
PASPOORT

EUROPESE UNIE



Welkom

De landen die lid zijn van de Europese Unie zijn op 
deze kaart donker gekleurd.
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Grenzen verleggen

Een paspoort geeft je de mogelijkheid 
om te reizen en om grenzen over te 
gaan. Binnen Europa hoef je eigenlijk 
nauwelijks nog je paspoort te gebruiken, 
omdat de grenzen tussen Europese landen 
weggehaald zijn. Daarom is dit boekje een 
paspoort voor kennis over Europa. Het 
opent jouw grenzen en biedt je een kijkje 
in de verschillende landen, culturen en 
gewoonten van het boeiende veelzijdige 
Europa. Het helpt je om de verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen uit alle 
28 landen van de Europese Unie beter te 
begrijpen. 

Het mooie van dit Europa is dat het nu 
voor jou helemaal openstaat, om er te 
reizen, te leren en later ook te studeren 
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en te werken. Het is een stukje wereld dat 
na veel oorlog en ellende nu al een hele 
tijd vrede en vrijheid kent en waar mensen 
met respect met elkaar omgaan. Het is 
aan jou als bezitter van dit paspoort en als 
echte Europeaan om te genieten van alle 
mooie en verrassende dingen die Europa 
biedt. Maar om dit te kunnen moet je ook 
iets weten over dit Europa: hoe het werkt, 
welke mensen er wonen, en hoe ze met 
elkaar samenleven. 
Dit paspoort is alvast 
een aardig begin om 
Europa te ontdekken. 

Constantijn van Oranje 
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De Europese Unie
Zoals jullie wellicht op school tijdens de les 
geschiede nis hebben geleerd, zijn er de vorige 
eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben veel littekens 
achtergelaten. Hoe konden de leiders van Europa ervoor zorgen 
dat er geen Derde Wereldoorlog zou komen?

De Fransman Jean Monnet kwam toen met een heel nieuw 
idee. Om wapens te maken heb je kolen en staal nodig. Als je 
nu de twee oude vijanden, namelijk Duitsland en Frankrijk, de 
productie van kolen en staal in hun land gezamenlijk laat regelen, 
moeten ze samen werken. Zo zou er nooit meer oorlog tussen 
hen komen!

In 1951 werd dan ook de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) opgericht. Naast Frankrijk en Duitsland wilden Neder-
land, België, Italië en Luxemburg er ook wel bij. De EGKS zou 
zich bezig houden met vreedzame activiteiten en Europa helpen 
op te staan uit de puinhopen van de oorlog. 

De zes landen bleken zo goed met elkaar samen te werken, dat 
ze in 1957 besloten een andere club op te richten: de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG). De voorloper van de Europese 
Unie van vandaag was geboren. Er werden afspraken gemaakt, 
die de handel tussen die landen gemakkelijker maakten. Ook 
werd er meer samen gewerkt op het gebied van landbouw. De 
afspraken werden steeds verder uitgebreid.

De EEG (later EG) was een groot succes. Steeds meer landen 
wilden lid worden. In 1992, toen de EG een nieuwe naam kreeg 
en Europese Unie (EU) ging heten, waren ze met 12 landen. 
Inmiddels zijn er al 27 lidstaten en doet de Europese Unie meer 
dan alleen maar samen werken op het gebied van handel. Wat 
doet ze nu precies?
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Het is niet de bedoeling dat de EU overal over meebeslist. De EU 
pakt alleen die problemen aan, die over de grenzen van landen 
heen geregeld moeten worden en die met alle landen samen 
beter op te lossen zijn. Zo zal de EU nooit een beslissing nemen 
over een nieuwe autoweg in Nederland. De EU kan echter wel 
een visverbod opleg gen, als er te weinig vissen in de Noordzee 
zwemmen. De Noordzee grenst aan verschillende landen, 
waardoor het gebrek aan vissen niet door één land kan worden 
opgelost.

Je merkt het niet meteen, maar er zijn de afgelopen jaren veel 
dingen verbeterd door de EU. Zo zijn er regels die ervoor zorgen 
dat de appel die jij eet gezond geteeld is. Op het etiket van een 
pak hagel slag moet staan wat er allemaal in zit. Mensen met een 
allergie weten daardoor wat ze wel en niet mogen eten. Verder 
zorgt de EU ervoor dat in haar landen het water dat uit de kraan 
komt zuiver genoeg blijft om te kunnen drinken.

