
Europa in een notendop 

Wat is de Europese Unie?  

Europees  = gelegen in Europa.  

Een unie = verenigt landen en mensen. 

Laten we eens verder kijken: Wat hebben de Europeanen gemeenschappelijk?  

Hoe heeft de Europese Unie zich ontwikkeld? Wat doet de EU vandaag? 

Europa – ons werelddeel  

Europa is een van de zeven werelddelen. Europa strekt zich uit van de Noordelijke IJszee in 

het noorden tot de Middellandse Zee in het zuiden, en van de Atlantische Oceaan in het 

westen tot aan het Oeralgebergte in het oosten. 

 

In Europa wonen meer dan 700 miljoen mensen, waarvan 500 miljoen in de Europese Unie. 
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Europa – onze geschiedenis  

De Europeanen delen niet alleen een continent, maar 

ook een gemeenschappelijke geschiedenis. De Griekse 

filosofen, het Romeinse Rijk, het christendom, de 

Reformatie en de Verlichting bepalen nog altijd hoe wij 

denken, voelen en ons gedragen. 

Dit wordt in onze talen weerspiegeld: veel woorden in 

de Europese talen hebben gemeenschappelijke wortels 

in het oud-Grieks en het Latijn; woorden zoals "Europa" 

(Grieks), "unie" (Latijn) en "democratie" (Grieks). 

Door de eeuwen heen zijn kunstenaars in heel Europa 

geïnspireerd door nieuwe stijlen in muziek, architectuur 

en literatuur. Kijk maar naar de Gotische kerken in 

Spanje of Polen, of luister naar de klassieke muziek van 

Italiaanse of Oostenrijkse componisten. 

Europese oorlogen 

Helaas draait de geschiedenis van Europa niet alleen om grote successen waar we trots op 

mogen zijn. Eeuwenlang hebben de Europese landen onderling vreselijk oorlog gevoerd. 

In de 20e eeuw zijn twee oorlogen in dit werelddeel begonnen waarbij uiteindelijk landen in 

de hele wereld betrokken raakten. 

In de twee zogenaamde "wereldoorlogen" zijn 

miljoenen mensen omgekomen en na afloop 

bleef Europa noodlijdend en aan de rand van 

de afgrond achter. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 

vroegen de mensen in Europa zich af: 

- of er iets gedaan kon worden om deze 

verschrikkingen in de toekomst te 

voorkomen, en 

- of Europeanen ooit zouden leren om samen 

te werken in plaats van met elkaar te vechten. 

En kijk wat er toen gebeurde. 

 
De familie Mozart (Wolfgang Amadeus 

Mozart met zijn vader Leopold en zijn zus 
Nannerl) is meermaals in heel Europa op 

tournee geweest. 

 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren bijna alle 

gebouwen in Warschau vernietigd. 
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De oprichting van de Europese Unie 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

Om oorlog te voorkomen, moet je samenwerken. Je 

moet ervoor zorgen dat je samen het beheer voert over 

de zaken die nodig zijn om oorlog voor te bereiden: staal 

voor wapens en energie voor fabrieken en vervoer. 

Daarom zijn zes Europese landen (België, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland) 

overeengekomen hun kolen- en staalindustrie samen te 

voegen. Ze hebben de "Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal" opgericht. 

Europese Economische Gemeenschap (EEG) 

De zes landen bleken zo goed samen te werken dat ze 

besloten verder te gaan en de Europese Economische 

Gemeenschap (EEG) op te richten. "Economisch" heeft 

te maken met geld, bedrijven, banen en handel. 

Het voornaamste idee was de oprichting van een 

"gemeenschappelijke markt". Dat betekent de 

afschaffing van alle nationale drempels, zoals 

grenscontroles, vertragingen en douanerechten, alsof 

Europa één land was. 

Europese Unie (EU) 

Door de jaren heen zijn steeds meer landen bij de EEG gekomen. Ze begonnen op veel meer 

gebieden samen te werken, zoals milieubescherming en de bouw van betere wegen en 

spoorwegen in heel Europa. Daarom is besloten de naam van de EEG te veranderen in 

"Europese Unie". 

In de tussentijd gebeurden er buiten de grenzen van de 

EU spannende dingen. In 1989 wisten de landen in 

Midden- en Oost-Europa zich te bevrijden van het 

communistische bewind. Daarmee verdween de 

vreselijke scheiding tussen het oostelijke en het 

westelijke deel van Europa, het "IJzeren Gordijn". 

De landen die hun vrijheid hadden herwonnen, 

hervormden hun wetten en economieën en werden lid 

van de EU. De EU bestaat nu uit 28 landen (zie blz. 6).

 
Het Verdrag van de Europese Gemeenschap 

voor Kolen en Staal werd in 1951 in Parijs 
ondertekend. 

