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Johan Willem Beyen
(1897 - 1976)

In 1952 werd Beyen minister 
van Buitenlandse Zaken van 
Nederland. Hij deelde die 
functie met Joseph Luns.  
In hetzelfde jaar kwam  
Beyen met een plan voor 
een gemeenschappelijke 
Europese economie.  
Samen met onder meer de 
Belgische minister Spaak 
werkte hij dit plan verder uit. 
Uiteindelijk leidde hun plan 
tot de oprichting van de EEG.
Beyen wordt wel de gees-
telijke vader van de EEG 
genoemd. In het Europees 
Parlement is een zaal naar 
hem vernoemd.
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Slovenië  L _ U _ L J _ _ _
Hongarije  _ O E _ _ P _ _ T
Griekenland A  T  _  _  _  _
Zweden  _ T _ C _ _ O _ M
Denemarken K _ P _ _ H _ _ E _
Verenigd Koninkrijk _  O  _  D  _  _
Nederland  A M _ _ _ _ _ _ M
Portugal  _ _ S S _ B _ _ 
Malta  V A _ _ _ T _ A
Luxemburg  _ U X _ _ B U _ _
Oostenrijk  W  _  _  E  _
Spanje  _  A  _  R  _  _
Ierland  _  _  _  _  I  N 
Bulgarije  _ O F _ _ 

Landen en hoofdsteden
Karina ging op reis door de EU. Ze bezocht alle hoofdsteden. Ken jij de namen 
van deze steden? Vul ze maar in dan!

Duitsland B _  _ L _ _ N
Finland H _ _ S _ N _ I
Estland T  _  L  L  _  _  N
Letland R  _  G  _
Litouwen V  _  L  N  _  _  S
Polen _ _ R _ C _ A _
Tsjechië _  R  _  _  G
België _  R  _  S  _  _  L
Frankrijk P  _  _  I  _  S
Cyprus N  _  _  _  S  _  A
Italië R  _  _  E
Slowakije B _ A  _  _  S _  A _  _
Roemenië B _ E K _ R E _ _ 
Kroatië Z  _  G  R  _  B 



In het stripje (onderaan) lees je hoe Europa al eeuwenlang ruziet. Vooral de  oorlogen 
in de vorige eeuw, 1914-1918 en 1939-1945, maakten veel indruk. In de Tweede 
Wereldoorlog waren miljoenen mensen omgekomen en steden verwoest.  

De puinhoop die Hitler achterliet, gaf mensen het gevoel dat er nooit meer oorlog 
mocht komen. Uit dat gevoel ontstond het idee voor de Europese samenwerking.  
De Fransman Jean Monnet speelde daar een grote rol in. Hij zei: “Als je wilt voor-
komen dat de oude vijanden, Frankrijk en Duitsland, weer gaan vechten, dan moet  
je zorgen dat dat gewoon niet meer kan.” Maar hoe doe je dat? 
De basis van de wereldoorlogen waren kolen en staal (nodig om wapens te maken). 

“Als je nu,” zei Monnet, “de Duitse en Franse productie van kolen en staal gezamen-
lijk gaat beheren, dan sla je twee vliegen in één klap. Door deze twee landen te laten 
samenwerken, help je én de landen én twee belangrijke bedrijfstakken. En als ze  
eenmaal met elkaar verstrengeld zijn, is het bijna onmogelijk om weer tegen elkaar  
te gaan vechten.” 
Monnet stapte met zijn plan naar Robert Schuman, de minister van Buitenlandse 
Zaken. Schuman vond het een geweldig idee!  
Hij besprak het met de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer. Adenauer vond het 

perfect voor Duitsland om ‘ingesloten’  
te worden in een club. Dan kon het land 
niet meer alleen ‘op avontuur’ gaan.
Toen Frankrijk en Duitsland het eens 
waren, konden ook andere landen zich 
aansluiten. De Benelux* 
deed dat net zoals Italië. 
En zo ging in 1952 de 
Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal van 
start, de EGKS.