Als je je speelgoed eens goed bekijkt, ontdek je er wellicht een 
CE-teken op. Dat betekent dat je speelgoed gemaakt is volgens 
EU-regels die ervoor zorgen dat het veilig is om ermee te spelen. 
Misschien hebben jullie internet thuis, en chat je met vriendjes 
of doe je spelletjes online. De EU wil dat binnenkort iedereen 
internet thuis heeft, met een goede verbinding en dat iedereen 
het kan betalen. 

Reizen in de EU is veel makkelijker sinds je niet 
meer aan de grens voor de douane- of paspoort-
controle moet wachten. Vliegen is veel goedkoper 
geworden dan vroeger en in veel landen hoef je 
geen geld meer te wisselen, maar kun je gewoon 
in euro’s betalen.
Dankzij de Europese Unie heb je nu ook een 
leuk paspoortje voor je liggen met een heleboel weetjes over alle 
landen. Houd je ogen goed open, dan kan je nog meer dingen 
ontdekken die de EU doet!
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BELGIË

Hallo

SALUT

Hoofdstad: Brussel
Oppervlakte: 31.000 km²
Bevolking: 10,7 miljoen 

Gesproken talen:
Nederlands, Frans en Duits

Nationale feestdag: 
Op 21 juli 1831 legde de 
eerste koning van België, 
Leopold I, de grond-
wettelijke eed af.
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Het Atomium 
Het Atomium symboliseert 
een metaalkristal met 9 atomen. 
In het gebouw zijn vaak 
tentoonstellingen. Als je de lift 
neemt, heb je vanuit de bovenste 
bol een mooi uitzicht over 
Brussel.

Een typisch Belgisch gerecht
Waterzooi is een soort soep gemaakt van vis, groenten, 
room en aardappelen.

  Manneken Pis
Het Manneken Pis beeldje 

staat in het centrum van 
Brussel. Het is een beeld van 
een jongetje dat aan het plassen 
is. Veel mensen weten niet dat 
Manneken Pis vaak kleren aan 
heeft. Op dit moment bestaat 
zijn garderobe uit meer dan 700 
kostuums.

☞

☞
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Zdravei

BULGARIJE

Hoofdstad: Sofia
Oppervlakte:  111.000 km²
Bevolking:  7,6 miljoen

Gesproken taal:
Bulgaars

Nationale feestdag:
3 maart is bevrijdingsdag.
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Alexander Nevski Kathedraal
De kathedraal in Sofia is 
gebouwd als dank aan de 
Russische Tsaar Alexander 
II, die het land be vrijdde 
van een oorlog met Turkije 
in 1877. Met zijn gouden 
koepels is de kathedraal het 
symbool van Bulgarije.

Een typisch Bulgaars gerecht
Kavarma is een stoofpot van stukjes vlees (varkens- of 
kippenvlees) en verse groenten, gekookt met uien en 
tomatensaus.

Rila nationaal park
Rila is het grootste nationale park van 
Bulgarije. In het park leven 
zeldzame wilde diersoorten 
zoals beren, wilde zwijnen, 
herten en adelaars. Het park 
is bekend om de vele meren 
en rivieren. Rila betekent 
dan ook ‘veel water’.

☞

☞
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CYPRUS

Hoofdstad:  Nicosia
Oppervlakte:  9.000 km²
Bevolking:  0,7 miljoen

Gesproken talen:
Grieks en Turks

Nationale feestdag:
1 oktober wordt de onaf-
hankelijkheid gevierd.

yia’sou
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☞

Ayiou Nikoaou ton Gaton 
De kerk van de heilige 
Nikolaas staat bij het Katten-
klooster. Hier worden zwerfkat-
ten opgevangen en door nonnen 
verzorgd.

Een gerecht uit Cyprus
Wat typisch is voor Cyprus is
meze. Dit is ongeveer hetzelfde als tapas in Spanje, dus 
kleine versnaperingen.

