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MIJN BOEK OVER EUROPA

Mijn favoriete Europese land is:

Dit vind ik een leuk weetje over Europa:

Europa heeft veel wedstrijden, het liefst kijk ik naar:❏ Het EK hockey
❏ Het Eurovisie Songfestival
❏ Het EK voetbal
❏ Een andere Europese wedstrijd, namelijk:

Dit vind ik het interessantst uit de geschiedenis van Europa:

❏ De oude Grieken en Romeinen

❏ De ridders uit de Middeleeuwen

❏ De Eerste en Tweede Wereldoorlog

❏ Iets anders, namelijk:

In deze landen in Europa ben ik wel eens op vakantie geweest:

Dit land heeft volgens mij de mooiste euromunten:

Als ik de vlag 

van de EU mocht 

ontwerpen, zou deze 

er zo uitzien:

zo ziet de vlag er 
nu uit

Dit boek is van:

Ik ben geboren in het jaar:
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EUROPA IS OVERAL

In dit boek lees je van alles over Europa en de Europese 

Unie. Maar als je af en toe even opkijkt uit je boek, zie je 

ook veel dat met Europa te maken heeft!

LUCHT

Is de lucht Europees? Zeker 
weten! Want de lucht stopt 
natuurlijk niet bij de grens 
van een land. De Europese 
Unie maakt daarom een 

heleboel regels om de 
lucht schoon te houden. 
Zo kunnen alle Europese 
kinderen in een gezonde 

lucht buiten spelen en 
sporten.

ETEN

Pak eens een 
etensverpakking uit 
de kast. Zie je op de 

achterkant ‘E-nummers’ 
staan? Die ‘E’ betekent 
dat er een stof in zit die 
de Europese Unie heeft 

goedgekeurd. De EU houdt 
dus goed in de gaten dat 
er geen gevaarlijke stoff en 

in jouw eten zitten.

DIEREN

De Europese Unie maakt 
niet alleen regels om 

mensen te beschermen, 
de landen zorgen samen 

ook voor dieren. Ze hebben 
bijvoorbeeld besloten 
dat er minder proeven 

op dieren mogen worden 
gedaan.

GELD

Kijk eens in je 
portemonnee. Al die 

euromunten die je daar 
ziet, kun je in heel veel 

Europese landen gebruiken. 
Misschien heb jij wel 

munten uit Spanje in je 
portemonnee, of helemaal 

uit Griekenland!

MILIEU

Scheid jij je afval al? 
De Europese Unie maakt 

regels voor Europese 
landen voor het weggooien 

en recyclen van afval. 
Zo proberen ze het 

milieu in heel Europa te 
beschermen.

WEGEN 
EN VLIEGVELDEN

Europa maakt zelfs 
afspraken over de 

zebrapaden waar jij 
overheen loopt! Zo wil de 
Europese Unie het verkeer 
in Europese landen beter 

en veiliger maken.
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1HOOFD STUK

DE GESCHIEDENIS 
VAN EUROPA

Wist-je-datje
De naam ‘Europa’ komt uit 
de tijd van de Grieken 

en Romeinen. Volgens een 
heel oud verhaal is Europa 
een prinses die door de 
Griekse god Zeus wordt 

ontvoerd. De god vermomt 
zich in dat verhaal als 

stier. Daarom zit prinses 
Europa bij oude beelden 

vaak op een stier.

Wist-je-datje
In 2002 wint de euro 
een mooie prijs, 
omdat het voor 

eenheid en vrede in 
Europa zorgt. En die 
prijs is vernoemd 

naar… Karel de Grote!

Wist-je-datje
Vooral de Fransen en Duitsers 

vechten veel met elkaar. Tussen 
1870 en 1945 voeren de landen 

maar liefst drie keer oorlog! Ze 
staan daarom bekend als elkaars 

‘erfvijanden’. 

Wist-je-datje
Al vanaf de Middeleeuwen 

vinden denkers dat 
Europese landen samen 
moeten werken. Ook de 
beroemde Italiaanse 

schrijver Dante vindt 
dat, al in de veertiende 
eeuw. Hij stelt voor om 
van de Duitse keizer een 

soort koning van Europa te 
maken! 

KUN JIJ DE UITSPRAAK MET DE GOEDE PERSOON VERBINDEN?

ROMEINSE 

KEIZER

KEIZER KAREL 

DE GROTE

STOOMTREIN-

MACHINIST

NAPOLEON GRIEKSE GOD 

ZEUS

HEEL 

EUROPA 

MOET LATIJN 

PRATEN!

Laten 
we alles in 

meters meten!

Ik ga prinses 
Europa ontvoeren!

IEDEREEN IN 
EUROPA MOET 

CHRISTELIJK WORDEN! IK RIJD DOOR 
HEEL EUROPA!

KEIZER KAREL WIL SAMENWERKEN
Karel de Grote is een machtige keizer. Aan het begin van 
de Middeleeuwen krijgt hij een groot deel van Europa 
in handen. Hij wil alle volken in Europa christelijk maken 
en overal dezelfde munt gaan gebruiken. Een soort euro 
dus! Dat lukt Karel nog niet, maar hij krijgt later wel een 
mooie bijnaam: ‘Vader van Europa’.

NAPOLEON BONAPARTE
Napoleon is een echte veroveraar, net als 
Karel de Grote. Rond 1800 probeert 
hij Frankrijk de baas van Europa te 
maken. Dat lukt niet, maar hij 
zorgt er wel voor dat bijna alle 
Europeanen allemaal dezelfde 
maten en gewichten gaan 
gebruiken, zoals de centimeter en 
de kilo. Dat doen we nu nog steeds!

TREINEN EN 
STOOMSCHEPEN
Pas in de negentiende eeuw 
ontstaan de meeste landen en 
grenzen die we nu nog kennen 
in Europa: zoals Italië, Duitsland, 
Nederland en België. Dankzij de 
eerste treinen, stoomschepen 
en later vliegtuigen wordt 
het steeds makkelijker om 
van het ene naar het andere 
land te reizen. Handel voeren 
gaat daardoor beter, maar 
oorlog voeren ook. De nieuwe 
Europese landen belanden in 
de twintigste eeuw dan ook in 
de grootste oorlogen ooit: de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Er is zelfs een Griekse euromunt 

met de ontvoering van Europa erop!

ROME VEROVERT EUROPA
Het eerste volk dat een groot deel van 
Europa verovert, zijn de Romeinen. 
In de tweede eeuw is het Romeinse 
Rijk op zijn grootst. Het loopt dan van 
Engeland en Marokko tot Griekenland 
en zelfs Irak. De Romeinse keizers willen 
dezelfde regels invoeren in heel Europa. 
Handig! Maar vanaf de vijfde eeuw valt 
hun rijk uit elkaar. Dan splitst Europa 
zich weer op in kleinere landjes en 
aparte volken.

SAMEN NAAR HET OOSTEN
Het lukt Karel en de heersers na 
hem om het christendom te ver-
spreiden in Europa. De paus zorgt 
er zelfs voor dat mensen uit heel 
Europa samen op kruistocht gaan. 
Dat is een gewapende reis naar het 
Oosten, waar de christenen tegen 
moslims in Jeruzalem vechten. In 
totaal gaan mensen uit Europa wel 
negen keer op kruistocht. Tijdens 
die tochten vallen er veel slachtof-
fers aan allebei de kanten. 

Samen voor het continent!Samen voor het continent!

27 Europese landen werken samen in de Europese Unie. Dat die landen 

goed met elkaar op kunnen schieten, is best nieuw. In de geschiedenis 

van Europa voert iedereen juist vaak oorlog met elkaar. Toch denken de 

ruziemakers in Europa er ook al eeuwen over na of dat niet anders kan. 

Door samen te werken bijvoorbeeld!
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woordzoeker

Wat dachten de soldaten over de Eerste Wereldoorlog? 
Los de rebus op en lees het antwoord!

-UR

O=L

-BO S=OR

+

+LOG

AL+

B=T

+D

DE O=I
-NT

+

amerika
bondgenoot
burgers
discriminatie
duitsland
geallieerden
hitler

loopgraven
mensenrechten
onderduiken
onderhandelen
samenwerken
slachtoffers
soldaten

straf
veiligheid
vertrouwen
vrede
wapens
wereldoorlog
ziekte

LOOPGRAVEN
De Eerste Wereldoorlog begint in 1914 en eindigt vier jaar 
later. Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije beginnen te 
vechten tegen andere Europese landen en Rusland. Uiteindelijk 
vallen er meer dan 17 miljoen doden! De strijd is zo heftig, 
dat soldaten het ‘de oorlog om oorlog voor altijd te eindigen’ 
noemen. Helaas krijgen ze geen gelijk, want in 1939 begint de 
volgende strijd in Europa.

TWEEDE WERELDOORLOG
Na 1918 is het even rustig in West-Europa, maar in 1939 begint 
de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler wil met Duitsland heel 
Europa veroveren, en dat lijkt hem ook te lukken. Maar in 
1945 wordt hij toch verslagen door soldaten uit o.a. Europa, 
Amerika, Canada en Rusland. Om Duitsland te straff en en 
minder gevaarlijk te maken, delen de winnaars het land op in 
West-Duitsland en Oost-Duitsland. 

Europa-feitje!
Tot het jaar 1000 

lopen er nog leeuwen 
rond in Zuid- en 
Oost-Europa. De 

Romeinen laten hun 
gladiatoren met die 
leeuwen vechten. 

Daar komt heel veel 
publiek naar kijken.

Wist-je-datje
Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog breekt 
er een nieuwe ziekte 

uit: de Spaanse 
griep. bij het 

coronavirus proberen 
Europese landen 

elkaar te helpen, 
maar bij de Spaanse 
griep is dat lastig. 
Veel landen voeren 
namelijk nog oorlog 

met elkaar. Miljoenen 
mensen overlijden aan 

de ziekte. 

DE KOUDE OORLOG
Aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog bevrijden de Russen uit de 
Sovjet-Unie veel landen in Oost-Europa. 
Zij willen graag invloed houden in deze 
Oost-Europese landen. Maar Amerika 
wil niet dat de Sovjet-Unie te machtig 
wordt. De Amerikanen en de Russen 
vertrouwen elkaar niet. Ze vechten niet 
echt, maar dreigen er wel mee. We 
noemen dat de Koude Oorlog. Brrrrrr.

Zo heette 

Rusland vroeger!

Rebus

N N C N E K I U D R E D N O

G E A L L I E E R D E N R W

I L T N E W U O R T R E V E

S E Z H D U I T S L A N D R

A D I S C R I M I N A T I E

M N E S I E S H I T L E R L

E A K A M E R I K A I N E D

N H T U R O S N E P A W S O

W R E B O N D G E N O O T O

E E S R E G R U B S P V R R

R D N E T A D L O S N R A L

K N E V A R G P O O L E F O

E O V E I L I G H E I D M G

N A S L A C H T O F F E R S

Hint:
 de ‘E’ staat
 in de ‘D’

Zet de overgebleven letters op een rij om de oplossing te vinden:
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Europa-feitje!
In IJsland is 

het zo koud dat 
er geen muggen 

leven!

IJZEREN GORDIJN
Europa bestaat tijdens de Koude 
Oorlog uit twee delen. De West-
Europese landen sluiten zich aan bij 
de Amerikanen. De Oost-Europese 
landen horen juist bij de Sovjet-
Unie. De grens tussen die gebieden 
in Europa noemen we het ‘IJzeren 
Gordijn’. Dat is geen echte grens, 
maar een verzonnen lijn. 

Wist-je-datje
De landen kiezen 
ervoor om samen 
te beslissen 
over kolen en 

staal, omdat je 
die grondstoffen 
nodig hebt om 

oorlog te voeren. 
Dankzij die 
samenwerking 
wordt oorlog 

voeren dus steeds 
lastiger!

BERLIJNSE MUUR
Mensen in Berlijn kunnen 
de grens tussen Oost- en 
West-Europa wél echt 
zien. De Duitse hoofdstad 
is namelijk opgedeeld in 
Oost- en West-Berlijn. In 
1961 bouwt Oost-Duitsland 
zelfs een muur tussen die 
delen: de Berlijnse Muur. 
Mensen die van de ene naar 
de andere kant van de stad 
willen, mogen dat plotseling 
niet meer. Sommige mensen 
proberen over de muur te 
klimmen, maar dat is erg 
gevaarlijk. Duitsers die het 
proberen, worden soms zelfs 
doodgeschoten.

1989: EEN BELANGRIJK JAAR
De Koude Oorlog duurt lang, maar in 
Midden- en Oost-Europa zijn steeds 
meer mensen het beu. In 1989 opent 
Oost-Duitsland de Berlijnse Muur 
en een jaar later worden West- en 
Oost-Duitsland weer één land. 
Helmut Kohl wordt de leider van het 
herenigde Duitsland.