* België, Nederland en Luxemburg waren al in 1948 
gaan samenwerken in de Benelux. Voor Nederland, 
dat in oorlogen vaak neutraal was geweest, was dat 
iets totaal nieuws. 
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Beelden uit de Tweede Wereldoorlog

De oorlog is voorbij;
 Europa gaat samenwerken



Na de oorlog vormde Rusland met de landen in Midden- en Oost-Europa 
het Oostblok,  een communistisch* machtsblok. Het Oostblok moest 
niets hebben van het ‘kapitalistische’** West-Europa. De mensen in West- 

Europa vonden dit Oostblok behoorlijk bedreigend. Bovendien wilden ze laten zien 
dat het ‘kapitalistische’ systeem veel beter werkte dan het ‘communistische’. Twee 
redenen om samen te gaan werken. 
Nog een reden voor samenwerking kwam uit Amerika. Volgens de Amerikaanse  
president Truman was een gezonde economie het beste middel tegen een nieuwe 
oorlog. Hij kwam met een plan om Europa er weer bovenop te helpen: het Marshall-
plan. Het geld dat Europa van Amerika kreeg, was niet bedoeld voor landen apart, 
maar voor Europa als geheel. Voor de regeringen was dat een reden temeer voor 
samenwerking.

*Sinds 1917 was Rusland communistisch. Eenvoudig gezegd betekent het dat iedereen daar gelijk was. 
Alles was er van de staat. Boeren bezaten bijvoorbeeld geen land. Ze werkten samen op grote staatsboer-
derijen. Fabrieken maakten niet wat zij of de mensen graag wilden. De staat bepaalde wat ze maakten en 
hoeveel. De regering zorgde voor alles: huizen, werk, loon, scholen en ziekenhuizen.

**In een kapitalistisch land (zoals het onze) 
hebben mensen wel eigen bezit. De staat regelt 
wel het een en ander, maar lang niet alles. 
Hier bepaalt de vraag (van de mensen) wat een 
fabriek maakt. Of een fabriek bedenkt zelf iets 
en probeert dat met veel reclame te verkopen. 
Iedereen mag dus vrij handelen.

 Nog meer redenen: 
Rusland en Amerika
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De samenwerking voor kolen en staal van de EGKS werd een succes!  
Dat smaakte naar meer! “Als dit samenwerken zo goed werkt voor kolen en 
staal,” zeiden de zes landen, “waarom zouden we dat dan niet gaan doen 

op het gebied van de hele economie?” 
Zo gezegd, zo gedaan. In 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap opge-
richt. Er werden afspraken gemaakt, die de handel tussen de landen gemakkelijker 
maakten. Vóór 1957 moest je bijvoorbeeld invoerrechten betalen aan de grens (een 
soort belasting op goederen uit een ander land). Die invoerrechten werden door de 
EEG afgeschaft. 
Er kwam een gemeenschappelijk beleid voor de landbouw. Voortaan produceerden 
de boeren in de zes landen volgens dezelfde afspraken. Dit gold bijvoorbeeld voor 
melk en boter.

De afspraken werden steeds verder uitgebreid. In 1967 werd de EEG dan ook EG 
(Europese Gemeenschap). De samenwerking werd steeds hechter. Langzaam ont-
stond er één echte gemeenschappelijke markt, waarbinnen de douanes konden ver-
dwijnen. En dat gebeurde op 1 januari 1993. In de loop van de tijd zijn op allerlei 

gebieden, die direct met de gemeen-
schappelijke markt te maken hebben, 
regels gemaakt, bijvoorbeeld voor  
vervoer, milieu, hulp aan ontwikkelings-
landen en emancipatie.
Het sluitstuk van die gemeenschap-
pelijke markt was de euro, de gemeen-
schappelijke munt die de handel  
tussen de lidstaten nog gemakkelijker 
heeft gemaakt.

 De EGKS smaakt naar  
meer: de EEG wordt    
 opgericht
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Robert Schuman
(1886 - 1963)

“Voor de eenwording 
van Europa is het 
nodig dat de eeuwen
oude tegenstelling 
tussen Frankrijk en 
Duitsland wordt  
overbrugd.”

Schuman (Franse minister 
van Buitenlandse Zaken van 
1948 tot 1952). Hij wilde 
een blijvende vrede tussen 
Frankrijk en Duitsland. Een 
belangrijk middel was vol-
gens hem het samengaan 
van de kolen- en staalindu-
strie. Daarom lanceerde hij 
Monnets idee van de EGKS.