Petra tou Romiou
Volgens de legende zou 
Aphrodite, godin van de 
schoonheid, uit de gol-
ven van de zee zijn ge-
boren. Daarom wordt de 
rots ook wel de ‘Rots van 
Aphrodite’ genoemd.

☞
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HEJ

DENEMARKEN

Hoofdstad: Kopenhagen
Oppervlakte:  43.000 km²
Bevolking:  5,5 miljoen 

Gesproken taal: 
Deens

Nationale feestdag:
5 juni is de Dag van de 
Constitutie. Op deze dag 
in 1849 werd de Deense 
grondwet getekend.
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Nyhavn
Nyhavn (in Kopenhagen) 
betekent letterlijk de ‘nieuwe 
haven’. Vroeger werd van 
hieruit handel gedreven met 
het Verre Oosten. 
De kleurige pak huizen zijn 
uit die tijd afkomstig. Tegenwoordig is Nyhavn vooral 
bekend om zijn gezellige terrasjes.

Een typisch Deens gerecht
Smørrebrød of boterbrood is wit- of roggebrood met 
verschillende soorten beleg. Hierbij kun je denken aan 
vis, ei en fruit. Kinderen eten smørrebrød meestal met 
een plakje chocola of stukjes banaan.

Zeemeermin
De kleine zeemeermin 
is bekend geworden 
door het sprookje van 
Hans Christian Andersen. 
Het beeldje is gemaakt van 
brons, is 1,65 meter hoog 
en weegt 175 kilo.

☞

☞
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Guten Tag

DUITSLAND

Hoofdstad: Berlijn
Oppervlakte:  357.000 km²
Bevolking:  82 miljoen

Gesproken taal:
Duits

Nationale feestdag:
3 oktober is de dag van de 
Duitse eenheid.
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Brandenburger Tor
Vroeger (1788) was deze 
poort de stadsgrens naar 
het centrum van Berlijn. 
Wie er door wilde, moest 
tol betalen. Nu is de poort 
het symbool van de Duitse 
eenheid, na de her enig ing van Oost- en West-Duitsland. 

Een typisch Duits gerecht
Sauerkraut mit Bratwurst (zuurkool met worst).

De Rijksdag
De Rijksdag is een gebouw dat veel heeft meegemaakt. 
Aan het einde van de oorlog (1945) is er gevochten. 
Het gebouw is helemaal hersteld en sinds 1992 wordt 
het weer gebruikt als parlementsgebouw. 

☞

☞
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tere

ESTLAND

Hoofdstad: Tallinn
Oppervlakte:  43.000 km²
Inwoners:  1,3 miljoen

Gesproken taal:
Ests

Nationale feestdag:
24 februari wordt de 
onafhankelijkheid gevierd 
van Rusland in 1918.
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Een typisch Ests gerecht
Met kerst en oud en nieuw 
wordt mulgikapsad gegeten. 
Dit wordt gemaakt van 
zuurkool, gerst en varkens-
vlees. Donker roggebrood 
is een belangrijk element in 
de Estse keuken.

Stadhuis  
Het stadhuis van Tallinn
is in de 13e eeuw gebouwd. 
De tweede ver dieping wordt 
regelmatig gebruikt voor 
feestjes en vergaderingen.

Apotheek
De apotheek van Tallinn is de 
oudste apotheek in Europa
die nog gebruikt wordt. 
De apo theek werd in 1422 
gevestigd op een hoek van 
het stad huisplein. Er worden 
medi cijnen en soortgelijke 
producten ver kocht.

☞

☞



18

Hei

FINLAND

Hoofdstad: Helsinki
Oppervlakte:  305.000 km²
Bevolking:  5,3 miljoen 

Gesproken talen:
Fins en Zweeds

Nationale feestdag:
6 december wordt de 
onafhankelijkheid gevierd 
van Rusland in 1917.
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Kathedraal op het Senaatsplein
Het senaatsplein ligt midden 
in Helsinki. De kathedraal, 
ook wel Witte Domkerk genoemd, 
ligt op een heuveltje en je kunt er 
heel mooi over de stad uitkijken.