BANG VOOR DUITSLAND
Veel Europeanen zijn in 1989 nog steeds bang voor 
Duitsland. Zou dat land de vrede in gevaar brengen 
als het weer één land wordt? Niemand wil een nieuwe 
wereldoorlog. Alleen door nóg meer samen te doen 
kunnen de leiders van Europa die angst wegnemen. 
Helmut Kohl is het daar mee eens. Samen met de 
Franse president François Mitterand is hij één van de 
belangrijkste oprichters van de Europese Unie.

OP NAAR MAASTRICHT
De Koude Oorlog eindigt pas écht in 1991. 
Dan is het tijd om Europa weer op te warmen! 
Na eeuwen vol strijd willen Europese leiders 
een manier vinden om de vrede te bewaren. 
Daarom richten ze in Maastricht de Europese 
Unie op. In het volgende hoofdstuk lees je alles 
over dat belangrijke moment!

Zoek de 10 verschillen!

Europa-feitje!

Het vallen van de muur in 1989

Pssst..
wil je meer lezen over de 

Europese Gemeenschap van Kolen 
en Staal of de verdragen van 

Rome? Blader dan 
naar p.28!

GEEN VIJANDEN MEER
De landen in West-Europa 
willen meer samenwerken. 
Daarom bedenken ze nieuwe 
organisaties. In 1951 richten 
Frankrijk, West-Duitsland, 
Nederland, Luxemburg, 
België en Italië de Europese 

Gemeenschap van Kolen en 

Staal op. De landen beginnen 
voorzichtig, met hun econo-
mie. Ze hopen dat samenwer-
king de aartsrivalen Frankrijk 
en West-Duitsland helpt om 
zich met elkaar te verzoenen. 
In 1957 gaan ze nog een stap-
je verder. Ze richten dan met 
de Verdragen van Rome ook 
de Europese Economische 

Gemeenschap op.
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Aan de slag!
De Berlijnse Muur staat vol kunstwerken. Na de val van de Muur in 

1989 zijn meer dan honderd kunstenaars uit 21 verschillende landen 

uitgenodigd om hun beeld van ‘vrijheid’ op de muur te zetten. Nu 

mag jij zelf aan de slag met een graffi  ti-tekening! 

Op welk moment voelde jij je vrij? Was dat op school, thuis of tijdens 

het sporten? Waarom voelde je je vrij? Teken jouw vrijheidsmoment 

als een graffi  ti- kunstwerk. Gebruik je gave letters? Maak je gebruik 

van symbolen? Alles mag!
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IK BEN: Olivier Corré

IK BEN: 11 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Frankrijk

HET WEER IN MIJN LAND: In Frankrijk is het warmer dan in Nederland, 
vooral in het zuiden kan het in de zomer erg heet worden. Toch valt er 
ook bij ons in elk seizoen regen en hebben we 
in de winter veel sneeuw in de hoge bergen.

LIEVELINGSETEN: Mijn lievelingseten is boeuf 

bourguignon, dit is een stoofpotje van rund-
vlees en allerlei groenten. Het staat bij ons 
thuis de hele dag te sudderen, dan is het 
het allerlekkerst. 

MIJN DAG: Ik ga vijf dagen per week naar 
school. De school begint om 8.20 uur en 
duurt tot 11.30 uur. Hierna heb ik een lange 
pauze, dat moet ook wel, want we lun-
chen altijd heel uitgebreid. Eerst eten we 
een salade, daarna vis of vlees met groente, 
pasta of rijst en als toetje een kaasplankje of yoghurt. Ook als je in de 
schoolkantine luncht krijg je een driegangenmenu. 

Om 13.30 uur beginnen de middaglessen, die duren tot 16.00 uur. Na 
schooltijd speel ik buiten met vrienden, ga ik fi etsen of naar tennisles. 
Ik heb in de middag veel tijd om te spelen, want ’s avonds eten we 
pas rond 19.30 uur. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND:
Julian Alaphilippe. Julian is een bekende 
wielrenner en ik hoop net zo goed te worden als 
hij. 

WAAR STAAT FRANKRIJK OM BEKEND? Frankrijk is het 
grootste land van Europa en veel mensen komen 
hier op vakantie. Ze houden van alle verschillende 
landschappen en het lekkere eten. Als je toeristen 
vraagt waar ze aan denken bij Frankrijk, dan 
zeggen ze denk ik: de Eiff eltoren, stokbrood en 
wijn. Maar wijn lust ik nog niet hoor. 

WELKE TAAL SPREKEN MENSEN IN FRANKRIJK? In Frankrijk spreken we Frans, 
maar dat was niet altijd zo. Wist je dat de ouders van mijn opa en 
oma Duits spraken? Dat komt omdat het gebied waar zij woonden, 
de Elzas, toen nog bij Duitsland hoorde. De Elzas is een gebied in het 
noordoosten van Frankrijk, dat tegen Duitsland aanligt. Vroeger 
hoorde dit gebied bij Duitsland, later bij Frankrijk, daarna weer 
bij Duitsland, en ga zo maar door. Er was dus vaak oorlog over 
wie er de baas was en welke taal er gesproken moest wor-
den. Na de Tweede Wereldoorlog hoorde de Elzas offi  cieel bij 
Frankrijk. 

HEEFT FRANKRIJK VEEL OORLOGEN MEEGEMAAKT?
Ja, in Frankrijk zijn veel oorlogen geweest. 
Zo was er heel lang geleden bijvoorbeeld de 
Honderdjarige Oorlog met Engeland, maar 
ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
werd er veel gevochten in mijn land. 

ZIE JE IN JOUW STAD NOG DINGEN TERUG VAN DE 
OORLOG? Bij ons zie je in bijna elk dorp of 
stad een monument over de oorlog. Dat zijn 
bijvoorbeeld standbeelden van soldaten. 
Er zijn ook veel museums, gebouwen en 
begraafplaatsen. Met mijn ouders ben ik 
een keer in Romagne-sous-Montfaucon

geweest (wat een moeilijke naam hè). 
Hier liggen 14.246 Amerikaanse soldaten begraven die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog omgekomen zijn. Ik vond het heel bijzonder om 
te zien, al die witte kruizen. Ik was er stil van. Ik ben ook een keer op 
een begraafplaats geweest waar Duitse soldaten begraven liggen. 
Deze begraafplaats was een stuk minder mooi dan de Amerikaanse 
begraafplaats. Er stonden geen witte kruizen, maar de grafstenen 
lagen plat op de grond. Mijn moeder vertelde dat Duitsland en 
Frankrijk na de oorlog nog steeds ‘ruzie’ hadden. Frankrijk wilde de 
Duitse soldaten daarom geen mooi graf of monument geven. Ik vind 
dit best zielig voor de familie van die Duitse soldaten.

WELK MUSEUM IN FRANKRIJK MOETEN WIJ ECHT 
EENS BEZOEKEN? Als je net als ik de oorlog 
interessant vindt, dan moet je echt naar de 
loopgraven in Beaumont-Hamel! Hier zijn 
we met ons schoolreisje naartoe gegaan. 
Daar vertellen ze je alles over het leven 
van soldaten. Zij hadden het echt heel 
erg zwaar. Er is ook een museum bij waar 
echte wapens liggen! 

WAT MERK JIJ ERVAN DAT FRANKRIJK BIJ DE 
EUROPESE UNIE HOORT? Mijn oom en tante 
wonen in Spanje. Omdat dat land ook bij 
de Europese Unie hoort, hoeven we niet 
te stoppen bij de grens als we bij hen 
op bezoek gaan. We kunnen gewoon 
doorrijden en hoeven niet in een lange 
fi le te staan!

BERICHT UIT EUROPA!

Julian Alaphilippe

boeuf bourguignon
Romagne-sous-Montfaucon

Honderdjarige Oorlog:

Slag om Orléans in 1428 

(Vigiles de Charles VII, 15e eeuw).

Beaumont-Hamel
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HET VERDRAG VAN 
MAASTRICHT

Een nieuwe missie voor Europa!Een nieuwe missie voor Europa!

WAT?
Het Verdrag van Maastricht.

WAAR?
In Maastricht natuurlijk!

WIE?
De leiders van de landen van de Europese 
Gemeenschap: België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

WANNEER?
Op 9 en 10 december 1991 maken deze landen 
afspraken in Maastricht. En op 7 februari 1992 zetten 
ministers hun handtekening onder het verdrag. 
Dat feestelijk ondertekenen duurt in totaal maar 
17 minuten!

HOE ZIET HET VERDRAG VAN MAASTRICHT ERUIT?
De landen maken zeven belangrijke afspraken:

❶ Ze richten de Europese Unie op 

De twaalf landen gaan vanaf nu nóg meer samenwerken 
in de Europese Unie.

❷ Ze willen dezelfde munt

De landen spreken af om dezelfde munt te gaan 
gebruiken: de euro. Nederland wisselt daarom de gulden 
in en Duitsland de Duitse Mark. De landen spreken ook 
af om samen één bank op te richten voor de euro: de 

Europese Centrale Bank.

❸ Ze maken regels voor de euro 

Landen die ook bij de EU willen horen en de euro willen 
invoeren, moeten zich aan regels houden. De schuld van het 
land mag bijvoorbeeld niet te groot zijn. Ook de infl atie in 
het land mag niet te hoog zijn. Dat betekent dat de prijzen 

niet te hard mogen stijgen.

❹ Ze willen meer samen optrekken

De Europese landen doen vóór 1991 al dingen 
samen op het gebied van economie en geld. Maar 

in Maastricht besluiten ze dat ook met andere 
onderwerpen te doen. Ze willen bijvoorbeeld samen 
terroristen en criminelen aanpakken. Daarom richten 

ze een Europese politiedienst op: Europol. 

Ze willen er ook samen voor zorgen dat vluchtelingen op 
de goede plek terechtkomen. En de landen bespreken of ze één 

Europees leger willen. Maar dat leger is er nog niet.

❺ Inwoners van de EU worden burgers van de EU

Mensen uit de landen die het Verdrag van Maastricht 
ondertekenen, worden EU-burgers. Daardoor mogen ze vrij reizen 

en wonen in de hele Europese Unie. Door deze afspraak kun jij 
zonder gedoe op vakantie naar Frankrijk of Spanje! En kun je er 

later makkelijker studeren of werken.

❻ Europese burgers krijgen meer te zeggen

Net zoals mensen in Frankrijk of Duitsland een parlement kiezen, 
mogen mensen in Europa een Europees parlement kiezen. Door 

het Verdrag van Maastricht krijgt dat parlement meer te zeggen 
over wat er in Europa gebeurt. Zo hebben Europese burgers dus 

meer invloed in Europa. Ze kunnen zelfs bij iemand terecht als ze 
over de EU willen klagen: de Europese ombudsman. Die onderzoekt 

de klachten van Europese burgers.

❼ De EU doet alleen wat écht nodig is

De landen spreken af dat de EU zich alleen bemoeit met dingen 
die de landen niet goed alleen kunnen regelen.

Wist-je-datje
Het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken willen als 
enige landen hun eigen 

munt houden: 
de Deense kroon en 
de Engelse pond.

Europa-feitje!
Het hoogste toilet 

in Europa vind je op 
de hoogste berg in 

Frankrijk: de Mont Blanc!

Pssst..
Wil je meer lezen over geld 
en de euro? Blader dan door 

naar hoofdstuk 3!

Pssst..
Wil je meer lezen over 

landen die bij de EU willen 
horen? Blader dan door naar 

hoofdstuk 4!

Pssst..
Vind jij dat de Europese Unie 

samen één leger moet hebben? 
Blader naar hoofdstuk 5 om jouw 

mening te geven!

Zo noemen we Engeland, 
Schotland, Wales en 

Noord-Ierland samen.

Verenigd 
Koninkrijk
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HIER GEBEURDE 
DE KERNRAMP VAN 

TSJERNOBYL

DEZE DRIE LANDEN 
ZIJN TIJDENS DE 

EERSTE EN TWEEDE 
WERELDOORLOG 

NEUTRAAL

76% VAN DIT LAND 
IS BESCHERMD 
NATUURGEBIED

HIER IS HET VERDRAG 
VAN VERSAILLES 

GETEKEND

Aan de slag!
Ben jij een echte Europa-kenner? Hoeveel gebouwen, 

personen en vlaggen kun jij aan de juiste landen koppelen?

Verbind ze met een lijn. 

Tip:
Gebruik de atlas of 
het internet als je 
het niet weet. Of 

vraag iemand 
om hulp.

