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Geboorte van Europa, geboortekaartje uit de Griekse mythologie. 

Een prachtige prinses, samen met vriendinnen, 
lopend langs de duinen als aankomende Godinnen. 

Zagen plots koe-vee, met een prachtige gouden stier, 
meisjes wat een dier, wat doet die geweldenaar hier. 

De mooie stier heeft schik aan de Godinnen. 
 

De oppergod Zeus was incognito hier 
in de gedaante van de prachtige gouden stier. 

Al lang verliefd op de mooie prinses. 
Zijn avances hadden nooit en nimmer enig succes. 

Denkend, als mooie stier, ik haar zeker versier. 
 

De slimme truc slaagt, de prinses, haar naam Europa, 
de stier torst haar op de rug, snelt en zwemt naar Kreta. 

Beleid  zijn liefde, beloofd haar alle land dat achter Kreta ligt. 
De prinses Europa is voor de avances van Zeus gezwicht. 

Lieve prinses, al dat land is voor jouw en heet vanaf nu Europa. 
 

Het gebied Europa blijkt van het ene gewelddadige strijdperk 
te vallen in het andere niet te stuiten bloedig tijdperk. 

Twee wereld oorlogen bracht Europese leiders bij elkaar, 
voor oprichting Kolen en Staal gemeenschap zie daar 
zes landen maken zich voor een vredig Europa sterk. 

 
Nu drie en zeventig jaar later blijkt de opzet juist, 
lijkt?  het nationalisme op een zijspoor gesluisd? 

Geen oorlog in Europa, wel het populisme op de loer, 
Europa democratisch vervolmaken een hele tour. 

De burger wordt te vaak er nog in geluisd. 
 

Europa als door de zes landen gestart. 
Met Groot Brittannië uit de EU weer APART, 
DAT MOET EIGENLIJK NIET GAAN GEBEUREN. 

Doorgaan met Europa met open deuren 
Europa insluiten in ons Europese hart. 



 
Leuk om te weten. 

Afb: Europese Centrale Bank 
 

Dat er gekozen is voor een afbeelding van de mythologische prinses 
Europa is op zich niet zo vreemd, omdat het continent haar naam draagt. 
Aangezien er de laatste tijd vaak gesproken is over een zogenaamde 
grexit, waarbij Griekenland uit de euro zou stappen, is de keus wel weer 
opvallend. Het is de eerste keer sinds de invoering van de euro dat er 
een nieuwe serie wordt geïntroduceerd. De nieuwe biljetten worden 
vanaf komend voorjaar uitgegeven. Het 50 euro biljet met de afbeelding 
van de mythologische prinses EUROPA. 
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