: 5,4 miljoen
Oppervlakte: 49.033 km²
Is dat nou Slovenië of Slowakije? Of in het Engels: Slovakia or
Slovenia? De overheden van de twee EU-lidstaten weten don
ders goed dat buitenlanders de twee landen niet goed uit elkaar
kunnen houden. Op verschillende websites leggen ze geduldig
‘de tien verschillen’ uit. Het is dan ook vaak genoeg misgegaan.
Een beroemd voorbeeld: de toenmalige presidentskandidaat
George W. Bush die een Slovaakse journalist een landgenoot
noemde van de Sloveense premier Janez Drnovšek. Dichter bij
huis ging de Italiaanse premier Silvio Berlusconi voor het oog
van de camera’s de mist in. Hij stelde zijn Sloveense ambtgenoot

Anton Rop voor aan de toegestroomde Italiaanse pers met de
woorden: ‘Ik ben ontzettend trots dat ik u mag voorstellen aan
de Slovaakse minister-president.’ Ai! Zelfs reisgids Lonely Planet
heeft volgens oplettende lezers de foto’s van Slowakije en Slove
nië verwisseld. Een blogger uit Slovenië (of was het Slowakije?)
legt uit wat de lastige overeenkomsten zijn: beide landen zijn een
afsplitsing van een voormalig communistisch land, ze werden
allebei na 1990 onafhankelijk en hebben allebei wit-blauw-rode
vlaggen. Om het helemaal bont te maken: ‘slovenska’ is zowel
een Sloveens als een Slowaaks bijvoeglijk naamwoord voor hun
land. Kom daar maar eens uit.

Maandag

13 juli

Eurogene zones
Srebrenica
Bij deze kleine plaats in Bosnië vond
de meest recente genocide in Europa
plaats. Het was de eerste keer sinds de
Tweede Wereldoorlog dat op derge
lijke schaal gemoord werd. Het leger
van de Servische Republika Srpska begon met steun van pa
ramilitaire Servische eenheden op 13 juli 1995 met het oppak
ken van Bosnische moslimmannen. Selectie en transport vond
plaats onder het oog van Nederlandse VN-troepen. De meeste
moslimmannen werden in afgelegen plekken ten noorden van
Srebrenica doodgeschoten. Ondanks de systematische aan
pak wisten sommige mannen de moordpartij te overleven. Het
aantal slachtoffers wordt geschat op achtduizend. Srebrenica
staat inmiddels symbool voor de Servische pogingen om door
etnische zuiveringen in Bosnië zo veel mogelijk grondgebied in
handen te krijgen, en voor de onmacht van de internationale
gemeenschap om een oorlog in Europa tegen te houden. Een
onderzoeksrapport over Srebrenica leidde in 2002 tot de val
van het kabinet-Kok.

Dinsdag

14 juli

Quatorze Juillet
Frankrijk heeft wel een heel bloederige dag uitgekozen als nati
onale feestdag: de datum waarop in 1789 de Parijse gevangenis
La Bastille werd bestormd. Hoewel op dat moment slechts zeven
gevangenen in de Bastille verbleven, staat de bestorming symbool
voor de Franse Revolutie, de volksopstand tegen Koning Lodewijk
xvi. De revolutie was een gevolg van jarenlange hongersnood en
economische tegenslagen, die schril afstaken tegen de pracht
en praal aan het hof van de koning. Op 14 juli 1789 verzamelen
zo’n duizend boze burgers zich voor de Bastille. Ze hadden het
gemunt op een wapendepot in het gebouw. In het voorbijgaan
nam de meute gevangenisdirecteur markies Bernard de Launay
te grazen en onthoofdde hem,
waarna ze zijn hoofd op een
spies prikten en ermee door
de straten van Parijs paradeer
den. De gebeurtenis kondigde
een tien jaar durend schrikbe
wind aan, waarin duizenden
Fransen letterlijk hun hoofd
verloren onder de guillotine,

vaak zonder dat ze nu werkelijk iets hadden misdaan. Vandaag
de dag gaat Quatorze Juillet er minder bloederig aan toe. De
Fransen vieren het met festivals, muziek, parades en vooral veel
vuurwerk.

Woensdag

15 juli

Held van de Europese Unie
Mona Lisa

(15 juni 1479 – 15 juli 1542)

Mona Lisa is de beroemdste vrouw van
Europa, geschilderd door Europees homo
universalis Leonardo da Vinci. Het schil
derij is omgeven met mysteries. Volgens
pulpschrijver Dan Brown van The Da Vinci
Code was de Mona Lisa een zelfportret
van Da Vinci in vrouwelijke gedaante. Een
schilderij van de schilder als oude man
en de Mona Lisa lijken verdacht veel op
elkaar. Aan gespeculeer over de identiteit
van de minzaam glimlachende dame in het portret kwam in 2008
een einde. Onderzoekers stelden onomstotelijk uit historische
documenten vast dat het ging om Lisa del Giocondo, de derde
echtgenote van de Florentijnse zakenman Francesco del Giocondo.
Gelukkig blijven er genoeg mysteries rond het doek om nog tal
van andere buitenissige theorieën te verzinnen. Wetenschappers
uit de hele wereld hebben zich jarenlang onledig gehouden met

het verzinnen van redenen waarom Mona Lisa glimlacht. De een
denkt dat ze zwanger is, de ander heeft het definitieve bewijs dat
ze het deed met Leonardo, terwijl een andere deskundoloog bij
hoog en bij laag volhoudt dat de lach verwijst naar haar achternaam
Giocondo, dat ‘opgewekt’ betekent. Maar in februari 2008 kwam
neurobioloog Margaret Livingstone van de universiteit Harvard
met de meest ontnuchterende verklaring: er is helemaal geen
sprake van een glimlach, maar van gezichtsbedrog, veroorzaakt
door het gebruik van verkeerde kleuren verf door de schilder.

Donderdag

16 juli

EuropaTM
Internationaal recht
Het internationaal recht kan niet los
worden gezien van Hugo de Groot
(1583-1643), in het buitenland beter
bekend onder zijn Latijnse arties
tennaam Hugo Grotius. Nederlands
Grootste Rechtsgeleerde Aller Tijden werd weggepest uit zijn
geboorteland door religieuze fanatici onder aanvoering van
Prins Maurits van Oranje, een verre voorouder van koningin
Beatrix. De Groot stond van jongs af aan bekend als übernerd,
omdat hij als elfjarige al een studie begon aan de universiteit
Leiden. Als rechtsgeleerde toonde hij zich voorstander van de
scheiding tussen kerk en staat. Dat kwam hem uiteindelijk op
een ‘eeuwige gevangenisse’ te staan in Slot Loevenstein bij Gorin
chem, waar hij de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid
schreef. De benodigde boeken hiervoor brachten soldaten uit
Leiden in een grote kist. Dit bracht zijn vrouw Maria op een idee.
Op 22 maart 1621 stopte ze de boeken in bed en Hugo in de kist.
Zonder het te weten namen de soldaten hem in de kist mee naar
de jaarmarkt in Gorinchem. Slechts gekleed in zijden kousen

en zijn ondergoed wist De Groot te ontsnappen naar Parijs. De
rest van zijn leven leefde hij in Frankrijk en Zweden in balling
schap, waar hij de basis legde voor het moderne internationale
recht. Hugo de Groot ontwikkelde onder meer het concept van
de vrije zee en territoriale wateren. Ironisch genoeg stierf hij
daarna als gevolg van een schipbreuk in de Oostzee. Zijn graf
ligt overigens in de Nieuwe Kerk te Delft, niet ver van dat van
Prins Maurits.

Vrijdag

17 juli

Wie zijn de asociaalste rokers van Europa?
A.
B.
C.
D.

Roemenen
Nederlanders
Spanjaarden
Litouwers

Antwoord: C.
De asociaalste rokers in Europa zijn de Spanjaarden, die thuis
graag peuken opsteken waar niet-rokers (85%) en kinderen (52%)
bij zijn. Gemiddeld in Europa is dit 66% en 36%. Deense paf
fers hebben het minst respect voor zwangere vrouwen: 45%
ziet er geen been in om te roken in de buurt van een vrouw in
blijde verwachting, overigens op de voet gevolgd door weer de
Spanjaarden (42%). Als geheel genomen gedragen Europeanen
zich galanter (19%). Als rekening houden met niet-rokers een
toelatingseis voor de EU zou zijn, kan Kroatië het wel schudden.
Van de rokers paft 65% waar kinderen bij zijn en 51% in de buurt
van zwangere vrouwen. Ergens moeten rokers zich voor hun
gedrag schamen, want in heel Europa zijn rokers in het alge
meen voorstanders van een restrictief rookbeleid in de openbare
ruimte. De werkplek (88%), openbaar vervoer en winkels (88%),
restaurants (77%) en cafés en kroegen (62%) mogen wat Euro
pese rokers betreft allemaal rookvrij zijn. De steun hiervoor is
het hoogst in landen die al zo’n verbod hebben, zoals Ierland
en Zweden. Vóór het verbod van 1 juli 2008 was in Nederland
slechts een minderheid van 46% van de mensen voorstander
van rookvrije cafés.
(Bron: Eurobarometer: Attitude of Europeans towards tobacco, 2007)

Zaterdag

18 juli

Eurococktails
Dublin handshake
Ingrediënten:
• 15 ml Baileys
• 15 ml Ierse whisky
• 25 ml gin
Bereiding:
Mix en serveer in een breed laag glas
met ijs.
Cheers!

Zondag

19 juli

Humor in de Unie (8)
Grap uit Roemenië. Een zakenman uit Duitsland en uit Roe
menië overleggen hoe ze het best geld kunnen verdienen aan
Europese subsidies. ‘Zie je deze snelweg? De Europese Unie gaf er
tien miljoen euro subsidie voor,’ zegt de Duitser. ‘Het echte werk
kostte vijf miljoen euro. De details kun je zelf wel uitvogelen.’ De
Roemeen nodigt daarop de Duitser in zijn vaderland uit. ‘Zie je
deze snelweg?’ ‘Welke snelweg?’ vraagt de Duitser. ‘Ik zie geen
snelweg.’ ‘De Europese Unie gaf er vijf miljoen subsidie voor,’
antwoordt de Roemeen. ‘De details kun je zelf wel uitvogelen.’

Maandag

20 juli

Beroemde uitspraken van het Europees Hof
Van Gend & Loos
Een van de belangrijkste arresten van
het Europese Hof ooit was de beslissing
in de zaak van transportbedrijf Van
Gend & Loos tegen de Nederlandse
belastingdienst op 5 februari 1963. Van
Gend & Loos voerde chemicaliën van Duitsland naar Nederland,
waarop ijverige Nederlandse douaneambtenaren een importhef
fing eisten. Dit was in strijd met het EEG-verdrag, dus stapte Van
Gend & Loos naar de Nederlandse Tariefcommissie om het geld
terug te vragen. De Nederlandse rechter stelde echter geen recht
te kunnen spreken over niet-Nederlandse wetgeving, en verwees
de zaak naar het Europese Hof. Het Hof stuurde de zaak terug
naar de Nederlandse rechter en legde uit dat de Nederlandse rech
ter wel degelijk de rechten van individuen moet beschermen die
voortvloeiden uit Europese afspraken. Gevolg van deze uitspraak
is dat Europese regelgeving direct doorwerkt in het nationale recht.
Burgers kunnen dus voor de nationale rechter rechten opeisen die
ze op basis van Europese afspraken hebben.

Dinsdag

21 juli

Belgische nationale feestdag
In een land dat zo met zichzelf overhoop ligt als België, is het
niet gek dat de nationale feestdag niet erg uitbundig wordt ge
vierd. Op 21 juli vieren de Belgen de eedaflegging van koning
Leopold i in 1831. ‘In ons nobel Belgenlandje voor de meesten
niet meer dan een extra dag vrij want heel veel valt er eigenlijk
niet te vieren. We mogen dan wel een volk van feestvierende
Bourgondiërs zijn, maar dat gebeurt alle dagen behalve op 21
juli’, schrijft de Vlaamse weblogger Wyatt. Het moge duidelijk
zijn: België is geen land voor nationale feesten. Toch wil ook de
Feestdag van Vlaanderen op 11 juli niet echt van de grond komen.
Op die dag wordt herdacht dat een Vlaams burgerleger de Fran
sen in de pan hakte tijdens de
Guldensporenslag. Die vond
weliswaar plaats in 1302, maar
toch. Het Belgische Nieuwsblad maakte tijdens de zeven
honderdjarige herdenking in
2002 een tocht door elf Belgi
sche dorpen rondom Deinze
en telde een schamele negen

vlaggen met daarop de Leeuw van Vlaanderen. ‘Een pover re
sultaat’, zo concludeerde de krant teleurgesteld. Belgen kijken
dan ook vaak met verbazing naar de wilde Oranjefeesten van
hun noorderburen.

Woensdag

22 juli

Minderheden in Europa
Kasjoeben
Wie zijn de Kasjoeben? De Poolse stad Gdansk, het voorma
lige Duitse Danzig, is de hoofdstad van het leefgebied van de
Kasjoeben. In Polen zien 5100 mensen zich nog als Kasjoeben,
terwijl 51.000 mensen nog de Kasjoebische taal spreken. Vol
gens etnische definities zijn er nog 300.000 Kasjoeben in Polen.
De Kasjoeben zijn afstammelingen van een Slavische stam die
zich waarschijnlijk tussen 300 en 700 na Christus in de streek
vestigde. De eerste vermelding van een Slavische stam in deze
regio dateert uit de dertiende eeuw. De Kasjoebische vlag heeft
twee kleuren: zwart en geel. Het Kasjoebisch geldt in Polen
tegenwoordig als officiële minderheidstaal, en vanaf 2005 kun
nen Poolse scholieren die dat willen zelfs eindexamen afleggen
in het Kasjoebisch. De Duitse schrijver Günter Grass is half
Kasjoebisch. Premier van Polen Donald Tusk is ook een Kasjoeb.
Met kerstmis trekken uitzinnig uitgedoste Kasjoebische jongens
van deur tot deur om liedjes te zingen, en met Pasen slaan ze
elkaar met kleine takjes.

Donderdag

23 juli

Fins

Kokoo kokoon koko kokko! Koko kokkoko? Koko kokko.
Maak een volledig vuur in de open lucht! Een volledig vuur in
de open lucht? Een volledig vuur in de open lucht!

Vrijdag

24 juli

Welke Europeanen produceren het meeste afval?
A. Ieren
B. Maltezers
C. Duitser
D. Polen

Antwoord: A.
Niet geheel verwonderlijk hangt afval samen met een goed draai
ende economie. De grootste afvalproducenten in Europa zijn de
Ieren, met gemiddeld 804 kilo afval per persoon per jaar. Dat is
bijna drie keer zo veel als de Polen, die slechts 259 kilo afval per
jaar weggooien. Opvallend genoeg gooien eilandbewoners, zoals
de Ieren, sowieso veel weg. Ook de Maltezers en de Cyprioten
dumpen veel.
De top vijf afvalproducenten:
1. Ierland		
804 kilo per persoon per jaar
2. Cyprus		
745
3. Denemarken
737
4. Luxemburg
702
5. Malta		
652
Nederland is een goede zesde met 625 kilo per persoon per
jaar.
De top vijf minst spilzieke Europeanen:
1. Polen		
259 kilo per persoon per jaar
2. Tsjechië		
296
3. Slowakije		
301
4. Roemenië		
385
5. Litouwen		
390

Zaterdag

25 juli

Bryndzové halušky (Slowakije)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
fetakaas
boter
700 gram aardappelen
300 gram bloem
100 gram gerookt spek

Bereiding:
Maak eerst van de fetakaas bryndza: rasp de kaas en meng die
met boter tot een stevige pasta ontstaat. Rasp de aardappelen,
meng deze met bloem en een klein beetje water en zout naar
smaak. Draai kleine bolletjes van het aardappelmengsel en gooi

die in een pan kokend water. Zodra ze gaan drijven zijn ze gaar.
Spoel ze af met water en meng ze door de bryndza. Opdienen
met gebakken spekjes.

Zondag

26 juli

Verbiedt Europa glazenwassers om op de ladder te staan?
In 2004 raakten glazenwassers in Nederland in paniek door het
nieuws dat de Europese Unie het gebruik van ladders ging ver
bieden. Glazenwassers protesteerden en kondigden aan massaal
het verbod te zullen negeren. Een Europees verbod op gebruik
van ladders ging inderdaad in op 1 juli 2004, maar voor Neder
land werd een uitzondering gemaakt. Het ministerie van Sociale
Zaken en de glazenwassers spraken samen een maximumlad
derlengte af van 12,25 meter. Wel moeten glazenwassers bij
ieder pand nagaan of gebruik van een ladder verantwoord is en
anders een steiger of zelfs een hoogwerker inzetten. Het is dus
een sprookje dat in Nederland mensen niet meer op de ladder
mogen staan, maar ondertussen houdt men zich in Europa wel
op hoog niveau bezig met de ladders van glazenwassers.

Maandag

27 juli

Eurogene zones
Kosovo Polje
Het plaatsje Kosovo Polje ligt vlak bij
het ‘merelveld’ waar op 18 juni 1389
troepen van de Ottomaanse sultan
Murad i Servische soldaten onder lei
ding van prins Lazar van Servië ver
nietigend versloegen. Hoewel de Ottomanen de veldslag wonnen
wisten Servische edellieden de sultan te doden. De Turken namen
wraak door prins Lazar op zijn lijk te onthoofden. Tijdens de ne
gentiende-eeuwse anti-Turkse onafhankelijkheidsstrijd werd de
slag bij Kosovo een belangrijk symbool van de Servische vrijheids
strijd. Dat is het daarna gebleven. Het communistische regime
plaatste in 1953 in de buurt van het slagveld een monument met
de tekst van de ‘vloek van Lazar’: ‘Moge wie niet komt vechten
in Kosovo/ nooit de afstammelingen krijgen die hij wenst/ geen
zoon of dochter/ moge niets groeien dat hij zaait/ noch donkere
wijn noch wit zaad.’ Dat verklaart een hoop ellende, want in
1484, 1831, 1915, 1944 en 1999 werd weer gevochten in Kosovo. Bij
Kosovo Polje begon ook de opkomst van Slobodan Milosevic. Op
24 april 1987 stuurden zijn bazen hem naar Kosovo om daar een

demonstratie van woedende Serviërs te sussen, die klaagden dat
de etnisch Albanese politie hen geslagen had. ‘Niemand heeft het
recht jullie te slaan,’ zei Milosevic. ‘Niemand zal jullie ooit nog
slaan’. Daarmee begon de komeetachige carrière van Milosevic
als nationalistisch leider.

Dinsdag

28 juli

Beroemde uitspraken van het Europese Hof
Cassis de Dijon
Een Franse likeur, Cassis de Dijon,
mocht in Duitsland niet als likeur
op de markt gebracht worden. Duits
land had een minimumpercentage
van 25% alcohol vastgesteld voor li
keurs, en de Franse Cassis was met zijn 16% te slap om aan de
Duitse normen te voldoen. Volgens het EEG-verdrag mochten
lidstaten elkaar geen stiekeme handelsbarrières opwerpen.
Voor het Europese Hof van Justitie beweerden de Duitsers
dat hier geen sprake van was, omdat binnenlandse producten
hetzelfde nadeel ondervonden. Het Hof bepaalde echter dat
landen elkaars productiemethoden moeten respecteren en
dat producenten hun producten gewoon in andere landen
moeten kunnen verkopen.

Woensdag

29 juli

Bizarre festivals
Festival van de bijna-doodervaringen
Het Spaanse dorp Asneves eerbiedigt al eeuwen Santa Marta de
Ribarteme, de katholieke heilige van de dood. Dit heeft geleid tot
een nogal curieus jaarlijks festival, dat vandaag wordt gehouden
en waar duizenden mensen op afkomen. De deelnemers hebben
één ding gemeen: het feit dat ze ternauwernood aan de dood
zijn ontsnapt. Om mee te kunnen doen, moeten ze verschijnen
met hun eigen doodskist. Het hoogtepunt van het festival is een
processie waarin familieleden de gelukkige deelnemers in hun
kist ronddragen door het dorp. Achteraan in de stoet wordt het
beeld van Santa Maria meegezeuld. Op het festival zijn altijd wel
eenzame oudjes te ontwaren, die in hun eentje met hun eigen
kist zijn komen opdraven. De stoet gaat naar de kerk, waar de
priester een dienst leidt. Daarna moeten de deelnemers weer in
hun kist klimmen en worden ze naar de begraafplaats gedragen,
waar ze rechtsomkeert maken om te eindigen op het kerkplein.
Het festival van de bijna-doodervaringen gaat gepaard met veel
muziek en uitbundige feesten.

Donderdag

30 juli

Held van de Europese Unie
Arnold Schwarzenegger
(30 juli 1947, Thal, Oostenrijk)

Wie had ooit kunnen denken dat Conan
the Barbarian, de holbewoner uit de ge
lijknamige B-film, op een dag gouverneur
van de Amerikaanse staat Californië zou
worden? De carrière van de Oostenrijker
Arnold Schwarzenegger verliep sowieso
onwaarschijnlijk. Op zijn tweeëntwintig
ste werd hij al miljonair door onder meer
een succesvol stratenmakersbedrijf op te
zetten. Daarna werd hij meervoudig we
reldkampioen bodybuilding en startte een glamoureuze filmcar
rière in Hollywood, waar hij furore maakte als acteur met meestal
weinig tekst. Vanwege zijn slecht verstaanbare Engels met nasaal
Oostenrijks accent, lieten regisseurs hem voornamelijk oneliners
prevelen als ‘hasta la vista, baby’ of ‘I’ll be back’. Na de Termina
tor-films, waarin Schwarzenegger een tijdreizende robot uit de
toekomst speelde, was zijn status als superster definitief gevestigd.

In Europa schoten de fanclubs als paddenstoelen uit de grond:
in onder meer Italië, Tsjechië, Duitsland, Zweden, Slowakije en
Roemenië. Schwarzenegger, die zijn Engels inmiddels flink had
bijgeschaaft, maakte in 2003 de overstap naar de Amerikaanse
politiek. Daar staat hij bekend als voorvechter van milieumaat
regelen. Zelf liet de ‘Governator’ zijn grote Hummer ombouwen
zodat hij kan rijden op biobrandstof. In geboorteland Oostenrijk
is zijn sterstatus tanende sinds hij in december 2005 weigerde een
ter dood veroordeelde gratie te verlenen. Het leidde ertoe dat zijn
naam op tweede kerstdag van dat jaar werd verwijderd van het
Arnold Schwarzenegger Stadion in Graz.

Vrijdag

31 juli

Wales

Wat betekent ‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch’?
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
ligt in Wales en is met 58 letters officieel uitgeroepen tot de
langste plaatsnaam in Europa. De naam is het resultaat van een
succesvolle publiciteitscampagne van een paar grapjassen in de
lokale dorpsraad. In het jaar 1860 bedachten ze een truc om hun
tamelijk nietszeggende dorp Llanfairpwllgwyngyll eens goed
op de kaart te zetten. Zou het niet leuk zijn, bedacht een van
de politici, om de langste naam van een treinstation in GrootBrittannië te hebben? Zo gezegd, zo gedaan. De betekenis van
‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch’

is: de kerk van de heilige Maria in de kuil van de witte hazel
notenboom bij de snelle waterkolk van Llantysilio van de rode
grot. De pr-stunt heeft effect gehad: tot vandaag de dag komen
bezoekers naar het stationsgebouw om een foto te maken van
het plaatsnaambord. Veel meer is er in het dorp niet te zien.

Zaterdag

1 augustus

Zondag

2 augustus

Beroemde quotes
‘Ik wil dat heel Europa slechts één munt heeft; het zal het handel
voeren een stuk gemakkelijker maken’
Vaak toegeschreven aan Napoleon, om hem als aanstichter van
de euro zwart te maken. In werkelijkheid was Napoleon genu
anceerder. In een brief van 6 mei 1806 gaf hij zijn broer Lode
wijk, de koning van Napels, wat tips over het slaan van munten.
‘Mijn broer, als je munten bij gaat slaan, wil ik dat je dezelfde
eenheden gebruikt als Frans geld . . .Ik heb hetzelfde al gedaan
in Italië. De geconfedereerde prinsen hebben hetzelfde gedaan.
Op deze manier ontstaat er eenheid van geld in Europa, wat
handelen makkelijker zal maken’.

Maandag

3 augustus

Maltees

Hawha hamra mhawwla fil-hamrija hamra ta’ Hararaw.
Een rode perzikboom geplant in de rode aarde van Hararaw.

Dinsdag

4 augustus

Welke Europeanen zijn het meest online?
A.
B.
C.
D.

Nederland
Finland
Estland
Frankrijk

Antwoord: A.
Noord-west-Europa en de Scandinavische landen worden be
volkt door digifreaks. Families in nieuwe lidstaten in Midden- en
Oost-Europa en Griekenland zijn vooralsnog offline. Opmerke
lijk: hoewel Roemenen en Nederlanders aan de uiteinden van
de schaal zitten, zitten ze beide in de top vijf van volkeren in
Europa die zeggen last te hebben hebben van spam.
Top vijf meest online:
1. Nederland 80% online
2. Denemarken 77%
3. Zweden 69%
4. Finland 60%
5. Luxemburg 57%
minst:
1. Roemenië 12% online
2. Bulgarije 14%
3. Slowakije 18%
4. Griekenland 19%
5. Hongarije 20%
(Bron: Eurobarometer: E-Communications Household survey.)