Venetië

MAS Museum aan de Stroom

Domkerk van Helsinki

Paleis van Sissi

Trinity College

Rijksmuseum

Brandenburger Tor

Hagia Sophia

Amália Rodrigues

Marie Curie

Koningin Elizabeth

Teken de vlag van 
dit land

Teken de vlag van 
dit land

Teken de bekendste brug van engeland

Teken een product uit Italië

Dubrovnik

Hint: 
dit land hoort 
bij de BeNeLux
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DE VOORZITTER 
BEPAALT

Waarom sluiten de landen 
dit belangrijke verdrag 
eigenlijk in Maastricht? 

Ieder land mag omstebeurt 
voorzitter zijn van de EG. 

In de tweede helft van 1991 
is Nederland voorzitter. De 
Nederlandse regering kiest 
voor Maastricht omdat het 
een vliegveld heeft. Handig! 

In de gebouwen van 
Maastricht is ook genoeg 
ruimte voor alle journa-
listen. Die komen uit alle 

hoeken van de wereld om 
bij dit belangrijke moment 

te zijn.

Wist-je-datje
Het Verdrag van 

Maastricht heeft sinds 
2018 het Europees 
Erfgoed Label. Dat 
betekent dat het 

Verdrag heel belangrijk 
is voor de geschiedenis 
en samenwerking van 
Europa. Een andere 
plek in Nederland 

met dit label is het 
Vredespaleis in 

Den Haag. Wist-je-datje
In 2012 krijgt de EU 

de nobelprijs voor de 
Vrede. Vroeger ging 

iederen in Europa met 
elkaar op de vuist, 

nu is iedereen 
trots op de vrede.

MEER MACHT?
De landen worden het in 1991 bijvoorbeeld niet eens over 
de macht die Europa moet krijgen. Moet Europa steeds 
meer beslissen over wat de EU-landen doen, of juist niet? 
Wat moet er met de EU gebeuren als er meer landen bij 
willen komen? En welke rol moet de EU eigenlijk spelen in 
de rest van de wereld?

CRISES
Antwoorden vinden op die vragen is nog steeds niet 
makkelijk voor de EU. Tijdens de economische crisis 
in 2008 en de coronacrisis in 2019 kan de EU moeilijk 
besluiten nemen. Het is dan ook erg lastig om als 27 
landen met elkaar op te schieten! Zou jij het met 26 
klasgenoten over alles eens kunnen worden?

NOG MEER AFSPRAKEN
Om nieuwe vragen op te lossen, maken de EU-landen 
soms nieuwe regels en afspraken. Het Verdrag van 
Maastricht is dus niet het enige verdrag van Europa. In 
1997 spreken de landen in het Verdrag van Amsterdam 
bijvoorbeeld af dat mensen in de Europese unie nóg 
makkelijker kunnen reizen. En bij het Verdrag van Nice 
in 2001 zorgen de landen dat de snel groeiende EU wat 
makkelijker besluiten kan nemen.

MET VLAG EN WIMPEL

Deze vlaggen horen bij landen die het Verdrag van 

Maastricht hebben ondertekend. Kun jij de vlaggen afmaken? 

En weet jij van welke landen de vlaggen zijn?

Tip:
herken je een vlag 
niet? Zoek dan op 

internet de vlaggen 
van de Europese 

landen op!

Europa-feitje!
Finland wordt ook 

wel ‘Het land van de 
1000 meren’ genoemd. 

Er zijn daar wel 
188 duizend meren 

te vinden!

Wist-je-datje
De EU heeft 

zelfs een eigen motto: 
‘In verscheidenheid 

verenigd’. Dat betekent 
dat de Europese landen 

samen sterk willen staan, 
terwijl ze toch erg 
verschillend zijn.

Vredespaleis

UNITED IN DIVERSITY
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Europa-feitje!
Houd je van kastelen? Dan 
moet je naar Tsjechië, 
het land met de meeste 

kastelen in Europa. Daar 
staan er wel 932!

Wist-je-datje
Als het over Europa gaat, 
hoor je mensen vast wel 
eens ‘Brussel’ zeggen. 
Dat is de hoofdstad van 
België, maar ook een 

soort hoofdstad van de 
Europese Unie. Vanuit 
die stad wordt de EU 

bestuurd, dus veel mensen 
die voor de EU werken, 
wonen daarom in Brussel.

Wist-je-datje
Om te vergaderen reizen 
leden van het parlement 
heen en weer tussen 

Straatsburg in Frankrijk 
en Brussel in België. Dat 
is vroeger zo besloten, 
maar veel mensen vinden 

het erg onhandig. Het kost 
bovendien heel veel geld, 
meer dan 100 miljoen euro 

per jaar!

NOG MEER…?
Je zou het bijna niet geloven, maar de EU heeft nóg meer 

belangrijke onderdelen:

De Raad van de Europese Unie

Ieder EU-land stuurt hier zijn ministers naartoe. Die ministers nemen 
belangrijke besluiten. Dat doen ze vaak in overleg met het Europees 

Parlement

Europese Centrale Bank

Deze bank houdt de euro en andere Europese banken in de gaten. 
Het is de enige bank die eurobiljetten mag drukken!

Europese Rekenkamer

De Rekenkamer controleert of de EU op de juiste 
manier zijn geld uitgeeft. 

Hof van Justitie van de Europese Unie

Dit hof controleert of lidstaten zich aan Europese regels houden. 
Het hof lost ook ruzies tussen de EU-landen op.

straatsburg

Brussel

MOEILIJK HOOR!
Afspraken maken in de EU is erg 
ingewikkeld, want er moeten veel 
landen mee beslissen. De landen 
werken het makkelijkst samen op 
gebieden als handel en milieu. 
Maar bij sommige onderwerpen is 
het een stuk lastiger. Denk maar 
aan het leger. Wat is beter: één 
Europees leger of ieder land zijn 
eigen soldaten? Veel lidstaten 
willen dat zelf bepalen.

EUROPEES PARLEMENT
Net zoals Nederland, Frankrijk en 
Duitsland heeft de Europese Unie 
een eigen parlement. Dat parle-
ment is wel veel groter: het heeft 
maar liefst 705 zetels! De EU-
landen houden één keer in de vijf 
jaar verkiezingen voor dit parle-
ment. Hoe meer inwoners een land 
heeft, hoe meer zetels dat 
land mag vullen.

EUROPESE COMMISSIE
Iedere lidstaat kiest een 
eurocommissaris. Die 27 
eurocommissarissen zijn een 
soort ministers. Zij hebben 
allemaal een eigen gebied om 
aan te werken, zoals landbouw, 
economie of milieu. Samen zitten 
ze in de Europese Commissie. Dat 
is het dagelijks bestuur van de 
EuropeseUnie.

Wist-je-datje
De EU heeft een eigen 
vlag, maar ook een 

eigen lied: de ‘Ode aan 
de Vreugde’ van Ludwig 

van Beethoven.

EUROPESE RAAD
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de EU ook nog de Europese Raad. 
Daarin zitten alle 27 leiders van de lidstaten. Frankrijk stuurt bijvoorbeeld 
zijn president en Nederland zijn premier. Deze leiders overleggen in de 
Europese Raad over belangrijke zaken, zoals het uitbreiden van de EU. 
Als deze leiders bij elkaar komen voor een overleg, noemen we dat een 
‘Europese top’.

Kun jij door dit 

doolhof de weg 

van Brussel naar 

Straatsburg 

vinden?
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IK BEN: Felix Laslo

IK BEN: 12 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Duitsland

HET WEER IN MIJN LAND: Duitsland is een groot land, dus het 
weer is niet overal hetzelfde. Ik woon in de bergen. Hier kun 
je in de zomer genieten van de zon, maar in de winter kun-
nen we ook skiën omdat er veel sneeuw valt. Duitsland ligt 
maar voor een klein gedeelte aan zee, hier ga ik in de zomer 
graag op vakantie.

LIEVELINGSETEN: Ik houd heel erg van fl ammkuchen. Dit is 
een soort pizza, maar dan veel dunner. Ik doe er altijd veel 
groenten op, want ik eet geen vlees. Misschien kun je het 
thuis ook eens maken.

MIJN DAG: Als ik naar school ga, dan moet ik vroeg op. Om 
kwart voor 7 word ik opgehaald door de schoolbus en om 
half 8 beginnen de eerste lessen. Omdat we zo vroeg begin-
nen, ben ik ook vroeg uit. Om 13.00 uur is school namelijk al 
afgelopen. Wel stom dat ik elke dag huiswerk moet maken. 
Al vanaf groep 3 krijgen we huiswerk mee, waar ik meestal 
1,5 uur per dag aan werk. Volgend jaar ga ik naar de middel-
bare school. Dat is anders dan in Nederland. Wij 
gaan niet na groep 8, maar na groep 6 al naar 
de grote school. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Angela 

Merkel. Angela is heel lang de ‘baas’ van 
Duitsland geweest. Veel mensen vonden 
dat ze dat erg goed deed. 

WAAR STAAT DUITSLAND OM BEKEND? Ik vind 
het soms een beetje stom, maar als 
mensen aan Duitsland denken, denken ze 
vaak aan de Tweede Wereldoorlog en aan 
Hitler. Het is niet zo dat iedereen in Duitsland deze 
oorlog wilde, want ook Duitsers hebben het zwaar gehad. 
Ik zou het leuker vinden als mensen aan de kerstmarkten 
denken, aan Fantasialand of aan de mooie natuur.

WELKE TAAL WORDT ER IN DUITSLAND GESPROKEN? In 
Duitsland wordt Duits gesproken. Voor buitenlanders 
klinkt het Duits bijna hetzelfde als het Nederlands. 
Veel woorden klinken hetzelfde: in het Duits zeg je 
ook hallo en Fest betekent feest. Wat denk je dat 
kaputt betekent? 

HEEFT JOUW FAMILIE VEEL MEEGEMAAKT IN DUITSLAND?
Ja. Na de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn verdeeld 
in Oost- en West-Berlijn. In het oosten was de 
Sovjet-Unie de baas, hier woonden mijn opa en oma. 
Het leven in het oosten was niet goed en veel mensen 
wilden vluchten naar het westen. Om te zorgen dat 
mensen niet konden vluchten, werd er een grote muur 

gebouwd: de Berlijnse Muur. Mijn opa en oma zaten opgesloten in 
Oost-Berlijn. Vluchten was supergevaarlijk. De meesten overleefden 
dat niet, dus mijn opa en oma probeerden er maar het beste van 
te maken. 

HOE WAS HET LEVEN VOOR JOUW OPA EN OMA 
IN  OOST-BERLIJN? Mijn oma vertelde dat 
ze veel moesten wachten. Als ze naar 
de bakker wilde, wachten. Als ze naar de 
kapper ging, wachten. Boodschappen 
doen, wachten. Overal stonden enorme 

rijen. En als je dan eindelijk de supermarkt 
binnen mocht, was er weinig om te kopen. 
Overal was maar één soort van, je kon dus 
niet kiezen uit verschillende soorten chips, 
boter of shampoo. Ook was er te weinig 
verse groente en fruit. 

ZIJN JOUW OUDERS OOK IN OOST-BERLIJN 
GEBOREN? Mijn vader komt niet uit Oost-Berlijn, maar mijn moeder wel. 
Mijn moeder ging dus ook in Oost-Berlijn naar school. Dat zag er heel 
anders uit dan nu. De kinderen zaten vanaf de kleuterklas totdat ze 16 
jaar waren bij dezelfde kinderen in de klas. Ook moesten ze zes dagen 
per week naar school. Op school werd geleerd dat het belangrijk is 
om te werken voor het land waar je woont en dat je voor je land moet 
vechten. Rekensommen gingen vaak over tanks en soldaten. En in 
taalboeken ging het vaak over oorlog. Jongens leerden zelfs hoe ze 
wapens moesten gebruiken. Gelukkig mochten kinderen wel sporten, 
maar ze mochten niet altijd zelf kiezen welke sport ze wilden doen. 
Er werd voor je bepaald welke sport het beste bij je lichaam paste. 
Omdat mijn moeder in Oost-Berlijn niet altijd zelf mocht bepalen wat 
ze deed, vindt ze vrijheid nu erg belangrijk. 

WAT MERK JIJ ERVAN DAT DUITSLAND NU BIJ DE EUROPESE UNIE HOORT?
Ik ga vaak naar Oostenrijk. Dat komt omdat ik goed ben in 
skiën en schansspringen. Omdat Duitsland en Oostenrijk 
bij de Europese Unie horen, kan ik daar in de winter naar 
school. In Oostenrijk krijg ik goede lessen. Het is wel 
moeilijk dat ik dan even niet bij mijn ouders woon, 
maar op een kostschool.

BERICHT UIT EUROPA!

recept flamm kuchen
Wat heb je nodig?

100 gram bloem
2 gram gist

80 ml lauw water
2 eetlepels crème fraîche

Olijfolie
Peper en zout

Lekker veel groenten, 
bijvoorbeeld rode ui, paprika, 
champignons en aubergine

(Mijn ouders doen er ook nog 
spekjes op) 

Hoe maak je het?