Een typisch Fins gerecht
Vis wordt veel gebruikt in de Finse keuken. Een 
bekend visgerecht is bijvoorbeeld kalakukko, 
oftewel brood waarin vis verwerkt is. Toch komen 
vleesgerechten ook wel voor zoals karjalanpaisti, 
een stoofpot die kan bestaan uit rund-, lams- of 
varkensvlees.

Finlandia-hal
De Finnen houden van 
tijdloos en functioneel design. 
Dat kan je goed zien aan dit 
concertgebouw, de Finlandia-
hal in Helsinki. De architect 
Alvar Aaltoo heeft het hele 
gebouw van wit marmer en 
zwart graniet gemaakt.

☞

☞
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FRANKRIJK

BONJOUR

Hoofdstad: Parijs
Oppervlakte: 544.000 km²
Bevolking: 64,3 miljoen

Gesproken taal:
Frans

Nationale feestdag:
14 juli is de herdenking 
van de Franse revolutie.
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Eiffeltoren
De toren werd gebouwd door 
Gustave Eiffel naar aanleiding van 
de Wereldtentoonstelling in Parijs 
in 1889. Eigenlijk zou de toren na 
20 jaar weer afgebroken worden, 
maar hij bleek heel nuttig te zijn 
als radiomast. De toren is 324 
meter hoog en via de trap is het 
1665 treden naar de tweede verdieping. De bovenste 
verdieping is alleen per lift bereikbaar.

Een typisch Frans gerecht
Bouillabaisse is een Franse vissoep met geroosterd 
brood of croutons (met knoflook doordrenkt).

Notre Dame
De kathedraal staat midden in 
Parijs, met aan twee kanten de 
rivier de Seine. Je kunt naar de 
top van de kathedraal door de 
torens aan de voorkant te beklim-
men. Bekend werd de kathedraal 
in 1831 door het verhaal van ‘De 
Klokkenluider van de Notre Dame’.

☞

☞
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yia’sou

GRIEKENLAND

Hoofdstad: Athene
Oppervlakte: 132.000 km²
Bevolking:  11,1 miljoen

Gesproken taal:
Grieks

Nationale feestdag:
25 maart wordt de 
onafhankelijkheid gevierd 
van het Ottomaanse rijk in 
1821.
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Parthenon
Het Parthenon in Athene 
was een tempel gewijd aan 
de godin Pallas Athena. Het 
werd ook gebruikt als kerk 
en als markthal. In 1687 
is een deel door oorlog 
verwoest. Veel meesterwerken uit het Parthenon zijn 
te zien in het British Museum in Londen.

Een typisch Grieks gerecht
Moussaka is een ovenschotel van aardappelschijfjes en 
aubergine. Verder wordt er veel vlees gebruikt in de 
Griekse keuken zoals keftedes (gekruide gehaktballetjes) 
en gyros (stukjes geroosterd vlees). Vaak wordt hier 
tzatziki bij gegeten, een saus van knoflook, yoghurt en 
komkommer. 

Athos
Athos is een schiereiland 
waar de gelijknamige 
heilige berg van Griekenland 
zich bevindt. Het eiland is 
verboden voor vrouwen. De 
monniken die er leven hebben zelfs geen vrouwelijke 
huisdieren zoals koeien en kippen.

☞

☞
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szia

HONGARIJE

Nationale feestdagen:
15 maart is de nationale 
feestdag ter herinnering 
aan de revolutie van 1848.
23 oktober is de Dag van 
de Republiek.

Hoofdstad: Boedapest 
Oppervlakte:  93.000 km²
Bevolking:  10 miljoen

Gesproken taal:
Hongaars
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Parlementsgebouw
Vroeger was Hongarije veel 
groter en rijker dan nu. Het 
parle mentsgebouw in Boe-
dapest werd gebouwd om 
te vieren dat de Magyaren 
(Hongaren) er al 1000 jaar 
wonen. Tijdens een boottocht over de Donau heb je een 
mooi uitzicht op het gebouw.

Een typisch Hongaars gerecht
Een van de bekendste gerechten uit Hongarije is de 
goulash. Het is een soep waar rundvlees, schapenvlees, 
varkensvlees of vis in zit. Ook bevat het uien, knoflook 
en paprikapoeder. Om de soep nog steviger te maken, 
zit er soms aardappel door.