Woensdag

5 augustus

Bulgarije
Hoofdstad: Sofia
Inwoners: 7,6 miljoen
Oppervlakte: 100.910 km²
Simeon van Saxe-Coburg en Gotha is de enige monarch in
de bekende geschiedenis die later premier van zijn eigen land
werd door middel van democratische verkiezingen. Simeon
werd geboren in 1937 als zoon van tsaar Boris, die zijn blijd
schap op bijzondere wijze toonde. De tsaar liet onmiddellijk
vierduizend gevangenen vrij, verhoogde met één pennenstreek
de eindexamencijfers van alle studenten in het land en stuurde
een koninklijk vliegtuig naar de Jordaanrivier om water te halen
voor de doop van zijn zoon. Op zesjarige leeftijd werd Simeon
gekroond tot tsaar Simeon ii. Lang duurde zijn regeerperiode

niet. Meteen na de Tweede Wereldoorlog zette het Sovjet-leger
de jonge tsaar af, die vervolgens vluchtte naar zijn oom in Egypte,
de Italiaanse koning in ballingschap Victor Emanuel iii. Het
grootste deel van zijn leven zou Simeon in Spanje wonen. Pas
vijftig jaar later, na de val van het communisme, keerde hij voor
het eerst terug naar Bulgarije. De Bulgaren riepen dat ze hun
koning terugwilden, maar dat gebeurde op een andere manier
dan iedereen had verwacht. De voormalige tsaar begon een
politieke partij en won met overweldigende meerderheid de
verkiezingen van 2001. Onder leiding van zijn zakenkabinet trad
Bulgarije toe tot zowel de Navo als de Europese Unie.

Donderdag

6 augustus

Wat vinden Europeanen het belangrijkste voordeel van de
euro?
A. Dat ik de prijs van bier in mijn café flink heb kunnen ver
hogen, gna gna.
B. Geen gezeur meer met omwisselen van onze hardverdien
de guldens/francs/marken/lires/etc. (doorhalen wat niet
van toepassing is) in Mickey Mouse-geld.
C. Meteen kunnen zien of de kroketten in Benidorm te duur
zijn.
D. Ons kunnen vestigen als wereldimperium ten koste van de
Amerikanen mwuhahahaha.

Antwoord: vooral B.
Na de invoering van de euro is de steun voor de munt gezakt
van 59% in 2002 naar 48% in 2006. Het negatiefst zijn de Ne
derlanders, van wie maar 38% denkt dat de euro een verbetering
is. De grootste enthousiastelingen zijn de Ieren, van wie 75%
de euro vooral een goede ontwikkeling vindt. Voordeel van de
euro vinden de meeste Europeanen dat ze makkelijker kunnen
reizen (45,9%) en beter prijzen kunnen vergelijken (30,2%), ver
der vindt 27,2% dat de positie van Europa in de wereld versterkt.
Bewoners van alle EU-landen noemen als belangrijkste nadeel
van de euro de stijgende prijzen (81,4%). Een belangrijke uitzon
dering is Ierland. Die wijten toenemende werkloosheid aan de
euro (58,3%) en maken zich zorgen over nationale soevereiniteit
(24%). In de rest van de eurolanden spelen deze argumenten
nauwelijks een rol.
(Bron: Eurobarometer: The euro, 5 years after the introduction of the banknotes
and coins, 2007)

Vrijdag

7 augustus

Proost!
Bulgaars:
Portugees:
Deens:
Duits:
Engels:
Ests:
Fins:
Frans:
Grieks:
Hongaars:
Iers:
Italiaans:
Litouws:
Pools:
Lets:
Roemeens:
Spaans:
Zweeds:

Na zdrave!
Saude!
Skål
Prost!
Cheers!
Teie Terviseks!
Kippis!
Santé!
για μας (gia mas)!
Egészségedre!
Sláinte!
Salute!
I sveikata!
Na zdrowie!
Uz veselibu!
Noroc!
Salud!
Skål!

Zaterdag

8 augustus

Wienerschnitzel (Oostenrijk)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
4 kalfslapjes
bloem
boter
zout
2 eieren

Bereiding:
Het vlees lichtjes inwrijven met zout en vervolgens paneren:
haal de lapjes eerst door de bloem, dan door het geklopte ei en
vervolgens door het paneermeel. Bak de schnitzels aan beide
kanten in een pan met hete olie. Er moet voldoende olie in de
pan liggen, zodat de vleeslapjes de bodem niet raken.

Zondag

9 augustus

La Pourcailhade
Trie-sur-Baïse is een stad in het hart van de Franse varkensstreek.
Tijdens het jaarlijkse festival La Pourcailhade zijn overal varkens
te zien. De inwoners verkleden zich als varkens en houden ver
schillende wedstrijden, zoals de biggetjesrace en een wedstrijd
gestold varkensbloed eten. Ooit werd er de langste worst ter
wereld gedraaid met een lengte van 500 meter. De belangrijkste
wedstrijd is de cri du cochon, waarbij de deelnemers verschillen
de varkensgeluiden moeten imiteren. Achtereenvolgens moeten
ze ten gehore brengen: het geluid van een pasgeboren varken, het
geluid van een varken dat gecastreerd wordt, paringsgeluiden
en het geluid als hij sterft. De winnaar van de wedstrijd in 2006,
automonteur Jacques Marrot, speelde ongewild een rol in de
Deense cartoonrellen. Een foto van hem waarop hij verkleed als
varken aan de wedstrijd deelneemt, kwam op internet terecht
en bereikte een Deense imam. Die was al verontwaardigd over
de Mohammed-cartoons in de Deense kranten en dacht dat het
hierbij ging om een nieuwe belediging van de profeet Moham
med. Toen de imam vervolgens met een delegatie naar het Mid
den-Oosten reisde, vertelde hij daar iedereen dat Mohammed in
Denemarken als varken was afgebeeld. De gevolgen zijn bekend:
brandende vlaggen en aanvallen op Deense ambassades.

Maandag

10 augustus

Waarom staan er geen bekende gebouwen op de eurobiljetten?
A. Het zijn allemaal onbekende Europese meesterwerken die
op deze manier wat meer aandacht krijgen.
B. Om jarenlang gezeur over welke gebouwen dan op die
biljetten moeten staan te voorkomen.
C. Omdat er geen echte ‘Europese’ bouwwerken bestaan. Al
leen de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk.
D. D. Het zijn allemaal ontwerpen van Europese gebouwen
die neergezet gaan worden om de euro mee te vieren.

Antwoord: B.
De Eiffeltoren in Parijs, de Acropolis in Athene, de Praagse
Karelsbrug of de scheve toren van Pisa: Europa telt talloze be
roemde en karakteristieke gebouwen. Toch tonen de eurobil
jetten allemaal gebouwen die in werkelijkheid helemaal niet
bestaan. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Volgens de ‘officiële’
uitleg heeft Europese Centrale Bank gekozen voor afbeeldingen
van ramen, deuren en bruggen, omdat die ‘symbool staan voor
communicatie tussen mensen’. De werkelijkheid is natuurlijk
minder poëtisch: de bankiers hebben gekozen voor fictieve
bouwwerken uit vrees voor maandenlang onderling gesteggel tus
sen de Europese landen over welke gebouwen uit welke landen
nu precies wel en niet op de biljetten zouden moeten komen. Er
gaan stemmen op om, net als bij de euromunten, elk land een
persoonlijke kant van het bankbiljet te geven. Of dat ooit zal
gebeuren is zeer de vraag, omdat dit het risico van valsmunterij
groter maakt.

Dinsdag

11 augustus

Eurogene zones
Het Óbuda-eiland
Met zestigduizend bezoekers per dag
is Sziget op het Óbuda-eiland in Boe
dapest het grootste openluchtfestival
in Europa. Ieder jaar verandert dit ei
land in de Donau in een middelgrote
stad, met eigen banken, supermarkten, een redelijk functione
rende riolering en – boven alles – een feestvierende bevolking die
nooit slaapt. Kenmerkend voor Sziget zijn niet alleen de topbands
uit de hele wereld, maar ook de vele verrassende sideacts: pogo
ënde orthodoxe joden, een keiharde heavymetalharekrisjnaband,
en opzwepende klanken uit de Romatent. Ruim de helft van de
bezoekers komt uit heel Europa, en maakt er een echt internatio
naal feestje van. Wel zoekt soort zelfs op Sziget soort: op verzoek
van de bezoekers heeft de organisatie het tentenkamp ingericht
op basis van nationaliteit. De enige gasten die liever niet in de
buurt van landgenoten gaan pitten zijn de Nederlanders, die
het verkiezen kriskras tussen het feestende eurovolk te slapen.
Niet alle Hongaren zijn blij met het vrijzinnige, internationale
Sziget. Nationalisten die gruwen van de openlijke seks, drugs en

homoseksualiteit hebben in een plaatsje bij de Donau een con
currerend Hongaars Sziget opgericht, waar nationalistische en
extreem rechtse bands optreden voor een publiek dat verbeten
politieke leuzen schreeuwt. Samen staan de festivals symbool
voor twee Hongarijes: een nieuw en modern Hongarije en een
gesloten en conservatief Hongarije. Aangezien de nationalisten
misschien een paar duizend bezoekers trekken, wint Sziget de
strijd met gemak.

Woensdag

12 augustus

Beroemde quotes
‘Wie over Europa spreekt vergist zich. Het is een geografische
uitdrukking’
(Bismarck)
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw woedde de Eerste
Balkanoorlog. Minister van Buitenlandse Zaken van Rusland,
prins Gorchakov, schreef in een brief aan de Duitse kanselier
Bismarck dat de Balkan ‘geen Duits of Russisch’, maar Euro
pees probleem was. Bismarck schreef in een commentaar in
de kantlijn: ‘Wie over Europa spreekt vergist zich. Het is een
geografische uitdrukking.’ Overigens had hij dit citaat niet zelf
bedacht. Al eerder noemde de Oostenrijkse politicus Metternich
het verdeelde Italië ‘een geografische uitdrukking’.

Donderdag

13 augustus

Eurogene zones
De Berlijnse muur
Officieel was de Berlijnse Muur een
‘antifaschistische Schutzwall’ (anti
fascistische beschermmuur), die de
kwetsbare opbouw van het socialisme
in Oost-Duitsland moest beschermen
tegen de ‘fascisten’ in West-Duitsland. In werkelijkheid bouwde
het communistische regime de muur om te voorkomen dat nog
meer inwoners van de DDR naar het Westen zouden vluchten.
Dat kon toen nog: Berlijn was een lek in het IJzeren Gordijn tus
sen Oost- en West-Europa. Er werkten begin jaren zestig nog
zestigduizend Oost-Berlijners in het westen van de stad. Vooral
na 1958 maakten steeds meer Oost-Duitsers gebruik van dit
gat in het IJzeren Gordijn om het communisme te ontvluchten.
Nog in juli 1961 stelde DDR-leider Ulbricht: ‘Er komt geen muur.’
Toch begonnen de Oost-Duitsers op 13 augustus 1961 met de
bouw van een netwerk van versperringen, mijnenvelden en
wachttorens dat al snel de naam ‘Berlijnse Muur’ kreeg. Deze
muur stond symbool voor de Europese deling van na de Tweede
Wereldoorlog. In 1989 viel de Muur als het ware per ongeluk.

Onder druk van massademonstraties besloot het communisti
sche regime concessies te verlenen, waaronder het toestaan van
vrij reizen naar West-Duitsland. Bij een persconferentie vroegen
journalisten aan propagandaminister Günter Schabowski wan
neer dat zou ingaan. ‘Voor zover ik weet meteen,’ mompelde de
minister, die de gevolgen van zijn uitspraak niet overzag, voor
de draaiende camera’s. Als gevolg hiervan stroomden tiendui
zenden mensen naar de Muur. De grenswachten weigerden te
schieten en openden de grensovergangen, waarmee de val van
de Muur een feit was.

Vrijdag

14 augustus

Zweeds

I åa ä e ö å i öa ä e å.
In de stroom is een eiland en op het eiland is een stroom.

Zaterdag

15 augustus

Eurococktail
Acropolis
•
•
•
•

Ingrediënten:
30 ml ouzo
120 ml citroensap
120 ml citroenfrisdrank
15 ml grenadinesiroop

Bereiding:
Vul een lang glas met ijs. Giet de ouzo erbij. Voeg daarna de
citroensap en citroenfrisdrank toe en roer eventjes. Giet als
laatste de grenadine erin.
Yiamas!

Zondag

16 augustus

Helden van de Europese Unie
The Beatles
Begin jaren zestig domineerde Ame
rikaanse popmuziek de jongerencul
tuur in Europa. Rockers als Bill Haley,
Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee
Lewis en Elvis Presley waren de helden
van Europese tieners. Vier langharige
jongens uit het Britse Liverpool lieten
zien dat ook Europanen konden omgaan
met een elektrische gitaar. John Len
non, Paul McCartney, Ringo Starr en
George Harison vormden The Beatles
en veroverden met hits als ‘Love Me Do’,
‘She Loves You’ en ‘Please Please Me’ de wereld. Hysterische
meisjes in heel Europa vielen flauw bij de aanblik van hun
idolen. Daarmee drukten The Beatles een zwaar stempel op
de jongerencultuur. Mede dankzij de band werd ‘swinging
London’ halverwege de jaren zestig de pophoofdstad van de
wereld. Amerikaanse popsterren als Jimi Hendrix kwamen
nu naar Engeland om daar ontdekt te worden. Zelfs in het

Oostblok waren The Beatles populair. Van Hongarije tot Polen
werd druk gehandeld in illegale kopieën van hun LP’s. Wat
jongerencultuur betrof zat het IJzeren Gordijn vol gatenkaas.
Muziek bereikte luisteraars niet alleen via de radio maar
werd ook op grote schaal meegesmokkeld door mazzelende
Oost-Europeanen die wel naar het buitenland mochten rei
zen. Het resultaat: één Europese jongerencultuur. Wie kijkt
naar familiefoto’s uit de jaren zeventig uit Tsjechoslowakije
en Nederland ziet daarop hetzelfde lange haar en dezelfde
lelijke kleren. Ook in Warschau, Oost-Berlijn en Boekerest
zaten de autoriteiten en opvoeders met hun handen in het
haar over de woeste muziek, wilde dansen en lange haren
van de beatjeugd.

Maandag

17 augustus

Humor in de Unie (9)
Bij wijze van sociaal experiment lieten onderzoekers van ver
schillende nationaliteiten twee mannen en een vrouw achter
op onbewoonde eilandjes. Na een paar maanden komen de
onderzoekers langs om de resultaten te meten. Op het Spaanse
eiland vinden ze een vrouw die een tuintje staat aan te harken.
‘Waar zijn de mannen?’ vragen de onderzoekers. ‘Ze hebben om
mij gevochten en elkaar doodgemaakt,’ antwoordt de vrouw.
Op het Franse eiland werkt een van de mannen in een tuintje.
‘Waar zijn de andere twee?’ vragen de onderzoekers. ‘O, die
liggen met elkaar in bed,’ zegt de Fransman. ‘Deze week is het
zijn beurt. Volgende week mag ik weer.’ Op het Britse eiland
harken de twee mannen en de vrouw elk een eigen tuintje aan.
‘Wat is hier aan de hand?’ vragen de onderzoekers. ‘Niet zo veel,’
zegt een van de mannen. ‘Niemand heeft ons nog aan elkaar
voorgesteld.’ Op het Russische eiland liggen de twee mannen
in de schaduw onder de boom. ‘Waar is de vrouw?’ vragen de
onderzoekers. ‘U bedoelt de arbeidersklasse?’ vraagt de Rus. ‘Die
is aan het werk in de tuin.’

Dinsdag

18 augustus

Wie is de actiefste Europese seriemoordenaar aller tijden?
De bekendste Europese seriemoordenaar is natuurlijk Jack the
Ripper, die in 1888 in Londen prostituees vermoordde en ver
minkte. Hoeveel slachtoffers hij precies met zijn slagersmes
bewerkte is niet bekend, de schattingen lopen uiteen tussen
de vijf en achttien. Daarmee is Jack the Ripper nog een kleintje
vergeleken bij sommige van zijn Europese vakbroeders.
Karl Denke: Duitse orgelspeler in Münsterberg die in het be
gin van de twintigste eeuw zeker dertig reizigers en daklozen
heeft vermoord en deels opgegeten. Een groot deel van het
vlees verkocht hij waarschijnlijk op de markt. Voordat hij werd
veroordeeld, pleegde ‘Papa Denke’ zelfmoord in zijn cel.
Manuel Delgado Villegas: Spaanse wees die waarschijnlijk 48
moorden pleegde. Hij had daarna regelmatig seks met de dode
lichamen. Delgado is nooit veroordeeld, omdat hij geestelijk ge
handicapt zou zijn. Stierf snel na zijn vrijlating aan longkanker.
Harold Shipman: huisarts die volgens de Britse rechtbank zeker
215 patiënten om het leven heeft gebracht met een overdosis
morfine en zo de bijnaam ‘Dr. Death’ kreeg. Shipman heeft

nooit bekend. Een dag voor zijn 58ste verjaardag pleegde hij in
2004 zelfmoord in zijn cel.
Wladyslaw Mazurkiewicz leidde in Polen een luxueus leven
dat hij betaalde met gewelddadige overvallen die steevast uit
mondden in een moordpartij. In 1956 werd hij gearresteerd en
vertelde hij de rechtbank dat hij dertig vrouwen had vermoord.
Uiteindelijk kreeg hij voor zes moorden de doodstraf. In januari
1957 werd hij opgehangen in de gevangenis van Krakau.

Woensdag

19 augustus

Typisch Europees
Scheiden
Vergeleken bij Amerikanen blijven Europese echtparen vaker bij
elkaar. Iedereen kent het drive-inhuwelijk, maar in de VS bestaat
ook low cost divorce, waarbij je niet eens in de rechtbank hoeft
te verschijnen. In Europa zijn de onderlinge verschillen tussen
landen heel groot; het aantal scheidingen hangt af van cultuur en
religie. Wie naar een huwelijksfeest in Scandinavië gaat, kan er
een kistje goede wijn om verwedden dat het op de klippen loopt.
In Zweden strandt 55% van alle huwelijken. In heel religieuze
landen zit je voor eeuwig vastgeklonken aan je zeurende vrouw of
je waardeloze man. In Malta mag je niet eens scheiden. Dankzij
EU-lidmaatschap kunnen ruziënde Maltese stellen proberen uit
te wijken naar een andere Europese lidstaat. Ook Ierland kent pas
sinds 1997 een echtscheidingswet, maar ongelukkig getrouwde
Ieren moeten wel eerst vier jaar apart wonen voor ze mogen schei
den om te bewijzen dat ze echt niet van elkaar houden. Strenge
landen zijn beducht voor scheidingstoerisme. Om te voorkomen
dat gebrouilleerde partners nog een laatste (on)gezellige vakantie
samen houden om van elkaar af te komen, erkennen andere EUlidstaten de Nederlandse flitsscheiding niet.

Donderdag

20 augustus

Waar in Europa loop je als dronken automobilist het snelst
tegen de lamp?
Uit een grote enquête onder Europese automobilisten bleek dat
het aantal alcoholcontroles in Europa nogal uiteenloopt. Met
name de Finse politie neemt geen risico. Maar liefst 64% van
de automobilisten zei dat ze het afgelopen jaar hadden moeten
blazen; 38% zelfs meerdere keren. Andere landen waar je met
een slok op beter niet kunt gaan rijden, zijn Estland (60% het
afgelopen jaar gecontroleerd), Slowakije (51%), Zweden (41%),
Kroatië (40%) en Nederland (37%). Wie op vakantie gaat naar
Italië kan daarentegen best een gokje wagen. Slechts 4% van de
Italiaanse automobilisten was het afgelopen jaar door de politie
gecontroleerd op alcoholgebruik. Ook Ierland (7% gecontroleerd),
Verenigd Koninkrijk (9%), Denemarken (13%) en Oostenrijk (15%)
geven geen prioriteit aan alcohol in het verkeer.

Vrijdag

21 augustus

Houden Nederlandse mannen of Nederlandse vrouwen meer
van Europa?
‘Mannen houden meer van Europa dan vrouwen’, kopte NRC
Handelsblad in mei 2008. Aanleiding was het onderzoek ‘Eu
ropa’s Buren’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het
Centraal Planbureau. Daaruit bleek dat de steun van Neder
landers voor Europa groot was. Ruim 80% vond het een goede
zaak dat Nederland lid was. Nederlanders toonden zich net als
andere Europeanen voorstander van samenwerking op gebieden
als terrorisme, technologisch onderzoek en milieubescherming.
Maar zorg, onderwijs, sociale zekerheid, belastingen en pensi
oenen moesten toch vooral een kwestie blijven van Den Haag.
De eurofielen bleken vooral te vinden onder de mannen. Daar
tegenover staat dat onder de extreme eurohaters ook twee keer
zo veel mannen als vrouwen zaten, de kop van NRC Handelsblad
was dus enigszins misleidend. Vrouwen halen blijkbaar net iets
vaker de schouders op als het gaat om voor of tegen. Ook opval
lend: Nederlanders die als kind de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt of vlak daarna zijn geboren, zijn Europeser dan
hun jongere landgenoten. Bovendien vinden hoogopgeleiden
Europese eenwording vaker een goed idee dan gemiddeld.

Zaterdag

22 augustus

Slovenië
Koroska kremna juha (crèmesoep)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kilo varkenspoten
500 gram gemengde groenten
½ liter zure room
50 gram bloem
1 of 2 eidooiers

Bereiding:
Kook de varkenspoten en de groenten in water tot het vlees mals
is. Verwijder de varkenspoten uit de pot, haal het vlees van het
bot en snijd het in kleine stukjes. Giet de groentebouillon af en

plaats deze weer op het vuur. Aan de kook brengen, bloem en
zure room toevoegen. Om de soep aan te dikken één of twee
dooiers erdoorheen mengen. Het vlees erdoorheen roeren en
opdienen.

Zondag

23 augustus

Bizarre festivals
WK mobieletelefoonwerpen
De Finnen ontwikkelen niet alleen gsm’s, ze hebben ook een
nieuwe sport bedacht met de mobieltjes: het WK mobieletele
foonwerpen. Volgens de organisatoren ‘de enige sport waarin je
wraak kunt nemen vanwege je mobieletelefoonfrustraties’. Deze
‘lichte en moderne Finse sport voor mensen van alle leeftijden’
wordt jaarlijks in een ander land georganiseerd. Tijdens het WK
van 2008 in het Narvakasteel in Estland konden deelnemers
meedoen in vier categorieën: junior, freestyle, original en team.
De belangrijkste spelregels bij de originele variant is dat je de
telefoon zo ver mogelijk over je schouder werpt, waarbij het
wereldrecord op dit moment maar liefst 94,97 meter bedraagt.
De freestylevariant wordt beoordeeld door een jury op esthetiek
en creatieve choreografie. De deelnemers mogen zelf bepalen
met welk merk en model telefoon ze gooien. Volgens kenners
staat nog niet vast of lichte telefoons verder worden gegooid dan
zware modellen. De hoofdprijs bij het wereldkampioenschap is,
jawel, een nieuwe mobiele telefoon.

Maandag

24 augustus

Dinsdag

25 augustus

Ja, nee
Bulgaars:
Portugees:
Deens:
Duits:
Engels:
Ests:
Fins:
Frans:
Grieks:
Hongaars:
Iers:
Italiaans:
Lets:
Pools:
Litouws:
Roemeens:
Spaans:
Zweeds:
Sloveens:
Tsjechisch:

да, не (da, nje)
sim, não
ja, nej
ja, nein
yes, no
jah, ei
Kyllä, Ei
oui, non
nαι, Όχι (nai, ochi)
igen, nem
tá, níl
sì, no
ja, ne
tak, nie
taip, ne
da, nu
sí, no
ja, nej
da, ne
ano, ne

Woensdag

26 augustus

Eurogene zones
Mohács
Net als Engelsen (Duinkerken) en Ser
viërs (Kosovo Polje) herdenken Honga
ren graag heroïsche mislukkingen, in
dit geval de slag bij Mohács in ZuidHongarije. Rond de 50.000 Ottomaan
se troepen vernietigden hier op 26 augustus 1526 een leger van
26.000 man, geleid door de Hongaarse koning Lodewijk. Het was
een verschrikkelijke nederlaag: de Hongaren verloren 14.000 man,
onder wie 1000 edellieden, de Turken namen nog eens 1000 edelen
gevangen. De slag bepaalde de komende eeuwen de geschiedenis
van de regio. De route naar Wenen lag open. Het ooit machtige
koninkrijk Hongarije verdween vrijwel volledig en werd een strijd
toneel voor Turkse en Oostenrijkse troepen, waarbij het platteland
ontvolkt raakte. Voor Hongaren is Mohács het begin van een lange
reeks historische nederlagen, zoals de vrijheidsstrijd van 1848, de
vernedering van Trianon en de neergeslagen opstand van 1956.
Van deze nationale trauma’s is alleen Mohács een spreekwoord
geworden. Wie tegenslag te verduren krijgt wordt getroost met
de woorden: ‘Ach, bij Mohács ging meer verloren.’