Maak het deeg door de 
bloem, het gist, het water, 1 

eetlepel olijfolie en wat zout te 
mengen. Maak er een mooie 

bal van. Laat de deegbal 1 uur, 
in een afgedekte kom, rijzen. 

Rol de deegbal uit en verdeel 
de crème fraîche erover. Leg 
de groenten (en uitgebakken 

spekjes) erop. Zet de 
fl ammkuchen 15 minuten in 
een voorverwarmde oven 

(220 graden). Guten appetit!

De Berlijnse muur

Angela Merkel
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Wist-je-datje
De ‘EGKS’ is een plan 
van de Fransman Jean 
Monnet. Hij denkt dat 
hij een Verenigd Europa 
kan bouwen door klein te 
beginnen. Landen zien 
dan vanzelf in dat meer 
samenwerken nuttig is, 
dus zullen ze dat steeds 

meer doen. Wat denk 
jij: gaat Monnet gelijk 

krijgen?

DE VERDRAGEN VLIEGEN 
JE OM DE OREN!

Na de Tweede Wereldoorlog willen de landen van Europa 

niet meer vechten, maar samenwerken. Daar moeten goede 

afspraken over worden gemaakt. Die afspraken leggen 

de landen vast in verdragen. Ieder land dat een verdrag 

ondertekent, moet die afspraken ook echt nakomen.

Wist-je-datje
De Europese samenwerkingen 

krijgen allemaal afkortingen: 
EGKS, EEG, EURATOM. Dat wordt 
wel erg ingewikkeld. Daarom 

besluiten de lidstaten in 1965 
om de verschillende onderdelen 
samen te voegen. Vanaf dat 
moment heet het de Europese Europese 
Gemeenschap, Gemeenschap, en sinds 1992 

de Europese UnieEuropese Unie!

Wist-je-datje
Omdat er in 2004 veel 
landen uit Oost- en 

Midden-Europa lid worden 
van de EU, noemen we dat 
de Big Bang-uitbreiding. 
Alsof een oerknal de EU 
in één klap bijna twee 
keer zo groot maakt!

GO EUROPE GO!

De Amerikanen moedigden de Europese 
samenwerking erg aan. Zij willen niet nog 

een keer meedoen aan een Europese 
oorlog. Maar ze hopen ook dat de Europese 
samenwerking helpt tegen de armoede in 

Europa.

DE EU GROEIT EN GROEIT

Welke landen kwamen er bij 
de EU? En in welk jaar?

1973   Denemarken, Ierland, 
Groot-Brittannië

1981   Griekenland
1986  Portugal en Spanje
1995  Finland, Oostenrijk, 

Zweden
2004   Hongarije, Letland, 

Litouwen, Polen, 
Slovenië, Slowakije, 
Tsjechië, en Cyprus en 
Malta.

2007  Roemenië en Bulgarije
2013  Kroatië

1951 
Verdrag van Parijs

In Parijs richten Frankrijk, 
West-Duitsland, Nederland, België, 
Luxemburg en Italië de Europese 

Gemeenschap van Kolen en Staal 
(EGKS) op. Deze landen gaan nu 

steeds meer samenwerken en 
handel voeren.

1957
Verdragen van Rome

Na het succes van de EGKS gaan 
de zes landen een stap verder. 

In 1957 richtten zij met het 
Verdrag van Rome de Europese 

Economische Gemeenschap op. 
Het belangrijkste onderdeel van de 
EEG is de Europese markt. Die zorgt 

ervoor dat spullen, personen en 
geld makkelijker tussen landen van 

de EEG kunnen komen en gaan. 

1985
Schengenverdrag

In het Luxemburgse dorpje 
Schengen spreken Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, België en 
Luxemburg alvast af dat ze 

mensen minder gaan controleren 
bij hun grenzen. In 1995 controleren 

ze helemaal niemand meer. 
Daarom kun jij gewoon van 

Nederland naar België rijden 
zonder controle! 

1986
Europese Akte

(in Luxemburg en Den Haag)

Landen van de Europese 
Gemeenschap mogen altijd een 
veto uitspreken. Als ze dat doen, 

gaat een besluit niet door. In 1986 
besluiten de landen onder andere 

om het moeilijker te maken om een 
veto uit te spreken. Anders krijgen 

de landen niets gedaan! 

1992
Verdrag van Maastricht

Twaalf landen richten in 
Maastricht de Europese Unie

op. Een belangrijk moment in 
de geschiedenis van Europa! 
De landen gaan veel meer 

samenwerken en maken plannen 
om de euro in te voeren.

2007
Verdrag van Lissabon

In de hoofdstad van Portugal 
maken de landen nog meer 
afspraken om de EU beter te 

besturen.

EGKS

EEG

Wist-je-datje
Weet je nog dat Duitsland 

en Frankrijk elkaars 
‘erfvijanden’ waren? Nu 
is hun samenwerking heel 
belangrijk voor de EU. We 
noemen dat de Frans-Duitse 
as, want een as is het 

onderdeel waardoor een wiel 
kan draaien en voertuigen 

vooruit kunnen gaan!

EURATOM
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19 OF 27?
De Europese Unie heeft 27 lidstaten, 
maar die gebruiken niet allemaal de 
euro. Denemarken houdt in 2000 
een referendum over het invoeren 
van de euro. Bij een referendum 
mag de hele bevolking ergens over 
stemmen. De Denen stemmen ‘nee’: 
ze willen hun eigen munt houden. 
Andere EU-landen die de euro (nog) 
niet hebben zijn: Zweden, Polen, 
Tsjechië, Hongarije, Roemenië, 
Kroatië en Bulgarije.

Wist-je-datje
Niet iedereen is blij 
met hoe de euro eruit 
ziet. Sommigen vinden 

dat de briefjes te veel 
lijken op het geld uit 
Monopoly! Wat vind jij?

3HOOFD STUK

HET GELD VAN 
EUROPA

Sinds 2002 gebruiken 

negentien EU-landen 

dezelfde munten en 

biljetten: de euro. Jouw 

portemonnee kan daardoor 

vol zitten met munten uit 

Spanje, Litouwen of Cyprus. 

Sommige EU-landen willen 

hun eigen geld niet kwijt, 

maar andere landen zijn 

juist erg blij met de nieuwe 

munt.

Iedereen de euroIedereen de euro

Welke munten en papiergeld heb je nodig om dit te kopen? Zet ze op een rij.

Kopen kopen kopen

Step:
€ 47,50

4 donuts:
€ 4,35

Sneakers:
€ 66,90

Bank:
€ 1275,-

Kleine hond:
€ 486,-

Wist-je-datje
Om te onthouden in 
welke landen je in 

2002 met de euro kunt 
betalen, bedenkt 

Nederland een grappig 
ezelsbruggetje:

DINGDING FLOFFLOF BIPSBIPS.
Weet jij welke 

12 landen hiermee 
bedoeld worden?

Wist-je-datje
De euro is in de hele 
wereld zo belangrijk 
geworden, dat je in 
sommige landen die 
niet bij de EU horen 
ook met onze munt kunt 
betalen. Bijvoorbeeld 
in Zimbabwe, Venezuela 

en Turkije.

Wist-je-datje
De euro zou eigenlijk 

een andere naam krijgen: 
de ‘ecu’. Maar omdat dat 
in Duitsland als ‘ekoe’ 
klinkt, kiezen de landen 
toch maar voor ‘euro’.

Europa-feitje!
De best bezochte plek in 
Europa is het Louvre in 

Parijs. Er komen meer dan 
10 miljoen mensen per 

jaar naar het museum waar 
de beroemde Mona Lisa 

hangt!

MARK, FRANK OF GULDEN?
Als je vroeger naar een ander Europees land op va-
kantie ging, moest je vaak een extra stop maken bij 
de bank. Daar moest je jouw guldens inwisselen voor 
de Duitse Mark, Italiaanse lire of Franse frank. En 
als je aan het eind van je vakantie buitenlands geld 
over had, moest je nog een keer langs de bank om 
het terug te wisselen! Sinds de euro hoeft dat niet 
meer. Nu kun jij in het buitenland spullen kopen met 
je eigen geld.

MAKKELIJK SAMENWERKEN
Voor bedrijven in Europa is het ook makkelijk om 
hetzelfde geld te gebruiken. Winkels kunnen elkaar 
nu heel simpel betalen. Ze hoeven niet eerst om te 
rekenen hoeveel Duitse Mark een gulden waard is.

De landen die
 de euro gebruiken horen 
bij de eurozone. Zie jij 

welke negentien landen 
het zijn?

EVEN WENNEN…
Als de euromunten en eurobiljetten op 1 januari 2002 worden ingevoerd, 
moeten mensen in Europa daar erg aan wennen. Daarom maken super-
markten bordjes met prijzen in de oude én de nieuwe munt. Kranten, 
brieven en televisiereclames geven informatie over de euro, maar het duurt 
even voordat iedereen eraan gewend is. Kun jij je voorstellen dat je plotse-
ling met een nieuwe munt moet betalen?

€20 + €20 + €2 +
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Hint:
Dit is de munt van het 
kleinste landje in 

Europa. 

Hint:
Op deze munt 

staat het wapen 
van een koning, 

maar dit land heeft 
helemaal geen koning 
meer. Wel komt de 

beroemdste Europese 
voetballer uit dit 

land! 

Hint:
Op deze munt staat een 
ridder op een paard, 
dit is het wapen van 

een van de drie landen 
die wij de Baltische 

staten noemen. 

Hint:
Het portret op deze 

munt is de koning van 
het land dat bekend 
staat om lekkere 

frieten en chocolade. 

Hint:
De vrouw op deze 
munt bestaat niet 
echt, maar is een 
symbool van het 
land dat beroemd 
is om een hele 
grote, ijzeren 

toren. En het gaat 
niet om die ene toren 
die scheef staat. 

Hint:
De harp op deze munt 

is een symbool van het 
land dat ook bekend 
staat om klavertjes 

vier en muziek maken. 

Hint:
Op deze munt staat 
een afbeelding 

van het land zelf, 
lekker makkelijk 
dus! Het is een 

klein landje in het 
noordoosten van Europa. 

Hint:
Op deze munt staan een 
paar vliegende zwanen. 
Dit land heeft heel 
veel meren, is best 

koud en de mensen die 
er wonen houden wel van 
naar de sauna gaan. 

Hint:
De berg op deze munt 

ligt in het midden van 
Europa. De hoofdstad 

van dit land is 
Bratislava. 

Hint:
Het kruis op deze 

munt werd al gebruikt 
door ridders in de 
middeleeuwen. Het 
hoort bij een klein 

eilandje naast 
Italië waar 
vroeger ook 
veel piraten 

zaten.

Hint:
Op deze munt staat een soort 
geit, de moeflon. Die komt 

hier veel voor. De munt is van 
een groot eiland dat tussen 

Griekenland en Turkije in ligt. 

Hint:
Deze adelaar staat ook 

op de voetbalkleding van 
dit grote Europese land. 

Hint:
Op deze munt staat een 
koning die nu een baard 
heeft, maar op deze 
munt is die nog niet 
te zien, zelfs geen 

stoppeltjes. 

Hint:
Op deze munt 

staat een beroemde 
kathedraal waar veel 
mensen op een lange 
wandeltocht naartoe 

lopen. 

Aan de slag!
Op 1 januari 2002 wordt de euro ingevoerd. Op de ene kant van 

een euromunt staat altijd hetzelfde plaatje met de waarde erop. 

Maar op de andere kant, de ‘kop’-kant, mag elk land een eigen 

afbeelding zetten. Hierdoor kan het zomaar zijn dat je allemaal 

verschillende munten in je portemonnee hebt! Weet jij welke munten 

bij welk land horen?
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kruiswoordpuzzel

Europa-feitje!
Jij proost vast wel 
eens met je glas 

tijdens een feestje. 
In Hongarije moet 
je dat niet doen! 
Daar tillen ze hun 
drankje op, zeggen 
ze ‘Egészségedre’ 

en kijken ze elkaar 
alleen in de ogen.

Wist-je-datje
In 2002 ging het 
zo slecht met 

de economie van 
Argentinië, dat het 
land écht failliet 
ging. Boos gingen 

de Argentijnen toen 
de straat op om te 

protesteren tegen de 
regering.

Wist-je-datje
In 2013 drukt de 
Europese Centrale 

Bank nieuwe 
eurobiljetten die 
moeilijker zijn 
om na te maken. 

Het biljet van 500 
euro krijgt geen 
nieuwe versie, 

want veel winkels 
willen liever niet 
dat je met een 
500-eurobiljet 

betaalt.