Kettingbrug
De kettingbrug wordt in het Hongaars ‘Lánchíd’ 
genoemd. In Boedapest 
zijn veel bruggen te zien, 
maar deze is de oudste. De 
bruggen zijn nodig om de 
stadsdelen Boeda en Pest 
met elkaar te verbinden.

☞

☞
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DIA DHUIT

IERLAND

Hoofdstad: Dublin
Oppervlakte: 70.000 km²
Bevolking: 4,4 miljoen 

Gesproken talen:
Iers en Engels

Nationale feestdag:
17 maart is Saint Patrick’s 
Day. In Ierland wordt op 
deze dag de beschermhei-
lige van het land herdacht.
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Kasteel Dublin
Ruim 700 jaar, tot 1922, was 
Kasteel Dublin het hoofdkwar-
tier van de Engelse overheersing 
in Ierland. Daarna deed het 
tijdelijk dienst als gerechtshof. 
Vanaf 1932 is het vooral in 
gebruik voor staatsbezoeken 
en de inhuldiging van alle Ierse 
presidenten. Een gedeelte van het kasteel is open 
voor toeristen.

Een typisch Iers gerecht
Irish stew is een stoofschotel van lams- of rundvlees 
met uitjes, wortelen en aardappelen.

Iers hoogkruis
Dit hoogkruis wordt ook wel Kel-
tisch kruis genoemd, omdat het 
een staand kruis is van steen met 
een cirkel erdoor. Je vindt er veel 
in Ierland. Ze werden gebruikt bij 
religieuze ceremonies of om gren-
zen te markeren.

☞

☞
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ciao

ciao

ITALIË

Hoofdstad: Rome
Oppervlakte:  301.000 km²
Bevolking:   60 miljoen

Gesproken taal:
Italiaans

Nationale feestdag:
2 juni is de Dag van de 
Republiek. Op deze dag 
werd in 1946 de Repu bliek 
Italië opgericht.
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Colosseum
Het Colosseum in Rome is 
een ovaal gebouw, heeft een 
omtrek van 527 meter en is 
57 meter hoog. Er konden 
ongeveer 50.000 mensen in. 
Het Colosseum werd vroeger 
gebruikt voor grote feesten en gladiatoren-gevechten.

Een typisch Italiaans gerecht
Pasta, pasta en nog eens pasta. De Italiaanse keuken 
bestaat vooral uit pasta, maar er zijn ook vele andere
lekkernijen, zoals koekjes met amandelen. Pizza hoort 
ook bij de Italiaanse keuken.

Pompeii
Pompeii werd in 79 na Christus 
vernietigd door een uitbarsting 
van de vulkaan Vesuvius. De vul-
kaan begroef de stad onder een 
dikke laag as, waardoor ze in 
haar oorspronkelijke vorm be-
waard bleef. Eind 16e eeuw werd 
de stad per toeval ontdekt. Door 
de opgravingen kun je zien hoe 
de oude Romeinen leefden.

☞

☞
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KROATIË

Hoofdstad: Zagreb
Oppervlakte:  56.000 km²
Bevolking:   4,4 miljoen

Gesproken taal:
Kroatisch

Nationale feestdag:
25 juni: oprichting van 
de republiek. Op die dag 
verklaarde Kroatië zich in 
1991 onafhankelijk.

DOBAR DAN 
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Klokkentoren
Voor de ingang van de St. Dominius 
kathedraal in het centrum van 
Split is in de 12e eeuw een grote 
Romaanse klokkentoren gebouwd. 

Typisch Kroatische gerechten
Ćevapčići (spreek uit: Chewapchichi) 
zijn een soort gegrilde of gebakken 
gehaktworstjes. Palacinka is een opgevouwen flensje met 
jam, gesmolten chocolade, walnoot of room.

Rectorpaleis
Dit paleis werd in de 15e eeuw 
gebouwd. Het is het bestuurs-
centrum van Dubrovnik.

Plitvice
De meren en watervallen van 
Plitvice staan sinds 1979 op de 
werelderfgoedlijst van de UNESCO.