Donderdag

27 augustus

Typisch Europees
Europese onvriendelijkheid
In Amerika, Azië en het Midden-Oosten geldt vriendelijkheid
als het middel bij uitstek om waren aan de man te brengen. In
Amerikaanse restaurants begroeten obers klanten met een grote
grijns en de kreet ‘Hello, how are you today?’ In restaurants in
China staat een heel ontvangstcomité van vrouwen in traditio
nele kleding te buigen als knipmessen om de bezoeker welkom
te heten. En op de souk in een willekeurig Arabisch land bent
u my friend en spreken de verkopers allemaal wel een woordje
Nederlands: ‘Aha Holland kijken kijken niet kopen!’ Wat een ver
schil met de manieren waarop Europese verkopers hun klanten
behandelen. Berucht is de Franse ober, die zich veruit superieur
waant aan het uitschot dat zijn etablissement aandoet. In OostEuropa heeft bijna vijftig jaar communisme de service-industrie
de das omgedaan. Aan de andere kant vinden Europese obers
en winkeliers Amerikanen onbeleefd, omdat ze als klant geen
‘hallo’ zeggen en verwachten dat je voor ze door het stof kruipt.
Oorzaak ligt in hoge Europese minimumlonen. Amerikaanse
kelners zijn afhankelijk van hun fooi, die minimaal 20% van de
rekening bedraagt. Betaalt u als onwetende Europeaan minder,

dan zult u merken dat het met die spreekwoordelijke Ameri
kaanse vriendelijkheid gauw afgelopen is.

Vrijdag

28 augustus

Slovenië
Hoofdstad: Ljubljana
Inwoners: 2 miljoen
Oppervlakte: 20.273 km²
De voormalige Joegoslavische deelrepubliek Slovenië is onder
werp van talloze grappen onder inwoners van alle buurlanden.
Die draaien allemaal om het feit dat Slovenië zo’n klein en onbe
tekenend landje is. Of zoals een Amerikaanse advocaat zegt in
een satirisch artikel: ‘Was Slovenië vroeger geen onderdeel van
Tsjechoslovenië? Nee, dat was Slowakije toch? Is er een verschil?
Waarom is het allemaal zo ingewikkeld geworden daar?’ Of de
verzonnen toespraak van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon
ten overstaan van een vergadering van wereldleiders: ‘We zijn
hier vandaag om te proberen te begrijpen hoe Slovenië al die tijd

heeft kunnen bestaan zonder dat we het wisten.’ Andere bekende
grappen gaan over de vraag waar je landt als je in Slovenië gaat
schansspringen (antwoord: in Italië) of welke kleur de patrouil
leboten van de Sloveense marine hebben (antwoord: allebei
blauw). Ook hebben Slovenen geen mobiele telefoon nodig (ze
schreeuwen gewoon van de ene kant van het land naar de andere)
en moet je tijdens het autorijden in Slovenië uitkijken bij het
schakelen (eerste versnelling . . . tweede versnelling . . . grens!)

Zaterdag

29 augustus

Dag van de Slowaakse nationale opstand
Vandaag herdenken de Slowaken de nationale opstand van 29
augustus 1944 tegen de nazi’s. Toen begonnen partizanen in OostSlowakije aan een militaire campagne tegen de Duitsers en hun
Slowaakse marionettenregering onder leiding van de priester Josef
Tiso. Ze wisten een deel van Oost-Slowakije te bevrijden, maar
uiteindelijk sloegen 40.000 ss-soldaten de opstand neer. Daarna
begonnen de partizanen een guerrilla in de bergen. De opstand
was vanuit Londen opgezet door de Tsjechslowaakse regering in
ballingschap onder leiding van de Tsjechoslowaakse president
Edvard Beneš. Daarom zijn radicale Slowaakse nationalisten niet
blij met de herdenking. Zij zien Tiso als een held en de opstand
vooral als een truc van Beneš
om de Tsjechoslowaakse een
heidsstaat te herstellen. Com
munisten vierden de opstand
jarenlang als een communis
tische aanval op de nazi’s. Dit
was nogal wrang. Een van de
oorzaken dat de opstand mis
lukte was dat Stalin treuzelde

om die te steunen, net als de Slowaakse nationalisten had ook hij
geen behoefte aan een overwinning van de pro-Westerse Beneš.

Zondag

30 augustus

Verbiedt Europa kromme bananen?
A. Nee, totale onzin, dat is een hetze verspreid door de Britse
eurofobe pers!
B. Natuurlijk, dit is volgende mijlpaal in Europese integratie
na het verbod op de chocoladesigaretten en rechte kom
kommers.
C. Ja, maar alleen heel kromme bananen.
D. Ja, maar het is de schuld van de lidstaten (vooral de Engel
sen) en brancheorganisaties die Europa vragen dit soort
domme regels te maken.

Antwoord: C en D.
In 1994 vroeg de Engelse boulevardkrant de The Sun zich in een
opruiend artikel op de voorpagina af waarom de Europese Unie te
kromme bananen wilde verbieden. ‘Brusselse bureaucraten bewezen
gisteren wat een ontzettende idioten ze zijn door kromme bananen te
verbieden.’ Volgens verordening 2257/94 van 16 september 1994 van
de Europese Commissie moeten bananen ‘vrij zijn van misvormingen
en van een abnormale kromming’. Naast kwaliteitseisen bevat deze
verordening een classificering, waarin tot op de centimeter nauwkeu
rig bananen in bepaalde klassen worden ingedeeld. Alleen bananen
tussen de 13 en 15 centimeter zijn A-kwaliteit. Dergelijke richtlijnen
bestaan ook voor ‘normale’ komkommers (maximale kromming van
1 centimeter per 10 centimeter lengte) en winterpenen (aan de dikke
kant een diameter van minimaal 1,9 centimeter). Brussel protesteerde
dat dit ging om kwaliteitsstandaarden en dat Europa helemaal niet
voor een krommebananenverbod of rechtekomkommerrichtlijn was.
Veel hielp het niet, want het stond als een paal boven water dat politici
in Brussel er toch over hadden vergaderd. Het zijn vooral de lidstaten
zelf die aandringen op dit soort maatregelen. Tot grote frustratie van
de Europese Commissie, die er een slechte reputatie van krijgt. In
2008 stelde eurocommissaris Marian Fischer Boel voor de normen
voor 26 groenten en vruchten te schrappen. De lidstaten weigerden.
Ironisch genoeg waren het vooral de Britten die strenge regels willen
over bananen. Fischer noemde het ‘bespottelijk dat producten vanwege
hun vorm van de markt worden gehouden’.

Maandag

31 augustus

Held van de Europese Unie
Brigitte Bardot
Deze held (of, zoals mannen zich herin
neren, helden) was fotomodel, actrice en
sekssymbool in de tijd van voor de plas
tische chirurgie. Zij speelde de hoofdrol
in menig film en seksuele fantasie. In de
jaren vijftig trad ze op in romantische
komedies. Haar grote doorbraak kwam
met de rol als losbandige tiener in de film
En God schiep de vrouw (1956). Bardot
stond hiermee aan de vooravond van de
seksuele revolutie. Door veelvuldig in bi
kini te verschijnen, destijds een nieuw en
spannend kledingstuk, droeg ze bij aan nieuwe mode op Euro
pese stranden. Hoewel de Amerikaanse rioolpers het privéleven
van Bardot uit de doeken deed maakte ze geen schijn van kans
in de Amerikaanse filmindustrie. Voor het preutse Hollywood
was ze te heet om aan te pakken, en ze bleef haar films vooral in
Europa maken. Brigitte Bardot versleet vier echtgenoten en een
onbekend aantal minnaars, maar knuffelde ook graag zeehondjes.

Als dierenactivist verwierf ze bekendheid, maar kreeg ze ook een
reputatie als wereldvreemde zonderling. Vanaf de jaren negentig
verlegde Bardot haar belangstelling naar nieuwe terreinen. De
Franse rechter veroordeelde de voormalige seksgodin vijfmaal
wegens racistische uitspraken, vooral waarschuwingen voor
de ‘islamisering’ van Frankrijk en een klacht tegen het ritueel
slachten van schapen. Haar meest recente echtgenoot is een
prominent lid van de uiterst rechtse Front Nationale van JeanMarie Le Pen.

Dinsdag

1 september

Woensdag

2 september

Moet de Europese vlag van alle overheidsgebouwen
wapperen?
A. Nee, nooit.
B. Alleen op 9 mei (Europadag).
C. Dat mogen de lidstaten ieder voor zich uitmaken.
D. Ja, altijd.

Antwoord: B en C.
Wie andere EU-lidstaten bezoekt ziet het blauw met de gele ster
ren fier wapperen naast de nationale driekleur. Fantastisch idee,
vond VVD-Europarlementariër Toine Manders, die in 2007 bij
Nederlandse gemeenten lobbyde om de blauwe vlag vooral uit te
steken en zelfs gratis vlaggen aanbood om zijn plan kracht bij te
zetten. In 2008 paste het kabinet de Nederlandse vlaginstructie
aan: op 9 mei (Europadag) moet ook de Europese vlag uit. Wat
vinden Nederlanders ervan? Dit is volgens de Eurobarometer
de top vijf van landen die niets in zo’n idee zien:
1. Finland 73% tegen
2. Zweden 66%
3. Nederland 60%
4. Groot Brittannië 58%
5. Litouwen 49%
Opvallend: in de meeste gevallen is er sprake van een verband
tussen een negatieve blik op het EU-lidmaatschap en gebrek
aan identificatie met Europa. Nederland is een uitzondering:
Nederlanders zijn van alle Europeanen het positiefst over het
EU-lidmaatschap, maar gruwen van alles wat lijkt op een aan
tasting van de eigen identiteit.

Donderdag

3 september

Mag je van Europa een barmeisje ‘lieverd’ noemen?
De Britse rioolkranten de Daily Mirror en The Sun reageerden
in maart 2008 woedend op het nieuwste staaltje Brusselse be
moeizucht. Klanten zouden dienstmeisjes niet meer ‘lieverd’ of
‘schatje’ mogen noemen en bij overtreding een boete riskeren.
Inderdaad een enorme aantasting van de Britse nationale iden
titeit, zoals iedere bezoeker aan een Engelse pub wel merkt wan
neer ze door het bedienend personeel van het andere geslacht
met love, ducky of my dear worden aangesproken. Volgens The
Sun was het een slinkse truc van de Britse emancipatieminister
Harriet Harman om via Brussel emancipatiewetgeving erdoor te
drukken. ‘Eu have gone to far Harriet, love,’ kopte The Sun. De
Europese Commissie reageerde cynisch op haar website: ‘Maak
je geen zorgen, love. Europese regels over gelijke behandeling
komen de kroeg niet in. De nationale autoriteiten, sweetheart,
bepalen wat je wel of niet in je café mag zeggen. Maak je dus
geen zorgen, poppet.’ Europa heeft wel regels over discriminatie
en seksuele intimidatie, maar de lidstaten moeten daar invulling
aan geven, zegt de Commissie. Dat is nu juist het probleem, stel
den de boulevardmedia: met een verwijzing naar Europese regels
voerde Harman antidiscriminatieregels in zonder discussie in
het Britse parlement. Ondanks de nieuwe regels is in Engeland

nog niemand aangeklaagd voor het proberen te versieren van
barpersoneel.

Vrijdag

4 september

Verdrag van Amsterdam
1997
In een hermetisch afgesloten Amsterdamse binnenstad onder
tekenen de vijftien Europese staatshoofden het Verdrag van
Amsterdam, terwijl actievoerders in andere delen van de stad
stickers en posters verspreiden met de woordgrap ‘EU Rot Op’.
Het verdrag legt de basis voor meer samenwerking op het gebied
van veiligheid en buitenlands beleid. Bovendien vindt er een
versoepeling plaats van de besluitvormingsregels.
Ook in 1997: Prinses Diana komt om het leven bij een autoongeluk (of is het een moordaanslag?) in Parijs. Jan Ullrich wint
de Tour de France. En de Europese Unie neemt het plan aan
voor de toelating van zes nieuwe lidstaten.

Zaterdag

5 september

Roemenië
Ciorba de perisoare (gehaktballensoep)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 grote ui
3-4 wortelen
1 selderijwortel of 1-2 staken selderij
2-3 stuks peterseliewortel
500 gram varkensvlees
2 eetlepels azijn
1 kilo gehakt rund- of varkensvlees
2 eetlepels groentebouillon
2-3 eieren
6 liter water

•
•
•
•
•
•

2 dooiers
1 kopje zure room
2 eetlepels bloem
zout
peper
peterselie

Bereiding:
Fruit de ui in olie, dan de geraspte wortelen, selderijknol en pe
terseliewortel meebakken. Het in stukken van 2 à 3 cm gehakte
varkensvlees toevoegen. Wat water erbij gieten. Breng het aan
de kook en laat het sudderen. Meng ondertussen het gehakt
met twee of drie eieren, de bloem en zout naar smaak. Draai
er gehaktballetjes van. Zodra het varkensvlees mals is kunnen
de balletjes in de soep. Laten sudderen tot de gehaktballetjes
gaan drijven: dan zijn ze gaar. Voeg de azijn toe om de soep
een iets zure smaak te geven. Haal de soep van het vuur. Klop
de twee dooiers in een kom door de zure room en voeg die toe
aan de soep. Hierna de soep warm houden maar niet meer aan
de kook brengen.

Zondag

6 september

Beroemde quotes
‘We are not asking the Community or anyone else for money. We
are simply asking to have our own money back’
(Margaret Thatcher)
Vaak verkeerd geciteerd als ‘I want my money back’. De Britse
premier Margaret Thatcher dreigde betalingen aan de EEG op
te schorten als de hoogte daarvan niet werd aangepast. Op dat
moment was Groot-Brittannië het op drie na armste land van
de EEG, maar het was hard op weg de grootste nettobetaler te
worden. Dat kwam doordat Groot-Brittannië weinig boeren had
die Europese subsidies kregen. Thatcher sprak deze woorden op
een Europese top in Fontainebleau, Frankrijk, in 1984. De EEGlanden spraken toen af dat de Britten ieder jaar tweederde deel
van de nettobijdrage van het jaar daarvoor terug zouden krijgen.
Vooral Frankrijk en Italië betalen voor deze rebate (teruggave) en
willen die nu graag afschaffen. De Britten willen alleen hiermee
instemmen als het hele landbouwbeleid wordt hervormd. De Ne
derlandse politicus Pim Fortuyn kopieerde later de uitspraak van
Thatcher met de belofte: ‘Ik ga de handtas van Margaret Thatcher
lenen, op tafel slaan en roepen: “I want my money back!”’

Maandag

7 september

Welk Europees land schafte voor het eerst de doodstraf af?
In tegenstelling tot de Verenigde Staten of China kent de Euro
pese Unie geen doodstraf meer. Het allereerste Europese land
dat een wet invoerde die de doodstraf verbood, was Oostenrijk
in 1787. Dat beviel kennelijk niet goed, want in 1795 werd de straf
weer ingevoerd voor hoogverraad en in 1803 voor nog een paar
andere misdaden. Ophanging was de favoriete methode van
uitvoering door de Oostenrijkers. In de Tweede Wereldoorlog
verwisselden de Duitse bezetters dat voor de guillotine. De Brit
ten maakten daar na de oorlog weer ophanging van. De laatste
persoon die in Oostenrijk werd opgehangen was Johann Trnka
op 24 maart 1950, ruim anderhalve eeuw nadat de straf voor het
eerst was afgeschaft.

Dinsdag

8 september

Hoeveel zetels heeft Nederland in het Europees Parlement?
A. 21
B. 18
C. 27
D. 31

Antwoord: C.
Nederland levert 27 van de 785 zetels. Het aantal zetels hangt
af van het aantal inwoners. Het piepkleine Malta heeft er 5,
Duitsland heeft er 99. De meeste Nederlanders (42%) weten het
antwoord niet. Ze onderschatten het vaak: het gemiddelde ant
woord is 21 zetels. Inwoners van andere lidstaten laten dezelfde
neiging zien. Britten denken dat ze 49 zetels minder hebben
dan het werkelijke aantal, Fransen schatten hun aantal zetels
32 te laag in en Spanjaarden denken 20 zetels minder te hebben
dan in werkelijkheid het gevoel is. Alleen Italianen denken dat
ze fors meer zetels (44) hebben dan ze in de realiteit bezitten.
Zweden, Ieren, Cyprioten, Esten, Luxemburgers en Maltezers
weten wel het juiste antwoord.
(Bron: Eurobarometer: The European Parliament 2008)

Woensdag

9 september

Held van de Europese Unie
Hugh Grant

(9 september 1960, Londen, Groot-Brittannië)

De Britse acteur Hugh Grant maakte in
Hollywood furore als de bekendste Euro
pese ster in de romantic comedy. Daarmee
vertegenwoordigde hij in de Amerikaanse
filmwereld sinds jaar en dag het stereo
type van de Europese man. In tegenstel
ling tot zijn Amerikaanse tegenspelers,
die blaken van het zelfvertrouwen, speelt
Grant de rol van intelligente, maar enigs
zins verlegen softie. Ook schaamt hij er
zich niet voor om zijn zachtaardige, vrouwelijke kanten te tonen.
In werkelijkheid is Grant een minder ideale schoonzoon. In 1995
pakte de politie hem op in Los Angeles toen hij zich achter het
stuur van een rijdende auto oraal liet bedienen door een pros
tituee met de veelzeggende werknaam Divine Brown. Toen het
schandaal tot uitbarsting kwam, liet Grant zien hoe een vrijge
vochten Europeaan met een dergelijke netelige kwestie omgaat.

Hij liep onmiddellijk alle talkshows af om het verontwaardigde
Amerikaanse publiek te zeggen dat het hem speet. ‘I am very
sorry.’ Daarmee was de zaak van tafel. Zo veel eerlijkheid en
openheid over een seksuele affaire waren de Amerikanen niet
gewend. In de Verenigde Staten zouden sterren zich in zo’n geval
eerder terugtrekken of gaan afgeven op de media, constateerde
tv-zender CNN. Of op een klunzige manier proberen de feiten te
ontkennen, zoals Bill Clinton in de kwestie-Lewinski: ‘I did not
have sex with that woman.’ Opvolger in de VS van Hugh Grant
als eurodroomprins is Colin Firth, in de rol van de al even stijve
en onbeholpen Darcy in de Bridget Jones-films. Daarin speelt
Grant overigens de rol van amorele schuinsmarcheerder Daniel
Cleaver, die meer op de werkelijkheid gebaseerd lijkt.

Donderdag

10 september

Zijn er binnen de Europese Unie nog ruzies over grondgebied?
De Europese Unie heeft vrede gebracht, is het belangrijkste ver
koopargument van de EU. Daarmee zijn territoriale conflicten
nog niet de wereld uit. Dit is een lijst van ruzies over grondgebied
tussen EU-landen.
1. Grieks Cyprioten willen de Britse luchtmachtbasis bij
Akrotiri terug om huizen op te bouwen.
2. Polen en Denemarken ruziën over de Oostzeegrens rond
het eilandje Bornholm. Polen wil een groter stuk Oostzee
in bezit krijgen.
3. Nederland en Duitsland zijn het niet eens over waar de
grens in de Dollard precies loopt.
4. Spanje verloor in 1713 de strategische rots Gibraltar aan
Groot-Brittannië en wil die nu eindelijk wel eens terug. De
Britten vinden dat een 800 meter lange landengte tussen
Gibraltar en Spanje bij Gibraltar hoort.
5. Spanje en Portugal betwisten elkaar het grensstadje Oli
venza aan de oostelijke oever van de Guadania-rivier.
6. IJsland, Denemarken en Ierland ruziën met Engeland over
de rots Rockall in de Atlantische Oceaan. Ze vinden dat de
rots te klein is voor Groot-Brittannië om er rechten op het

continentale plateau over te claimen.
7. Polen wil 368 hectare land bij het stadje Tesin in Tsjechië
terug. In 2008 was een oplossing voor deze grensruzie nabij.

Vrijdag

11 september

Eurogene zones
Marathon
Op 11 augustus of 11 september in 490
voor Christus wist een klein leger van
vooral Atheense hoplieten een over
macht van Perzische troepen tegen
te houden bij het plaatsje Marathon,
een stadje van tegenwoordig 5000 inwoners in het huidige Grie
kenland. Schattingen van het aantal Perzische soldaten loopt
uiteen van 20.000 tot 80.000. Ze werden opgewacht door 10.000
Atheense troepen. Die wonnen omdat ze een krankzinnig militair
plan uitvoerden. Generaal Miltiades gaf de zwaarbepakte hoplie
ten het bevel op de wachtende Perzen af te rennen. De Perzische
soldaten dachten deze kleine minderheid wel even in de pan te
hakken en begonnen, aanvankelijk met succes, terug te vechten.
Ze hadden echter niet door dat de overgebleven Atheense solda
ten het slagveld van links en van rechts omsingelden. Het werd
een slachting. Met de zee in de rug waren de Perzen kansloos. Aan
het eind van de dag telden de Atheense soldaten 192 slachtoffers,
de Perzen hadden 6500 man verloren. Het was een beslissende
veldslag. Zonder de Griekse overwinning had het Perzische rijk

waarschijnlijk de Griekse stadstaten ingelijfd, en had de voor Eu
ropa bepalende Griekse cultuur er heel anders uitgezien. Voor de
Perzen was de slag een onbelangrijke schermutseling: de Perzen
hebben er destijds zelfs geen historische verslagen van gemaakt.
Marathon heeft zijn naam aan een hardloopevenement en aan
een merk sportkleding verleend. Volgens een legende rende na
de slag de hardloper Pheidippides van Marathon naar Athene,
waar hij het woord nike (overwinning) uitriep en ter plekke dood
neerviel. De lengte van een huidige marathon heeft niets te ma
ken met het parcours dat hij aflegde. Afhankelijk van de route die
hij had kunnen nemen was dat 40,8 kilometer of 34,5 kilometer.
De marathon heeft tegenwoordig een lengte van 42,2 kilometer
omdat tijdens de Olympische Spelen van 1908 de route verlegd
moest worden zodat de Britse koninklijke familie het begin van
de race van het balkon van haar paleis kon zien.

Zaterdag

12 september

Eurococktails
Litouwse bliksem
Alleen voor de gevorderde drinker.
Het recept van deze cocktail werd
onthuld toen politieagenten in de
Litouwer hoofdstad Vilnius plastic
containers aantroffen met daarin 160
liter illegale alcohol, gemaakt door
chloor en azijn te mixen met Glas
sex. Ook troffen ze in dezelfde ga
rage 900 liter blauwkleurig schoonmaakmiddel aan. Gemengd
ontstaat een populaire cocktail die vrijwel uitsluitend wordt
gedronken door zware alcoholisten in de Baltische staat.
I sveikata!

Zondag

13 september

Eurogene zones
Tordesillas
Tordesillas, een nietszeggend stadje
van 8600 inwoners in de Spaanse pro
vincie Valladolid, heeft tegenwoordig
vooral betekenis als vervoersknoop
punt. Wereldwijd geniet het stadje
vooral bekendheid vanwege het Toro de la Vega-festival, dat
de Tordesillianen jaarlijks op de tweede zondag van september
houden ter ere van de heilige maagd Maria. Jonge mannen ja
gen met speren een stier een brug over. Volgens gemeentelijke
regels mag de stier pas gedood worden als het beest de brug
heeft overgestoken. Daar maken ruiters en voetvolk de stier
met speren af. Diegene die de doodsteek levert is de gelukkige
winnaar. Tot voor kort tooide die zijn speer met de ballen van
de stier, maar dat mag niet meer.
Dat Tordesillas ondanks dit dierenleed toch als eurogene zone
telt komt door het verdrag dat Spanje en Portugal hier op 7 juni
1494 sloten. De twee landen verdeelden hier de wereld langs
een lengtegraad 370 ten westen van de Kaapverdische eilanden.
Spanje kreeg alles ten westen van deze lijn, Portugal alles ten

oosten ervan. Paus Julius ii sanctioneerde de afspraak met een
pauselijke bul. Beide landen vergaten rekening te houden met het
feit dat de wereld rond was. Toen Portugal naar het oosten voer
en daar de Molukken ontdekte, eisten de Spanjaarden het met een
verwijzing naar het verdrag op. Met het Verdrag van Zaragoza
verlengden ze de lijn naar de andere kant van de wereldbol. Het
verdrag verklaart waarom ze in Brazilië nu Portugees spreken en
in de Filippijnen Spaans. Andere Europese landen hadden maling
aan de afspraak. Koning Frans i van Frankrijk merkte op dat hij
‘nooit de clausule in het contract van Adam had gezien dat zijn
land uitsloot van rechten op de Nieuwe Wereld.’

Maandag

14 september

Engels

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Peter Pijper plukte een pak gepekelde pepers.

Dinsdag

15 september

Eurogene zones
Neurenberg
De stad Neurenberg staat in verband
met de opkomst en ondergang van
het Derde Rijk. De nazi’s hielden hier
tussen 1927 en 1939 jaarlijks hun bij
eenkomsten. De partijdagen van de
NSDAP (Nationaalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) waren
zorgvuldig geregisseerde massabijeenkomsten ter verering van
Adolf Hitler. De filmer Leni Riefenstahl maakte ze beroemd
in de propagandafilm Triumph des Willens. De partijdag was
een nationaalsocialistisch dagje uit voor de hele familie, waar
gemiddeld een half miljoen bezoekers op afkwamen. Op die
van 15 september 1935 kondigde Hitler de beruchte anti-Joodse
rassenwetten aan, die sindsdien de ‘Neurenberger rassenwetten’
worden genoemd. Huwelijken en seks tussen Joden en nietJoden werden verboden, Joden mochten geen Duitse vrouwen in
dienst nemen, Joden mochten de vlag niet uithangen. Op over
treding van de wet stond dwangarbeid en gevangenschap. De
rassenwetten worden in het algemeen gezien als het begin van
de Jodenvervolging, die uiteindelijk leidde tot het vermoorden

van zes miljoen Joden in vernietigingskampen. Na de Duitse
nederlaag in 1945 maakten de geallieerden bewust gebruik van
de symbolische waarde van deze stad. De overgebleven leiders
van het Derde Rijk werden hier in het Justizgebäude tussen 1945
en 1949 berecht voor misdaden tegen de menselijkheid. Veel
van hen kregen de doodstraf.