Talen in de EU
Op haar reis door Europa hoorde Karina veel verschillende talen. Dansk, 
English, Polski en Suomi…. Weet jij in welke landen deze talen worden 
gesproken? Trek een lijntje tussen de taal en het land 
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De EEG  (later EG) was een daverend succes. Steeds meer landen wilden lid 
worden. Het Verenigd Koninkrijk kwam er in 1973 bij, nadat de Britten 
eerst zelf niet wilden en daarna door Frankrijk nog even buiten waren 

gehouden. Met het Verenigd Koninkrijk kwam Ierland als ‘maatje’ mee net zoals 
Denemarken. Ieder had zo zijn eigen redenen. Denemarken bijvoorbeeld voorzag het 
Engelse ontbijt van spek en boter. Ze waren bang dat ze de Britse markt zouden ver-
liezen als ze geen lid werden. 
Sommige landen, Griekenland, Spanje en Portugal, wilden al wel lid worden, maar 
mochten niet. Ze waren namelijk niet democratisch. Toen de dictatuur (als één 
persoon het voor het zeggen heeft in een land) daar verdween, werden ze toegelaten: 
Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986.
In 1995 werden Oostenrijk, Finland en Zweden ook lid. De Europese Gemeenschap 
groeide zo uit tot vijftien lidstaten. 
Sinds het Verdrag van Maastricht uit 1992 is er een nieuwe naam voor de EG: de 
Europese Unie, ofwel de EU. 

Als je naar de kaart kijkt, valt je misschien op dat Noorwegen en Zwitserland niet bij 
de EU horen. Noorwegen heeft in het begin van de jaren zeventig wel gevraagd of 
het lid mocht worden. Maar in een referendum in 1972 zeiden de Noren dat ze dat 

niet wilden. In 1992 heeft de Noorse 
regering weer gevraagd of het land bij de 
EU mocht. Maar opnieuw zei de Noorse 
bevolking nee. Zwitserland heeft in 
1992 gezegd dat het lid wilde worden. 
Maar ook de Zwitserse bevolking gaf in 
een referendum te kennen dat ze niet toe 
wilde treden tot de EU. Beide landen 
behoren dus niet tot de EU. Wel werken 
ze nauw samen met de EU, bijvoorbeeld 
op het gebied van de handel.

 Van EG naar EU
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België

Polen

Tsjechië

Cyprus

Zweden

Spanje

Vlaggen in de EU 
Ieder land heeft zijn eigen vlag. Sommige met strepen, andere met een kruis of  
een afbeelding erop. Kijk maar eens of je weet van welke landen de vlaggen zijn  
die hieronder staan. Vul voor elk land het cijfer van de bijbehorende vlag in.
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Jean Monnet
(1888 - 1979)

“...er is voor de volken 
van Europa geen 
andere toekomst dan  
in eenheid.”

De Fransman Monnet 
werkte al tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan de econo-
mische samenwerking tussen 
Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Dit zag hij als het begin van 
een Europese Unie. Monnet 
was de man achter de scher-
men bij de ontwikkeling van 
de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal, de 
EGKS. In 1952 werd hij de 
eerste voorzitter van deze 
organisatie.

Oostenrijk

Litouwen

Griekenland

Verenigd Koninkrijk
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De Europese Unie is op 1 mei 2004 uitgebreid met maar liefst tien nieuwe 
landen. Dit zijn de drie Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen), 
Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije en de eilanden Malta en 

Cyprus. Op 1 januari 2007 zijn Bulgarije en Roemenië lid geworden, op 1 juli 2013 
volgde Kroatië. De Europese Unie bestaat nu uit 28 landen. 
Lid worden van de EU mag niet zomaar. Een land moet daar wel wat voor doen. 
De economie moet bijvoorbeeld gezond zijn.  En de mensenrechten moeten goed 
beschermd worden. 

Ook Turkije wil graag bij de club horen. In 1987 heeft Turkije dat al gevraagd. De 
meeste landen vinden het goed, maar het zal toch nog wel een tijdje duren. Want 
Turkije moet eerst nog veel problemen oplossen. Vooral de mensenrechten moeten 
beter beschermd worden. In 2005 zijn de onderhandelingen met Turkije over het 
lidmaatschap van de Europese Unie begonnen. Sommige mensen vragen zich af of 
Turkije wel een Europees land is. Er ligt namelijk maar een klein deel in Europa en 
het zou dan het eerste land zijn waar de Islam de grootste godsdienst is, dat lid wordt. 
Andere mensen vinden dat juist een goede reden om Turkije erbij te halen.

Wat vind jij? Mag Turkije lid worden 
van de Europese Unie?

 Uitbreiding

Franciscaner Kerk in Ljubljana (Slovenië).



Winston Churchill
(1874 - 1965)

“De Europeanen 
moeten een soort van 
Verenigde Staten van 
Europa oprichten.”