☞

☞

☞
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SVEIKI

LETLAND

Hoofdstad: Riga
Oppervlakte:  65.000 km²
Bevolking:  2,2 miljoen

Gesproken taal:
Lets

Nationale feestdag:
Op 23 juni wordt ‘Jani’, 
de komst van de zomer 
gevierd.
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Een typisch Lets gerecht
Kimenu siers is een traditionele kaas 
die vaak wordt gegeten tijdens de 
Jani. De Letse keuken is verder sterk 
beïnvloed door haar buurlanden. 
Gerechten als zuurkool, borscht 
(bietensoep) en aardappelsalade 
staan veel op het menu.

Vrijheidsmonument
Het vrijheidsmonument in Riga 
was klaar in 1935. Het werd ge-
bouwd om vrijheid en onafhanke-
lijkheid in Letland te benadrukken.

Riga
Riga is een 

van de hoofdsteden van de Art 
Nouveau of de nieuwe kunst. 
Kenmerkend voor Art Nouveau 
gebouwen is dat ze asymmetrisch 
zijn en vaak versieringen hebben, 
zoals bloemen en vogels. Meer 
dan een derde van de huizen in 
Riga is in deze stijl gebouwd.

☞

☞
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labas

LITOUWEN

Hoofdstad: Vilnius
Oppervlakte:  65.000 km²
Bevolking:   3,3 miljoen

Gesproken taal:
Litouws

Nationale feestdag:
16 februari wordt de 
onafhankelijkheid gevierd 
van Rusland in 1918.



35

Monument voor
groothertog Gediminas

Volgens een legende is Vilnius ge- 
 sticht door groothertog Gediminas. 
Moe van de jacht droomde 
Gediminas over een ijzeren wolf, 
die huilde als 100 wolven tegelijk. 
Een priester herkende deze droom 
als een teken dat Gediminas op die 
plaats een onoverwinnelijke stad moest bouwen.

Een typisch gerecht uit Litouwen
Cepelinai zijn aardappelnoedels gevuld met vlees, kaas 
of groenten.

Trakai
Rondom de stad Trakai bevinden zich ongeveer 200 
meren. Op een van de vele eilandjes in het bekendste 
en grootste meer Galve is het prachtige kasteel van 
Trakai gebouwd. Deze 
stad is de geboorte-
plaats van de meest 
beroemde heerser van 
Litouwen, Vytautas de 
Grote.

☞

☞
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Moien

LUXEMBURG

Hoofdstad: Luxembourg
Oppervlakte:  3.000 km²
Bevolking:  0,4 miljoen 

Gesproken talen:
Letzeburgs, Duits, Frans

Nationale feestdag:
23 juni is de viering van 
de verjaardag van de 
groothertog.
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De toren van de ‘Staatssparkasse’ 
De ‘Staatssparkasse’ is een 
van de 168 banken die je in 
de stad Luxemburg kunt vinden. 
Toen de bank in 2006 150 jaar 
oud was, is er een gedenkmunt 
uitgegeven van 10 euro met de 
toren erop.

Een typisch gerecht uit Luxemburg
Judd mat gaardebounen is een typisch Luxemburgs 
gerecht, bestaande uit het halsstuk van een varken met 
tuinbonen en bonenkruid.

Kathedraal van Luxemburg
In de 17e eeuwse kerk staat 
een beeld van de heilige 
Maria. Ze wordt gezien als 
de beschermvrouwe van 
de stad. Toen veel mensen 
ziek werden door de pest, 
een ziekte die nu niet meer 
voorkomt, vroegen de 
mensen Maria om hulp.

☞

☞
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bongu

MALTA

☞

Hoofdstad: Valetta
Oppervlakte:  315 km²
Bevolking:  0,4 miljoen

Gesproken talen:
Maltees en Engels

Nationale feestdag:
8 september is de dag van 
de overwinning: ‘Il vitorja’. 
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 Valetta
De Johannieter ridderorde 
had vanaf 1530 haar thuis-
basis in Malta. In 1565 be-
schermden de ridders Malta 
tegen de Turken. Een jaar 
later begonnen ze met de 
bouw van de vestingstad Valetta, genoemd naar de 
leider van de Ridderorde, Jean Parisot de la Valette.

Een typisch Maltees gerecht
In Malta eten ze pastizzi. Dit is bladerdeeg gevuld met 
ricotta kaas of groenten. Ook kun je hier imqaret vinden, 
warme gebakjes gevuld met dadels of bigilla, een typisch 
Maltese bonenpasta met kruiden en knoflook. 