Woensdag

16 september

Finland
Hoofdstad: Helsinki
Inwoners: 5,2 miljoen
Oppervlakte: 304.473 km²
In 2007 stonden de Finnen te juichen van blijdschap dat ze ein
delijk de titel ‘Wereldkampioen zelfmoord plegen’ kwijt waren.
Jarenlang voerde het land de lijst aan van mensen die in een
depressieve bui een einde aan hun leven maakten. Het huidige
zelfmoordcijfer ligt op ongeveer 18 op de 100.000 mensen. Dat
is hetzelfde als Frankrijk en Oostenrijk, pochen de autoriteiten
trots. In 1990 lag het aantal zelfmoorden twee keer zo hoog.
Vooral het aantal tieners dat zich voor de trein wierp of op
knoopte was alarmerend hoog. Destijds schreef iedereen dat toe
aan de donkere, koude winters en de aangeboren Finse neiging

tot zwartkijkerij. Het opvallende was dat de Finse gewoonte tot
polsen doorsnijden dramatisch toenam tussen 1965 en 1990, in
een periode van grote economische vooruitgang. Wetenschap
pers begrijpen nog steeds niet waarom het aantal zelfmoorden
nu weer is gedaald. Een klein deel valt toe te schrijven aan nieuwe
behandelingen voor depressie, maar dat verklaart niet alles.
Veel webloggers zien de afname van het aantal zelfmoorden
toch vooral als positief gevolg van de wereldwijde klimaatop
warming.

Donderdag

17 september

Bestaat er een Europese canon?
‘De Europese identiteit bestaat niet,’ roepen eurosceptici. Dat
vrezen aanhangers van de Europese gedachte ook. Die roepen
dat er een ‘Europese canon’ samengesteld moet worden om zo’n
besef van Europese identiteit tot stand te brengen. In de prak
tijk blijkt dit helemaal niet nodig. Een Europese canon bestaat
ondanks alle euroscepsis allang. Die hoeft niet van bovenaf te
worden gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse
hoogleraar Cultuurwetenschappen Ton Bevers, die eindexa
menvragen op het gebied van kunst en muziek in tien Europese
landen onderzocht. Alle landen stellen vragen over de eigen
cultuur, die ze aanvullen met vragen over andere Europese
landen, bijvoorbeeld over Duitse componisten als Beethoven
en Mozart. Scholieren in heel Europa zwoegen op vragen over
Van Gogh, Rembrandt en Mondriaan. Nederland stelt school
kinderen nauwelijks vragen over de componist Sweelinck of
minder bekende schilders als Albert Cuyp. Die komen wel voor
op de vragenlijsten van andere landen. Grote landen zijn in de
eindexamenvragen nog het meest op de eigen cultuur gericht.
Vragen over Europese cultuur gaan daar meestal over andere
grote Europese staten. Kleinere landen stellen vaak vragen over
moderne kunstenaars of componisten. Vragen over culturen

van buiten Europa gaan alleen over Amerika. ‘De belangstelling
voor Afrikaans trommelen, salsadansen of Japanse tekeningen
vind je niet terug in de eindexamenopgaven,’ aldus Bevers in
NRC Handelsblad.

Vrijdag

18 september

Humor in de Unie (10)
De Fransen maken, net als de Nederlanders, grappen over België.
Zo wilde een Belgische familie op vakantie in Engeland met
de auto. Hun kleine dochtertje heeft last van zeeziekte, dus ze
besluiten de kortste overtocht te maken, vanaf de Noord-Franse
stad Calais. Ze stoppen al hun spullen in de auto en rijden en
rijden en rijden totdat ze uiteindelijk een bordje zien met ‘Pas
de Calais’. Dan halen ze wanhopig hun schouders op, keren om
en rijden naar huis.

Zaterdag

19 september

Snert (Nederland)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
400 gram groene erwten of spliterwten
2 liter water
2 grote uien
2 dikke preien
1 bosje selderij
1 kleine selderijknol
2 varkenspoten
peper, tijm, kruidnagelpoeder
1 laurierblad
zout naar smaak
1 rookworst
150 gram rookspek

• 2 aardappelen
• 1/2 bosje peterselie
• roggebrood
Bereiding:
Voeg de gewassen erwten toe aan anderhalve liter water. Breng
dit al roerend aan de kook. Zet van het vuur en laat de erwten
dan 8 uur weken. Breng het weer aan de kook en voeg de gesnip
perde ui toe, evenals de fijngesneden prei, selderij en selderijknol.
Doe vervolgens de gewassen varkenspoten en de kruiden bij het
mengsel. Giet er een halve liter water en het zout bij en laat de
erwten en groenten gaar koken. Dan volgen de rookworst en
het rookspek en de in stukjes gesneden aardappelen. Laat het
20 minuten doorkoken. Haal nu de varkenspoten, worst en spek
uit de soep en roer hem tot hij glad wordt. Snij de rookworst in
plakjes en stop hem terug in de soep met de varkenspoten. Roer
de fijngesneden peterselie door de soep en voeg naar smaak zout
toe. Serveren met roggebrood. Maak de erwtensoep het liefst
een dag van tevoren, zodat hij tijd heeft om te binden.

Zondag

20 september

Helden van de Europese Unie
Jacob Grimm

(4 januari 1785–20 september 1863)

en Wilhelm Grimm

(24 februari 1786–16 december 1859)

De gebroeders Grimm probeerden de een
tonigheid van hun bestaan als bibliotheca
ris te doorbreken met een hobby: het verza
melen van volksverhalen. Ze bedachten de
beroemde ‘sprookjes van Grimm’ dus niet
zelf, maar reisden dertien jaar lang door
Duitsland op zoek naar volksverhalen die
van mond tot mond werden doorverteld. Het noeste verzamelwerk
van de gebroeders heeft ertoe geleid dat vandaag de dag geen kind
in de Europese Unie opgroeit zonder de verhalen te horen van
Hans en Grietje, De wolf en de zeven geitjes, Roodkapje, Repel
steeltje, Vrouw Holle, Assepoester, Sneeuwwitje of Doornroosje.
De sprookjes zijn vaak erg gruwelijk: een oude vrouw die kinderen
in de oven duwt om ze te bakken (Hans en Grietje) of een stief

moeder die uit pure jaloezie haar dochter vergiftigt (Sneeuwwitje).
De meest gruwelijke details uit de originele sprookjes worden
tegenwoordig vaak weggelaten. Zo eindigt Assepoester in de ‘on
gecensureerde versie’ met het uitpikken van de ogen van de twee
boze stiefzussen. Wraak nemen op ‘slechte mensen’ is sowieso een
rode draad in de sprookjes. De heks uit Hans en Grietje wordt in
haar eigen oven verbrand. En de buik van de ‘grote boze wolf’ uit
Roodkapje wordt opengesneden en met stenen gevuld, waarna
de wolf in de plomp wordt gedumpt. Zo vormen de sprookjes een
tegenwicht tegen de christelijke moraal in Europa, die kinderen
juist aanleert vergevingsgezind te zijn.

Maandag

21 september

Tropisch Europa (4)
De Europese Unie ligt niet alleen in Europa, maar ook in bijvoor
beeld Afrika. De volgende tropische eilanden horen bij de EU:
Réunion (780.000 inwoners). Op 1 januari 2002 berichtte Reuters
over de invoering van de euro. De allereerste officiële aankoop met
euro’s, meldde het internationale persbureau, vond plaats in Afrika.
Om precies te zijn op het Franse eiland Réunion. Door de ligging
aan de oostkust van Afrika ligt Réunion in een andere tijdzone en
kon dus als eerste de euro invoeren. De allereerste euro’s werden
gebruikt om een kilo lychees aan te schaffen, tekende Reuters op.
Het eiland is een tropisch paradijs met een gemengde bevolking
van Fransen, Afrikanen, Chinezen, Maleisiërs, Indiërs en Vietna
mezen. Ooit vormde het een belangrijke tussenstop voor schepen
tussen Europa en West-Indië.
Sint-Helena (5100 inwoners). Na een tweede mislukte poging om
Europa te veroveren, werd Napoleon in 1815 door de Engelsen ver
bannen naar deze eenzame eilandengroep bij zuidelijk Afrika, ver
weg van de bewoonde wereld. Nog altijd is Sint-Helena een van de
meest geïsoleerde plekken ter wereld. De eilanden zijn alleen per
boot te bereiken, een vliegveld is nooit aangelegd. Na zijn dood

in 1821 werd Napoleon er begraven in een naamloos graf. Pas in
1840 kwam de kist met zijn lichaam terug naar Frankrijk.

Dinsdag

22 september

Waar in Europa zijn de meeste vrouwelijke professoren?
Onderzoek van Stichting De Beauvoir publiceerde in 2006 de
Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Daaruit bleek dat het vooral
Oost-Europese landen zijn waar een slimme vrouw het kan
schoppen tot professor. Roemenië gaat aan kop; daar is ongeveer
30% van alle hoogleraren vrouw. Ook in Letland is de emancipa
tie doorgedrongen tot de wetenschappelijke bolwerken. Finland,
Portugal en Polen behoren met een schamele 20% vrouwelijke
hoogleraren nog tot de hoogste scoorders in Europa. Maar waar
vrouwen echt nauwelijks kans maken het tot professor te schop
pen, is in de zeer vrouwonvriendelijke universiteiten op Malta
(2%), of in de al niet veel geëmancipeerdere wetenschappelijke
kringen te België, Duitsland en Nederland (allen 9%). ‘Nederland
slaat slecht figuur’, kopte de Volkskrant dan ook toen het rapport
verscheen. Het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren schreef het
achterblijven van Nederland en Duitsland toe aan de hardnek
kige ‘moederschapsideologie’ in die landen. Een overgroot deel
van de Nederlanders en Duitsers is van mening dat het opvoeden
van de kinderen een taak is voor de moeder. Ook op andere ter
reinen van emancipatie lopen Nederland en Duitsland achter
in de Europese Unie.

Woensdag

23 september

Roemeens

Piatra crapă capra, capra crapă piatra.
De steen breekt de geit, de geit breekt de steen.

Donderdag

24 september

Kun je in een rechte lijn vliegen van Amsterdam naar Wenen?
Je zou denken: ja, natuurlijk, nogal wiedes. Het antwoord is: nee.
Het lijkt voor de hand te liggen. Er bestaat één Europese Unie,
met één munt, met open grenzen tussen een deel van die landen,
dan zullen die landen het luchtruim ook wel voor elkaar open
hebben gesteld. Dat is niet zo. Het Europese luchtruim is in
stukken gehakt door 60 luchtverkeerscentra in 27 verschillende
landen. Het gevolg hiervan is dat vliegtuigen niet in een directe
lijn naar hun bestemming kunnen vliegen. Gemiddeld vliegen in
Europa vliegtuigen 49 kilometer om. Dat kost 10 minuten extra
tijd en 7 tot 12% extra CO²-uitstoot. De Europese Commissie
heeft daarom een voorstel gedaan voor een geïntegreerd Euro
pees luchtruim (Single European Sky, SES). Door het Europese
luchtruim samen te voegen kan 2,4 miljard euro en 16 miljoen
ton CO² worden bespaard, denkt de Commissie.

Vrijdag

25 september

Beroemde quotes
‘Ik heb het altijd fundamenteel gevonden voor de Verenigde Staten om nooit een actieve rol te spelen in de twisten van Europa.
Hun politieke belangen staan volledig los van de onze. . . zij zijn
naties van eeuwige oorlog.’
Thomas Jefferson (1743–1826)
De gemeenschappelijke Europese geschiedenis bestaat vooral
uit een lange lijst onderlinge oorlogen. Eeuwenlang sloegen
Europese landen elkaar in wisselende bondgenootschappen de
hersens in. Nederland vocht in de zeventiende eeuw bijvoorbeeld
eerst met Engeland tegen Spanje, daarna alleen tegen Engeland,
vervolgens tegen Engeland en een Duitse bisschop, daarna tegen
Engeland, Frankrijk en twee Duitse staatjes. Nederland vroeg
hulp aan Denemarken, dat op zijn beurt Zweden aanviel. Op
hetzelfde moment woedde er in Duitsland een dertigjarige oor
log. Deze constante oorlogsvoering verklaart ook de koloniale
expansie van Europese landen: die wilden zich vooral aan de
andere kant van de wereld verrijken om elkaar thuis een hak te
kunnen zetten. Wat vechten betreft hoort Turkije er helemaal
bij: juist vanwege de oorlogen die het voerde in de Balkan zag de

rest van Europa het als een van deelnemers aan het ‘Europese
concert’ van staten. Soms nam één enkel land het tegen de rest
op, bijvoorbeeld Frankrijk onder Napoleon, of Duitsland in de
twintigste eeuw. In het laatste geval vonden de Amerikanen het
wel in hun belang om Jefferson te negeren en mee te doen. Om te
compenseren voor het verlies aan strijd hebben we tegenwoordig
het EK voetbal, een geritualiseerde vorm van oorlogsvoering
waarin het de Duitsers wel is toegestaan te winnen.

Zaterdag

26 september

De Sami
Wie kent de Sami? Actrice Renée Zellweger en zangeres Joni Mit
chell zijn voorbeelden van wereldberoemde Sami. Van deze min
derheid zijn er verspreid over Noorwegen, Zweden, Finland en
Rusland zo’n honderdduizend overgebleven. De meesten van hen
zijn stedelingen geworden, maar zo’n 10% houdt er nog een tradi
tionele levensstijl op na, die bestaat uit het houden van rendieren.
De Sami zijn beter bekend als Lappen, maar zelf beschouwen ze
dit als een beledigende term. Ze ontdekten het nationalisme laat:
pas sinds de jaren zeventig beschouwen ze zichzelf als één volk.
Uit deze periode dateren ook vlag, nationale feestdag (6 februari)
en volkslied. De Sami waren de laatste heidenen van Europa. Hun
religie was een vorm van sjamanisme vermengd met Noorse ele
menten. In religieuze ceremoniën sloegen de gelovigen op een
met runen beschreven trommel en zongen ze traditionele liederen
totdat de heilige man, de noaide, in een trance raakte en met goden,
geesten en voorvaderen kon spreken. Zweedse missionarissen
maakten vanaf 1720 een einde aan dit bijgeloof door met geweld
de religie van de Sami te onderdrukken en hun heilige trommels
in de fik te steken. Tegenwoordig bieden in contactadvertenties
noaides zich weer aan als genezers. Deze ‘neosjamanen’ combine
ren voordrachten uit de Bijbel met voorchristelijke rituelen.

Zondag

27 september

Wat heeft Hitler met Europa te maken?
In de jaren tachtig verspreidde de Nederlandse kraakbeweging
een poster met een foto van Hitler met daaronder de woorden
‘Eén Europa. Mijn idee’. Vlak voor de invoering van de euro
kwam actiegroep EuroDusnie met een variatie: ‘Ein volk, ein
Reich, ein Euro’. Tijdens het Zweedse referendum over de euro
in 2003 gebruikte de Britse komiek Rik Mayal dezelfde slogan
in een Hitlerimitatie. Ze baseerden deze persiflages op de claim
van de nazi’s zelf Europa te beschermen tegen het bolsjewisme
(‘Duitschland vecht voor Europa op alle fronten’). Jean Biche
lonne, de Franse minister van Economische Zaken van het
bezette Vichy-Frankrijk, werkte met de Duitse minister voor
Bewapening Albert Speer aan een ‘Europese oorlogseconomie’.
In plaats van dwangarbeiders naar Duitsland te slepen, zou
Duitsland wapenfabrieken in Frankrijk bouwen. Voordeel voor
Speer was dat de arbeiders thuis harder zouden werken. Voor
deel voor Bichelonne was dat de arbeiders thuis konden blijven.
Tussen de bedrijven door fantaseerden Speer en Bichelonne over
de mogelijkheden van een Europese Grossraummwirtschaft ,
waarbij de onderlinge tariefmuren afgebroken zouden worden.
Doel van deze ‘gemeenschap’ was de Duitse overheersing van
Europa. Hitler blokkeerde de plannen. Hij vond dwangarbeiders

verslepen een stuk makkelijker dan dat gedoe met samenwerking.
Tegelijkertijd wilde hij veel verder gaan dan de pragmatische
Speer. In de ‘nieuwe orde’ van Hitler moesten bijvoorbeeld op
Europees niveau lonen en prijzen worden vastgelegd.

Maandag

28 september

Verdrag van Schengen
1985
In 1985 spraken België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en
Duitsland af voortaan de paspoortcontrole aan elkaars lands
grenzen af te schaffen. Ze tekenden dit akkoord op 14 juni 1985
in Schengen, een dorp op het drielandenpunt van Frankrijk,
Duitsland en Luxemburg. Tussen de Schengenlanden mag on
derling zonder belemmering gereisd worden. De landen hebben
een gemeenschappelijk visum. Politie van de verschillende lan
den mag zonder toestemming 10 kilometer een van de andere
landen in rijden, en daar maximaal 45 minuten lang wapens
dragen. Inmiddels heeft een groot aantal andere EU-landen
zich aangesloten bij het Schengengebied, en ook een aantal nietEU-landen, zoals Noorwegen en Zwitserland. Groot-Brittannië
handhaaft nog altijd de paspoortcontroles.
Verder in 1985: Michail Gorbatsjov wordt leider van de com
munistische partij in Rusland. In Londen organiseert de Britse
popzanger Bob Geldof het Live Aid-concert voor Afrika. In
Brussel vallen 38 doden na rellen in het Heysel-stadion.

Dinsdag

29 september

Held van de Europese Unie
Lech Walesa

(29 september 1943)

De beroemdste Poolse klusjesman van
heel Europa heet Lech Walesa. Deze elek
tricien speelde een hoofdrol in het om
zeep helpen van het communisme. Hij
nam in de jaren zeventig al deel aan il
legale protesten van arbeiders tegen het
communistische regime. In 1980 leidde hij
een staking in de scheepswerf bij Gdansk.
Hij werd hierna een van de oprichters
en voorzitter van de verboden vakbond
Solidariteit. Dit werd al snel de eerste anticommunistische mas
saorganisatie in Oost-Europa, en was een grote dreiging voor
het bewind van de Poolse dictator generaal Jaruzelski. Die riep
de noodtoestand uit en zette Walesa gevangen. In 1983 ontving
Walesa de Nobelprijs voor de vrede. Na de val van het commu
nisme kozen de Polen hem in 1990 tot president. Zijn carrière
als politicus verliep minder succesvol dan die van verzetsheld.

Hij ontpopte zich als een nationaal-conservatieve populist, en
verloor in 1995 de presidentsverkiezingen nipt. Vijf jaar later
probeerde Walesa het nog een keer, en kreeg hij slechts 1% van
de stemmen. In 2008 beschuldigde een journalist Walesa in een
boek ervan een informant te zijn geweest van de Poolse geheime
dienst. Dat is vergelijkbaar met te beweren dat de Britse oorlogs
premier Winston Churchill werkte voor de Gestapo. Walesa is
getrouwd, heeft acht kinderen en schijnt dol te zijn op computers
en gadgets. Belangstellenden kunnen hem met Skype bellen op
iwprezydent2006.

Woensdag

30 september

Eurogene zones
Maastricht
Deze Nederlandse stad aan de Maas
staat vooral bekend om de terrasjes,
winkels en restaurants. Maastricht
ruziet met Nijmegen over wie de oud
ste stad van Nederland is. De Romei
nen kenden de plek als Mosa Trajectum, of ‘doorwaadbare plaats
in de Maas’. Recentelijker heeft de stad haar naam gegeven aan
het Verdrag van Maastricht van 1992. Hiermee veranderde de
Europese Economische Gemeenschap (EEG) van een economisch
samenwerkingsverband in een stevige politieke organisatie, de
Europese Unie. Voor Nederland staat het verdrag vooral bekend
om de blamage van ‘Zwarte Maandag’, toen de rest van Europa
het Nederlandse ontwerpverdrag afwees. Als beste jongetje van
de klas had Nederland een plan gemaakt waarin de nationale
lidstaten veel macht zouden verliezen ten koste van de Europese
Unie. De Europese Commissie zou veel macht krijgen op het
gebied van justitie, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken.
Uiteraard zouden alleen al de Britten zoiets nooit accepteren,
maar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans

van den Broek, negeerde de waarschuwende geluiden van zijn
ambassadeur in Brussel, Peter Nieman. Op 30 september 1991
verwezen de andere lidstaten het Nederlandse ontwerp naar
de vuilnisbak. ‘We zijn afgegaan als een gieter,’ riep Van den
Broek. Dat het ontwerp zo veel macht legde bij de Europese
Commissie wekt achteraf geen verbazing. In 2008 bleek uit het
proefschrift van D66-Europarlementariër Bob van den Bos dat
ambtenaren van de Europese Commissie stiekem tijdens de
zomervakantie een groot deel van het Nederlandse ontwerp
hadden geschreven.

Donderdag

1 oktober

Vrijdag

2 oktober

Wanneer is parmaham echte parmaham?
A. Als het varken rond Parma opgegroeid is.
B. Als het varken daarnaast ook rond Parma geslacht is.
C. Als het varken daarnaast ook rond Parma verwerkt is.
D. Als het varken daarnaast ook rond Parma in stukjes is
gesneden en in plastic is verpakt.

Antwoord: D.
Europese regelgeving beschermt bepaalde streekproducten. Dat
geldt niet alleen voor de productie, maar ook voor de verdere
verwerking ervan. Op 20 mei 2003 verloor de Britse supermarkt
keten Asda een zes jaar voortslepende juridische strijd. Asda
kocht zelf parmaham uit de regio Parma, nota bene van een
lid van het officiële Consorzio del Prosciutto di Parma, maar
beging de onvergeeflijke misdaad de ham in Engeland zelf in
plakjes te snijden en te verpakken in folie. Volgens de Cosorzio
del Prosciutto del Parma was hier evident geen sprake meer van
parmaham. Ook verwerking van het product moest plaatsvin
den in de regio. Het Europese Hof van Justitie gaf de Parma
producenten gelijk. Asda was verbolgen over het resultaat; in
een broodjeszaak mochten winkelbedienden gewoon plakjes
parmaham afsnijden, terwijl een kilometer verderop arbeiders
in een fabriek dat niet mochten. ‘Dat lijkt een vreemd resultaat,’
aldus een beteuterde woordvoerder van de Britse grootgrutters.
Volgens de rechtbank zou de goede naam van de ham in het
geding kunnen komen als niet-Parmezanen zich met snijden
en verpakken gingen bemoeien. In dezelfde uitspraak bepaalde
het Hof ook dat de Grana Padano-kaas niet alleen rond Parma
gemaakt moet worden, maar ook geraspt en verpakt.

Zaterdag

3 oktober

Tag der Deutschen Einheit
Op 3 oktober 1990 gingen West-Duitsland en de DDR na een schei
ding van meer dan veertig jaar verder als het herenigde Duitsland.
Onder de Brandenburger Tor, het symbool van het herenigde
Berlijn vanwege het feit dat de muur hier vlak langs liep, vinden
vandaag concerten plaats. Toch valt er volgens veel Duitsers ei
genlijk niet zo veel te vieren, en de eenheid al helemaal niet. Het
botert nog altijd niet zo tussen ossi’s en wessi’s. Dat bleek uit een
opiniepeiling ter gelegenheid van de zeventiende verjaardag van
het herenigde Duitsland. Bijna 20% van de ondervraagden zei dat
het land beter af was toen het nog verdeeld was. Bijna driekwart
van de Oost-Duitsers zei zich sindsdien een tweederangsburger
te voelen. In West-Duitsland
vond 27% van de ondervraag
den op zijn beurt dat de steun
aan Oost-Duitsland veel te
groot was geweest (de Aufbau Ost kostte zo’n 1500 mil
jard euro). Journalist Uwe
Müller van Die Welt schreef
het boek Supergau, waarin hij

een aanstaande ramp voorspelt als er niet snel wat verandert.
Oost-Duitsland, schreef hij, is bezig in hoog tempo leeg te lopen.
Jonge, succesvolle mensen nemen de benen, terwijl bejaarden en
kanslozen achterblijven. De ontvolking is in sommige gebieden
zo sterk dat wilde wolven zijn teruggekeerd na een afwezigheid
van tweehonderd jaar. Hij pleitte ervoor het ‘Ierse model’ toe te
passen in voormalig Oost-Duitsland, dat een ‘speciale economi
sche zone’ zou moeten worden.

Zondag

4 oktober

Tsjechië
Hoofdstad: Praag
Inwoners: 10,2 miljoen
Oppervlakte: 77.276 km²
Europa is, door de bank genomen, niet bepaald religieus. Maar
voor het meest goddeloze land moet je naar Tsjechië. Maar liefst
72% van de bevolking noemde zich in een opiniepeiling atheïst.
Nogal een tegenstelling met bijvoorbeeld buurland Polen, waar
75% van de bevolking trouw de katholieke kerk bezoekt. De Ame
rikaanse krant LA Times publiceerde geschrokken een nieuws
bericht over de situatie in Praag. ‘Er bestaat hier vijandigheid
over wat religie in het verleden heeft aangericht. De Tsjechen
zeggen dat ze in het meest atheïstische land van Europa wonen
en ze zeggen het met trots.’ Het standpunt van de Tsjechen wordt

helder verwoord door de Tsjechische psychiater Libor Growsky,
die een verband legt met de onvrijwillige communistische dicta
tuur van meer dan veertig jaar. ‘Ik ben een ongelovige. Het past
bij onze geschiedenis. Religie beperkt de vrijheid van mensen. Ik
zie geen verschil tussen communisten en katholieken. Ze wil
len allebei dat mensen precies leven volgens hun idealen. Maar
ik haal mijn moraal liever uit literatuur en mijn familie.’ Na de
val van de muur werden de eerste christelijke zieltjeswinners
snel gesignaleerd in Praag. The Prague Post interviewde drie
Amerikaanse zendelingen die het ketterse Tsjechië weer aan de
Heer gaan helpen. Tenminste, als dat lukt. ‘We weten dat het
een langzaam proces is,’ zei een van hen in de krant. ‘Aan de
andere kant: Jezus kreeg ook veel tegenstand.’