 
De Europese vlag is in 1985 door de 

Europese Economische Gemeenschap 
aangenomen.  

 

Overblijfselen van het IJzeren Gordijn in 

voormalig Tsjecho-Slowakije. 
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Wat doet de Europese Unie vandaag? 

De EU probeert het leven van ons allemaal te verbeteren. Een paar voorbeelden: 

Vandaag de dag doet de EU ook veel andere dingen: 

 de lucht schoner maken en klimaatverandering 
bestrijden 

 bellen en sms'en goedkoper maken 

 ervoor zorgen dat ons eten veilig is 

 helpen om energie te besparen 

De EU is zelfs actief in de ruimte, met satellieten die 

ervoor helpen zorgen dat auto's intelligenter rijden, en 

die het luchtvervoer veiliger maken. 

 

Vrijheid voor iedereen  

Mensen in de EU mogen zelf 

kiezen in welk EU-land ze wonen, 

werken of studeren. Voor de 

meeste EU-landen heb je geen 

paspoort meer nodig als je de 

grens overgaat. 
(©Fotolia/Rido) 

Vrijheid voor jongeren  

De EU moedigt jongeren aan 

een tijdje in een ander 

Europees land te studeren of 

een opleiding te volgen. 

 
(©Shutterstock/Gena96) 

Geld 

Vroeger had elk land in Europa zijn eigen geld, of 

"munt". Tegenwoordig gebruiken veel EU-landen een 

gemeenschappelijke munt, de euro. 

Hulp voor armere gebieden  

Sommige gebieden in Europa 

hebben geld nodig om nieuwe 

wegen en spoorwegen te bouwen; 

op andere plekken zijn veel 

mensen werkloos. De EU pakt deze 

problemen aan. Zij geeft geld voor 

nieuwe wegen en 

spoorwegverbindingen, en helpt 

bedrijven nieuwe banen te 

scheppen. 

Hulp voor buurlanden 

De EU helpt andere landen om hun scholen, 

ziekenhuizen en sociale bescherming te verbeteren.  

 

Lida en Alina uit 

Moldavië 

profiteren 

hiervan. 
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Hoe de Europese Unie besluiten neemt 

De Europese Commissie  

bestaat uit 28 politici ("Eurocommissarissen"), één uit elk EU-

land. Ze worden bijgestaan door deskundigen, juristen, een 

secretariaat en vertalers. De taak van de Commissie is om na te 

denken over wat het beste is voor de EU in haar geheel en om 

nieuwe Uniewetten voor te stellen.  

 

Het Europees Parlement  

vertegenwoordigt alle mensen in 

de EU. De leden worden elke vijf 

jaar gekozen en alle volwassen 

burgers van de EU hebben 

stemrecht.  

Het Parlement bespreekt en 

neemt besluiten over nieuwe 

Uniewetten, samen met de Raad. 

De Raad is de stem van 

de EU-landen. De 

regeringsministers van 

de EU-landen komen 

regelmatig samen om 

nieuwe Uniewetten vast 

te stellen. 

In de Europese Raad komen alle leiders van de EU-landen 

(presidenten, premiers of kanseliers) samen om de algemene 

strategie voor Europa te bepalen. 

 

 

Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat alle EU-landen zich houden aan 

de wetten die ze zijn overeengekomen. Het Hof onderzoekt verder of 

die wetten de grondrechten eerbiedigen, bijvoorbeeld dat de vrijheid 

van meningsuiting en de persvrijheid worden gegarandeerd. 
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De lidstaten van de Europese Unie 

Welke landen zijn lid van de EU en wanneer zijn ze toegetreden? 

Je kunt ze in de tabel en op de kaart opzoeken. 

 

Meer weten? 

 

Wil je meer weten over de Europese talen, de natuur, de 
geschiedenis en de EU vandaag? 
Surf dan naar "Ontdek Europa!" 

Er is een brochure:  
http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_nl.htm 

En een online spel: 
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?  

 

Je kunt nog veel meer EU-spellen en -quizzen vinden in de Kids' 
Corner. Er is zoveel te ontdekken – en dit is de beste plek om te 
beginnen!  

http://europa.eu/kids-corner/index_nl.htm 

Veel plezier! 

© EU, tenzij anders bepaald 

1951 België, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Luxemburg, Nederland  

 

1973 Denemarken, Ierland, het 

Verenigd Koninkrijk 

1981 Griekenland 

1986 Portugal, Spanje 

1995 Oostenrijk, Finland, Zweden 

2004 Cyprus, Tsjechië, Estland, 

Hongarije, Letland, Litouwen, 

Malta, Polen, Slowakije, 

Slovenië 

2007 Bulgarije, Roemenië 

2013 Kroatië 
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