DOMINOSTEEN
Griekenland houdt het liegen niet vol. Het land kan 
zijn schulden niet meer betalen en kan geen geld 
meer lenen. Het lijkt erop dat het hele land failliet 
gaat! Als dat gebeurt, is dat erg slecht voor de euro. 
Andere landen met de euro zijn bang dat zij zelf 
ook problemen krijgen als Griekenland failliet gaat. 
Het is alsof een Griekse dominosteen dan de andere 
landen omkegelt. De eurolanden moeten daar-
om ingrijpen. Ze zijn er niet blij mee, maar helpen 
Griekenland wel bij het afbetalen van zijn schulden.

CRISISJAREN
Omdat het slecht gaat met banken in 
Amerika, komt de hele wereld in 2008 in een 
economische crisis terecht. In 2009 komt 
Europa ook in de problemen. Dat gaat de 
eurocrisis heten. Alle EU-landen merken dat het 
slechter gaat met de economie. Maar vooral 
Griekenland heeft het moeilijk.

SPIJT VAN DE EURO?
De eurocrisis en de problemen van 
Griekenland zorgen voor kritiek op 
de euro. Veel eurolanden zijn boos 
dat ze Griekenland moeten helpen 
omdat ze nu eenmaal dezelfde munt 
hebben. Sommige landen vinden dat 
Griekenland als straf niet meer de euro 
mag gebruiken. Maar die straf komt er 
uiteindelijk niet.

VALSE CIJFERS
Als de EU de euro invoert, mag Griekenland 
eerst niet meedoen. De schuld van het land 
is te hoog. De Grieken hebben te veel geld 
geleend bij andere landen en bedrijven. Door 
Amerikaanse dollars te lenen, mag Griekenland 
uiteindelijk tóch de euro invoeren. Maar omdat 
het in 2008 slecht gaat met de Amerikaanse 
dollar, wordt de schuld van Griekenland nóg 
groter. De Griekse regering houdt dit lang ge-
heim. Het land geeft verkeerde cijfers door aan 
de EU. Daardoor lijkt het alsof alles goed gaat.

GELDPROBLEMEN!

Als jij je schulden niet meer kunt betalen, ga je failliet. Dat een 

bedrijf failliet kan gaan, heb je vast wel eens gehoord. Maar 

kan een heel land ook failliet gaan? In 2008 is de Europese 

Unie bang dat het met Griekenland gebeurt.

Horizontaal

3. De naam die de euro 
eigenlijk zou krijgen (3)

6. Als de hele bevolking 
ergens over stemt, 
noemen we dat 
een ... (10)

7. Omdat boeren 
belangrijk zijn 
voor de EU, geeft 
Europa veel geld uit 
aan … (8)

8. Bordspel met 
nepgeld (8)

1

2
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4

5
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7

8

Wat weet jij allemaal over geld? Vul de kruiswoordpuzzel in!

Verticaal

1. Een Europees land dat bijna 
failliet ging (11)

2. De munt die Nederland gebruikte voor de 
invoering van de euro (6)

4. Dit land heeft zwanen op zijn euromunt (7)
5. Dit land heeft een adelaar op zijn euromunt (9)
8. De munt die Duitsland gebruikte voor de 

invoering van de euro (4)
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VRAAG HET JE OPA, OMA OF BUURVROUW!

Ken jij iemand die veel van vroeger heeft 

meegemaakt? Dan kun je hem of haar eens vragen 

hoe het eraan toeging voordat de euro er was.

Hoe oud was jij toen je voor het eerst naar het buitenland ging?

Moest je toen je paspoort laten zien?

In welke landen ben jij allemaal geweest?

Vond je het lastig dat je toen allemaal verschillende muntjes en 
briefgeld had?

Heb je nog oude muntjes?

WIE BETAALT DAT?

Hoe komt de EU eigenlijk 
aan al die miljarden? Alle 

lidstaten betalen ieder jaar 
geld aan de EU. Rijkere 

landen betalen meer dan 
armere landen. De EU krijgt 
ook geld als landen buiten 
Europa spullen naar de EU 

brengen. Als een Amerikaans 
bedrijf een televisie verkoopt 

aan iemand in de EU, 
moet dat Amerikaanse 

bedrijf daar namelijk extra 
belasting voor betalen. Dat 
noemen we invoerrechten, 

en dat geld gaat naar 
de EU.

Europa-feitje!
Europa telt maar liefst 
51 landen, maar is toch 
het op één na kleinste 
continent ter wereld! 
Alleen Australië is 

kleiner.

Wist-je-datje
EU-landen moeten 

extra geld 
betalen aan de 
EU voor al het 

verpakkingsafval 
in het land. 

Als landen hun 
verpakkingen niet 
recyclen, kost ze 

dat dus extra geld!

In 2021 wil de Europese Unie maar liefst 164 miljard euro uitgeven. Dat is ongeveer 365 euro 

per inwoner van de EU! Waar komt dat geld vandaan? En waar moet het allemaal naartoe?

KLIMAAT
De EU geeft geld uit om 
de opwarming van de 

aarde tegen te houden. 
De Unie geeft bijvoorbeeld 

geld aan bedrijven om 
milieuvriendelijker te worden.

LANDBOUW
De EU geeft veel geld aan 
boeren in EU-landen. Die 

moeten namelijk zorgen voor 
gezond voedsel in Europa.

MIGRATIE
De EU geeft geld uit om 

vluchtelingen te helpen. Maar 
de EU betaalt ook geld om de 
grenzen te beveiligen en niet 
iedereen zomaar binnen te 

laten in Europa.

VEILIGHEID
De EU zet geld opzij om voor 

de veiligheid van lidstaten 
te zorgen.

BETERE WEGEN
De EU wil dat 

vakantiegangers, 
vrachtwagens, treinen en 
vliegtuigen sneller door 
Europa kunnen reizen. 

Daarom geeft de EU geld uit 
aan betere wegen, snellere 

spoorlijnen en grotere 
vliegvelden.

HERSTEL NA DE 
CORONACRISIS

Het coronavirus zorgt in veel 
lidstaten voor geldproblemen. 
Mensen raken hun baan kwijt 
en bedrijven gaan failliet. De 
EU gebruikt daarom geld om 

landen te helpen.

GELD MOET ROLLEN

Als jij je zakgeld krijgt, kun je dat aan allerlei dingen uitgeven. Misschien koop 

je snoep of een tijdschrift. Of misschien spaar je wel voor een spelcomputer. 

Net zoals jij moet de Europese Unie kiezen waar zij geld aan uitgeeft.
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IK BEN: Stasia Vasiliadis

IK BEN: 11 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Griekenland

HET WEER IN MIJN LAND: Griekenland ligt aan de Middellandse 
Zee en heeft heel lekker weer. Ons land bestaat voor een 
groot deel uit eilanden. In de zomer kan het wel boven 
de veertig graden worden. We kunnen vaak naar het 
strand! In de winter regent het vaak, maar 
echt heel koud wordt het gelukkig niet. 

LIEVELINGSETEN: Ik eet heel graag giouvetsi. Dat 
maak je met orzo, dat is een soort pasta. Er zit 
een hele lekkere tomatensaus bij en wat vlees. 
Mijn moeder maakt het met lamsvlees. Ik zou 
het elke dag kunnen eten! Ik vind het ook lekker 
om dan een beetje tzatziki erbij te eten. Dat is 
een frisse salade met komkommer en yoghurt. 

MIJN DAG: Ik ga elke week van maandag tot en 
met vrijdag naar school. Mijn schooldag be-
gint om 8 uur ’s ochtends en eindigt om 2 uur ’s 
middags. Op school krijg ik les in de Griekse taal, 
wiskunde, geschiedenis, Engels, biologie, aardrijkskunde, kunst en nog 
veel meer. Volgend jaar ga ik naar het Gymnasio, dat is de Griekse 
middelbare school. 

WELKE TAAL WORDT ER IN GRIEKENLAND GESPROKEN? In Griekenland spreken 
we Grieks. Veel mensen kennen ook Engels en in sommige delen van 
ons land spreken mensen ook Turks of Albanees. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Ik ben groot fan van 
Stefania Liberakakis. Zij deed mee aan het Eurovisie 
Songfestival en miljoenen mensen over de hele wereld 
zagen haar optreden! Ik word altijd heel blij als ik 
haar hit Last Dance hoor en moet dan altijd even 
mee dansen.

WAAR STAAT GRIEKENLAND OM BEKEND?
Griekenland is over de hele wereld be-
kend vanwege de Oude Grieken die 
hier duizenden jaren geleden leefden. 
Griekenland bestond toen uit verschil-
lende kleine landjes. Er waren toen veel 
slimme geleerden. Hun ideeën worden 
nu nog steeds gebruikt, zoals democratie! 
Die zou ontstaan zijn in de stad Athene, 
dat is nu de hoofdstad van Griekenland. 
Mensen lezen nog steeds teksten van 
die geleerden of gebruiken hun ideeën. 
De Oude Grieken maakten ook mooie 
kunst. Ze maakten beelden en beschil-
derden potten en muren met mooie 
tekeningen. Deze tekeningen vertelden 
vaak een verhaal. 

KUN JE NOG WAT ZIEN VAN DE OUDE GRIEKEN?
Ja! In heel Griekenland kun je nog spo-
ren van de Oude Grieken vinden, ook al 
leefden ze duizenden jaren geleden. 
Je vindt hier resten van oude steden 
en mooie standbeelden. Ik vind zelf de oude 
tempels heel bijzonder. Dat waren een soort kerken voor de Oude 
Grieken, het waren heel belangrijke gebouwen. Ze versierden zo’n 
 tempel heel mooi en ze stonden vaak midden in de stad. 

WAAROM BEN JE TROTS OP GRIEKENLAND? Griekenland heeft een zware tijd 
gehad. Ons land had weinig geld en mocht misschien niet meer mee-
doen met de euro. Europa was heel streng voor ons. Maar dat zorgde 
voor problemen. Heel veel mensen hadden toen geen werk en werden 
steeds armer. Maar de laatste tijd gaat het beter met Griekenland. Ik 
ben heel trots op hoe wij als Grieken door blijven zetten in moeilijke 
tijden. 

WAT MERK JIJ ERVAN DAT GRIEKENLAND BIJ DE EUROPESE UNIE HOORT? Ik merk 
vooral dat we allemaal de euro hebben. Wanneer ik op vakantie ben in 
de Europese Unie kan ik overal met hetzelfde geld betalen. Dat is wel 
makkelijk, want dan hoef ik niet zo veel te rekenen! Voor toeristen die 
naar Griekenland komen is het ook erg makkelijk dat ze hun eigen geld 
kunnen gebruiken.

BERICHT UIT EUROPA!

Songfestival en miljoenen mensen over de hele wereld 

Stefania Liberakakis

giouvetsi

Het Parthenon 
in Athene
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Wist-je-datje
Soms wordt de EU boos 

op landen die de regels 
overtreden. In 2019 neemt 
Polen een wet aan waarmee 
de regering rechters kan 
ontslaan. De EU geeft 
Polen daarom straf.

LLANFAIRPWLL-GWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROB-WLLLLANTYSILIOGOGOGOCH

Europa-feitje!
Wales heeft het dorp met de langste naam: 
Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrob-Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrob-

wllllantysiliogogogochwllllantysiliogogogoch. Het betekent ‘grot’. 
Probeer dat maar eens uit te spreken!

woordzoeker4HOOFD STUK

DE EUROPESE 
UNIE GROEIT

Europa bestaat uit 51 landen. Maar niet al die landen zijn lid van de 

Europese Unie. Waarom willen sommige landen er liever niet bij horen? 

En waarom zitten landen als Servië en Turkije nog niet bij de EU, 

terwijl ze dat wel graag willen?

Erin of eruit?Erin of eruit?

In 1991 richten de landen van de Europese Gemeenschap 
de Europese Unie op. Die landen zijn: België, Duitsland, 
Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk.

Maar in dertig jaar tijd komen er veel landen bij. 
En er is één land dat zelfs vertrekt.

A T L A M C Y P R U S

V E Ë I T A O R K R E

E L E T L A N D IJ N I

S L O W A K IJ E R B Ë

T L I T O U W E N U I

L H O N G A R IJ E L H

A G D V K O N I T G C

N N E D E W Z N S A E

D P O L E N K R O R J

IJ D N A L N I F O IJ S

R O E M E N I Ë K E T

BULGARIJE
CYPRUS
ESTLAND
FINLAND
HONGARIJE
KROATIË

LETLAND
LITOUWEN
MALTA
OOSTENRIJK
POLEN
ROEMENIË

SLOVENIË
SLOWAKIJE
TSJECHIË
ZWEDEN

Kun jij in deze woordzoeker alle andere landen 

vinden die erbij zijn gekomen?

Als je de overgebleven letters op een rij zet, lees je 

welk land er als enige uit de Europese Unie stapt.