Maandag

5 oktober

Held van de Europese Unie
Václav Havel
(5 oktober 1936)

Deze toneelschrijver en dissident was ja
renlang een doorn in het oog van het com
munistisch bewind in Tsjechoslowakije.
Als kind van een gegoede familie stond
Havel automatisch te boek als klassen
vijand. Zijn belangstelling voor het theater
begon tijdens zijn diensttijd in de jaren
vijftig. Hij werkte daarna als toneelknecht
en ging toneelstukken schrijven, waarin
hij de communistische bureaucratie aan
klaagde en de absurde leefomstandigheden achter het IJzeren
Gordijn op de hak nam. Zijn stukken mochten niet gepubliceerd
worden, maar vonden in gekopieerde vorm grif aftrek. In 1977
richtte Havel samen met anderen de mensenrechtenorganisatie
Charta 77 op. In 1979 kreeg hij viereneenhalf jaar gevangenisstraf.
Dit maakte van hem de onofficiële leider van de Tsjechische ille
gale oppositie. Na de val van het communisme werd hij president

van het land. Tot zijn ergernis wist hij de opsplitsing in Tsjechië
en Slowakije in 1992 niet te voorkomen. In het buitenland heeft
Václav Havel statuur van iemand als Nelson Mandela. Net als
andere doodgravers van het communisme zoals Lech Walesa in
Polen en Michail Gorbatsjov in Rusland is hij in eigen land minder
populair. Van dissident-zijn kon Havel niet genoeg krijgen. Na zijn
aftreden als president schreef Havel een nieuw toneelstuk. Hierin
nam hij zijn politieke tegenstander Václav Klaus op de hak.

Dinsdag

6 oktober

Beroemde quotes
‘Hee, dit is Europa. We hebben het van niemand gepikt; we hebben het opgebouwd uit de kale grond na de ijstijd. De botten
van onze voorouders en de stenen van hun ruïnes zijn overal
te vinden. We wonnen onze vrijheden in oorlogen en revoluties
die zo afgrijselijk waren dat we onze bestuurders niet vrezen: zij
zijn bang voor ons. Onze kinderen giechelen en eten ijsjes in de
paleizen van voormalige heersers. We knippen onze vingers naar
koningen. We lachen om pausen. We hebben tirannen gemaakt,
maar ze ook weer neergehaald. En we hebben nuclear fucking
weapons.’
De Schotse trotskistische sciencefictionschrijver en blogger Ken
MacLeod legt vooral de nadruk op de Europese revolutionaire
traditie.

Woensdag

7 oktober

Ziet u zich als Europeaan?
Als dat zo is dan bent u een uitzondering. In heel Europa ziet
slechts 2% van de bevolking zich als uitsluitend Europeaan. De
meeste mensen in Europa vinden dat ze zowel een Europese
identiteit als een nationale identiteit hebben. Voor eurofielen
overigens nog geen reden tot juichen: het overgrote deel van de
ondervraagden, 48%, vindt zichzelf allereerst inwoner van zijn
lidstaat, en pas dan Europeaan. Slechts 7% ziet zichzelf als éérst
Europeaan en dan pas inwoner van zijn lidstaat. Een aanzienlijke
minderheid van 41% vindt dat ze uitsluitend een nationale iden
titeit hebben. Vooral de Britten zien zichzelf als uitsluitend Brits
(63%). Luxemburg telt de meeste uitsluitend Europeanen (13%). In
Nederland ziet 36% zich als uitsluitend Nederlander, 57% van de
Nederlanders vindt zichzelf éérst Nederlands en dan Europees.
Turkije is nog geen lid van de EU, maar 74% van de Turken voelt
zich uitsluitend Turks. Het streven naar een kunstmatige Eu
ropese identiteit lijkt op voorhand verloren. Europa komt op de
tweede plaats. Het is de vraag wat het nut is van zo’n streven. Het
is helemaal niet zeker dat het hebben van een Europese identiteit
betekent dat Europeanen zich ook verbonden gaan voelen aan
de Europese Unie of haar instellingen en bijvoorbeeld vóór een
Europese grondwet gaan stemmen.

(Bron: Eurobarometer, 2005)

Donderdag

8 oktober

Tsjechisch

Pan kaplan v kapli plakal.
De kapelaan huilde in de kapel.

Vrijdag

9 oktober

Gekookte ham op hooi (Luxemburg)
Ingrediënten:
• 4 kilo schouderham
• hooi
• 3-5 liter water
Bereiding:
Neem een zeer grote ijzeren pan en bedek de binnenkant met
hooi. Giet drie tot vijf liter water over het hooi. Leg het stuk
schouderham op het hooi. Let op: de ham mag het water niet
raken, maar moet gaar gestoomd worden. Zet de pan op het vuur
en breng het water aan de kook. Vervang af en toe het verdampte
water. Per halve kilo ham ongeveer 20 à 25 minuten koken. De
gekookte ham serveren op een bed van hooi met frites en sla.

Zaterdag

10 oktober

Eurogene zones
Poitiers
De Franse plaats Poitiers ligt op een
strategische verhoging tussen de vallei
en van de Boivre en Clain. Geen won
der dus dat de plaats het toneel vormde
van beslissende Europese veldslagen.
Op 10 oktober 732 versloeg de Frankische leider Karel Martel,
grootvader van Karel de Grote, een islamitisch leger geleid door
Abdoel Rhaman Al Ghafiqi. Die trok het gebied binnen vanuit AlAndalus in het huidige Spanje, met de bedoeling het rijke klooster
van Saint-Martin bij Tours te plunderen. Het kleinere Frankische
leger won door op een strategische plek op een heuvel tussen de
bomen te wachten totdat het Arabische leger aanviel. Die verloren
na zeven dagen wachten hun geduld en vielen aan. Tussen de bo
men hadden ze weinig aan hun paarden, waardoor het Frankische
voetvolk met gemak de veldslag won. Vroeger zagen westerse
historici deze slag als een keerpunt: het maakte een einde aan de
moslimexpansie in West-Europa. Had Martel de slag verloren, dan
was Europa nu islamitisch geweest, zeiden ze. Arabische commen
taren destijds vonden de slag een pijnlijke nederlaag, maar zagen

het vooral als een kleine schermutseling, een verkeerd gelopen
plundertocht in een uithoek van hun rijk. Op zijn minst is zeker
dat dankzij de veldslag de Franken het huidige Frankrijk konden
domineren en dat de eerste steen van het keizerrijk van Karel de
Grote werd gelegd. Een tweede belangrijke veldslag bij Poitiers vond
plaats op 19 september 1356. Engelse boogschutters maakten toen
gehakt van een veel groter Frans ridderleger. De Engelse ‘Zwarte
Prins’ nam de Franse koning gevangen en eiste een gigantisch
losgeld voor zijn vrijlating.

Zondag

11 oktober

Welke getrouwde Europeanen gaan het vaakst vreemd?
A.
B.
C.
D.

Italianen
Nederlanders
Denen
Engelsen

Antwoord: C.
Uit een wereldwijd onderzoek van condoomfabrikant Durex
blijkt dat Europeanen notoire vreemdgangers zijn. Vooral in
Noord-Europese landen neigen huwelijkspartners naar buiten
echtelijke relaties. De Denen staan op kop. Niet minder dan 46%
van de ondervraagde Denen beweerde een slippertje te hebben
gemaakt. De Noren doen er met 41% nauwelijks voor onder, en
de Finnen volgen als derde met 36%. In Nederland is het ook
één op de drie met 31%. In katholieke landen als Spanje, Polen
en Ierland beweren inwoners het minst vaak in een vreemd bed
te belanden. Slechts één op de tien geeft het toe. Kandidaat-EUlid Turkije steekt de Denen naar de kroon: maar liefst 58% heeft
daar wel eens een buitenechtelijke relatie gehad.

Maandag

12 oktober

Wie zijn het positiefst over de Europese Unie?
In de volgende landen gaf het grootste aantal mensen aan dat
de EU een positief of zeer positief imago heeft. Dit is de top tien
Europositivo’s:
1. Roemenië 67%
2. Ierland 65%
3. Slovenië 60%
4. Bulgarije 60%
5. Spanje 59%
6. België 58%
7. Cyprus 58%
8. Polen 58%
9. Malta 57%
10. Portugal 55%
(Bron: Eurobarometer, 2008)

Dinsdag

13 oktober

Mag je gratis pinnen in het buitenland?
Europeanen steken op vakantie zonder na te denken hun bank
pas in iedere gleuf die ze tegenkomen, en controleren thuis de
afschriften niet. Gratis pinnen in eurolanden is sinds zes jaar een
feit, maar de meeste mensen denken dat het nog altijd geld kost.
De Europese lidstaten hebben afgesproken dat banken binnen
de eurozone geen geld meer mogen rekenen bij het pinnen in
andere eurolanden. Deze regel ging in 2002 in voor bankpassen
en in 2003 voor creditcards. Ook mogen banken geen geld meer
vragen voor overboekingen in euro’s. Dit beseft bijna niemand
in Europa, tot grote frustratie van de Europese Commissie, die
ook graag eens wat goed nieuws over Europa onder de aandacht
brengt. Sterker nog: hoe langer de regel bestaat, des te minder
mensen doorhebben dat banken niets in rekening brengen. In
2003 wist nog 29% van de Europeanen dat je gratis mag pinnen
in het buitenland. In 2006 viel dat percentage terug naar 23%. In
Nederland was dit gemiddelde overigens hoger (37% in 2006).
(Bron: Eurobarometer: The euro, 5 years after the introduction of the banknotes
and coins, 2007)

Woensdag

14 oktober

EuropaTM
Engelse humor
Britse humor is met voorsprong de
succesvolste humor in Europa. Van
Monty Python tot Fawlty Towers en
van Mister Bean tot The Office: alle
Europeanen kennen de ironische en
bijtende humor waarmee Groot-Brittannië de wereld verovert.
Nu wordt humor meestal niet beter als je het gaat analyseren,
maar comedian Simon Pegg deed een dappere poging in een
uitvoerig artikel in The Guardian. Volgens hem was ironie het
belangrijkste ingrediënt van Engelse humor. Om aan te geven
wat hij bedoelde, gaf hij het volgende gesprek weer tussen een
Britse (B) en een Amerikaanse (A) vriend van hem:
B: Vorige week moest ik naar de begrafenis van mijn opa.
A: Wat erg voor je.
B: Nee hoor. Het was voor het eerst dat hij alle drank betaalde.
A: O, ik begrijp het.
Conclusie van Pegg: de Amerikaan reageerde lauwtjes, omdat
hij niet van nature begrijpt dat zijn Britse vriend direct humor
inzet als manier om met zijn emoties om te gaan. Als Amerika

nen ironie gebruiken, zeggen ze het er zelf meestal meteen bij:
just kidding! Zoals in het voorbeeld: ‘Als je vanavond niet mee
uitgaat, moet ik je laten neerschieten. Grapje!’ Onder invloed
van Amerikaanse sitcoms en Hollywoodfilms heeft de Ame
rikaanse comedy ook Europa bereikt. Maar toch. Europeanen
voelen zich meestal net iets beter thuis bij de ingetogen, zwarte
humor van de Britten.

Donderdag

15 oktober

Waaruit bestaat de Europese cultuur?
Europa is hét continent van cultuur, vindt ruim 67% van de Eu
ropeanen. Overigens vinden vooral Slowaken (92%) en Tsjechen
(89%) dit, terwijl Nederlanders (39%) en Denen (41%) niet warm
lopen voor deze stelling. Typisch genoeg kunnen Europeanen
het al niet eens worden over wat cultuur precies is. De Europese
Commissie heeft dit eens laten uitzoeken. Zweden, Denen en
Finnen denken dat cultuur vooral iets met kunst te maken heeft.
Oostenrijkers, Slowaken en Cyprioten zien tradities en gebrui
ken als cultuur. Voor Hongaren, Esten en Slovenen draait het
vooral om literatuur, voor Italianen, Roemenen en Spanjaarden
om gezin en opvoeding. Polen denken bij cultuur aan levensstijl
en goede manieren, Grieken en Nederlanders aan beschaving,
Oostenrijkers aan geschiedenis, Luxemburgers aan musea, en
Denen aan vrijetijdsbesteding en sport. Voor de gemiddelde
Europeaan draait cultuur allereerst om kunst (39%), tradities en
taal (24%) en literatuur (24%). Denemarken, Zweden, Nederland
en Estland zijn de vier landen met de meest cultureel geënga
geerde bevolking. Vergeleken bij de rest van Europa lezen de
mensen hier het vaakst een boek, gaan vaker naar een museum,
bibliotheek, ballet of opera.

Vrijdag

16 oktober

Griekenland
Hoofdstad: Athene
Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 130.800 km²
Toen de Macedonische president Branko Crvenkovski in juni
2008 een top van regeringsleiders wilde bijwonen in Athene,
kreeg zijn vliegtuig geen toestemming om in Griekenland te
landen. Reden: op het vliegtuig stond de naam ‘Macedonië’. En
dat wilden de Grieken niet. Volgens hen moest de voormalige
Joegoslavische deelrepubliek een andere naam bedenken – en
snel een beetje. De naam ‘Macedonië’ behoort volgens de Grie
ken toe aan de Griekse provincie waar de legendarische veldheer
Alexander de Grote is geboren. De kwestie zit de Grieken zo
diep, dat ze hun veto gebruiken om te voorkomen dat Mace

donië lid kon worden van de Navo of de Europese Unie. Er is
maandenlang vergaderd over acceptabele alternatieven, zoals
Opper-Macedonië, Nieuw-Macedonië, Macedonië-Skopje of – de
naam die het minst lekker bekt – ‘Former Yugoslav Republic of
Macedonia’, afgekort FYROM (spreek uit: ‘Fairom’). De laatste
naam wordt overigens daadwerkelijk gebruikt door politiek
correcte bureaucraten in Brussel die geen boze Griek in hun
nek willen hebben. De Grieken zijn altijd al kieskeurig geweest
met het gebruik van historische namen. Ze hechten nu eenmaal
aan hun verleden als bakermat van de Europese beschaving. Zo
wordt de Turkse miljoenenstad Istanboel door de Grieken nog
altijd halsstarrig aangeduid met de voormalige Griekse naam
‘Constantinopolis’.

Zaterdag

17 oktober

Moules frites (België)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1,5-2 kilo mosselen
200 ml droge witte wijn
1 of 2 teentjes knoflook
100 gram boter
5 theelepels fijngehakte peterselie

Bereiding:
Was de mosselen. Gooi open mosselen weg, die zijn niet goed.
Kook de mosselen 3 minuten lang in een laagje witte wijn in
een afgesloten pan. Mosselen die gesloten blijven, weggooien.
Haal de mosselen uit de pan en zet ze even opzij. Voeg de boter
toe aan de wijn en meng het goed. Voeg dan peterselie, zout en

peper toe. Stop de mosselen terug in de pan en laat het geheel
een minuut doorkoken. Serveren met friet en mayonaise.

Zondag

18 oktober

Beroemde quotes
‘De lampen gaan uit in Europa; ze zullen tijdens ons leven niet
meer branden’
(Edward Gray)
Tijdens de campagne over de Europese grondwet probeerde
minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst de
Nederlandse kiezer te overtuigen geen nee te stemmen omdat
anders ‘het licht zou uitgaan’. Bewust of niet, Brinkhorst kende
zijn klassiekers. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog, op de avond van 3 augustus 1914, keek de Britse minister
van Buitenlandse Zaken Edward Grey uit het raam van zijn
kantoor. Hij zag hoe op straat de lampen werden aangestoken,
en zei: ‘De lampen gaan uit in Europa; ze zullen tijdens ons leven
niet meer branden.’

Maandag

19 oktober

Waar woont de gelukkigste Europeaan?
Hoewel Nederlanders graag en veelvuldig klagen, bleken ze in
2006 te behoren tot de gelukkigste inwoners van de Europese
Unie. Samen met Finland voerden de Nederlanders de ranglijst
aan van lidstaten met het hoogste percentage inwoners die zich
de laatste maand gelukkig en energiek hadden gevoeld. Dat bleek
uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar de
geestelijke gesteldheid van Europeanen. Maar liefst 83% van de
Nederlanders gaf aan gelukkig te zijn. Heel wat meer dan inwo
ners van Letland (42%) of Italië (48%). Ook hadden Nederlanders
veel energie: 72%, tegen slechts 37% in Duitsland, dat kennelijk
het futlooste land van Europa is.

Dinsdag

20 oktober

Minderheden in Europa
De Pomaken
Wie kent de Pomaken? Deze vergeten Europese bevolkings
groep woont al eeuwenlang in het berggebied tussen Bulgarije
en Griekenland. Tijdens de Turkse bezetting van Bulgarije be
keerden ze zich tot de islam, wat hun niet bepaald in dank werd
afgenomen door hun christelijke landgenoten. Toen de Turken
vertrokken werden de Pomaken dan ook een speelbal tussen
Bulgarije, Turkije en Griekenland. In Bulgarije alleen al wonen
zo’n 250.000 Pomaken. Ze hebben een eigen cultuur, met eigen
rituelen, zoals bijvoorbeeld bij een bruiloft. Op de nacht voor
de trouwerij, die altijd in de winter plaatsvindt, houden jonge
dorpsbewoners een fakkeltocht. De traditionele eerste dans van
het bruidspaar vindt niet plaats ná de bruiloft, maar juist vlak
daarvoor. Vervolgens wordt het gezicht van de bruid bedekt
onder een dikke laag plamuur, die wordt ingelegd met kralen
en kettinkjes, een gebeurtenis waarbij alleen de intimi van de
bruid aanwezig mogen zijn. De bruid moet haar ogen dicht
houden. Pas na afloop van de officiële trouwplechtigheid mag
ze haar ogen opendoen en kan ze controleren of ze inderdaad
met de juiste man is getrouwd. Een typische Pomakenbruiloft

duurt twee volle dagen. Nu Bulgarije lid is van de EU hopen de
Pomaken op meer erkenning.

Woensdag

21 oktober

2004
Op 1 mei 2004 nam het aantal lidstaten van de Europese Unie in
één klap toe van 15 naar 25. De nieuwe lidstaten waren: Cyprus,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië. De gebeurtenis staat onder eurocraten
bekend als de big bang.
Ook in 2004: In België begint eindelijk het proces tegen Marc
Dutroux. In Madrid plegen radicale islamieten op 11 maart bom
aanslagen op verschillende metrostellen en stations. Nederland
krijgt een religieuze aanslag op filmmaker Theo van Gogh. De
Olympische Spelen vinden plaats in de oude heimat Athene.

Donderdag

22 oktober

Wie zijn de grootste euronegativo’s?
In de volgende landen geeft het kleinst aantal mensen aan te
vinden dat de EU een positief of zeer positief imago heeft. De
top tien euronegativo’s:
1. Oostenrijk 28%
2. Letland 28%
3. Groot-Brittannië 29%
4. Finland 34%
5. Hongarije 39%
6. Zweden 42%
7. Tsjechië 43%
8. Nederland 43%
9. Duitsland 44%
10. Estland 47%
(Bron: Eurobarometer 2008)

Vrijdag

23 oktober

Dag van de Hongaarse opstand
De Hongaren herdenken graag hun mislukte revoluties. Van
daag de welbekende opstand tegen de communistische over
heersing, die uitbrak op 23 oktober 1956. Die dag liep een
demonstratie van studenten uit de hand. Een grote menigte
verzamelde zich bij het parlementsgebouw, waar ze werden toe
gesproken door de hervormingsgezinde communist Imre Nagy.
Die had niet zo heel veel zin in een volksopstand. Hij begon zijn
toespraak met de communistische begroeting ‘Kameraden. . .’,
waarop de menigte hem uitjouwde. ‘Wij zijn geen kameraden!’
riepen de mensen boos terug. Die nacht liep de demonstratie
uit de hand. Demonstranten trokken het gigantische Stalinstandbeeld in Boedapest van
zijn sokkel. De eerste schoten
vielen bij het gebouw van de
staatsradio, het echte begin
van de opstand. Aanvankelijk
boekten de revolutionairen
successen tegen de in Honga
rije gelegerde Sovjetsoldaten,
maar op 4 november viel het

Rode Leger Hongarije binnen en onderdrukte de opstand. Er
vielen zeker 3000 doden en 200.000 Hongaren ontvlucht
ten het land. Imre Nagy, die uiteindelijk tegen wil en dank
de revolutie leidde, werd geëxecuteerd. In 1989 werd na de
val van het communisme op 23 oktober de nieuwe republiek
Hongarije gesticht.
Hongaren herdenken wel meer mislukte revoluties. Een an
dere nationale feestdag is 15 maart, de begindatum van de antiOostenrijkse revolutie van 1848, die de Russen in 1849 ook al
neersloegen.

Zaterdag

24 oktober

Gevulde artisjokken (Malta)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
4 artisjokken
75 gram ansjovis
knoflook
150 gram paneermeel of verse broodkruimels
50 gram olijven
olie en azijn
peterselie
zout en peper

Bereiding:
Snijd de ansjovis, knoflook, olijven en peterselie in stukken en
meng ze door de paneermeel. Voeg olie en azijn toe en maak er

een droge pasta van. Was de artisjokken en vul de ruimte tussen
de bladeren met dit mengsel. Plaats de artisjokken rechtop in
een kleine braadpan. Bedek ze voor de helft met water en voeg
wat olie toe. Bedek met een deksel, aan de kook brengen en een
uur later sudderen. Heet opdienen.

Zondag

25 oktober

Beroemde quotes
Charles Groenhuijsen: Het lijkt alsof veel Europeanen Saddam
Hoessein het voordeel van de twijfel geven.
Donald Rumsfeld: U denkt over Europa als Frankrijk en Duitsland. Ik niet. Volgens mij is dat oud Europa. Als je kijkt naar
hele Navo tegenwoordig, dan schuift het zwaartepunt naar het
oosten. En er zijn veel nieuwe leden. Als je de lijst van alle Navoleden bekijkt en de landen die onlangs zijn uitgenodigd, waar
kom je dan op? Zesentwintig of zo? U heeft gelijk. Duitsland is
een probleem geweest en Frankrijk is een probleem geweest.
Groenhuijsen: Maar opiniepeilingen . . .
Rumsfeld: Wacht even, wacht even. Kijk naar het grote aantal
andere landen in Europa. Die steunen Frankrijk en Duitsland
niet, die staan achter de Verenigde Staten.
In reactie op een vraag van de Nederlandse journalist Charles
Groenhuijsen bij een persconferentie maakte de Amerikaanse
minister van Defensie Donald Rumsfeld een onderscheid tussen
‘oud Europa’, de landen die Amerika niet steunden in de Irak
oorlog, en ‘nieuw Europa’, de nieuwe Navo- en EU-lidstaten van
achter het voormalige IJzeren Gordijn, die de VS wel steunden.

Maandag

26 oktober

Österreichische Nationalfeiertag
Veel Europese landen hebben een feestdag die verbonden is met
de Tweede Wereldoorlog. Zo ook Oostenrijk. Na de oorlog werd
het land bezet door de geallieerde troepen uit de Sovjet-Unie,
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Oostenrijk had
dan wel een eigen democratisch gekozen regering, maar alle
besluiten moesten de instemming hebben van de bezetters. Pas
in 1955 werd in het Weense slot Belvédère een verdrag gesloten
dat Oostenrijk de volledige onafhankelijkheid zou teruggeven
op voorwaarde dat het land neutraal zou blijven. Op 26 okto
ber vertrokken de laatste Sovjetsoldaten. Een dag later nam
het Oostenrijkse parlement een hoogst symbolische wet aan
waarin ze beloofden dat hun
land voor eeuwig neutraal zou
blijven. De Oostenrijkers vie
ren de dag met veel protocol,
waarin de president een krans
legt bij het monument voor de
onbekende soldaat en een tra
ditioneel bezoek brengt aan
de Staatsopera.

Dinsdag

27 oktober

Een biertje, alsjeblieft
Bulgaars:
Portugees:
Deens:
Duits:
Engels:
Ests:
Fins:
Frans:
Grieks:
Hongaars:
Iers:
Italiaans:
Lets:
Pools:
Litouws:
Roemeens:
Spaans:
Zweeds:
Sloveens:
Tsjechisch:

Edna bira, molia
Uma cerveja,por favor
En øl, tak
Ein Bier, bitte
A beer, please
Üks õlu, palun
Yksi olut, kiitos
Une bière,s’il vous plaît
Μία μπύρα, παρακαλώ (Mia mpira, parakalo)
Kérek egy sört
Leann, le do thoil
Una birra, per favore
Alu ludzu
Proszę piwo!
Alaus, praau
O bere, vă rog
Una cerveza, por favor
En öl, tack
Eno pivo, prosim
Pivo, prosím

Woensdag

28 oktober

Ochi!
Op 28 oktober 1940 wilde de Italiaanse dictator Benito Mus
solini, met steun van Hitlers naziregime, Griekenland bezet
ten. Hij vroeg de toenmalige Griekse premier generaal Ioannis
Metaxas, van wie hij dacht dat het een bondgenoot was, om een
vrije doorgang van zijn legertroepen. Tot zijn stomme verbazing
antwoordde Metaxas volgens de overlevering kortaf: ‘ochi’ (nee in
het Grieks). Nog altijd vieren de Grieken en Cyprioten op ‘Needag’ deze daad van verzet met militaire parades door het hele
land. De televisie toont oorlogsfilms waarin de heroïsche daden
van Griekse soldaten worden gememoreerd. Overigens zei de
Griekse premier Metaxas in 1940 niet letterlijk ‘nee’, maar sprak
hij in het Frans tegen Musso
lini: ‘Alors, c’est la guerre’ (nou,
dan maar oorlog). Die volgde
ook, en de Grieken slaagden
erin de Italiaanse legers terug
te dringen tot in Albanië. Uit
eindelijk landden Duitse para
troepers in april 1941 op Kreta
en werd Griekenland alsnog

bezet. Sommige historici beweren dat de Tweede Wereldoorlog
langer had geduurd zonder het Griekse verzet. Overigens is de
Griekse generaal Metaxas niet voor iedereen een held. Hij staat
ook bekend als bullebak die zich in zijn grootheidswaanzin liet
vereren als ‘Eerste Boer’, ‘Eerste Arbeider’ en ‘Nationale Vader’
van de ‘Derde Hellenistische Beschaving’. Ook verbood hij po
litieke partijen en liet hij zijn tegenstanders martelen. Metaxas
overleed vlak voor de Duitse invasie van Griekenland in 1941.