Churchill stond tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan 
het hoofd van de Britse  
regering. 
Hij werd een symbool van  
de strijd tegen de nazi’s. 
In 1946 pleitte hij als één 
van de eersten voor een 
verenigd Europa.

1  Deze man speelde een   

 belangrijke rol bij de   

 oprichting van de EGKS.

2  In welke gemeenschap   

 ging Nederland in 1948  

 samenwerken?

3  Een van de Baltische   

 Staten, die samen met de  

 andere Baltische Staten  

 (Estland en Litouwen) in  

 2004 lid werd van de EU. 

4  Afkorting van de Europese  

 Economische Gemeenschap.

5  Dit land ligt maar voor   

 een klein deel in Europa,  

 maar het wil toch lid  

 worden van de EU.

6  Zo noem je het systeem  

 in een land waar de  

 handel vrij is.

7  Zo heette het plan om   

 Europa te helpen na de  

 Tweede Wereldoorlog.

8  Franse minister die de basis  

 legde voor samenwerking  

 in Europa.

9  Hierover maakte de EEG  

 de eerste afspraken.

Vul in wat je weet
Laat maar eens zien wat je weet! Lees de vraag en vul het goede antwoord 
in. In de gele vakjes komt één van de oprichters van de EU tevoorschijn.

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3
4 4 4

55 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9
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Het bestuur van de EU is niet eenvoudig. Er zijn heel veel mensen bij 
betrokken. Zij werken bij verschillende instellingen. De belangrijkste 
daarvan zijn de Europese Raad, de Europese Commissie, de Raad van 

Ministers en het Europees Parlement.

De Europese Raad
Wie zitten erin?
In de Europese Raad komen de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten 
bijeen. Minstens tweemaal per jaar hebben zij een vergadering. Dit noemen ze  
een Europese Top. 

Wat doen ze?
In de Europese Raad wordt besloten wat er de komende jaren allemaal gedaan  
wordt. De Europese leiders praten bijvoorbeeld over belangrijke zaken als het  
buitenland, veiligheid, economie en werk.

De Europese Commissie
Wie zitten erin? 
In de Europese Unie wordt het dage-
lijks bestuur gevoerd door de Europese 
Commissie, een soort EU-regering. De 
achtentwintig leden, uit ieder EU-land 
één, worden commissarissen genoemd. 

Wat doen ze?
In de Commissie worden de Europese 
wetten voorbereid. Alle EU-landen 
moeten zich aan die wetten hou-
den. Ervoor zorgen dat iedereen dat 
doet, is ook een taak van de Europese 
Commissie. Ze kan zelfs boetes uitdelen!

 Hoe werkt de 
Europese Unie?
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De Raad van Ministers
Wie zitten erin?
In de Raad van Ministers zitten 
28 ministers, uit elke lidstaat één. 
Dat zijn niet steeds dezelfde ministers. 
Welke ministers wanneer in de Raad 
zitten, hangt af van het onderwerp. 
Gaat het over landbouw, dan bestaat de 
Raad van Ministers uit de ministers van 
Landbouw van alle EU-landen. Gaat het 
over onderwijs, dan zijn het de ministers 
van Onderwijs. Zo wisselt de samen-
stelling van de Raad van Ministers dus 
telkens.

Wat doen ze?
De Raad neemt beslissingen over wets-
voorstellen van de Europese Commissie. 
Meestal doet de Raad dat samen met het 
Europees Parlement. Op sommige ter-
reinen, zoals het buitenlandse beleid, 
besluit de Raad van Ministers nog met 
unanimiteit. Dat wil zeggen dat alle 
ministers het met elkaar eens moeten 

zijn. Dus als één land tegen is, kan er 
niets besloten worden. Hoe meer landen 
er lid zijn van de EU, hoe moeilijker het 
dus is om te besluiten! Daarom bepaalt 
het Verdrag van Lissabon (zie pagina 20), 
dat de Raad op de meeste gebieden 
besluit met meerderheid van stemmen. 
Dan kan dus een besluit worden genomen 
ook als niet iedereen het ermee eens is. Konrad Adenauer

(1876 - 1967)

“Schumans plan kwam  
overeen met de ideeën 
die ik al geruime tijd 
naar voren bracht (...). 
Ik liet Schuman direct 
weten dat ik zijn voor
stel van harte aannam.”