De landen die erbij willen horen, zijn positief over de Europese 

Unie. Want als je vóór Europa bent, zie je een heleboel 

voordelen:

✓ Je voert geen oorlogen meer met andere landen van de EU.
✓ Een EU-land kan makkelijker mensen en spullen naar andere 

EU-landen brengen. Dat is niet alleen fi jn voor vakanties, 
maar ook voor het verkopen van spullen aan andere landen!

✓ Als je lid wordt van de EU, groeit de economie. Meer mensen 
kunnen dan aan het werk.

✓ De EU wil graag dat Europa beter voor het milieu en het 
klimaat zorgt. Als je lid wordt van de EU, krijg je geld om 
milieuvriendelijker te worden.

Albanië, Montenegro, 

Noord-Macedonië, 

Servië en Turkije 

proberen al een tijdje 

lid te worden van de 

Europese Unie. Maar dat 

gaat niet zomaar. Als 

je als land bij de EU wil 

horen, moet je namelijk:

★ Een goede democratie

hebben. Het volk moet 
het in een land voor het 
zeggen hebben door 
verkiezingen.

★ Een goede rechtsstaat

hebben. Dat betekent 
dat inwoners van een 
land vrij moeten zijn en 
gelijke rechten moeten 
hebben. En dat er een 
eerlijke rechtbank 
moet zijn.

★ Een sterke economie 
hebben.

★ Het eens zijn met de 
regels van de EU.

Een van de moeilijkste 
dingen voor wie erbij wil 
horen, is dat alle andere 
landen het ermee eens 
moeten zijn. Als één land 
’nee’ zegt, kan een kandi-
daat het dus al vergeten!

Turkije probeert al meer 
dan zestig jaar lid te 

worden van de EU. Maar 
omdat de regering in 

Turkije vaak ruzie heeft 
met de EU, lukt dat 
niet. De EU vindt de 

democratie en rechtbank 
in Turkije niet goed en 

eerlijk genoeg. Vind jij dat 
Turkije bij de EU moet 

komen?
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1  Je moet uit je klasgenoten een team kiezen voor 

een potje voetbal. Wie kies je?

A  Ik kies de topscorer en beste spits uit de klas. Ik wil 
alleen spelen met de besten! (1 punt)

B  Ik kies de spelers die samen het beste team 
vormen. (2 punten)

C  Het maakt mij niet echt uit, ik wil gewoon een 
gezellig potje voetballen waarbij iedereen mee kan 
doen. (4 punten)

D  Ik kies mijn vrienden. Misschien zijn we niet het 
beste team, maar we hebben het wel heel gezellig. 
(3 punten)

2  Je hebt ruzie met je broertje. Hoe los je het op?

A  Je probeert je zin te krijgen. (1 punt)

B  Je gaat naar je moeder toe voor hulp. (3 punten)

C  Je negeert je broertje totdat hij sorry zegt. (2 

punten)

D  Je probeert het goed te maken en ervoor te zorgen 
dat niemand de schuld krijgt. (4 punten)

3  Waar ga je het liefst naartoe op vakantie?

A  Naar de bergen! (2 punten)

B  Geef mij maar een zonnig strand. (4 punten)

C  Lekker lange wandelingen maken door de bossen. (1 
punt)

D  Winkelen in een mooie stad vind ik heerlijk! (3 

punten)

4  Je wil graag meer zakgeld van je ouders. 

Hoe pak jij dat aan?

A  Je maakt een lijst met redenen waarom je 
zakgeldverhoging nodig hebt. (2 punten)

B  Je zeurt bij je ouders totdat je je zin krijgt. (1 punt)

C  Je spreekt met je ouders af dat je meer klusjes 
doet in ruil voor meer zakgeld. (3 punten)

D  Je gedraagt je een week super braaf en lief, en dan 
vraag je om zakgeldverhoging. (4 punten)

5  Je beste vriend is zijn eten vergeten en heeft nu 

geen lunch. Wat doe je?

A  Je verdeelt al jouw eten eerlijk tussen jullie beiden. 
(4 punten)

B  Je geeft hem jouw fruit, dat vind je toch niet lekker. 
(2 punten)

C  Je geeft hem jouw chocoladereep, met zoveel 
pech mag hij best het lekkerste hebben. (3 punten)

D  Je vraagt hoeveel geld hij wil betalen voor een 
boterham van jou. (1 punt)

6  Als ik later groot ben, wil ik dit worden:

A  Directeur (1 punt)

B  Astronaut (3 punten)

C  Tenniskampioen (2 punten)

D  Leraar (4 punten)

7  Wat is je favoriete eten?

A  Pizza (3 punten)

B  Pannenkoeken (2 punten)

C  Patat (4 punten)

D  IJs (1 punt)

8  Het is tijd voor trefbal op school. Wat voor speler 

ben jij?

A  Ik gooi mijn ballen zo hard mogelijk naar iedereen! 
(1 punt)

B  Ik probeer een beetje onopvallend te zijn om dan 
opeens toe te slaan. (3 punten)

C  Ik ren als een gek heen en weer zodat ik moeilijk te 
raken ben. (2 punten)

D  Ik doe mijn best, maar vind het eigenlijk niet zo erg 
wanneer ik af ben. (4 punten)

WELKE LEIDER BEN JE?

MARGARET THATCHER 
8 – 11 punten

Jij bent een echte handelaar en 
je weet precies wat je wil. Net 

zoals Margaret Thatcher. Deze 
Britse premier kon heel stevig 
onderhandelen met andere 

landen. Ze kon daarbij soms zo 
hard zijn, dat ze de bijnaam 

‘Iron Lady’ kreeg. Dat betekent 
‘IJzeren Dame’. 

HELMUT KOHL 
20 – 23 punten 

Jij hebt het liefst dat iedereen 
elkaar helpt. Net zoals Helmut 

Kohl, de leider van West-
Duitsland toen Duitsland nog uit 

twee delen bestond. Hij wilde 
niets liever dan Duitsland weer 

samenbrengen en alle landen in 
Europa verenigen.

FRANÇOIS MITTERRAND 
12 – 15 punten

Samenwerken is echt jouw ding. 
Je lijkt daarin het meest op 

François Mitterrand, een Franse 
president die samenwerken erg 

belangrijk vond. Hij droomde 
ervan om van de EU een derde 
wereldmacht te maken, naast 

Amerika en China.

JOSEPH BECH 
24 – 27 punten 

Jij vindt het belangrijk om goed 
voor jezelf op te komen. Net als 

Joseph Bech uit Luxemburg. 
Deze president kwam uit een 
klein landje, en zorgde ervoor 
dat alle landen die meedoen 

aan de EU iets te zeggen 
hebben. Hoe groot of klein ze 

ook zijn!

JEAN MONNET 
16 – 19 punten

Jij houdt iedereen tevreden! 
Je lijkt namelijk op Jean 
Monnet, de bedenker van 

de EGKS. Hij was heel goed 
in overleggen en zorgen dat 
er een oplossing kwam waar 
iedereen blij mee zou zijn.

ANGELA MERKEL 
28 – 32 punten

Jij wil niets liever dan anderen 
goed begrijpen. Je lijkt daarin 

wel op de Duitse Angela Merkel. 
Zij staat bekend als een soort 
moeder van Europa, omdat ze 
altijd probeert om mensen te 
helpen. Ze vindt dat je ook bij 
ruzie altijd met elkaar moet 
blijven praten om het op te 

lossen.

Aan de slag!
Welke beroemde Europese leider ben jij? Doe de quiz!
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Wist-je-datje
Sommige mensen in andere landen willen 
ook uit de EU stappen. In Nederland 
willen sommige mensen een ‘Nexit’. 

Sommige Fransen willen een ‘Frexit’ en 
Grieken een ‘Grexit’.

NEXIT

nexit FREXIT

grexit

Wist-je-datje
Je hoort weleens 

mensen zeggen dat de 
EU uiteindelijk de 
‘Verenigde Staten 
van Europa’ wordt. 
Dat de EU één land 
wordt, net zoals de 
Verenigde Staten 
van Amerika. Maar 
de EU is dat niet 

van plan. Voorlopig 
blijven alle 

lidstaten gewoon 
hun eigen land.

Wist-je-datje 
Het woord ‘Brexit’ 

komt van de 
woorden ‘Britain’ 
en ‘exit’. Die 

woorden betekenen 
‘Brittannië’ en 

‘vertrek’. 

Wist-je-datje
In de jaren zestig wil Het 
Verenigd Koninkrijk juist 
heel graag lid worden van 
het Verenigde Europa. 
Dat lukt niet, omdat 

Frankrijk dwars ligt. De 
Franse president Charles 

de Gaulle vindt Het 
Verenigd Koninkrijk niet 
goed bij de rest van de 

landen passen. Pas als De 
Gaulle geen president meer 
is, kunnen de engelsen 
eindelijk lid worden.

Europa-feitje!
Nergens wordt zoveel 

chocola gekocht als op 
het vliegveld bij Brussel 
in België. Daar verkopen 
ze ieder jaar meer dan 
800.000 kilo chocolade!

sudoku
Kun jij met Europese vlaggen deze sudoku oplossen? Iedere vlag 

staat voor een cijfer. In een vierkantje van 4 vakjes komen alle cijfers 

van 1 t/m 4 één keer voor. Ook op elke rij, horizontaal en verticaal, 

mag een cijfer maar één keer voorkomen.

1 = Engeland

2 = België

3 = Nederland

4 = Tsjechië

BREXIT
In 2016 gebeurt er iets waar de 
Europese Unie erg van schrikt. Het 
Verenigd Koninkrijk twijfelt of het 
nog wel bij de EU wil horen. Veel 
Engelsen vinden dat de EU veel te 
veel lastige regeltjes maakt. Alle 
Engelsen mogen daarom stem-
men over de EU. En wat blijkt? Iets 
meer dan de helft van de stem-
mers wil de EU verlaten. In 2020 
vindt daarom de ‘Brexit’ plaats. 
Het Verenigd Koninkrijk verlaat 
dan offi  ciëel de EU.

RUZIE
Het is niet makkelijk om uit de 
EU te stappen. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft veel afspraken 
met de EU-landen. Maar 
door de Brexit moet dat nu 
allemaal anders. Dat regelen 
duurt bijna vier jaar! Zelfs na 
de Brexit gaan de ruzies over 
die afspraken door. De EU en 
Het Verenigd Koninkrijk zijn het 
bijvoorbeeld niet eens over de 
controles bij de Engelse grens.

MENSEN DIE TEGEN DE EU ZIJN, VINDEN DAT:
★ De EU niet democratisch genoeg is. Sommige delen 

van de EU worden namelijk niet door het volk gekozen.
★ De EU te veel geld kost.
★ Grote landen zoals Frankrijk en Duitsland altijd hun zin 

krijgen in de EU. Kleinere landen zijn de pineut.
★ De EU veel te veel regeltjes oplegt. Landen zijn bang 

dat ze dan bijna niets meer zelf mogen bepalen.
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NOORD EN ZUID
De stereotypen in Europa gaan vaak over het verschil tussen 
Zuid-Europa en Noord-Europa. Nederlanders, Zweden en 
Duitsers zeggen wel eens over Italianen, Spanjaarden of 
Grieken dat ze lui zijn. Zuid-Europa vindt juist dat die noor-
derlingen maar zuinig en streng zijn.

KLOPT DAT WEL?
Het stereotype dat mensen uit Noord-Europa harder werken 
dan mensen uit Zuid-Europa klopt eigenlijk niet. Mensen uit 
Italië, Griekenland en Spanje zijn per week meer uren op hun 
kantoor dan mensen uit bijvoorbeeld Nederland. De lunch-
pauze in Zuid-Europese landen duurt vaak langer, maar ze 
werken daar ook langer door. Zo zie je maar, met stereoty-
pen moet je heel erg oppassen!

OVER IEDER LAND BESTAAN WEL STEREOTYPES. WEET JIJ WELK 
STEREOTYPE BIJ WELK VOLK HOORT? VERBIND ZE MET EEN LIJN.

Europa-feitje!
In Nederland zijn 

er meer fietsen dan 
mensen. In 2021 staan 

er maar liefst 
23 miljoen fietsen in 

het kleine land.

Wist-je-datje
Denemarken, Oostenrijk, Nederland 

en Zweden worden de ‘vrekkige vier’ 
van Europa genoemd. Andere lidstaten 
vinden dat zij te zuinig zijn en te 

veel op hun centjes letten.

Wist-je-datje
Op een Nederlands tijdschrift 
uit 2020 staat een afbeelding 
van de stereotypen in Europa. 

Daarop zie je luie Zuid-
Europeanen en hardwerkende 
Noord-Europeanen. In Zuid-
Europa kunnen ze er niet om 

lachen.

FRANSEN zijn trots.

GRIEKEN 

zijn lui.

DUITSERS
hebb en gee n humor.