Donderdag

29 oktober

Eurogene zones
Elzas
Jarenlang was de Elzas oorzaak van
oorlog in Europa. In de vroege mid
deleeuwen hoorde het bij het Heilige
Roomse Rijk en wisselde het ontelba
re malen van eigendom tussen allerlei
leenheren. Aan het einde van de zeventiende eeuw veroverde
de Franse zonnekoning Lodewijk xiv de Elzas. De Duitstalige
bevolking hield het recht om de eigen taal te gebruiken, en veel
Duitse studenten bezochten de Lutherse universiteit in Straats
burg. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 lijfde Bismarck de
strategische streek in bij het Duitse Rijk, waarop de Fransen
eeuwige vijandschap zwoeren. Na de Eerste Wereldoorlog kregen
de Fransen het terug, tot de Duitse overwinning van juni 1940
toen Hitler het gebied opnieuw annexeerde. De hoofdstad van
de Elzas is Straatsburg. De Europese Gemeenschap koos deze
stad als zetel voor het Europees Parlement, als symbool voor
de Frans-Duitse verzoening die aan de kern van het Europese
project ligt. Tegenwoordig staat Straatsburg vooral symbool voor
het maandelijkse Europese verhuiscircus. De parlementariërs

vergaderen twaalfmaal per jaar in Straatsburg en zitten de rest
van de tijd in Brussel, waar ook de andere Europese instellingen
staan. Om de verwarring compleet te maken zetelt het secre
tariaat van het parlement in Luxemburg. Een meerderheid van
de parlementariërs wil liever alleen in Brussel vergaderen, maar
het Parlement mag niet zijn eigen vergaderplaats bepalen: daar
gaan de lidstaten over, en Frankrijk blokkeert ieder voorstel om
Straatsburg van het land af te nemen.

Vrijdag

30 oktober

Minderheden in Europa
De Sorben
Nog nooit gehoord van de Sorben? Dat kan. Dit Europese etni
sche minderheidje leeft langs de Duits-Poolse grens en telt min
der dan zestigduizend zielen. De Duitsers noemen ze ‘Wenden’,
maar zelf houden ze het toch liever op ‘Sorben’. Ze claimen terug
te gaan tot in de elfde eeuw, toen ze door Germaanse volkeren
gevangen werden genomen en als slaven aan het werk werden
gezet. Vandaar dat ze nu het meest westelijke Slavische volkje
vormen. Hun geschiedenis staat bol van de onderdrukking, die
voortduurde tot in de Duitse nazitijd. Tot twee keer toe hebben
de Sorben een tamelijk kansloze poging ondernomen om een
eigen ieniemieniestaatje te stichten. Uiteraard tevergeefs. Maar
van de Oost-Duitse regering kregen ze in 1949 wél de mogelijk
heid hun eigen cultuur en taal te onderhouden. Wat het extra
lastig maakt, is dat de Sorben uiteenvallen in twee nog kleinere
groepjes, die elk een eigen taaltje spreken. Wie de Sorben in
levenden lijve wil ontmoeten, kan beter razendsnel afreizen
naar de Oost-Duitse provincie Brandenburg. Nu moderne ont
wikkelingen als televisie en internet zijn doorgedrongen tot de
Sorben, is de verleiding voor de jonge Sorbjes wel heel groot om

de extra taallessen te laten zitten en de Sorbische klederdracht
voorgoed in de kast te laten hangen.

Zaterdag
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Held van de Europese Unie
Socrates

(470 – 399 voor Christus)

Vragen, vragen, vragen. De Atheense filo
soof Socrates kan de grondlegger worden
genoemd van de kritische houding die
veel Europeanen hebben ten opzichte van
macht en politiek. Burgerlijke ongehoor
zaamheid en het tarten van de autoriteiten
zijn nog altijd een kenmerk van de Eu
ropese cultuur. De Socratische methode
kwam neer op het blijven stellen van
vragen. Socrates was ervan overtuigd dat
ieder mens alles wist, maar dat de kennis moest worden opge
roepen door herinnering. Alle mensen konden volgens Socrates
hun verstand gebruiken, maar helaas deed niet iedereen dat. De
filosoof was dan ook een fervent tegenstander van democratie.
Hij noemde het volk een horde schapen die geleid moest worden
door een slimme herder. De kritische houding ten opzichte van
de Atheense machthebbers kostte Socrates uiteindelijk het leven.

Zijn dood werd in feite rechtstreeks veroorzaakt door zijn koppige
houding en zijn minachting voor de rechtbank. Nadat hij schuldig
was bevonden en de aanklager de doodstraf had geëist, mocht
Socrates van de rechters zijn eigen strafmaat bepalen. Daarop
reageerde de filosoof met een regelrechte provocatie. Hij stelde
voor dat hij bij wijze van straf elke dag gratis zou mogen eten in
het Prytaneum, een eethal in het centrum van Athene. De jury
kon daarop niet veel anders dan hem ter dood veroordelen. Hij
werd gedwongen een beker vergif in te nemen. Nog altijd geldt
Socrates als Europese held: zijn naam komt terug in onder meer
een Europees studentenuitwisselingsprogramma.

Zondag

1 november

Maandag

2 november

In welke Europese lidstaat wonen de gelukkigste kinderen?
Naar alles in deze wereld wordt onderzoek gedaan, en dus ook
naar kindergeluk. Uit groot internationaal onderzoek van VNorganisatie Unicef bleek dat de gelukkigste kinderen ter wereld
allemaal in Europa wonen. En de allergelukkigsten zitten in Ne
derland. Unicef stelde de lijst samen op basis van verschillende
criteria. Nederlandse kinderen gaven zelf aan dat ze gelukkig
waren, ze lopen weinig gezondheidsrisico’s en ze hebben over het
algemeen een goede band met hun familie. De Scandinavische
kinderen zijn haast net zo gelukkig als de Nederlandse. Zweden,
Denemarken en Finland volgen op de voet. Opvallend vond
Unicef dat materiële welvaart helemaal niet de doorslaggevende
factor is voor kindergeluk. Kinderen uit arme gezinnen waren
vaak gelukkiger dan hun rijke leeftijdgenoten. De kinderen in
Tsjechië zijn volgens Unicef bijvoorbeeld gelukkiger dan leef
tijdgenoten in rijkere landen als Frankrijk en Engeland.

Dinsdag

3 november

Hoe komt u in contact met Europese buren?
Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: Europese
cultuur gaat door de maag. Van alle manieren om met andere
culturen in contact te komen, noemt 45% van de Europeanen
genieten van een buitenlandse maaltijd als de belangrijkste.
Vooral Luxemburgers (84%) en Zweden (83%) zijn smulpapen.
Daarnaast heeft 27% van de Europeanen in drie jaar tijd meer
dan drie internationale reizen gemaakt. Nederlanders zijn uit
zonderlijke globetrotters: 65% van hen is meer dan driemaal in
drie jaar de grens over geweest. Minst gebruikelijke manieren
om buitenlanders te ontmoeten zijn een internationale baan
hebben (9%) en buitenlandse kranten (9%) of boeken lezen (7%).
Lang niet alle inwoners van Europa hebben belangstelling voor
de buitenwereld: 27%% heeft op geen enkele manier contact ge
had met een buitenlandse cultuur. Grootste navelstaarders van
Europa zijn de Italianen. In 2007 had 51% van hen op geen enkele
manier contact gehad met een buitenlandse cultuur. Andere
binnenvetters zijn Bulgaren (47%) en Hongaren (43%).
(Bron: Eurobarometer: European Cultural Values, 2007)

Woensdag

4 november

Polen
Hoofdstad: Warschau
Inwoners: 38,2 miljoen
Oppervlakte: 312.685 km²
In 1962 verscheen de kinderfilm O dwóch takich, co ukradli
księżyc (De twee die de maan gestolen hebben). Daarin beramen
twee luie, gierige en wreedaardige tweelingbroers het snode
plan om de maan te jatten en voor veel geld te verpatsen aan de
hoogste bieder. Wat niemand kon voorzien is dat de acterende
tweeling jaren later Polen zou besturen. In juli 2006 werd Ja
roslaw Kaczýnski benoemd als premier van Polen. De eed werd
afgenomen door zijn 45 minuten jongere tweelingbroer Lech
Kaczýnski. De ultraconservatieve broers speelden de machts
overname uitstekend. Eerst won Jaroslaw de parlementsver

kiezingen. Hij weigerde vervolgens premier te worden, omdat
hij anders de kansen van zijn broer op het presidentschap zou
verkleinen. Toen broer Lech in december 2005 de presidents
verkiezingen had gewonnen, sprak hij Jaroslaw via de televisie
toe: ‘missie volbracht’, waarna Jaroslaw alsnog het premierschap
opeiste. De oerconservatieve tweeling was verre van geliefd in
Europa – en dat was geheel wederzijds. Zo sarden de broers de
Europese Unie om meer stemgewicht te krijgen. Hun officiële
reden: als de Duitsers nooit de Tweede Wereldoorlog waren be
gonnen, waren er vandaag de dag twee keer zo veel Polen geweest.
Jaroslaw liet zich meermaals negatief uit over het buurland, zoals
in de uitspraak: ‘Het enige wat ik in Duitsland ken, zijn de wc’s op
de luchthaven van Frankfurt. En dat is meer dan genoeg.’ Toen
hij de parlementsverkiezingen verloor, haalden veel Europese
leiders dan ook opgelucht adem. ‘Eén Kaczýnski neer’, kopte het
Duitse weekblad Der Spiegel vol leedvermaak.

Donderdag

5 november

Wie identificeert zich met de Europese vlag?
In het verleden renden Europeanen met groot enthousiasme
achter het nationale vaandel aan het slagveld op, met een wapen
in de hand een wisse dood tegemoet. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat de Europese vlag ooit zulke gevoelens zal oproepen. De kans
hierop is het grootst in deze tien landen, waar een groot deel
van de inwoners zich met de vlag identificeert:
1. Slowakije 74%
2. Italië 68%
3. Duitsland 67%
4. Tsjechië 66%
5. Malta 66%
6. Polen 66%
7. Ierland 65%
8. Spanje 62%
9. Slovenië 60%
10. Portugal 59%

Vrijdag

6 november

Wat zijn Europese waarden?
Europeanen als geheel zelf zien vrede (61%) als de belangrijkste
Europese waarde, gevolgd door respect voor de natuur (50%),
sociale gelijkheid (37%), tolerantie (37%) en vrijheid van menings
uiting (37%). Verder zijn er ook waarden die juist niet Europees
zijn: vooruitgang, innovatie en ondernemerschap passen volgens
de meeste Europeanen minder bij ons continent en beter bij
andere werelddelen. Uiteraard zijn dit gemiddelden en zijn er
in werkelijkheid grote nationale verschillen in wat mensen zien
als Europese waarden. Vooral Finnen (77%), Cyprioten (74%) en
Duitsers (73%) noemen vrede de belangrijkste Europese waarde.
Nederlanders vinden tolerantie (60%) het belangrijkst, gevolgd
door vrijheid van meningsuiting (52%). In Nederland komt vrede
pas op de derde plaats (50%).

Zaterdag

7 november

Kip paprikás (Hongarije)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
½ kop bloem
3 eetlepels Hongaars paprikapoeder
zout, peper
1 rode chili
1 in stukken gesneden kip
3 eetlepels plantaardige olie
1 fijngesneden ui
1 snufje cayennepeper
2 koppen kippenbouillon
1 kop zure room
bereiding:

Meng de bloem met 2 eetlepels paprikapoeder, zout en peper.
Haal de kip door het mengsel. Leg de overgebleven bloem aan
de kant. Verhit de olie in een grote braadpan, en bak de kip in
tien minuten rondom bruin. Verwijder de kip. Opnieuw olie
verhitten en daarin de ui, gesneden chili, 1 eetlepel paprika
poeder en zout 2 minuten fruiten. De kip hierin plaatsen en
bedekken met bouillon. Laat het geheel 30 tot 45 minuten sud
deren. Haal de pan van het vuur. Meng wat sap uit de pan met
het overgebleven bloemmengsel en een ½ kop zure room en
roer dit tot het glad is. Deze pasta toevoegen aan de paprika’s
en minuten laten sudderen. Voeg de overgebleven zure room
al roerend toe. Het resultaat is een lichtoranje saus. Opdienen
met aardappelen of pasta.

Zondag

8 november

Humor in de Unie (11)
Een cruiseschip vol Engelsen, Fransen, Duitsers en Italianen
dreigt te vergaan in de Middellandse Zee. De kapitein heeft via
de radio om hulp geroepen. De bootsman moet de passagiers
vertellen dat ze in het water moeten springen en daar om hulp
moeten wachten. Een paar minuten later komt de bootsman
radeloos terug. ‘Wat ik ook zeg, niemand wil zomaar het water
in springen.’ De kapitein zucht en rent naar beneden. Binnen
enkele tellen springen alle passagiers van boord. ‘Ik begrijp er
niets van,’ zegt de bootsman. ‘Wat heeft u ze verteld?’ De ka
pitein antwoordt: ‘Ik vertelde de Britten dat het een traditie is,
de Fransen dat het mode is, de Duitsers dat het een opdracht is
en de Italianen dat het verboden is.’

Maandag

9 november

Welke Europeanen hebben geen telefoon?
Gemiddeld hebben de Europese huishoudens ten minste één
telefoon, vast of mobiel. Toch zijn er een aantal landen waar een
relatief groot aantal huishoudens helemaal geen telefoon heeft.
De top vijf landen zonder telefoonaansluiting:
1. Roemenië 23%
2. Bulgarije 15%
3. Hongarije 12%
4. Litouwen 10%
5. Slowakije 8%
De top vijf landen met huishoudens die alleen een mobiele
telefoon hebben:
1. Tsjechië 54%
2. Finland 54%
3. Litouwen 49%
4. Letland 45%
5. Slowakije 45%

Dinsdag
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Duitsland
Hoofdstad: Berlijn
Inwoners: 82 miljoen inwoners
Oppervlakte: 349.223 km²
Op 10 november 1989, de dag na de val van de Berlijnse Muur,
hing de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl aan de tele
foon bij de Britse first lady Margaret Thatcher. Hij zinspeelde op
mogelijke samenvoeging van Oost- en West-Duitsland. Thatcher
antwoordde bits dat Kohl dan maar even met Moskou moest
bellen. Dan kon de Russische president Michail Gorbatsjov hem
fijntjes uitleggen waarom van Duitse eenwording ab-so-luut geen
sprake kon zijn. Niet alleen de Engelsen waren tegen Kohls plan.
Ook de Polen, Nederlanders, Fransen en Amerikanen stonden
niet te springen van enthousiasme bij het idee van een machtig

verenigd Duitsland. Het kwam dan ook als een onaangename
verrassing toen Kohl drie weken later in de Bondsdag een tien
puntenplan presenteerde dat moest leiden tot één Duitse staat.
Hij bleek het voorstel niet eens te hebben besproken met zijn
eigen minister van Buitenlandse Zaken. Toen binnen de kortste
keren miljoenen Oost-Duitsers naar West-Duitsland bleken te
verhuizen, had Kohl een ijzersterk argument in handen. Dat zou
alleen ophouden, zei hij, als de West-Duitsers hun democratie
en economisch model exporteerden naar het oosten. Toch bleef
onder meer de Nederlandse premier Ruud Lubbers ‘de Duitse
expansiedrift’ in harde bewoordingen aanvallen. Tijdens een
Europese topontmoeting zou hij Kohl hebben gevraagd of het
‘op basis van het verleden’ opportuun was dat Duitsland op
nieuw één staat werd: een verwijzing naar het naziverleden
en de Tweede Wereldoorlog. Een paar jaar later, na de Duitse
hereniging, nam Kohl wraak op het Griekse eiland Korfu, waar
hij de benoeming van Lubbers als voorzitter van de Europese
Commissie blokkeerde.

Woensdag

11 november

Moeten boeren varkens speelgoed geven van Europa?
Volgens de Britse krant The Times van 29 januari 2003 moeten
boeren varkens een speeltje geven of ze draaien drie maanden de
cel in. Brussel zou de regel hebben ingevoerd om te voorkomen
dat varkens elkaar opeten.
Onzin, stelt de Europese Commissie op haar website. ‘Er is
geen verplichting om varkens speelgoed te geven!’ Wel heeft de
fabel een kern van waarheid. ‘Europese regels stellen dat varkens
“manipuleerbaar materiaal” moeten krijgen om een belangrijke
gedragsbehoefte te vervullen,schrijft de Commissie verder. ‘De
richtlijn geeft als voorbeeld van zulk materiaal stro, hooi en
compost.’ Uit dat antwoord blijkt dat Europese ambtenaren
zich wel degelijk hebben beziggehouden met de speelbehoef
ten van varkens. Dat knaagt toch een beetje, en dus voegt de
Commissie toe: ‘Het moet niet vergeten worden dat de sector
en groothandelaren deze normen al jaren hebben gevraagd en
geëist.’ Een terecht punt: Brussel mag zich inderdaad vaak met
geneuzel bezighouden, maar het zijn de lidstaten en lobby’s die
meestal vragen om dit soort regels.

Donderdag

12 november

Gaelic

Mas i d’ àth-s’ i, bàth i; bàthaidh mis’ i mas i m’ àth-s’ i.
Als het jouw oven is, doof hem dan.
Ik zal hem doven als het mijn oven is.

Vrijdag

13 november

Aan wie kun je het best valse euromunten slijten?
Handig voor valsemunters: de Europese Commissie heeft laten
uitzoeken in hoeverre mensen euromunten kunnen herkennen.
Een aantal tips voor valsemunters:
• Gebruik een ontwerp uit een ander euroland. Mensen her
kennen hun eigen geld het best. Spanjaarden, Fransen en
Italianen zijn daar overigens het minst sterk in.
• Kies exotische munten. Duitse munten zijn goed bekend,
vooral bij de buren in Oostenrijk. Spanjaarden en Portuge
zen herkennen elkaars munten overigens niet goed.
• Vermijd Duitsland en Luxemburg. Die zijn goed in het
herkennen van munten. Slovenen en Portugezen kunt u
makkelijker oplichten. Die begrijpen er minder van.
• Aan bejaarden, vrouwen en plattelandsvolk kunt u makkelijker
valse munten slijten dan jongeren, mannen en stedelingen.
Pas op! Belgen en Nederlanders zijn goed in het herkennen van
valse munten. Bij een steekproef weet tweederde deel vals van
echt te onderscheiden. Mogelijkheden voor oplichters zijn er te
over in Ierland, Spanje, Portugal en Oostenrijk, waar slechts 30%
van de mensen hierin slaagt. Laat zo veel mogelijk munten van
2 cent persen. Ondervraagden herkennen deze het minst vaak.

(Bron: Special Eurobarometer 2007)

Zaterdag
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Eurococktails
De witte Roemeen
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
90 ml wodka
40 ml koffielikeur
30 ml bananenlikeur
90 ml melk
2 plakjes banaan
Bereiding:
Schenk de wodka, koffielikeur en banenlikeur in een hoog glas
met ijsblokjes. Maak het af met de melk, gevolgd door twee
dunne plakjes banaan. Meng en serveer.
Noroc!

Zondag

15 november

EuropaTM
Democratie
Democratie is van oorsprong een oudGriekse uitvinding. Al in de zesde
eeuw voor Christus mochten inwo
ners van Athene meestemmen over
het beleid. Echt democratisch was het
overigens niet: vrouwen, slaven, migranten en armen mochten
niet meedoen. Hoewel democratie in Europa is uitgevonden,
heeft het lang geduurd voordat de huidige EU-landen allemaal
democratisch waren. De meeste Oost-Europese staten volgden
pas na 1989. Ook Griekenland, Spanje, Portugal, Italië en Duits
land hadden in de twintigste eeuw nog te maken met dictators.
Het laatste land in West-Europa dat de overstap maakte naar
een parlementaire democratie was dwergstaat Andorra in de
Pyreneeën op de grens van Frankrijk en Spanje. Het is dus niet
overdreven te zeggen dat Europa een moeizame relatie heeft met
democratie. Dat werd nog eens duidelijk na de desastreuze expe
rimenten met directe democratie rondom de Europese grondwet.
In Nederland, Frankrijk én Ierland stemde de bevolking tegen
de wens van de machthebbers in resoluut ‘nee’.

Maandag

16 november

Wie laten zich het vaakst vastbinden tijdens seks?
A.
B.
C.
D.

Duitsers
Engelsen
Polen
Bulgaren

Antwoord: B.
De Britten bevestigen alle vooroordelen over bizarre vormen van
seks: 37% van de Britse ondervraagden in een Durex seksenquête
heeft zich weleens laten vastbinden. Grieken (31%), Ieren (30%)
Spanjaarden, (29%), Noren (26%) , en Nederlanders (26%) lopen
niet heel veel achter. Bulgarije is met 12% het minst kinky van
alle EU landen.

Dinsdag

17 november

Estland
Hoofdstad: Tallinn
Inwoners: 1,3 miljoen
Oppervlakte: 43.211 km²
Toen de Estse autoriteiten in 2007 het standbeeld van een reus
achtige Sovjetsoldaat in de hoofdstad Tallinn wilden verwijderen,
leidde dat niet alleen tot gewelddadige straatprotesten van de
Russische bevolkingsgroep in Estland. De strijd verplaatste
zich ook naar het internet. Binnen een mum van tijd wisten
hackers websites van het parlement, de premier, de president,
alsmede die van verschillende kranten en zelfs die van Estlands
grootste bank plat te leggen. De Estse overheid reageerde in
paniek en claimde slachtoffer te worden van de allereerste echte
‘cyberoorlog’, georganiseerd vanuit Rusland door president Vla

dimir Poetin en zijn medestanders. ‘Het is een kwestie die de
nationale veiligheid in gevaar brengt’, sprak defensieminister
Jaak Aaviksoo met gevoel voor drama. ‘Het is alsof de toegang
tot je zeehavens wordt geblokkeerd.’ De angst voor overheersing
zit de Esten diep. Het land is sinds de dertiende eeuw bestuurd
door Denen, Duitsers, Zweden en Russen. Pas in 1918 werd het
voor het eerst onafhankelijk, maar in de Tweede Wereldoorlog
lijfden de Russen het land in bij de Sovjet-Unie. Geen wonder
dat de Estse overheid zo paniekerig reageerde op de hackers.
Experts van de Navo en de Europese Unie werden erbij gehaald
om het ‘Russische gevaar’ te keren. Uiteindelijk zaten Estse par
lementariërs vier dagen zonder e-mail en konden Estse zakenlui
een tijdlang niet elektronisch bankieren vanuit het buitenland.
Al snel concludeerden internetexperts dat de aanval niet vanuit
Rusland was georkestreerd, maar vanuit Estland zelf. De eerste
‘echte’ cyberoorlog bleek dus nooit te hebben plaatsgevonden.

Woensdag

18 november

Welke Europeanen wonen het dichtst op elkaar?
‘Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde’, klonk
de hitsingel uit de Postbank-reclame van een paar jaar gele
den. Maar toch is Nederland niet de dichtstbevolkte lidstaat
van de Europese Unie. Dat is namelijk eilandenstaat Malta, de
kleinste lidstaat van Europa. Daar wonen gemiddeld op elke
vierkante kilometer maar liefst 1270 inwoners. Overigens ligt
ook de wereldwijde nummer 1 in Europa. Stadsstaat Monaco telt
16.000 inwoners per vierkante kilometer, maar is geen lid van de
Europese Unie. Nummer 2 van de lidstaten is Nederland (400
inwoners/km²), gevolgd door België (340), het Groot-Brittannië
(240) en Duitsland (230). Voor wat minder drukte moet je in
het noorden wezen. In Noorwegen, geen EU-lidstaat, wonen
gemiddeld 14 mensen per vierkante kilometer. In Finland (16),
Zweden (20) en Estland (31) is het ook goed mogelijk uren te
rijden zonder een mens tegen te komen.

Donderdag

19 november

Wat zijn schnitzelwesterns?
Dat de western niet per se een Amerikaans exportproduct hoeft
te zijn, is bekend. Iedereen heeft gehoord van de spaghettiwes
terns: Italiaanse films, gefilmd op een Spaanse mesa, waarin
Europese acteurs cowboy en indiaantje spelen. Minder bekend
is dat niet alleen Italië, maar ook het communistische OostEuropa films maakte over het Amerikaanse wilde Westen. De
films werden opgenomen in de Sovjet-Unie, op de Krim en in
de woestijn in de Sovjet-Republiek Oezbekistan. Thema van
de films was steevast de ongelijke, heldhaftige strijd van de
roodhuiden tegen hebzuchtige Amerikaanse cowboys. Held
was de Joegoslavische acteur Gojko Mitic, die altijd een india
nenopperhoofd speelde. Meestal was dit een heroïsche rol met
een nare dood aan het einde. Eén Amerikaan deed mee aan de
producties, de acteur Dean Reed. Hij vermaakte Oost-Duitse
kinderen met country-and-westernliedjes, steunde de bouw
van de Berlijnse Muur en de Sovjetinvasie van Afghanistan. De
schnitzelwesterns van Oost-Duitse DEFA-studio waren in heel
Oost-Europa populair.