Adenauer was de eerste kan-
selier van de Bondsrepubliek 
Duitsland (1949 - 1963). 
Onder zijn leiding vond de 
wederopbouw van West-
Duitsland plaats. Voor 
Adenauer was aansluiting van 
Duitsland bij West-Europa 
belangrijker dan hereniging 
met Oost-Duitsland. Daarom 
steunde hij Schuman.
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Wat doen ze?
De Europese Commissie dient wets-
voorstellen in. Ze stuurt die naar de 
Raad van Ministers en het Europees 
Parlement.
Het bespreken van die voorstellen 
gebeurt eerst in parlementaire commis-
sies in Brussel. Dat zijn werkgroepen 
die veel over dat onderwerp weten.  
De onderwerpen zijn bijv. economie,  
het milieu of de buitenlandse poli-
tiek. De commissies bepalen wat ze 
ervan  vinden. Daarna stemt het hele 
Parlement over het voorstel. Vaak 
verandert het Europees Parlement wat 
de Raad van Ministers of de Europese 
Commissie wil. 

Een heel belangrijke instelling van de EU is het Europees Parlement. In het 
Europees Parlement zijn de burgers van alle EU-landen vertegenwoordigd. 
Daar beslissen zij mee hoe de EU eruit gaat zien.

Wie zitten erin?
Iedere maand vergadert het Europees Parlement één week in Straatsburg. In een  
grote zaal komen de 751 leden uit de 28 lidstaten bij elkaar. Deze leden van het 
Europees Parlement noemen we ook Europarlementariërs. Duitsland heeft  
96 Europarlementariërs. Nederland is kleiner en heeft er 26. Sinds 1979 worden  
ze eens in de vijf jaar rechtstreeks gekozen door alle EU-burgers.
De Europarlementariërs zitten niet per land bij elkaar. Elk land heeft verschillende 
politieke partijen. Die zitten in het Europees Parlement in verschillende politieke  
‘fracties’. Zo zitten de leden van het CDA bij de Europese Volkspartij (EVP). De 
PvdA’ers nemen plaats in de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten 
(S&D).

 Het Europees 
Parlement
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Jacques Delors
(1925 - heden)

“...De Commissie 
moet meer tegenspel 
bieden aan de Raad 
van Ministers en zelf 
meer met initiatieven 
komen.”

De Fransman Delors was 
onder meer minister van 
Economische Zaken en 
Financiën. Hij werd in 1985 
voorzitter van de Europese 
Commissie. Hij blies de 
Commissie nieuw leven in.
Jacques Delors was ook de 
motor achter het plan de 
grenzen tussen de EU-landen 
op te heffen en de euro in 
te voeren. Hij was tot 1995 
voorzitter.

Het Europees Parlement heeft ‘veto-
recht’. Daarmee kan het wetten tegen-
houden als het denkt dat deze niet goed 
zijn voor de burgers. 

Het Parlement lijkt dus op onze Tweede 
Kamer. Het Europees Parlement kan  
ook de hele Europese Commissie  
naar huis sturen. Bovendien mogen de 
Commissarissen pas aan hun werk  
beginnen, als ze door het Parlement zijn 
goedgekeurd. Zij moeten daarom in  
een hoorzitting voor het Parlement  
verschijnen, waar ze door Europarle-
mentariërs aan de tand worden gevoeld. 
Ze moeten dus een soort examen  
afleggen voor het Europees Parlement.
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 Eén grote markt

Binnen de EU zijn sinds 1993 de grenzen open. Daarvan profiteren die landen 
die een product het goedkoopst kunnen leveren. Maar de invoer van spullen 
uit landen buiten de EU is moeilijker geworden. Voor die landen bestaan de 

invoerrechten nog wel. 
Vroeger was er veel papierwerk nodig om goederen over de grenzen te krijgen. Dat is 
binnen de EU nu niet meer zo. 
Er zijn ook afspraken voor de burgers van de EU. Zij mogen gewoon de grenzen 
over. Voor vakantie, maar ook om te werken of te studeren. Een paspoort laten zien 
is daarbij meestal niet meer nodig. 
Toch blijven enkele landen, zoals Groot-Brittannië en Ierland, vasthouden aan  
persoonscontroles aan de grens.