SPANJAARDEN

hebb en vee l temperament (zijn snel boo s).
NEDERLANDERS 

zijn gierig.

BRITTEN 

zijn altijd dronken.
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IK BEN: Halegül Özdemir 

IK BEN: 12 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Turkije

HET WEER IN MIJN LAND: Turkije is een heel groot land, dus je hebt niet 
overal hetzelfde weer. Langs de zee is het lekker warm en daar heb je 
ook best warme winters. Terwijl het in het binnenland in de zomer heel 

warm kan zijn, en in de winter heel koud. 

LIEVELINGSETEN: Ik ben dol op het Turkse 

ontbijt. Er staan veel verschillende schaal-
tjes op tafel met daarin bijvoorbeeld kom-
kommer, tomaat, olijven en verse kaas. 
Er staat ook wat zoets bij zoals honing of 
jam. Je eet het met brood en je drinkt er 
Turkse thee bij.

MIJN DAG: Ik ga om kwart over 8 naar 
school. Ik krijg de hele dag les in 
verschillende vakken. Tussen de middag 
hebben we een uur vrij om te eten. Ik ga 
dan naar huis. Daarna heb ik weer les tot 
3 uur ’s middags. 

WELKE TAAL WORDT ER IN TURKIJE GESPROKEN? Turks. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Çağlar Söyüncü. Hij is een beroemde 
voetballer. Hij is een verdediger, net als ik. En hij speelt voor het 
Turkse team!

WAAR STAAT TURKIJE OM BEKEND? Turkije is bekend om 
allemaal verschillende dingen. Er zijn hier hele mooie 
oude gebouwen en oude steden. Maar de natuur is ook 
supermooi. Veel mensen gaan graag op vakantie naar 
Turkije omdat we hier heerlijk eten hebben en lekker weer!

WAT VINDT TURKIJE VAN EUROPA? Turken denken niet allemaal 
hetzelfde over Europa. Sommige vinden dat ze in Europa 
onaardig doen tegen Turkije, en dat ze doen alsof we er 

niet bij horen. Die mensen zeggen dat we Europa niet nodig hebben. 
Maar Istanboel, een hele grote Turkse stad, ligt tegen Griekenland en 
Bulgarije aan! Andere mensen denken dat de Europese Unie goed kan 
zijn voor Turkije en dat we samen moeten werken. 

VIND JIJ DE EUROPESE UNIE BELANGRIJK? Ik denk dat het goed is als Turkije 
vrienden is met de Europese Unie. Er wonen heel veel Turken in Europa, 
zoals mijn oom en tante! Die komen graag op vakantie naar Turkije, 
en wij gaan ook wel eens naar hen toe in Duitsland. Het zou jammer 
zijn als we moeilijk met hen kunnen afspreken omdat onze landen niet 
kunnen samenwerken. 

BERICHT UIT EUROPA!
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KLIMAAT OF WEER?
Als het lekker warm is en het zonnetje schijnt, 
noemen we dat het weer van vandaag. Het klimaat 
is iets anders dan het weer. Als je het over ‘klimaat’ 
hebt, bedoel je het weer tijdens een langere 
periode, bijvoorbeeld 30 jaar. Daardoor kunnen 
wetenschappers zien of het klimaat van de laatste 
30 jaar verschilt van de 30 jaar daarvoor. Zo zien ze 
of het klimaat verandert.

CRISIS DOOR DE MENS
Het klimaat verandert al duizenden jaren. Maar 
de laatste jaren gaat die verandering opeens heel 
snel. Dat komt door de mens. De temperatuur stijgt 
hard door gassen die onze vliegtuigen en fabrieken 
uitstoten. 

Omdat het warmer wordt, smelten 
er grote stukken ijs bij Groenland 
en Antartica. Dat ijs komt als 
water in de oceaan terecht. De 
zeeën worden dus steeds ho-
ger. Grote delen van de wereld 
kunnen daardoor overstromen. 
Sommige eilanden kunnen 
zelfs helemaal in het water 
verdwijnen! 

SLECHT VOOR DIER EN MENS
Klimaatverandering is ook slecht voor vissen in de 
zee. Als de oceanen warmer worden, kunnen veel 
dieren er niet meer overleven.

Door klimaatverandering komt er ook meer extreem 
weer op aarde. Orkanen en heftige hagelbuien 
komen dan vaker voor. Dat is onveilig voor mensen, 
maar ook slecht voor het land waar boeren op wer-
ken. Het wordt te nat of te droog. Ze kunnen daar-
door minder voedsel verbouwen, waardoor er meer 
honger komt op de wereld.

Europa-feitje!
Amerikanen staan bekend 
om hun hamburgers, maar 
wist je dat het gerecht 

eigenlijk uit Europa komt? 
Mensen uit de Duitse stad 
Hamburg brengen het in 

1800 naar Amerika. Zo komt 
de ‘hamburger’ dus aan 

zijn naam!

5HOOFD STUK

DE TOEKOMST VAN DE EU

De Europese Unie viert feest. Zij bestaat al 30 jaar! Maar net als jij moet 

de EU ook aan haar toekomst denken. Moet Europa bijvoorbeeld een 

eigen leger krijgen? Hoe moet Europa vluchtelingen uit de rest van de 

wereld helpen? En wat moet er gebeuren om het klimaat te redden?

Wat moet de Europese Unie doen?Wat moet de Europese Unie doen?

Sommige mensen vinden dat de groene deal te snel gaat. Zoals 
bedrijven die niet milieuvriendelijk zijn. Zij willen meer tijd om zich aan 
te passen. Milieubeschermers vinden juist dat de plannen niet groen 
genoeg zijn. 

Wat vind jij dat Europa (nog meer) moet doen om de klimaatcrisis 
tegen te gaan?

Kun jij nog meer dingen verzinnen die het milieu en het klimaat kunnen 
helpen?

Wat doe jij zelf om milieuvriendelijk te zijn?

WAT TE DOEN?
De Europese Unie vindt de klimaatcrisis een groot probleem. Daarom 
maakt de EU plannen om de crisis aan te pakken. Die plannen noemen 
ze de ‘Groene Deal’. Groen staat namelijk voor milieuvriendelijk. Wat wil 
de EU gaan doen?

✓ Bossen beschermen
✓ Muren en daken bouwen met planten en bomen erop
✓ Huizen bouwen die mee kunnen stijgen met het water
✓ Voor milieuvriendelijke energie zorgen, bijvoorbeeld met 

zonnepanelen
✓ Bedrijven die niet milieuvriendelijk zijn, meer belasting laten be-

talen. De EU wil bedrijven ook helpen om ‘groener’ te worden. 
Milieuvriendelijker dus.

✓ Meer elektrisch autorijden
✓ Minder vliegen
✓ Steden groener maken
✓ Recyclen. Van weggegooid plastic kunnen EU-landen bijvoorbeeld 

nieuwe dingen maken!

Ongeveer 75% van de 

Europeanen woont in een stad. 
Om groener te worden kunnen 
steden meer bomen planten, of 
bijvoorbeeld een autovrije dag 

invoeren. Dan mag niemand 
die dag met de auto in de 

stad rijden. 

Denk je mee?
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€ 1.000,-

Heb je al het geld verdeeld? 
❏ Ja      ❏ Nee    

Waar heb je het meeste geld aan besteed en waarom?

Wat zou de Europese Commissie met jouw geld moeten doen?

Waar moet volgens jou het minste geld naartoe?

Wat zou het gevolg kunnen zijn van minder geld in dit potje?

Denk jij dat alle landen evenveel geld in dezelfde potjes willen stoppen?
❏ Ja      ❏ Nee    Leg uit waarom:

Wat vindt jouw land het belangrijkst, denk je?

Gezondheid

Hulp bij rampen

Onderwijs

Gelijke kansen voor alle 

mensen

Bescherming van de

EU met een leger

Natuur en milieu

Economie

Goed eten voor 

iedereen

Jij mag 1000 euro over de verschillende potjes verdelen. Hoeveel geld zou je in de 

verschillende potjes stoppen als jij de Europese Unie was? Schrijf de getallen in de potjes.

Aan de slag!
Stel je voor, je bent lid van de Europese Commissie. 

Jij mag zeggen waar geld aan uitgegeven wordt. 

Helaas is er een beperkt budget, dus je moet 

keuzes maken. Geld dat je uitgeeft aan onderwijs, 

kun je niet meer uitgeven aan gezondheid. 

Weet je nog hoe het zat? 
Blader terug naar 

bladzijde 24.
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NAVO
Nu heeft ieder Europees land een eigen leger. Bij het ene land is dat le-
ger een stuk groter dan bij het andere land. De legers van veel Europese 
landen werken met elkaar samen in de NAVO, samen met Amerika en 
Canada. Al deze NAVO-landen spreken af dat ze elkaar helpen als er oor-
log uitbreekt. Er zijn landen die vinden dat Europa door de NAVO te veel 
leunt op Amerika. Daarom willen zij één groot Europees leger van de EU.

SAMEN VECHTEN
Als de legers van Europa samenwerken, heeft 
dat voordelen:
★ Het leger wordt heel groot.
★ Landen kunnen elkaar leren waar ze goed in zijn.
★ Andere delen van de wereld luisteren meer 

naar Europa als het een groot leger heeft.
★ Landen in de Europese Unie hebben meer het 

gevoel dat ze bij elkaar horen. 

Wist-je-datje
In 1954 krijgt Europa 
bijna een eigen leger. 
De zes landen van de de 

Europese Gemeenschap van Europese Gemeenschap van 
Kolen en StaalKolen en Staal willen een 
eigen leger vormen, maar 
de Fransen steken er op 
het laatste moment een 

stokje voor.

Europa-feitje!
De oudste dierentuin ter 
wereld staat in Europa. 
In Wenen, de hoofdstad 

van Oostenrijk, staat een 
dierentuin die al sinds 

1752 bestaat!

Zodat de soldaten uit verschillende 

landen toch met elkaar kunnen 

overleggen, gebruikt de NAVO een 

speciaal alfabet. Alle soldaten 

kunnen dat alfabet gebruiken! 

Kun jij ontcijferen welke stad 

hieronder staat?

letter morse code alfabet

a •– alfa

b –••• bravo

c –•–• charlie

d –•• delta

e • echo

f ••–• foxtrot

g ––• golf

h •••• hotel

i •• india

j •––– juliette

k –•– kilo

l •–•• lima

m –– mike

n –• november

o ––– oscar

p •––• papa

q ––•– quebec

r •–• romeo

s ••• sierra

t – tango

u ••– uniform

v •••– victor

w •–– whiskey

x –••– xray

y –•–– yankee

z ––•• zulu

WIJ DOEN HET GEWOON ZELF!
Toch zijn er ook veel mensen die geen Europees leger 

willen. Zij vinden dat:

➤ De Europese Unie is begonnen als een project dat 
vrede moet brengen. De EU-landen moeten daarom 
niet samen oorlog gaan voeren.

➤ Europese landen die geen lid zijn van de EU, bang 
worden van een groot EU-leger.

➤ De NAVO dan minder belangrijk wordt. Dat is slecht 
voor de vriendschap tussen Europa en Amerika.

➤ Het lastig is om samen te werken. Alle soldaten zijn 
vooral trots op hun eigen land en willen daarom mis-
schien niet goed samenwerken. Ze spreken ook veel 
verschillende talen. Dan is het moeilijker om samen 
te vechten.

Vind jij dat Europa een eigen leger moet krijgen?
❏ Ja      ❏ Nee   

Waarom vind je dat?

Als er een Europees leger komt, moeten sommige landen meer 
geld uitgeven aan het leger dan ze nu doen.

Wat vind jij: moet ieder land evenveel betalen aan een 
Europees leger, of moeten de rijke landen meer geld bijleggen?

alfabet

11–––

–•Weet je nog? 
Blader terug naar 

bladzijde 12

❏ja ❏nee

Denk je mee?

54 55



Wist-je-datje
In totaal hebben 
EU-landen al 1000 

kilometer aan nieuwe 
muren gebouwd. Dat is 

zes keer zo lang als de 
Berlijnse Muur!

OP DE VLUCHT
In 2015 komt er een grote groep vluchtelingen naar 
Europa. Zij komen vooral vanuit Syrië en Libië. Daar is 
een gevaarlijke oorlog bezig. Landen in de Europese 
Unie worden het niet eens over wat er met de 
vluchtelingen moet gebeuren. 

VEEL HELPEN
Sommige landen zijn bereid om veel asielzoekers op te 
vangen en een beter leven te geven. Zij vinden dat:
✓ Europa vluchtelingen moet beschermen, want ze zijn 

niet veilig in hun eigen land.
✓ Asielzoekers kunnen integreren in Europa. Integreren 

betekent dat ze zich goed aan kunnen passen aan 
een Europees land.