Vrijdag

20 november

Vertegenwoordigen Europarlementariërs hun land of een
partij?
Een partij. Inwoners van de lidstaten stemmen op politieke
partijen uit hun eigen land, en kunnen niet op politici in andere
landen stemmen. Maar eenmaal in het parlement verenigen
partijen zich tot grotere Europese fracties van mensen met
vergelijkbare ideeën. Zo’n fractie heeft minstens vijftien leden.
Deze vraag beantwoordt 49% van de Nederlanders verkeerd: zij
denken dat Europarlementariërs er namens hun land zitten. Zes
procent geeft ‘ik weet niet’ als antwoord. Dit betekent dat 45%
van de Nederlanders wel het juiste antwoord weet.
(Bron: Eurobarometer: The European Parliament 2008)

Zaterdag

21 november

Kolokassi (Cyprus)
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kilo varkensvlees
2 middelgrote taro’s (zie beneden)
2-4 staken selderij
1 grote fijngesneden ui
1 blik tomaten
zout en peper

Bereiding:
Taro is een knol verkrijgbaar bij de toko of Turkse groenteboer.
Het heet ook wel kolokassi. Schil de taro en snijd de uiteinden
eraf. De taro niet wassen maar droogdeppen met een handdoek.
Om te voorkomen dat de taro tijdens het koken smelt moet

hij op een speciale manier in plakjes gesneden worden: maak
een inkeping tot halverwege de taro en breek de rest af met de
hand. Bak de stukken bruin in olijfolie en haal ze uit de pan. Bak
vervolgens het varkensvlees samen met de uiten rondom bruin.
Voeg de taro eraan toe, met selderij, tomaat, zout en peper. Giet
er wat water bij en laat het geheel een uur lang sudderen tot het
vlees en de taro’s mals zijn en de saus dik is.

Zondag

22 november

Typisch Europees
Zoenen
Europeanen gebruiken elke gelegenheid om te zoenen. Niet voor
niets heet de tongzoen in het Engels een ‘French kiss’. Ook bij
normale begroetingen proberen Europeanen te zoenen waar ze
kunnen. Hoe, hoe vaak, met wie en wanneer verschilt per land
en leidt regelmatig tot misverstanden. In Spanje zoen je twee
keer op de wang als je elkaar voor het eerst ontmoet, en als je
afscheid neemt. Goede vrienden zoen je zelden, want anders
blijf je bezig. Oude Europese charme leeft nog in Hongarije,
waar mannen vrouwen nog een handkus geven bij wijze van
begroeting. Maar pas op! De lippen dienen de hand niet aan
te raken, lebberen is helemaal uit den boze. In Duitsland zoent
men één keer. In Nederland raakt de ‘Brabantse drieklapper’
steeds meer in zwang, terwijl echte yuppen elkaar één keer
zoenen maar dan wel met een smak op de mond. De Fran
sen maken het helemaal bont, maar dat zijn ze aan hun stand
verplicht. Op de website combiendebises.free.fr kun je aan de
hand van je postcode opzoeken hoe vaak je in jouw gebied moet
zoenen. Vooral in het noorden van Frankrijk mag je wat tijd
nemen als je een groep vrienden bezoekt: vijf zoenen is heel

normaal. De karigste kussers zijn de Finnen, die houden het
bij hun partner.
Niet-Europeanen zoenen veel minder. Amerikanen voelen
zich bijna aangerand als ze besprongen worden door zo’n Eu
ropese kusser. Terwijl Europeanen zich ongemakkelijk voelen
wanneer ze ongevraagd van een wildvreemde yank een dikke
knuffel krijgen bij het afscheid. Aziaten volstaan met een lichte
hoofdknik of buiging. In islamitische culturen wordt wel ge
zoend, maar dan vooral tussen hetzelfde geslacht. Koplopers
zijn Marokkanen met vier zoenen.

Maandag

23 november

Grieks

Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά!
(spreek uit: mia papia, ma poia papia; mia papia me papia)
Een eend, maar welke eend? Een eend met eendjes!

Dinsdag

24 november

Beroemde quotes
‘Als ik Europa wil spreken, wie moet ik dan bellen?’
(Henry Kissinger)
Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken van 1969 tot 1977, geloofde niet dat de twaalf landen
van de Europese Gemeenschap samen een buitenlands beleid
konden voeren. Dat maakte hij met deze beroemde uitspraak
duidelijk. Nu de EU na een serie uitbreidingen 27 landen telt, is
dit probleem alleen maar groter geworden. Wel werkten euro
craten aan een gesprekspartner voor Kissinger. De Europese
grondwet wilde een vaste voorzitter van de Europese Unie en
een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Nederlandse,
Franse en Ierse kiezers verwezen de grondwet en de bijbehorende
vaste telefoonnummers naar de vuilnisbak. In 2008 beaamde
Kissinger in het Duitse weekblad Der Spiegel dat het nummer
er eindelijk was gekomen, maar beklaagde zich over het gebrek
aan gemeenschappelijke visie op de toekomst.

Woensdag

25 november

Moeten vrachtwagenchauffeurs van Europa onderweg mosselen laten uitrusten?
Voor de Britse eurosceptische pers was het in januari 1996 feest.
Maar liefst zes dagbladen, waaronder de respectabele Times en
de Daily Telegraph, kwamen met het nieuws dat Europa wil
dat mosselen (en oesters) goed uitrusten tijdens hun reis van
mosselbank naar mosselpan. ‘Mosselen moeten pauzes krijgen
en oesters stressverlagende douches tijdens transport,’ lachte
de Telegraph. Eurocraten ontkenden het eigenaardige bericht
in alle toonaarden. Bron van het verhaal was een verspreking
door de Britse staatssecretaris voor landbouw Angela Brown. Ze
schepte op dat ze Brussel onder druk had gezet om regels over
dierentransport strak te formuleren. ‘Wat geschikt is voor het
vervoer van schapen is namelijk heel wat anders dan wat goed
is voor transport van mosselen,’ grapte ze. Daarop onstak John
Whittingdale, het Conservatief parlementslid voor de districten
Colchester South and Maldon, waar veel mosselvissers wonen,
in woede. Hij stuurde een boos persbericht de deur uit waarin
hij foeterde tegen ‘onnadenkende bureaucraten’ die ‘het levens
onderhoud van grote aantallen mensen bedreigen’.
Er bestaan inderdaad Europese regels die verplichte rustpau
zes inlassen voor vee, zoals schapen, koeien en varkens, zodat

ze goed uitgerust geslacht kunnen worden. Schelpdieren vallen
hier niet onder. Ironisch genoeg waren het vooral de Britten die
in Brussel voor dit soort regels hadden geijverd.

Donderdag

26 november

Eurogene zones
Brussel
De Belgische hoofdstad Brussel heeft
een grijs imago, vanwege het grauwe
Belgische klimaat en door het leger
eurocraten dat werkt bij de Europese
instellingen. De Europese Commissie
heeft 25.000 ambtenaren in dienst, en het Europees parlement
nog eens 5.000. Dat is vergelijkbaar met het aantal ambtenaren
in een grote stad als Rotterdam. Verder werken er in het Brus
selse circus zeker 10.000 lobbyisten, en verder een gigantisch
aantal journalisten en ambtenaren van nationale overheden.
Toch is Brussel verre van een saaie stad. De veelal jonge en
hoogopgeleide werknemers weten avond aan avond goed te
feesten in de ontelbare bars en cafés van de stad. Het beroemdst
in Brussel zijn de feesten van de stagiairs die werken bij de Eu
ropese Commissie. Wie pas afgestudeerde zeer hoogopgeleide
mensen uit heel Europa wil zien comadrinken en uit hun dak
zien gaan moet proberen een felbegeerde commissiepas te be
machtigen, want anders kom je niet binnen. Het zijn jongeren
met een internationale achtergrond, die vaak ouders hebben uit

verschillende lidstaten, meertalig zijn opgevoed, al op vroege
leeftijd veel reisden en nu met een diploma van Oxford, de
London School of Economics of de Sorbonne op zak beginnen
aan een internationale carrière. Het zijn volgens eigen zeggen
de enige echte Europeanen in Europa, de enige mensen die
daadwerkelijk hun identiteit verbinden aan de instellingen van
de Europese Unie.

Vrijdag

27 november

1973
Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken werden op 1 januari
1973 lid van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). In
de jaren zestig was Engeland het Turkije van Europa: het land
wilde graag lid worden, maar was niet bij iedereen even welkom.
Franse president Charles de Gaulle stortte de piepjonge EEG in
een diepe crisis door in 1963 een veto uit te spreken tegen het
Britse lidmaatschap. Volgens De Gaulle dachten de Britten niet
Europees genoeg en zouden ze zich nooit kunnen voegen naar
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Verder was hij bang om
via de Britten Amerikaanse invloed de EEG binnen te loodsen.
Daarnaast had De Gaulle gewoon een gloeiende hekel aan En
gelsen. ‘Hij haat Engeland en laat overal waar hij gaat een spoor
van anglofobie achter,’ schreef Brits premier Winston Churchill
in 1943 aan president Roosevelt van de Verenigde Staten. Op
27 november 1967 sprak De Gaulle weer een veto uit tegen de
Britten, nu omdat ze economisch de uitbreiding niet aan zouden
kunnen. In 1969 trad De Gaulle af, waardoor de Engelsen in 1973
toch toe konden treden.
Verder in 1973: in een interne machtsstrijd wordt de Griekse
dictator Georgios Papadopoulos verjaagd. De clowns Peppi en
Kokki verschijnen voor het eerst op de Nederlandse televisie.

Nederland wint het wereldkampioenschap hockey. Op 4 no
vember vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt
door de oliecrisis.

Zaterdag

28 november

Silkės tešloje (Litouwen)
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
6 haringen
100 gram boter
2 eieren
2 eetlepels bloem
1 eetlepel zure room

Bereiding:
Haring in een deken heet dit Litouwse visrecept. De haringen
schoonmaken, ontbenen en de velletjes eraf halen. Scheidt het
eiwit van het eigeel. Klop het eigeel met de zure room, voeg dit
toe aan de bloem en roer goed. Klop het eiwit in een vetvrije
schaal op tot schuim en meng dit door het deeg. Doop de haring

in het deeg en bak ze in boter.

Zondag

29 november

EuropaTM
Wittefietsenplannen
Het is een Nederlands idee bedacht
door de provobeweging in de jaren
zestig, maar het zijn andere Europese
landen die het daadwerkelijk in uit
voering brengen. Het idee is eenvou
dig: de overheid plempt een paar duizend witte fietsen in de
stad, die iedereen naar hartelust gratis mag gebruiken. Goed
voor het milieu, en het is nog gezond ook. In Amsterdam werd
het plan een fiasco. De eerste witte fiets in 1965 werd meteen
door de politie in beslag genomen omdat het wettelijke ver
plichte fietsslot ontbrak. In het jaar 2000 deed Amsterdam een
nieuwe poging. De fietsen werden uit de stallingen gestolen. Het
meest succesvolle wittefietsenplan bestaat in Duitsland, call-abike, van de Duitse spoorwegen. Om vandalisme te voorkomen
registreert de gebruiker zich met een creditcard. De prijs is 7
cent per minuut. In grote steden als Berlijn en München werkt
het aardig. Ook de Franse hoofdstad Parijs begon in 2006 met
een wittefietsenproject waarbij het eerste halfuur gratis is. In
Spanje, Oostenrijk, België en Finland bestaan variaties op het

wittefietsenplan. Meestal zijn de fietsen niet wit, noch gratis en
staan ze veilig vast in stallingen in plaats van kriskras door de
stad. Dat werkt dan ook beter dan het oorspronkelijke idee.

Maandag

30 november

Dinsdag

1 december

Ziua Unirii (Dag van de vereniging)
Veel Europeanen herinneren zich nog de gebeurtenissen op 22
december 1989 in Roemenië, toen de communistische dictator
Nicolae Ceauşescu samen met zijn vrouw op de vlucht sloeg
voor woedende volksmassa’s in het centrum van Boekarest. Het
luidde het einde in van zijn regime. Op 25 december 1989 kon
de hele wereld meegenieten met de Roemeense kerstgedachte:
Nicolae en zijn vrouw Elena die op een groezelige binnenplaats
door een executiepeloton door het hoofd worden geschoten. De
revolutie van 1989 wordt in Roemenië zelf nog altijd omhangen
met complottheorieën: was het nu een echte volksopstand of
zijn de gebeurtenissen achter de schermen georkestreerd door
partijbonzen en de staatsvei
ligheidsdienst Securitate met
hulp van buitenlandse veilig
heidsdiensten? De Roemeense
politiek heeft in elk geval be
sloten om niet 22 december,
maar 1 december uit te roepen
tot de Nationale Feestdag. Dit
vanwege een gebeurtenis die

in Roemenië veel minder omstreden is: op 1 december 1918 werd
Transsylvanië toegevoegd aan Roemenië. Het was een straf die
de winnaars van de Eerste Wereldoorlog oplegden aan een van
de verliezers, Hongarije, tot dan toe eigenaar van de streek.

Woensdag

2 december

Beroemde uitspraken van het Europese Hof
Het Bosman-arrest
De Belgische profvoetballer Jean-Marc
Bosman was voetballer bij RC Luik. In
1990 liep zijn contract af en wilde hij
gaan voetballen bij US Duinkerken. RC
Luik stak hier een stokje voor door een
astronomische transfersom te eisen.
Bosman sleepte hierop de KBVB, de Koninklijke Belgische
Voetbalbond voor de rechter, die de zaak doorverwees naar
het Europees Hof. Volgens Bosman was de eis van een trans
fersom in strijd met Europese afspraken over het vrije verkeer
van werknemers.
Op 15 december 1995 stelde het Europees Hof Bosman in
het gelijk. De club mocht werknemers geen obstakels in de weg
leggen in de vorm van torenhoge transfersommen. Het betaald
voetbal in Europa veranderde in een oogwenk van karakter.
Spelers gingen vaker van teams wisselen, salarissen van spelers
stegen fors en transfersommen daalden juist. Ook bepaalde het
Hof in het arrest dat Europese landen spelers uit andere lidsta
ten geen obstakels in de weg mochten leggen. Het feit dat bij

topclubs nu zo veel internationals spelen, komt dus mede door
het Bosman-arrest.

Donderdag

3 december

Is Europa écht verenigd in verscheidenheid?
‘Verdeeld in verscheidenheid’ zou logischer zijn, al was het maar
omdat Europeanen het zelfs over deze slogan niet eens kunnen
worden. In heel Europa is 76% van de mensen het eens met de
uitspraak dat juist de verscheidenheid de Europese cultuur bij
zonder maakt. Opvallend genoeg vinden vooral inwoners van
opgedeelde of verdeelde landen als Slowakije (90%), België (86%)
en Tsjechië (86%) deze diversiteit zo karakteristiek: Zweden
(55%) en Ieren (60%) lopen nog het minste warm. Overigens
veranderen Europeanen zelf van mening. Wie de vraag negatief
formuleert krijgt een heel ander antwoord. Met de stelling ‘Er
is geen gemeenschappelijke Europese cultuur omdat landen
te veel van elkaar verschillen’ was in heel Europa 53% van de
ondervraagden het eens.

Vrijdag

4 december

Cyprus
Hoofdstad: Nicosia
Inwoners: 793 duizend
Oppervlakte: 9,240 km2
Man eet ijs! Het was breaking news op Cyprus. Op 11 april 2007
ging Mehmet Ali Talat boodschappen doen in de hoofdstad
Nicosia. Volgens de krantenberichten bezocht hij een cd-winkel
waar hij albums aanschafte van Vangelis, The Beatles en de
Griekse componist Mikis Theodorakis. Ook dronk hij koffie en
at een ijsje. Vanillesmaak, drie bolletjes om precies te zijn. ‘Ik
heb gehoord dat dit het beste ijs is van heel Cyprus,’ zei hij tegen
de verbaasde eigenaar. ‘Ik weet niet of ik dat kan hard maken,
maar het is in elk geval erg lekker.’ Tijdens het winkelen werd
Mehmet voortdurend toegejuichd door voorbijgangers, van wie

velen hem even de hand kwamen drukken. Mehmet sprak een
vriendelijk woordje met ze. In het Engels en Grieks, noteerden
de aanwezige journalisten gretig. Het bezoek van Mehmet Ali
Talat trok zo veel aandacht vanwege zijn functie: als leider van de
Turks-Cyprioten was het ongewoon dat hij onverwachts in het
Griekse deel van het eiland opdook. Het bezoek was een teken
dat de Turkse en Cypriotische kant eindelijk weer constructief
spraken over hereniging van het gespleten eiland. Talat gebruikte
de pas geopende grensovergang in de Ledrastraat in het oude
centrum van de hoofdstad Nicosia om naar het Griekse deel te
wandelen. De straat stond 44 jaar lang symbool voor de deling
van het eiland, omdat hij door een muur in tweeën werd gedeeld.
Pas in april 2007 braken de Grieks-Cyprioten de muur af en
openden een grensovergang.

Zaterdag

5 december

Sinterklaas

Held van de Europese Unie
Eddy the Eagle

(5 december 1963, Cheltenham, Groot-Brittanië)

Houden Amerikanen over het algemeen
alleen van winners, in Europa kan je ook
een held worden als totale loser. Het be
roemdste voorbeeld daarvan is de Britse
stukadoor Michael Edwards, beter be
kend onder zijn artiestennaam Eddy the
Eagle. In 1988 deed hij als eerste Brit ooit
mee aan het onderdeel schansspringen
op de Olympische Spelen van Calgary, daarbij niet gehinderd
door enig talent. Hij was eigenlijk te zwaar voor een schans
springer en droeg bovendien brillenglazen formaat jampot die
tijdens het springen besloegen en hem zo het zicht ontnamen.
Geen wonder dat hij bij de Winterspelen in Calgary met afstand
laatste werd. Het publiek was echter dolenthousiast over zijn
klunzige optreden en scandeerde met honderdduizenden tegelijk

zijn naam als hij met knikkende knieën boven aan de schans
stond. Eddy! Eddy! Eddy! De bobo’s van het schansspringen
mopperden dat Eddy hun sport belachelijk zou maken. Onder
hun druk introduceerde het Internationaal Olympisch Comité
de ‘Eddy the Eagle-regel’. Die eist dat deelnemers aan de Spe
len niet alleen het beste in hun land moeten zijn, maar ook
internationaal enigszins moeten kunnen meekomen. Ondanks
verwoede pogingen mocht Eddy niet meedoen aan de Spelen in
Albertville, Lillehammer of Nagano. Zijn populariteit in Europa
kon echter niet meer stuk. Eddy verscheen in verschillende
reclamefilmpjes en scoorde in 1991 zelfs een hit in Finland met
het nummer ‘Moni Moni Edtu’ (mijn naam is Eddy).

Zondag

6 december

Voelt u zich Europeser door de euro?
Vier jaar na de invoering van de euro wilde de Europese Com
missie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, graag weten
of de inwoners van de eurolanden zich nu ‘een beetje meer’ of
‘een beetje minder’ Europeaan voelden. Vooral de Ieren waren
wild enthousiast: maar liefst 64,4% liet weten zich nu Europeser
te voelen dan voorheen. Ook Italië (29,3%) scoorde hoger dan
het Europese gemiddelde. Het minst enthousiast waren de Ne
derlanders: slechts 12,4% nam een identiteitsverandering waar,
terwijl 83,3% vond dat alles bij het oude was gebleven.
(Bron: Eurobarometer: The euro, 5 years after the introduction of the banknotes
and coins, 2007)

Maandag

7 december

Beroemde quotes
‘Als mensen 36 uur lang worden opgesloten in een zielloos gebouw
in Brussel verliezen ze hun geduld. . .’
(Jack Straw)
Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw heeft een
simpele verklaring voor het mislukken van sommige Europese
topontmoetingen. In dit geval ging het over de Europese top van
juni 2005, toen Nederland en Engeland een beslissing blokkeer
den over de netto bijdrage aan de EU. Europese vergaderingen
dagen lang door laten gaan zodat ministers door honger en
uitputting uiteindelijk plooibaarder worden en concessies doen
is een beproefde methode, maar soms wil het ook wel averechts
werken.

Dinsdag

8 december

Wat zou er in een Europese canon moeten staan?
Een Europese canon moet belangstelling voor Europa opwekken,
vindt politicoloog Alfred Pijpers, verbonden aan het instituut
Clingendael voor Internationale Betrekkingen. Pijpers stelt voor
een tiental panelen samen te stellen rond bepaalde sleutelfiguren
die het Europese integratieproces positief of negatief blijvend
hebben beïnvloed. Dit is het voorstel van Pijpers:
• De geallieerde overwinning (Jozef Stalin,
Franklin D Roosevelt en Winston Churchill)
• De Koude Oorlog en de Navo (Harry Truman)
• De Frans-Duitse verzoening (Robert Schuman en
Konrad Adenauer)
• Het Verdrag van Rome (Paul Henri Spaak)
• Het Europa der Staten (Charles de Gaulle)
• ‘I want my money back’ (Margaret Thatcher)
• Één markt en één munt (Jacques Delors)
• De Berlijnse Muur en het Verdrag van Maastricht
(George W Bush)
• ‘Liever uitbreiden dan verdiepen’ (Tony Blair)
• Het mislukken van de Europese Grondwet (Giscard d’Estaing)
Klein probleempje, stelt Pijpers, is dat dit een canon wordt van
uit Nederlands perspectief. Idealiter zou iedere EU-lidstaat een

commissie aan het werk moeten zetten, waaruit dan een samen
hangend geheel kan worden gemaakt.

Woensdag

9 december

In welke Europese lidstaten sterven de inwoners gemiddeld
het jongst?
Zoveel is zeker: jong overlijden hangt niet alleen samen met de
economische situatie in een land. Het zijn juist de Finnen die
het snelst het loodje leggen. Wellicht dat de lange donkere en
koude winters hun tol eisen. Top vijf van EU-landen waar de
levensverwachting het laagst is voor vrouwen:
1. Finland 68 jaar
2. Estland 71
3. Duitsland 72
4. Oostenrijk 75
5. Hongarije 76
En de top vijf voor mannen:
1. Finland 63 jaar
2. Estland 67
3. Duitsland 67
4. Letland 69
5. Portugal 70

Donderdag

10 december

Held van de Europese Unie
Alfred Nobel

(21 oktober 1833 – 10 december 1896)

De Zweedse wetenschapper Alfred No
bel werd wereldberoemd met zijn uitvin
ding van dynamiet. Dat was eigenlijk een
verbetering van nitroglycerine, dat een
paar jaar eerder was uitgevonden door
de Italiaanse chemicus Ascanio Sobrero.
Nobel had een persoonlijke drijfveer bij
zijn zoektocht naar een stabiele spring
stof. Zijn broer Emil kwam namelijk om
het leven bij een explosie. Minder men
sen weten dat Nobel ook een toneelschrijver was. Hij schreef
het toneelstuk Nemisis, een tamelijk ranzige tragedie over een
zekere Beatrice die met de hulp van een oversekste priester
probeert haar gewelddadige vader te vermoorden. Het verhaal
bestaat uit een aaneenschakeling van martelingen, verkrach
tingen, incest, gesprekken met satan en door drugs ingegeven
visioenen van de heilige maagd Maria. Het stuk mondt uit in

een veertig minuten durende martelscène. De familie van Nobel
schaamde zich zo voor dit oversekste verhaal dat ze na de dood
van Alfred de complete oplage van Nemisis vernietigde. Slechts
3 exemplaren van het boek ontkwamen aan verbranding. Pas in
december 2005 werd het toneelstuk voor het eerst opgevoerd
in Stockholm.

Vrijdag

11 december

Eurogene zones
Het kasteel van Devin
Het kasteel van Devin bij Bratislava ligt
op een strategische positie: daar waar
de rivieren de Donau en de Morava aan
de grens van Oostenrijk en Slowakije
samenkomen. Al in de steentijd stond
hier een fort. Ook de Kelten en de Romeinen bouwden er fortifica
ties. De Slaven stichtten in de achtste eeuw het huidige kasteel, dat
een sleutelrol speelde in de oorlogen tegen de Franken. Slowaken
zien het kasteel als een belangrijk nationaal symbool omdat twee
broers, de heiligen Cyrillus en Methodius, van hieruit in 863 de
Slaven tot het Christendom begonnen te bekeren. Het Cyrillische
alfabet werd vernoemd naar Cyrillus, die eigenlijk Constantijn
heette en uit Constantinopel (het huidige Istanboel) kwam. Ook
Hongaren beschouwen het kasteel als een nationaal symbool. Ze
gebruikten het lange tijd om de westgrenzen van Hongarije te
beschermen. Tot halverwege de negentiende eeuw zetelde het
Hongaarse parlement niet in Boedapest, maar in Bratislava. Niet
alleen Slowaken en Hongaren vieren allerlei nationale festivals in
het kasteel. Duitsers hielden er groot-Duitse ontmoetingen, en

in de jaren van 1945 tot 1952 werd er een ‘Pan-Slavische dag’ ge
organiseerd ter verering van ‘de eeuwige antifascistische coalitie
van Slavische naties’, waarbij de eenheid van Tsjechoslowakije in
het middelpunt stond. Later werd dit vervangen door een viering
van de ‘Tsjechoslowaakse-Sovjetvriendschap’. Kortom, Devin is
een Midden-Europese eurogene zone waar iedereen in de regio
zich mee verbonden voelt.