De Europese Unie is één grote markt. Men noemt deze markt ook wel de ‘interne 
markt’. Dat maakt de handel tussen landen gemakkelijker. Voor ons land is dat erg 
belangrijk. Zo’n 80% van de Nederlandse export gaat naar EU-landen. En denk ook 
eens aan de haven van Rotterdam en aan Schiphol. 
Veel van wat daar binnenkomt, wordt doorgevoerd naar andere delen van de EU. 
Stel je eens voor dat al die spullen bij elke Europese grens opnieuw gecontroleerd 

zouden moeten worden. Dat kost heel 
veel tijd én geld! Dit betekent wel dat 
het land waar de spullen 
binnenkomen, 
goed moet 
controleren 
voor de hele 
EU.
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Charles de Gaulle
(1890 - 1970)

“Tot op het huidige 
tijdstip is geen ander 
Europa mogelijk dan 
dat van de staten.”

De Gaulle was president van 
Frankrijk van 1959 tot 1969. 
Hij wilde dat de Europese 
landen nauw samenwerkten 
op het gebied van defensie 
en buitenlandse politiek. Zo 
zou Europa een wereldmacht 
zijn, zoals de Sovjet-Unie 
(Rusland) en de Verenigde 
Staten. Maar hij wilde geen 
bevoegdheden overdragen 
aan de EEG. 
De Gaulle hield ook de 
Britse toetreding tot de EEG 
tegen. Hij was bang voor te 
veel Amerikaanse invloed in 
Europa.

Wie hoort waar?
Hier zie je vijf mensen. In welke instelling van de EU horen ze thuis? Een aantal van 
hen staat geregeld in de krant. Kun jij bij elke figuur een naam noemen? 

DE EUROPESE RAAD1
wie? naam?

HET EUROPEES PARLEMENT2
wie? naam?

DE EUROPESE COMMISSIE3
wie? naam?

DE RAAD VAN MINISTERS4
wie? naam?

HOF VAN JUSTITIE5
wie? naam?
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O p 1 januari 2002 werd er in Europa één munt ingevoerd: de euro. Sinds 
die tijd is het afgelopen met het wisselen van geld.  Tenminste voor 
twaalf van de vijftien landen die toen lid waren van de EU; het Verenigd 

Koninkrijk, Zweden en Denemarken willen nog even wachten. Het is ook niet niks 
voor een land om hun, soms al eeuwenoude, munt in te leveren voor een onbekende 
nieuwe munt. Bovendien is de EU streng. Een land moet zijn geldzaken goed op 
orde hebben, voordat het de euro mag invoeren. Een land mag niet te veel schuld 
hebben en niet veel meer uitgeven dan er binnenkomt bijvoorbeeld.
De nieuwe lidstaten voeren de euro in als ze aan alle eisen voldoen. Momenteel 
gebruiken negentien landen van de EU de euro.

Vooral op vakantie vinden we het prettig dat we in de meeste Europese landen met 
hetzelfde geld kunnen betalen. De biljetten zijn overal hetzelfde. De achterkant van 
de munten niet, maar dat is juist leuk. Je hebt nu in je spaarpot munten uit heel 
Europa, die toch hetzelfde waard zijn.

Sinds de komst van de euro hebben veel mensen er ook een hobby bij. Ze verza-
melen de euromunten van alle landen. Vooral de munten van 1 en 2 cent uit 
Finland zijn zeldzaam. Hetzelfde geldt voor munten uit San Marino, Vaticaanstad 

 De euro
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en Monaco. Je zult deze munten in 
Nederland niet snel tegenkomen, maar 
dat maakt het voor de verzamelaars juist 
zo bijzonder!



Ken jij de euromunten?
Hier zie je de euromunten van Europa. Zoals je ziet, zijn dit de achterkan-
ten, de kant die voor elk land anders is. Weet jij welke munt bij welk land 
hoort? Schrijf het er maar onder.
Wat vind jij trouwens de mooiste? ……………………………….
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Joseph Luns
(1911 - 2002)

“We wilden niet in die 
club waarin Parijs of 
Bonn de beslissingen 
nam, die wij mochten 
uitvoeren.”
 
Luns (Nederlandse minister 
van Buitenlandse Zaken 
(1952-1971) wilde graag 
samenwerken. De Nederland-
se regering was bereid veel 
bevoegdheden over te dra-
gen aan de EEG. Luns zag 
het echter niet zitten dat 
Frankrijk en Duitsland de 
baas zouden spelen. Daarom 
was hij een voorstander 
van de Britse toetreding. 
Hierdoor botste het regelma-
tig tussen hem en De Gaulle.
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De landen van de Europese Unie spreken met elkaar af hoe zij met elkaar moeten 
omgaan. Zij schrijven hun regels op in verdragen. Omdat de lidstaten steeds nieuwe 
afspraken met elkaar maken, zijn er de afgelopen vijftig jaar veel verdragen geweest. 
Bij het verdrag van Maastricht (1992) is de Europese Unie ingesteld. Het verdrag van 
Maastricht is veranderd door het verdrag van Amsterdam (1997) en het verdrag van 
Nice (2001). 