St. Paul-kathedraal 
Deze mooie kathedraal uit 
de 17e eeuw bevindt zich in 
Mdina, de vroegere hoofdstad 
van Malta. Mdina wordt ook 
wel de stille stad genoemd, 
omdat er zo weinig verkeer 
is. De kathedraal ligt op de plek van een kerk, die 
getroffen werd door de heftige aardbeving in 1693. 

☞

☞
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hallo

NEDERLAND

Hoofdstad: Amsterdam
Oppervlakte:  34.000 km²
Bevolking:  16,4 miljoen

Gesproken talen:
Nederlands, Fries

Nationale feestdagen:
30 april, Koninginnedag 
en 5 mei, Bevrijdingsdag.
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Molen
Nederland is een echt molenland. 
Er zijn 1.048 windmolens en 108 
watermolens. De molens werden  
gebruikt voor het malen van graan, 
het persen van olie uit zaden en 
het maken van papier. Polder-
molens hielden het waterpeil in 
ons lage land onder controle. 

Een typisch Hollands gerecht
Erwtensoep (snert) is een typische wintermaaltijd in 
Nederland. Snert is dikke soep, gemaakt van split erwten 
met stukjes rookworst. Erwtensoep wordt vaak gegeten 
met roggebrood en spek.

Volendam
Volendam is het meest bekende 
vissersdorpje van Nederland. Toe-
risten komen van ver om de mooie 
huizen, schepen en de traditionele 
kleder dracht te bewonderen. Zelf 
kun je ook in kostuum een foto 
laten maken. Aan het einde van de 
dag komen de vissersboten terug in 
de haven. Dat is leuk om te zien.

☞

☞
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gruss 
gott

OOSTENRIJK

Hoofdstad: Wenen
Oppervlakte:  84.000 km²
Bevolking:  8,3 miljoen

Gesproken taal:
Duits

Nationale feestdag:
26 oktober is de dag 
waarop het parlement tot 
neutraliteit besloot.



☞
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Wiener Prater
Wiener Prater is het oudste 
amusementspark ter wereld. Je 
kunt vanuit het reuzenrad Wenen 
bewonderen, 65 meter boven de 
grond. Vroeger was het een 
keizerlijk jachtgebied, maar in 
1766 werd het park door keizer 
Jozef II opengesteld voor publiek.

Een typisch Oostenrijks gerecht
De echte Wiener Schnitzel is een dun stuk kalfsvlees 
met een laagje zelfgemaakt paneermeel.

Hundertwasser
Dit is het wooncomplex met de 
naam Hundertwasserhaus in We-
nen. Hundertwasser is de bekend-
ste Oostenrijkse schilder en archi-
tect. Een van zijn specialiteiten 
was het opvrolijken van sombere 
en trieste flatgebouwen door met 
een heleboel kleurtjes te werken.

☞
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CZESC
POLEN

Hoofdstad: Warschau
Oppervlakte:  313.000 km²
Bevolking: 38,1 miljoen

Gesproken taal:
Pools

Nationale feestdagen:
11 november wordt de 
onafhankelijkheid in 
1918 gevierd. Op 3 mei 
wordt het invoeren van de 
grondwet in 1971 gevierd.
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Poniatowski
Józef Antoni Poniatowski was 
een Pools generaal, maarschalk 
van Frankrijk en een militaire 
held. Hij moet buitengewoon dap-
per geweest zijn. Toen hij in 1813 
in Leipzig naast Napoleon vocht, 
raakte hij gewond. Bij het overste-
ken van de rivier wierp zijn paard 
hem eraf, waardoor hij verdronk. 

Een typisch Pools gerecht
Zurek is een stevige soep van roggemeel, altijd in combi-
natie met paddestoelen, aardappel, ei en stukjes spek. 

Paleis voor Cultuur en 
Wetenschappen

Het Paleis voor Cultuur en Weten-
schappen is een kolossaal bouw-
werk dat door Stalin aan Warschau 
is geschonken. Het is een 231 meter 
hoge wolkenkrabber en daarmee 
het hoogste gebouw in Polen. In het 
gebouw zijn een aantal bioscopen, 
theaters en musea gevestigd.