Zaterdag

12 december

Fasolada (Griekenland)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:
1 kop snijbonen
1 gesneden wortel
250 gram tomatenpuree
½ fijngesneden rode cayennepeper
1 fijngesneden courgette
3 staken selderij, in stukken gesneden
1 grote ui, fijngesneden
5 teentjes knoflook
½ kop fijngehakte peterselie
1 kop gesneden kool
1 theelepel gedroogde oregano
2 blokjes groentebouillon

•
•
•
•

zwarte peper
2,5 liter koud water
¼ kopje extra vierge olijfolie
zout naar smaak

Bereiding:
Laat de snijbonen ’s nachts weken in koud water, dan met schoon
water afspoelen. Vervolgens de bonen in koud water op een laag
pitje laten sudderen. Alle groenten fijn snijden. De selderij, cour
gette, rode peper, ui, wortel en kool toevoegen aan de pot. De
soep een half uur laten sudderen en dan de tomaten, peterselie,
geperste knoflook, peper en bouillonblokjes toevoegen en twee
uur laten sudderen. De olijfolie en oregano door elkaar mengen,
aan de soep toevoegen en opdienen.

Zondag

13 december

Dag van de Republiek
Malta
Hoofdstad: Valletta
Inwoners: 403 duizend
Oppervlakte: 316 km2
De voormalige Britse kolonie Malta werd pas in 1964 onafhan
kelijk en was daarmee de laatste echte kolonie in Europa. Toch
bleef Queen Elisabeth officiëel het staatshoofd. Pas tien jaar
later, op 13 december 1974 besloot het Maltese Huis van Afge
vaardigden ook deze laatste koloniale band met de Britten door
te knippen. De president van Malta heeft een voornamelijk
ceremoniële functie en wordt niet rechtstreeks gekozen. De al
lereerste president van Malta was Sir Anthony Joseph Mamo.

Die kon gewoon blijven zitten waar hij al zat, want zijn vorige
titel was Gouverneur-Generaal van Queen Elisabeth op Malta.
Toen op 8 juni 2007 de Somalische president overleed, was de
98-jarige Mamo het oudst levende staatshoofd ter wereld. Lang
duurde dat niet: hij stierf in mei 2008 op 99-jarige leeftijd. Op
de Maltese Dag van de Republiek wordt er geparadeerd en vin
den de traditionele paardenracen plaats, een van de vele Britse
overblijfselen op de Maltese eilanden.

Maandag

14 december

Wanneer komt er een Europees paspoort?
Al sinds de jaren tachtig zijn de lidstaten van de Europese Unie
bezig hun paspoorten steeds meer op elkaar te laten lijken. Op
26 juni 1984 hield de Franse president François Mitterrand tij
dens de Eurotop in Fontainebleau triomfantelijk het allereerste
gestandaardiseerde ‘Europese’ paspoort omhoog. De eerste
landen die het paspoort invoerden waren Italië, Frankrijk, De
nemarken, Ierland en Luxemburg. Inmiddels hebben de meeste
landen een paspoort van dezelfde afmetingen (papierformaat B7),
donkerrode kleur en, ook belangrijk, hetzelfde aantal pagina’s
(32). De kaften hebben hetzelfde ontwerp: de naam ‘Europese
Unie’, naam van de lidstaat, embleem van het land en het woord
‘paspoort’ staan erop. Van een echt Europees paspoort is geen
sprake omdat de Europese Unie geen staat is en dus geen pas
poorten kan uitgeven.

Dinsdag

15 december

EuropeTM
Revolutie
Ieder werelddeel kent zijn opstanden,
staatsgrepen en koningsmoorden. Een
uniek Europees exportproduct is de
revolutie: niet alleen een wisseling van
de wacht, maar een radicale omwente
ling van bestuurssysteem en maatschappelijke en economische
inrichting. Opstanden in de klassieke oudheid en middeleeuwen
waren vaak gericht tegen buitenlandse overheersers of speci
fieke sociale misstanden, maar wilden niet per se de goddelijke
wereldorde zelf aantasten. De eerste keer dat dit gebeurde was
tijdens de Nederlandse opstand (1584-1648) toen opstandelingen
besloten dat de beste manier om met belastingverhoging om te
gaan het stichten van een republiek was. Voor naburige Europese
monarchen was dit een nogal schokkende gedachte, vandaar
dat de Nederlanders deden alsof de koninklijke macht in prin
cipe nog bestond. Ze stelden bijvoorbeeld een plaatsvervanger
(stadhouder) aan tot de koning weer terug kon keren. De Neder
landse opstand gold tijdens de Amerikaanse revolutie van 1776
als lichtend voorbeeld. De Amerikanen gingen een stapje verder

en verklaarden zich onafhankelijk van hun koning. De Fransen
trokken de meest extreme conclusie en hakten zijn hoofd eraf in
hun revolutie van 1789. Sindsdien houden Europeanen regelmatig
een revolutie, waarbij ze overigens elkaar aansteken: 1848/49,
1917/18, 1968 en 1989 waren Europese revolutiejaren. Inmiddels
heeft de hele wereld het fenomeen overgenomen. Eerst gebruikten
de koloniën het concept tegen de uitvinders ervan door massaal
de onafhankelijkheid te verklaren, vaak na een revolutie. Andere
culturen geven er echter een geheel eigen invulling aan, getuige
de islamitische revolutie van 1979 in Iran.

Woensdag

16 december

Wie stoppen het vaakst met roken?
Gemiddeld is 21% van de Europeanen met succes gestopt met
roken. Waar vindt u de meeste lotgenoten als u wilt stoppen met
roken? U kunt dan het beste in Nederland blijven:
Top vijf beste stoppers:
1. Nederland 30% gestopt
2. Zweden 29%
3. Denemarken 27%
4. Frankrijk 24%
5. Groot-Brittannië 24%
De meest verstokte rokers vindt u hier:
Top vijf minste stoppers:
Roemenië 11%
Portugal 12%
Cyprus 12%
Letland 13%
Slowakije 15%
Overigens gaat dit stoppen niet in één keer. In Europa heeft

28% van de mensen in één jaar tijd één tot vijf pogingen gedaan.
Twee procent probeerde tussen vijf en tien keer te stoppen, en
1% zelfs vaker dan tien keer. Dat geldt vooral voor de Cyprioten,
een volk van hardnekkige rokers. Daar probeerde zelfs 5% van
de rokers meer dan tien maal te stoppen binnen een jaar. Een
stoppoging duurt meestal 1 tot 6 dagen, en 10% van de Europe
anen geeft het binnen een dag al op. Ze gaan vooral weer roken
vanwege stress.
(Bron: Eurobarometer: Attitude of Europeans towards tobacco, 2007)

Donderdag

17 december

Eurogene zones
Wenen
Wenen was lange tijd de hoofdstad van
het Habsburgse Rijk (tot 1867), en later
van de dubbelmonarchie OostenrijkHongarije (1867-1918). In Wenen leef
den meer beroemde componisten dan
in welke andere plaats ter wereld ook: Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig von Beethoven, Josef Haydn, Johan Strauss en Johannes
Brahms kregen een groot deel van hun opdrachten via het Weense
Hof. In het begin van de negentiende eeuw veroverde de Weense
wals de balzalen. Deze intieme dans, waarbij partners elkaar
zowaar vasthielden, was toen in heel Europa een groot schan
daal. Wenen was ook het toneel voor het Congres van Wenen
in 1814 en 1815. Europese leiders kwamen hier bijeen om Europa
na de Napoleontische oorlogen opnieuw in te delen. Een van de
afspraken was de vorming van het koninkrijk der Nederlanden
onder koning Willem I. Verder vormt Wenen de grens van isla
mitische expansie op het Europese continent. In 1683 versloegen
Oostenrijkse troepen een groot Turks leger vlakbij de stad. Het
was een keerpunt. Oostenrijk vestigde zich als machthebber in

de regio, en het Ottomaanse rijk verloor de komende eeuwen
steeds meer terrein.

Vrijdag

18 december

Wie identificeert zich niet met de Europese vlag?
In het verleden renden Europeanen met groot enthousiasme
achter het nationale vaandel aan het slagveld op, elkaar met
een wapen in de hand en een wisse dood tegemoet. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat de Europese vlag ooit ook zulke gevoelens
zal weten op te wekken. De kans hierop is het kleinst in de vol
gende tien landen, die zich van alle lidstaten het minst met de
Europese vlag identificeren.
1. Nederland 22%
2. Litouwen 27%
3. Zweden 30%
4. Letland 31%
5. Finland 31%
6. Roemenië 35%
7. Griekenland 35%
8. Denemarken 36%
9. Frankrijk 41%
10. Bulgarije 43%

Zaterdag

19 december

Wat zijn de beste Europese films aller tijden?
De feestdagen komen eraan, tijd voor een filmpje. Wie de top-250
beste films van de internet Movie Database erbij pakt, samen
gesteld door vaste bezoekers van de website, ontdekt dat een
groot aantal van de hoogstgenoteerde Europese films binnen
hetzelfde genre passen: de spaghettiwestern.
1. The Good, the Bad and the Ugly (1966) (il bueno, il brutto,
il cattivo), regisseur Sergio Leone, Italië en Spanje. Spa
ghettiwestern over louche schatzoeker die alliantie vormt
met twee dubieuze mannen om een kist vol goud te vinden
die begraven licht op een afgelegen kerkhof.
2. Once Upon a Time in the West (1968) (C’era una volta
il West), regisseur Sergio Leone, Italië en Spanje. Lang
verhaal over een mysterieuze vreemdeling met een mond
harmonica die een bloedmooie weduwe beschermt tegen
een koelbloedige moordenaar.
3. Léon (1994), Luc Besson, Frankrijk. Huurmoordenaar
Léon neemt de zorg op zich voor zijn 12-jarige buurmeisje
en leert haar zijn vak.
4. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001), Jean-Pierre
Jeunet, Frankrijk. Naïef meisje met apart gevoel voor recht
vaardigheid besluit anderen te helpen en wordt verliefd.

5. M (1931), regisseur Fritz Lang, Duitsland. Criminelen hel
pen de politie om een kindermoordenaar te pakken.
6. A Clockwork Orange (1971), Stanley Kubrick, GrootBrittannië. Draaideurcrimineel Alex meldt zich als vrijwil
liger bij een experiment om van zijn criminele lusten af te
komen. Maar niet alles gaat goed.
7. The Third Man (1949), Carol Reed, Groot-Brittannië.
Holly Martins bezoekt zijn vriend Harry Lime in Wenen
en hoort dat deze is omgekomen bij een verkeersongeluk.
8. Das Leben der Anderen (2006), Florian Henckel von Don
nersmarck, Duitsland. Geheim agent van de Oost-Duitse
politie luistert leven af van schrijver en zijn vrouw en krijgt
wroeging.
9. The Pianist (2002), Roman Polanski, Frankrijk, Duitsland,
Groot-Brittannië en Polen. Een Poolse muzikant pro
beert te overleven in het getto in Warschau gedurende de
Tweede Wereldoorlog.
10. Monthy Python and the Holy Grail (1975), Terry Gilliam
en Terry Jones, Groot-Brittannië. Koning Arthur en zijn
ridders gaan op een klunzige zoektocht naar de heilige
graal waarbij ze veel obstakels tegenkomen.

Zondag

20 december

Humor in de Unie (12)
De Europese Unie looft een prijs van 1 miljoen euro uit voor ie
mand die een paard kan vinden dat, net als een zebra, zwarte en
witte strepen heeft. Een Duitser, een Engelsman, een Fransman
en een Spanjaard doen mee. De Duitser sluit zich op in de natio
nale bibliotheek waar hij een onderzoek begint naar paarden met
zwarte en witte strepen. De Engelsman koopt jachtgereedschap
en vertrekt naar Afrika voor een expeditie van zes maanden
om het wonderlijke paard te vinden. De Fransman koopt een
paard en verft het wit met zwarte strepen. De Spanjaard gaat
naar het beste restaurant in Madrid, bestelt een dure maaltijd
met een exquise fles wijn, gevolgd door een goed glas cognac
en een Havana-sigaar, waarop hij in een chique leren fauteuil
in zijn dure hotel gaat nadenken over wat hij allemaal wel niet
gaat doen met de rest van die 1 miljoen euro.

Maandag

21 december

Beroemde quotes
Jim Hacker:

‘Europa is een gemeenschap van landen gewijd
aan een gemeenschappelijk doel.’
Sir Humphrey: ‘O, ha ha ha.’
Jim Hacker:
‘Wat is er zo grappig, Sir Humphrey?‘
Sir Humphrey: ‘O minister, laten we het objectief bekijken. Dit spel
draait om nationale belangen. Waarom dacht u
dat wij (de Britten) lid werden?’
Jim Hacker:
‘Om het broederschap van vrije westerse landen
te versterken?’
Sir Humphrey: ‘U meent het. Wij werden lid om de Fransen te
naaien door een wig te drijven tussen hen en de
Duitsers.’
Jim Hacker:
‘Waarom werden de Fransen dan lid?’
Sir Humphrey: ‘Nou, om hun inefficiënte boeren te beschermen
tegen concurrentie en marktwerking.’
Jim Hacker:
‘Dat gaat voor de Duitsers niet op.’
Sir Humphrey: ‘Nee nee, zij werden lid om zichzelf te zuiveren
van massamoord en om zich opnieuw aan te
melden bij de menselijke soort.’

Uit Yes Minister – The Greasy Pole. Yes Minister was een Britse
satirische sitcom uit de jaren tachtig die het politieke bedrijf op
de hak nam. Het programma volgt de avonturen van minister
voor Bestuurlijke Zaken Jim Hacker en zijn kwelgeest, de topamb
tenaar Sir Humphrey. Het heeft veel klassieke citaten opgeleverd,
waaronder het bovenstaande over Europese samenwerking.

Dinsdag

22 december

Minderheden in Europa
De Roethenen
Wie kent de Roethenen? Iedereen kent de soepblikken van Andy
Warhol, de bekendste Roetheen ooit. Zijn ouders, Ondrej en Julia
Varchola, emigreerden in 1914 naar de Verenigde Staten uit het
Roetheense dorp Medzilaborce in het huidige Slowakije. Deze
verzamelnaam beschrijft een grote groep verwante Oekraïens
sprekende minderheden: de Lemko’s in Polen, de Boyko’s in
Oekraïne, de Hucul in Roemenië en Oekraïne en de Roethenen
in Slowakije. Er leven verder Roethenen in Servië, Bosnië en
Kroatië. De Roethenen hadden zelfs korte tijd een eigen staat.
Op 5 december 1918 kwamen Roethenen in het dorp Florynka,
in het zuiden van Polen, bijeen en stichtten daar de Roetheense
Volksrepubliek Lemko. Het minimachtje wist het 16 maanden
vol te houden. Doel van de republiek was niet de vestiging van
een onafhankelijke staat, maar de vereniging van alle Roethenen
en aansluiting bij een grotere republiek. Dat mislukte. De Roet
henen wisten zelf niet bij wie ze liever wilden horen: Rusland of
Tsjechoslowakije. Buurlanden als Polen en Roemenië wilden ook
graag stukken van de nieuwe republiek. Bij het uiteenvallen van
Tsjechoslowakije in 1939 probeerden de Roethenen het opnieuw.

Op 15 maart riepen Roethenen in Oost-Slowakije de onafhan
kelijkheid uit, met Oekraïens als officiële taal en de Oekraïense
vlag als nationaal symbool. Het was een van de kortst bestaande
staten ooit. ’s Ochtends bestuurden de Tsjechen het gebied, ’s
middags wapperde de Oekraïense vlag van de daken, en tegen
de avond hadden de Hongaren het gebied ingelijfd.

Woensdag

23 december

2007
Nadat Franse en Nederlandse kiezers op 1 juni 2005 met een
‘nee’ de Europese grondwet naar de vuilnisbak hadden verwe
zen moesten de Europese landen opnieuw onderhandelen. Het
resultaat tekenden de regeringsleiders op 13 december 2007 in
de Portugese hoofdstad Lissabon. In grote lijnen bleef de afge
wezen grondwet overeind. Zo wil het nieuwe verdrag ook een
vaste president van de EU, worden er op meer terreinen natio
nale veto’s geschrapt, komen er minder eurocommissarissen en
krijgt het Europees Parlement minder leden en meer inspraak.
Een verschil met de Europese Grondwet is het op Nederlands
aandringen schrappen van allerlei federale symboliek, zoals
verwijzingen naar een Europese vlag en volkslied en de clausule
dat Europese regels boven nationale regels gaan, en natuurlijk de
naam ‘grondwet’ zelf. Hoewel er concreet niet zo veel verandert
aan het verdrag hebben hiermee federale Europese pretenties
een behoorlijke dreun gekregen. Aarts-federalisten als de Bel
gische premier Guy Verhofstadt waren dan ook woedend over
de Nederlandse inbreng in de onderhandelingen.
Verder in 2007:
Roemenië en Bulgarije worden lid van de Europese Unie

Donderdag

24 december

Wat is de meest toeristische stad van Europa?
Al jarenlang brengt Euromonitor een overzicht van de 150 meest
toeristische steden ter wereld uit. En al jaren staat één stad
ver boven aan die lijst: Londen. Jaarlijks komen er 15,6 miljoen
toeristen naar de stad, veel meer dan de 10,3 miljoen van de
nummer twee, Bangkok.
De top-11 toeristensteden in de Europese Unie ziet er als volgt
uit (met tussen haakjes het aantal bezoekers in 2007).
1. Londen (15,6 miljoen)
2. Parijs (9,7 miljoen)
3. Rome (6 miljoen)
4. Barcelona (4,7 miljoen)
5. Dublin (4,4 miljoen)
6. Madrid (3,9 miljoen)
7. Amsterdam (3,9 miljoen)
8. Wenen (3,3 miljoen)
9. Venetië (2,9 miljoen)
10. Warschau (2,9 miljoen)
11. Benidorm (2,4 miljoen)

Vrijdag

25 december
Christmas

Als er één Europees land is met een grote traditie van het vieren
van Kerstmis, is het Groot-Brittannië. Volwassenen geven elkaar
cadeautjes onder de kerstboom, terwijl Father Christmas in de
nacht van 24 op 25 december de slaapkamer van kinderen bin
nensluipt en de cadeautjes in een kous stopt. Met het groeien
van de welvaart is die kous de laatste decennia overigens steeds
vaker te klein en wordt hij vervangen door een kussensloop.
Terwijl Nederlandse kinderen een wortel achterlaten voor het
paard van Sinterklaas, zetten de Engelsen een glas melk met
een koekje klaar voor de kerstman. In sommige huishoudens
sporen ouders hun kinderen aan om toch vooral een goed
glas whisky in te schenken
voor Father Christmas, dat
steevast de volgende ochtend
leeg is als bewijs dat de kin
dervriend ’s nachts is langsge
weest. Tweede Kerstdag heet
in Engeland Boxing Day. Op
die dag gaven werkgevers hun
werknemers traditioneel een

Christmas Box. Tegenwoordig spenderen de meeste Engelsen
die dag voor de televisie waar ze de kater uitdrijven tijdens
herhalingen van oude James Bondfilms.

Zaterdag

26 december

Boxing Day

Zondag

27 december

Eurogene zones
Hagia Sofia
Bij het inwijden van de Hagia Sofia
op 27 december 537 riep Byzantijnse
keizer Justinianus volgens de overle
vering ‘Solomon! Ik heb u overtroffen!’
Met zijn gigantische koepel was deze
kerk tot de zestiende eeuw de grootste kathedraal ter wereld.
Tegen die tijd was het Byzantijnse rijk al behoorlijk op haar
retour en viel de Hagia Sofia stukje bij beetje uit elkaar. Sultan
Mehmet II, de Turkse veroveraar van Constantinopel in 1453
liet de kerk herstellen. Hij maakte er een moskee van, door de
muurschilderingen over te verven, minaretten rond het ge
bouw te plaatsen en het voortaan Aya Sofia te noemen. Dit was
niet de eerste keer dat de kathedraal een makeover had gehad.
Venetië was een concurrent van Constantinopel in de Middel
landse Zee. Christelijke kruisvaarders veroverden de stad in
1204, plunderden de Hagia Sofia en voerden de rijkdommen af
naar Venetië. Ze doopten de kathedraal om in een katholieke
kerk. Pas in de twintigste eeuw veranderde de identiteit van
de voormalige kathedraal weer. De stichter van de republiek

Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, moest niets hebben van religie
en liet van de moskee een museum maken. Hij stond toe dat de
witte verf van de muur werd verwijderd. Er kwamen prachtige
fresco’s onder vandaan.
Angeliki Papagika, een Griekse psycholoog, wil nu 1 miljoen
handtekeningen verzamelen om de Europese Unie te vragen
Turkije niet toe te laten tot de Europese Unie voordat het van
de Aya Sofia weer een kerk maakt.

Maandag

28 december

Humor in de Unie (13)
De volgende grap over Europese stereotiepen is een klassieker:
In de hemel zijn de koks Fransen
De politieagenten Engelsen
De monteurs Duitsers
De minnaars Italianen
en de bankiers Zwitsers
In de hel zijn de koks Engelsen
De agenten Duitsers
De monteurs Fransen
De minnaars Zwitsers
En de bankiers Italianen

Dinsdag

29 december

Mogen Ieren nog wel een dodenwake houden van Europa?
De traditionele Ierse dodenwake bestaat uit een slemppartij
van familie en vrienden thuis bij de overledene, die opgebaard
ligt in zijn doodskist. Rouwenden gedenken de dode met een
combinatie van alcoholmisbruik, zang, kokkerellen, gebed, en
getreur. Brussel zou dit oude Ierse gebruik aantasten door het
verbieden van formaldehyde, stelde het Iers Verbond voor Be
grafenisondernemers. Zonder preserveringsmiddel zou het niet
langer mogelijk zijn de lijken fris te houden voor de wake. De
Europese Commissie ontkent de Ierse dodenwake te willen ver
bieden, maar heeft wel een richtlijn gemaakt over biocides, dat
wil zeggen, stoffen die levende organismen kunnen doden. Op
dit moment stellen de lidstaten van de EU een lijst samen met
biocides die wel of niet op de markt toegelaten mogen worden.
Uiterlijk 2010 valt een beslissing. ‘Wat het resultaat ook is, tot die
tijd mag het preparen van lijken in Ierland doorgaan als gebrui
kelijk’. Volgens de Ierse Europarlementariër Brian Crowley is er
ook dan niets aan de hand. ‘Zoals ik de richtlijn lees mogen de
begrafenisondenemenrs om een uitzondering vragen op grond
van de bescherming van culturele eigenheid.’

Woensdag

30 december

Wie belt er het meest met skype?
In de nieuwe EU-landen is internet bellen hot. Één derde deel
van alle nieuwe Europeanen belt weleens via internet. In de
oude lidstaten ligt dit getal veel lager: 15%. Dit is de top vijf van
skypers:
Litouwen 59% weleens gebeld
Bulgarije 59%
Letland 56%
Slowakije 36%
Tsjechië 33%
Top vijf minste bellers via internet
Griekenland 90%
Ierland 88%
Groot Brittannië 87%
Slovenië 87%
Zweden 87%

Donderdag

31 december

Oudejaarsdag
stEUreotype
Duitsers zijn gezagsgetrouw, Fransen chauvinistisch, Italianen
chaotisch, Bulgaren corrupt en Scandinaviërs ontzettend rijk
(maar eerlijk gezegd ook saai). Als Europeanen het hebben over
Europa, benadrukken ze het liefst de talloze verschillen. De
stereotypische Europeaan bestaat simpelweg niet, mopperen
Schwartzguckers van Riga tot Rome en van Stockholm tot So
fia – wat op zichzelf aantoont dat ze in elk geval één ding gemeen
hebben. Natuurlijk; nergens anders ter wereld liggen zo veel lan
den met zo veel verschillende talen en culturen zo dicht op elkaar.
Maar wie wel eens op een ander continent heeft gewoond, weet
donders goed dat Europeanen wel degelijk op elkaar lijken. De
Europese cultuur wijkt op veel punten af van de vijf A’s: Ameri
kaans, Aziatisch, Australisch, Afrikaans en Arabisch. Alleen ziet
geen mens dat meer, omdat Europeanen duizenden jaren druk
bezig zijn geweest met het benadrukken van de onderlinge ver
schillen. En het voeren van talloze oorlogen. Maar laten we eerlijk
zijn: Europeanen zijn gewoon rijke, koffiedrinkende, eigenwijze
mensen die wonen in oude huizen in oude steden. Ze zijn stuk
voor stuk trots op hun eeuwenoude cultuur vol schilderkunst,

literatuur, klassieke muziek en filosofen. En voelen zich daardoor
verheven boven de cultuurbarbaren uit de rest van de wereld.
Europeanen houden ervan eindeloos te discussiëren onder het
genot van een biertje, een goed glas wijn of een wodka. Bovendien
zijn Europeanen meer dan wie ook levensgenieters die medelijden
hebben met de hardwerkende Amerikaan of Aziaat die bijna
nooit een dagje vrij heeft. En die in zijn spaarzame vrije week het
liefst meteen een heel continent bezoekt. Europeanen houden
liever van hun arbeidstijdverkorting, vervroegde pensioen, lange
vakanties en hun gewoonte om eindeloos op terrasjes in de zon
te zitten. En in de zomer gaan ze naar het strand om topless te
zonnen – want preuts, dat zijn ze ook niet.
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