Steeds meer landen wilden lid worden van de Europese Unie. Maar met meer landen 
wordt het steeds moeilijker om tot afspraken te komen. Daarom was het nodig  
nieuwe spelregels op te stellen. Hiervoor is het Verdrag van Lissabon geschreven.

Nieuwe verdragen moeten door alle 
landen worden goedgekeurd. Nederland 
heeft dat in 2008 gedaan. In Ierland 
mochten de burgers over het nieuwe 
verdrag stemmen. Op 2 oktober 2009 
hebben zij met een grote meerderheid 
voor het verdrag van Lissabon gestemd. 
De nieuwe spelregels gelden sinds  
1 december 2009.

Nieuwe spelregels
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De Benelux 
wordt gevormd.

Einde Tweede 
Wereldoorlog.

Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België 
en Luxemburg tekenen het Verdrag van 
Rome: de EEG en Euratom zijn geboren. 

Eerste vergadering van 
het Europees Parlement.

De EGKS gaat 
van start.

EGKS, Euratom 
en EEG gaan samen 

verder als EEG.



1 Wat was de eerste stap in de  

 richting van de EU?

 De oprichting van de Europese   

 Gemeenschap voor Kolen en Staal.

 De oprichting van de Europese   

 Gemeenschap voor Olie en Staal.

 De oprichting van de Europese   

 Gemeenschap voor Kolen en Gas.

2 Wat is een kapitalistisch land?

  

 Een heel rijk land.

  Een land waar vrij gehandeld wordt. 

  Een land waar de mensen geen  

 eigen bezit hebben.

3 Hoeveel landen zaten in 1967 in 

 de EEG?

  6

  7

  8

Sicco Mansholt
(1908 - 1995)

“(het doel is) ... een 
menselijk Europa en 
niet het Europa van 
ondernemingen.”

Mansholt was van 1945 tot 
1956 de Nederlandse minis-
ter van Landbouw. In 1958 
was hij de eerste Europese 
Commissaris van Landbouw. 
In die functie werkte hij 
aan een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. In 1968 
kwam hij met het plan-
Mansholt om de landbouw 
te moderniseren. Dat bete-
kende minder, maar grotere 
bedrijven. De boeren konden 
zo evenveel verdienen als 
bijvoorbeeld werknemers in 
de industrie.

Wat weet je nu?
Test je kennis van de EU en maak de volgende quiz. De antwoorden staan 
op bladzijde 23. En denk eraan: niet stiekem al bij de antwoorden kijken!

4 Hoeveel landen zitten er nu in de EU?

 15

 28

 29

5 Hoeveel ministers zitten er in de  

 Raad van Ministers?

 18

 20

 28 

6 Wat is het veto-recht?

 Het recht om een wet goed te 

 keuren.

 Het recht om een wet te verbieden.

 Het recht om een wet te maken.
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Groot-Brittannië, 
Ierland en 

Denemarken 
worden ook lid.

Griekenland 
wordt lid.

Spanje en 
Portugal treden 
toe tot de EG.

Europees Parlement 
wordt voor het eerst door de 

burgers gekozen!

Verdrag van Schengen 
(open grenzen) wordt 

ondertekend.



In het Europees Parlement zitten Europarlementariërs die eens in de vijf jaar door de burgers wor-
den gekozen. In 2019 zijn er weer Europese verkiezingen. Wie achttien jaar of ouder is, mag in 
Nederland stemmen op Nederlandse politici die naar het Europees Parlement willen. Nederland 

heeft 26 zetels in het Europees Parlement.
In de andere lidstaten van de Europese Unie wordt ook gestemd, maar niet overal op dezelfde dag.  
Na afloop van de verkiezingen wordt uitgerekend wie de meeste stemmen hebben gekregen. 
Deze mensen mogen in het Europees Parlement meebeslissen totdat er weer verkiezingen zijn. 

 Europese 
 verkiezingen
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Oostenrijk, 
Finland en 
Zweden 

worden lid.

De Interne Markt 
gaat in werking.

Top van 
Amsterdam.

Het verdrag van Nice over de 
uitbreiding van de EU in 2004.

Het Nederlandse 
geld wordt 

omgewisseld voor 
de euro.Bekendmaking in 

welke EU-landen 
de euro wordt 

ingevoerd.

