
Brusselreis,	  Daan	  Egberts	  

	  

Het	  is	  al	  weer	  enige	  tijd	  geleden,	  maar	  op	  maandag	  13	  oktober	  stond	  voor	  mij	  niet	  het	  
eerste	  uur	  Nederlands	  op	  het	  programma,	  maar	  een	  treinreis	  naar	  Sittard.	  In	  Sittard	  stond	  
de	  bus	  op	  ons	  te	  wachten,	  om	  mij	  en	  mijn	  mede	  oud-‐meppers	  naar	  Brussel	  te	  brengen.	  De	  
opkomst	  viel	  me	  een	  beetje	  tegen,	  maar	  dat	  mocht	  de	  pret	  niet	  drukken.	  Na	  een	  paar	  uur	  
reizen,	  kwamen	  we	  aan	  in	  Brussel,	  oftewel	  Bruxelles	  zoals	  de	  Walen	  het	  zo	  mooi	  noemen.	  
Het	  eerste	  wat	  je	  opvalt	  als	  je	  door	  de	  stad	  reist,	  zijn	  de	  hoge	  flats,	  de	  oude	  gebouwen	  en	  
kleine	  straatjes	  die	  me	  een	  beetje	  aan	  Parijs	  doen	  denken.	  Ik	  was	  nog	  nooit	  in	  Brussel	  
geweest,	  dus	  ik	  keek	  m’n	  ogen	  uit.	  Toen	  we	  het	  centrum	  inreden	  trok	  het	  gigantische	  
Europese	  Parlement	  alle	  aandacht	  naar	  zich	  toe.	  Als	  je	  door	  de	  vele	  glazen	  ramen	  keek	  zag	  je	  
overal	  kantoortjes,	  computers	  en	  mensen	  aan	  het	  werk.	  Het	  Europees	  Parlement,	  het	  
bestuursapparaat	  van	  Europa.	  Normaal	  kon	  je	  dit	  schouwspel	  alleen	  vanaf	  de	  buitenkant	  
bewonderen,	  maar	  wij	  mochten	  die	  dag	  ook	  naar	  binnen.	  Eenmaal	  binnen	  werden	  we	  
rondgeleid	  door	  de	  heer	  Lebens.	  Eerst	  kwamen	  we	  langs	  een	  kunstwerk,	  dat	  de	  
verbondenheid	  van	  alle	  lidstaten	  moest	  voorstellen,	  indrukwekkend	  omdat	  het	  zo	  groot	  was.	  
Na	  het	  aanschouwen	  van	  dit	  kunstwerk	  zijn	  we	  naar	  de	  hoofdattractie	  gegaan,	  de	  plenaire	  
zaal	  van	  het	  Europees	  Parlement	  zelf.	  We	  bezochten	  de	  ronde	  zaal,	  waar	  de	  
Europarlementariërs	  wekelijks	  overleggen.	  Erg	  indrukwekkend	  om	  eens	  te	  zien	  waar	  nu	  
werkelijk	  de	  beslissingen	  worden	  genomen	  over	  wat	  er	  precies	  in	  Europa	  gebeurt.	  De	  heer	  
Lebens	  legde	  veel	  uit	  en	  ik	  heb	  zeker	  behoorlijk	  wat	  geleerd	  die	  dag.	  Maar	  het	  onderdeel	  
wat	  daarna	  kwam,	  vond	  ik	  om	  eerlijk	  te	  zijn	  nog	  leuker	  dan	  het	  bezichtigen	  van	  het	  Europees	  
Parlement.	  We	  gingen	  namelijk	  een	  paar	  verdiepingen	  omhoog	  en	  kwamen	  uiteindelijk	  in	  
een	  kamertje	  terecht	  waar	  twee	  Europarlementariërs	  op	  ons	  stonden	  te	  wachten:	  de	  
Belgische	  Europarlementariër	  in	  wording,	  Tom	  Vandenkendeleare,	  en	  de	  Nederlandse	  
Europarlementariër	  Jeroen	  Lenaers.	  Aan	  ons	  de	  taak	  om	  hen	  te	  bombarderen	  met	  vragen.	  
Deze	  activiteit	  was	  van	  tevoren	  al	  aangekondigd,	  dus	  had	  ik	  die	  zondag	  ervoor	  al	  uitgebreid	  
gediscussieerd	  met	  mijn	  politiek	  zeer	  geëngageerde	  oom.	  Het	  gevolg	  	  daarvan	  was	  dat	  ik	  een	  
paar	  goede	  vragen	  had	  geformuleerd	  en	  de	  sessie	  soms	  zelfs	  een	  beetje	  uitmondde	  op	  een	  
plaatselijk	  mini-‐debatje.	  
	  
Toen	  de	  rondleiding	  erop	  zat	  hadden	  we	  natuurlijk	  allemaal	  berehonger	  en	  we	  vertrokken	  
dan	  ook	  direct	  naar	  een	  typisch	  Belgisch	  restaurantje	  in	  hartje	  Brussel.	  En	  ik	  moet	  zeggen,	  
het	  stelde	  niet	  teleur.	  De	  ambiance	  was	  gezellig	  en	  het	  eten	  was	  goed.	  Hierna	  hadden	  we	  
maar	  liefst	  drie	  uur	  vrije	  tijd.	  In	  die	  uren	  zijn	  we	  onder	  andere	  naar	  Manneke	  Pis	  geweest.	  
Daarnaast	  heb	  ik	  vooral	  de	  sfeer	  van	  de	  stad	  geproefd	  en	  iets	  gedronken	  op	  het	  terras.	  Het	  
was	  erg	  gezellig	  om	  weer	  eens	  rond	  te	  hangen	  met	  oude	  bekenden	  en	  alle	  verhalen	  over	  het	  
regionale	  MEP	  te	  horen.	  Na	  de	  vrije	  tijd	  zijn	  we	  weer	  gaan	  eten.	  Nu	  bij	  een	  Italiaans	  
restaurant.	  Hierna	  was	  het	  alweer	  tijd	  om	  naar	  huis	  te	  gaan,	  iedereen	  was	  moe,	  	  al	  was	  daar	  
niet	  veel	  van	  te	  merken	  tijdens	  de	  terugreis.	  Want	  stop	  een	  groep	  MEP’ers	  bij	  elkaar	  en	  ze	  
gaan	  zelfs	  debatteren	  over	  waarom	  het	  gras	  groen	  is!	  
	  