✓ Europa zich niet aan de mensenrechten houdt als 
de EU vluchtelingen wegstuurt. Mensenrechten zijn 
rechten die ieder mens heeft. Zoals het recht op 
vrijheid.

GRENZEN DICHT
Andere landen vinden het gevaarlijk voor Europa om 
veel mensen binnen te laten. Zij houden de grenzen 
van Europa liever dicht. Zij vinden dat:
★ Vluchtelingen te veel verschillen van Europeanen. 
★ Er dan ook ‘gelukzoekers’ naar Europa komen. 

Daarmee bedoelen ze mensen die niet vluchten voor 
oorlog, maar graag in een rijker land willen wonen.

★ Europese landen zelf ook burgers hebben die het 
moeilijk hebben. Zij vinden dat deze Europese 
mensen eerst geholpen moeten worden.

WAT DOET EUROPA AL?
EU-landen bepalen voor een groot deel zelf wat ze met 
vluchtelingen doen. Maar de EU probeert wel dingen 
te regelen. De EU wil veel vluchtelingen opvangen in 
plekken buiten Europa: bijvoorbeeld in het gebied waar 
de vluchtelingen zelf vandaan komen. In 2016 sluit 
Europa een deal met Turkije. Migranten die via Turkije 
naar Europa komen maar daar niet mogen blijven, 
stuurt de EU naar Turkije. De Europese Unie betaalt 
Turkije om die mensen op te vangen.

Europa-feitje!
In Portugal is het 
verboden om in de 

oceaan te plassen. Een 
gekke wet, want dat is 
natuurlijk erg lastig 
te controleren voor de 
Portugese politie.

Wat vind jij: moet Europa meer of minder asielzoekers 
toelaten?

❑ Meer  ❑ Minder

Waarom vind je dat?

Wat voor asielzoekers moet Europa binnenlaten?

❑ Mensen die vluchten uit een land waar oorlog is
❑ Mensen die in Europa een beter leven willen beginnen
❑ Mensen die familie in Europa hebben wonen
❑ Kinderen zonder ouders
❑ Allemaal
❑ Niemand

OPVANGKAMP
Veel mensen die naar Europa vluchten, reizen via 
Griekenland. Omdat veel asielzoekers niet zomaar 
door mogen reizen, stuurt Griekenland hen naar 
kamp Moria. Dat is geen vakantiekamp, maar een 
vluchtelingenkamp. Asielzoekers wonen er in tenten 
en zitten heel dicht op elkaar. Omdat het lang duurt 
voordat deze mensen geholpen worden, zitten 
mensen er soms jarenlang vast. Er wachten zelfs 
5.000 kinderen in Moria tot ze weten of ze door 
mogen reizen naar Europa.

HOGE MUREN
Ken je de Berlijnse Muur nog, die in 1989 
omviel? Sindsdien bouwen landen in Europa 
nieuwe muren. Hongarije, Griekenland en 
Bulgarije bouwen hoge muren om ervoor te 
zorgen dat vluchtelingen niet zomaar hun 
land binnenkomen.

Wist-je-datje
Omdat Europa muren 

bouwt en andere dingen 
doet om vluchtelingen 

buiten te houden, 
krijgt het soms de 

bijnaam ‘Fort Europa’. 
Europa lijkt daardoor 

namelijk op een 
afgesloten kasteel.

Moria

muur in Bulgarije

Denk je mee?
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gazpacho

Sagrada Família

Antoni Gaudí

IK BEN: Diego Sotos

IK BEN: 10 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Spanje

HET WEER IN MIJN LAND: Ik woon in het zuiden van Spanje. Hier zijn de 
zomers erg warm, voor mij is 35 graden heel normaal. Helaas lijkt het 
elke zomer warmer te worden en dat is niet fi jn. Kan je je voorstellen 
dat het meer dan 45 graden is? In de winter is het wel iets kouder, 
maar ik hoef nooit met een dikke jas naar school, want zelfs in de 

winter is het vaak warmer dan 15 graden. In het 
noorden van Spanje is het klimaat heel anders, 
daar kun je skiën in de winter. 

LIEVELINGSETEN: Mijn lievelingseten is gazpacho, 
dat is een koude soep. Heel lekker voor de warme 
dagen! Wij hebben andere eetgewoontes dan in 
Nederland. We ontbijten twee keer en lunchen pas 
rond drie uur ’s middags. De lunch is de grootste 
maaltijd, we eten dan een voor-, hoofd- en nage-
recht. Ook bij het avondeten eten we een warme 
maaltijd, dat is vaak pas na negen uur ’s avonds. 

MIJN DAG: Bij ons op school draagt iedereen een uni-
form, dus ik hoef ’s ochtends niet na te denken welke 
kleren ik aan wil. Ik moet elke dag van negen tot vijf 
uur naar school. In de ochtend hebben we vakken 

zoals natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, wiskunde en maatschap-
pijleer. In de middag hebben we leukere vakken, zoals gym en hand-
vaardigheid. Na schooltijd vind ik het leuk mijn moeder te helpen in 
ons restaurant en te praten met de klanten. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Antoni Gaudí is een bekende architect. 
Rond 1900 ontwerpt hij de Sagrada Família, een hele grote kathe-
draal in Barcelona. Het bijzondere is dat de kathedraal nu nog steeds 
niet af is. Sommige mensen denken dat de kathedraal nooit afkomt.

WAAR STAAT SPANJE OM BEKEND? Ik denk vooral om de grote voetbalclubs 
en het lekkere weer. Voor veel mensen is Spanje een vakantieland. De 
toeristen waar ik mee praat hebben het ook vaak over tapas, de mooie 
gebouwen, paella, siësta en stierenvechten. Stierenvechten vind ik erg 
zielig en ik vind dat we daar zo snel mogelijk mee moeten stoppen.

GAAT HET GOED MET SPANJE? Ja, vooral met voetbal doet Spanje het 
goed. Mijn favoriete club is Barcelona, dat is de beste club van Europa 
en volgens mij ook van de wereld. Een keer per jaar ga ik naar een 
wedstrijd kijken, dat is heel gaaf. Met de mensen in Spanje gaat het 
ook steeds beter. Soms hoor ik in verhalen van vroeger dat er veel 
werkloosheid en armoede was, maar dat zie ik nu niet. 

KLOPT HET DAT ER VEEL VLUCHTELINGEN IN SPANJE ZIJN? Er komen steeds 
meer vluchtelingen naar Spanje. Bij mij in de klas zitten drie nieuwe 
kinderen. Ik vind dat erg gezellig, want zo hoor ik ook verhalen over 
andere plekken op de wereld. Maar niet iedereen is blij met de 
vluchtelingen. Spanje maakt zich zorgen waar al deze mensen moeten 
wonen en of iedereen genoeg eten kan krijgen. Op het nieuws hoor je 
verschrikkelijke verhalen van mensen die wekenlang op een boot zitten 
of enorme stukken moeten lopen. Ik vind dat we moeten proberen om 
iedereen te helpen, iedereen heeft toch recht op een veilige plek om 
te wonen? Maar ik vind ook dat Spanje dit niet alleen moet oplossen. 
Andere landen in Europa moeten ons hierbij helpen.

WAT MERK JIJ ERVAN DAT SPANJE BIJ DE EUROPESE UNIE HOORT? Bij ons in 
het restaurant komen heel veel toeristen, dat zijn vooral mensen uit 
Europa. Als Spanje niet bij de Europese Unie hoort, dan zouden er 
misschien minder toeristen bij ons komen.

BERICHT UIT EUROPA!
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WAAR GAAT DE REIS NAARTOE?

In de Europese Unie zitten heel veel landen waar je leuk op 

vakantie kunt. Beantwoord de vragen van de quiz om erachter 

te komen welk vakantieland we zoeken! Ga je naar het zonnige 

Spanje of dwaal je door de oude straten van Slovenië? Alle 

antwoorden staan in het boek. Als je het niet weet, kun je altijd 

even terugbladeren. 

1.  In welk jaar is het Verdrag van Parijs 

gesloten?

A  1945 (de letter P)

B  1951 (de letter S)

C  1973 (de letter D)

D  1990 (de letter P)

2.  Welke twee landen willen in 2002 als 

enige landen hun eigen munt houden?

A  Duitsland en Denemarken. (de letter A)

B  België en Nederland. (de letter E)

C  Nederland en Frankrijk. (de letter R)

D  Het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken. (de letter L)

3.  Welk land sluit zich in 2013 aan bij de 

Europese Unie?

A  Tsjechië (de letter I)

B  Kroatië (de letter O)

C  Turkije (de letter K)

D  Spanje (de letter M)

4.  Hoeveel landen gebruiken in 2002 de 

Euro als munt?

A  12 (de letter W)

B  16 (de letter E)

C  20 (de letter O)

D  28 (de letter R)

5.  Wat wordt er afgesproken in het 

Verdrag van Maastricht?

A  Dat de Europese Unie wordt opgericht 
en dat landen de euro willen gaan 
gebruiken. (de letter A)

B  Dat het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie gaat. (de letter P)

C  Dat Nederland Griekenland uit de 
eurocrisis gaat helpen. (de letter M)

D  Dat elk land zijn eigen afbeelding op 
de euromunt mag zetten. (de letter N)

6.  In welk jaar worden Oost- en West-

Duitsland weer één land?

A  1945 (de letter A)

B  1989 (de letter E)

C  1990 (de letter K)

D  1999 (de letter D)

7.  In welke Europese hoofdstad staat de 

oudste dierentuin van de wereld?

A  Parijs (de letter S)

B  Berlijn (de letter J)

C  Rome (de letter B)

D  Wenen (de letter I)

8.  Uit welke periode in de geschiedenis 

komt de naam Europa?

A  Uit de prehistorie. (de letter I)

B  Uit de tijd van de Grieken en Romeinen. 
(de letter J)

C  Uit de Middeleeuwen. (de letter O)

D  Uit de Renaissance. (de letter R)

9.  Hoe heet het Luxemburgse dorpje 

waarin wordt afgesproken dat 

burgers van verschillende Europese 

landen mogen reizen met minder 

grenscontroles?

A  Beek (de letter L)

B  Schengen (de letter E)

C  Clerveax (de letter D)

D  Echternach (de letter G)

Antwoord: 

60 61
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Romeinse keizer → Heel Europa moet Latijn praten!

Keizer Karel de Grote → Iedereen in Europa moet christelijk worden!
Stoomtreinmachinist → Ik rijd door heel Europa!

Napoleon → Laten we alles in meters meten!
Griekse god Zeus → Ik ga prinses Europa ontvoeren!
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Oplossing rebus: De oorlog om 

oorlog voor altijd te eindigen
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Oplossing woordzoeker:

Crisis in Europa
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Step: €20 + €20 + €5 + €2 + €0,50

4 donuts: €2 + €2 + €0,20 + €0,10 + €0,05
Sneakers: €50 + €10 + €5 + €1 + €0,50 + €0,20 + €0,20

Bank: €500 + €500 + €200 + €50 + €20 + €5
Kleine hond: €200 + €200 + €50 +€20 + €10 + €5 + €1
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Oplossing code: HONG KONG
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Pagina 32 & 33
1. Vaticaanstad

2. Spanje
3. Portugal

4. Nederland
5. Litouwen

6. België
7. Frankrijk
8. Cyprus
9. Ierland

10. Slowakije
11. Duitsland

12. Malta
13. Estland
14. Finland
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Antwoord: Slowakije

Pagina 35
Horizontaal

3. Ecu
6. Referendum
7. Landbouw
8. Monopoly

Verticaal

1. Griekenland
2. Gulden
4. Finland

5. Duitsland
8. Mark

Pagina 47
Nederlanders → zijn gierig.

Spanjaarden → hebben veel 
temperament.

Fransen → zijn trots.
Britten → zijn altijd dronken.

Duitsers → hebben geen humor.
Grieken → zijn lui.

Pagina 20
MAS museum → België

Verdrag van Versailles → 
Frankrijk

Europese vlag → Noorwegen
Brandenburger Tor → Duitsland
Neutrale landen in de oorlog → 

Spanje, Zweden, Zwitserland
Teken deze vlag → 

Bekende brug → 

Amália Rodrigues → Portugal

Pagina 21
Marie Curie → Polen

Koningin Elizabeth → Het 
Verenigd Koninkrijk (Engeland)

Rijksmuseum → Nederland
Hagia Sophia → Turkije

Teken deze vlag → [kleine af-
beelding vlag Bulgarije]
Trinity College → Ierland

Land met beschermd 

 natuurgebied → Luxemburg
Venetië → Italië

Europese vlag boven → 
Griekenland

Dubrovnik → Kroatië
Kernramp Tsjernobyl → 

Oekraïne
Domkerk van Helsinki → Finland

Europese vlag beneden → 
Estland

Paleis van Sissi → Oostenrijk
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