Onderhandelingen 
met Kroatië en Turkije 

over  lidmaatschap 
beginnen.

Verkiezingen 
voor het 
Europese 
Parlement.

Nederland is weer 
EU-voorzitter.

Er komen 10 nieuwe 
landen bij.

Verkiezingen 
Europees 
Parlement.

Verdrag van 
Maastricht 

wordt onderte-
kend. EG wordt 
Europese Unie. Toetreding Bulgarije 

en Roemenië.

Kroatië 
wordt lid.



Interessante websites
www.europeesparlement.nl
www.europa-nu.nl
www.europamorgen.nl
www.europeesplatform.nl
www.go-europe.nl
http://europa.eu/youth

Pagina 3:
Amsterdam, Londen, Dublin, Lissabon, 
Madrid, Valletta, Parijs, Brussel, 
Luxemburg, Berlijn, Kopenhagen, 
Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, 
Warschau, Praag, Bratislava, Wenen, 
Boedapest, Ljubljana, Rome, Athene, 
Nicosia, Boekarest, Zagreb, Sofia
Pagina 7:
Español – Spanje, Dansk – Denemarken, 
Deutsch – Duitsland, Elinika – Griekenland, 
English – Verenigd Koninkrijk, Français 
– Frankrijk, Italiano – Italië, Nederlands – 
Nederland, Português – Portugal, Suomi 
– Finland, Svenska – Zweden, Cestina 
– Tsjechië, Eesti – Estland, Latviski – 
Letland,  Lietuviskai – Litouwen, Magyar 
– Hongarije, Malti – Malta, Polski – Polen,  
Slovencina – Slowakije, Slovenscina – 
Slovenië.
Pagina 9:
1 = Cyprus, 2 = Polen, 3 = Griekenland, 
4 = België, 5 = Tsjechië,  
6 = Verenigd Koninkrijk, 7 = Oostenrijk, 
8 = Spanje, 9 = Zweden, 10 = Litouwen.
Pagina 11:
1. Monnet,  2. Benelux, 3. Estland, 4. EEG, 
5. Turkije, 6. kapitalisme, 7. Marshall, 
8. Schuman 9. landbouw, het woord is: 
NEDERLAND
Pagina 19:
1. België, 2. Finland, 3. Luxemburg. 
4. Nederland, 5. Portugal, 6. Frankrijk, 
7. Duitsland, 8. Italië, 9. Griekenland, 
10. Spanje, 11. Oostenrijk, 12. Ierland.
Pagina 21:
1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.c, 6.b
Pagina 23:
1. niet waar, 2. waar, 3. niet waar, 
4. waar, 5. waar, 6. niet waar.
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Waar of niet waar?
Sommige mensen denken dat in de EU 
ieder land zijn eigen cultuur en taal 
kwijtraakt. Niets is minder waar. 
Lees de volgende uitspraken. Is het waar 
of niet waar? Bespreek de antwoorden 
in de klas. Kun je nog meer stellingen 
bedenken?

1 Een klein landje als Nederland heeft 
niets te vertellen in de EU.
waar / niet waar
2 In het Europees Parlement  worden 
vierentwintig verschillende talen 
gebruikt.
waar / niet waar
3 Alle EU-landen gebruiken de euro.
waar / niet waar
4 De rijke EU-landen betalen aan 
armere EU-landen om hun achterstand 
in te halen.
waar / niet waar
5 Nederlanders mogen overal in de EU  
werken en studeren.
waar / niet waar
6 Brussel is de Europese hoofdstad.
waar / niet waar

Woordenboekje
asielbeleid = hoe je als land omgaat  
met vluchtelingen die toegelaten willen 
worden
bevoegdheid = het recht om beslissingen 
te nemen/uit te voeren
defensie = de verdediging van een land, 
het leger
democratisch = met meerderheid van 
stemmen iets beslissen, bijv. een 
gekozen parlement
initiatief = de eerste stap nemen
justitie = alles wat te maken heeft met 
de wet
kanselier = soort minister president
Marshall-plan = plan om de economie 
van een land te steunen
referendum = wanneer de bevolking mag 
stemmen over een onderwerp, bijvoorbeeld 
over de grondwet
sociaal beleid = de regels die ervoor  
zorgen dat iedereen het goed kan  hebben
vetorecht = het recht om een voorstel 
tegen te houden of te verwerpen
visa/visum = vergunning om een tijdje in 
een land te mogen blijven.
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