Super Europa
Nicolas Ancion

D

e deuren van de lift schuiven open.
Het wordt muisstil in de vergaderzaal.
Vijftien mannen en vrouwen in mantel- en
maatpak kijken op. Ze glimlachen ongemakkelijk
naar de directrice, die als een wervelwind de grote
glazen zaal binnenstapt. Achter haar lopen haar
medewerkers, de armen volgeladen met dossiers.
De directrice gaat zelfzeker in de grote, lederen
stoel aan het hoofd van de ovale tafel zitten.
‘Zo, hoever staan we?’ vraagt ze.

Een kleine man met baard en das neemt de
afstandsbediening en projecteert een afbeelding
op een groot scherm. Daarop staat een gespierde
man, wijdbeens over een landkaart van Europa.
‘Het gaat goed vooruit’, zegt de man. ‘We hebben
een akkoord gesloten over de legging. Die zal uit
lycra bestaan. Het ontwerp komt uit Luxemburg
en de productie gebeurt in Italië. Eén van de
laarzen zal in Slovakije gemaakt worden, de andere
in Tsjechië. De Britten stemmen ermee in dat
de cape in Spanje zal gemaakt worden, als zij het
vervaardigen van de trui op zich mogen nemen.’
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‘Bespaar me de details’, zegt de directrice. ‘Er is
dus over alles een akkoord bereikt?’
‘Nee, niet echt … De Nederlanders zijn
woedend, omdat ze maar één van de twee
sokken mogen maken.
De Grieken weigeren zich om de veters
te bekommeren en …’
‘En?’
De bedienden slaan hun ogen neer.
Ze durven de directrice niet aan te kijken.
‘We vinden geen zolen. Die zullen we moeten
invoeren uit Azië of Zuid-Amerika …’
De directrice rolt met haar ogen en wordt kwaad.
‘Jullie hebben de eer het kostuum te maken van
de allereerste Europese superheld en jullie lopen vast
op een paar zolen?’
‘Er wordt geen rubber gemaakt in Europa. En het
project vereist respect voor het engagement
van de Europese Unie aangaande duurzame
ontwikkeling…’
De directrice zucht diep en stapt met grote
passen naar het scherm toe.
‘Het is eenvoudig. U vraagt aan Frankrijk
om zolen te maken van gerecycleerde
autobanden. Michelin zal blij zijn.’
‘Zij zorgen al voor
het schild.’
‘Geef het dan aan Denemarken, weet
ik veel! Het is toch niet moeilijk
om de delen van het kostuum te
verdelen over de lidstaten!?’
‘Toch wel, mevrouw
de directrice’, zegt één van
de assistentes.
‘Polen vindt het niet
eervol genoeg om
te voorzien in de
kniebeschermers.’
‘En we hebben nog een
probleem’, zegt de man
met de baard.
De directrice gaat weer
in haar stoel zitten. Ze
kijkt de man afwachtend
aan.
De stilte in de zaal is
oorverdovend.
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‘Vooruit, spreek op.’
‘Geen enkel land wil de onderbroek maken.’
‘Hoezo?’
‘Stel u voor. Een regering zegt het volgende aan
haar bevolking: Europa heeft eindelijk zijn eerste
superheld en ons land heeft de grote eer om … zijn
ondergoed te produceren. Dat begrijpt u toch? En
als we een land zowel zijn onderbroek als nog
een ander kledingstuk laten maken, zijn
de anderen jaloers.’
‘Dan moet de held maar geen onderbroek
dragen’, zucht de directrice. Ze legt haar hoofd
op tafel en zwijgt. Iedereen begrijpt meteen dat
de vergadering ten einde is.

Twee weken later wordt het project afgeblazen.
Er komt maar geen akkoord over het kostuum
van Super Europa.
Begrijp je nu waarom alle superhelden nog steeds
uit Amerika komen?
Door een stom onderbroekenprobleem …

Hulp nodig bij het lezen?
Je kunt dit verhaal beluisteren op
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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Super Europa
1. Juist of fout?
Kleur het vakje voor elke zin blauw als de uitspraak juist is, rood als ze fout is.
 De directrice gaat zitten in de lederen zetel aan het hoofd van de rechthoekige tafel.
 De Nederlanders mogen één van de twee sokken maken.
 De zolen worden ingevoerd uit Zuid-Amerika.
 Op het einde van de vergadering barst de directrice in huilen uit.
 Geen enkel land wil de onderbroek maken.

2. Kies de juiste betekenis.
Wat betekenen de woorden uit het verhaal die hieronder staan? Kruis de juiste betekenis aan.
 Wijdbeens
 Benen besprenkeld met wijwater
 Met de benen wijd uit elkaar
 Met grote passen
 Assistent
 Helper
 Baas
 Ondergeschikte
 Gerecycleerd
 In een cirkel geplaatst
 Met de laatste technische snufjes gemaakt
 Gemaakt uit afval

3. Europese superheld in kleur!
Teken een Europese superheld. Gebruik zoveel kleuren als er landen waren bij het begin van
de Europese Unie. Zoek dat eerst op: het waren er …………
Denk goed na hoe je superheld er moet uitzien:
 Is het een man of een vrouw?
 Hoe oud moet je superheld zijn?
 Moet hij/zij er lief of stoer of grappig of … uitzien?
 Bedenk een leuke naam voor je superheld en schrijf die erbij.
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