☞

☞
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0LÁ!

PORTUGAL

Hoofdstad: Lissabon
Oppervlakte: 92.000 km²
Bevolking:  10,6 miljoen

Gesproken taal:
Portugees

Nationale feestdag:
25 april is de Dia da Liber-
dade, de nationale feest-
dag ter herinnering aan de 
Anjerrevolutie in 1974. 
Op vreedzame wijze werd 
er een einde gemaakt aan 
de dictatuur.
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 Brug over de Taag
De rivier de Taag is 1120 km lang 
en mondt bij Lissabon uit in de 
Atlan tische Oceaan. De hangbrug 
over de rivier wordt in het Neder-
lands ‘25 aprilbrug’ genoemd. Op 
25 april 1974 werd tijdens een 
revolutie een einde gemaakt aan 
de dictatuur in Portugal.

Een typisch Portugees gerecht
Vis staat centraal in Portugal. Zoals sopa de peixe of 
vissoep. Als je in Portugal bent, ontkom je er niet aan 

om Bacalhau (gedroogde 
kabeljouw) te eten.

Toren van Belém
De Toren van Belém is 
gebouwd tussen 1515 en 
1521 en werd gebruikt als 
uitkijkpost om schepen van 
vijanden tegen te houden.

☞

☞
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ROEMENIË
Buna

Hoofdstad: Boekarest
Oppervlakte:  230.000 km²
Bevolking:  21,4 miljoen

Gesproken taal:
Roemeens

Nationale feestdag:
1 december, de Dag van 
de Vereniging.
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Paleis van het Parlement
Oorspronkelijk werd 
het gebouw ‘Huis van het 
volk’ genoemd. Dictator 
Ceauşescu gaf opdracht tot 
de bouw. Hij was een slechte 
leider voor zijn volk. Daarom 
heeft men het gebouw, na het afzetten van de dictator 
in 1991, Paleis van het Parlement genoemd. Sindsdien is 
het een symbool voor de Roemeense democratie.

Een typisch Roemeens gerecht
Mititei is het nationale vleesgerecht van Roemenië, op 
de barbecue klaargemaakte saucijsjes gevuld met een 
pittig gekruid gehakt.

Kasteel Bran
Van dit kasteel, gebouwd in 1377, 
wordt gezegd dat Dracula er 
gevangen heeft gezeten. En daar-
mee wordt niet de vampier Dracula 
bedoeld, maar wel Vlad III, een 
bloeddorstig Roemeens heerser 
uit de 15e eeuw met de bijnaam Dracula. Kasteel Bran, 
dat op een rots staat, figureert in vele Draculafilms.

☞

☞
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ZHIVJOSLOVENIË

Hoofdstad: Ljubljana
Oppervlakte:  20.000 km²
Bevolking:  2 miljoen

Gesproken taal:
Sloveens

Nationale feestdag:
Op 25 juni wordt de 
onafhankelijkheid gevierd 
van Joegoslavië in 1991.



Tromostovje
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Postojna
Vlakbij Postojna, een klein 
Sloveens stadje, bevinden zich be-
roemde druipsteengrotten. In de 
prehistorie zochten holbewoners 
hier bescherming of woonden ze 
er. Al vanaf de 13e eeuw worden 
de grotten door reizigers bezocht. 

Een typisch Sloveens gerecht
Door de ligging van het land en de geschiedenis is 
de Sloveense keuken een mengelmoes van Italiaanse, 
Slavische en Oostenrijkse invloeden. Veel zuurkool met 
pittig gekruid vlees, maar er worden ook verschillende 
pasta’s gegeten. Een typisch Sloveens nagerecht is de 
potica. Dit is een cake gevuld met noten, rozijnen, ver-
schillende kruiden en honing. 

Deze brug in Ljubljana heet 
in het Engels Triple Bridge of-
wel drie voudige brug, omdat 
architect Jože Plečnik in 1931 
aan de oude stenen brug 
twee zijvertakkingen voor 
voetgangers liet bouwen. 

☞

☞
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AHOJ

SLOWAKIJE

Hoofdstad: Bratislava
Oppervlakte:  49.000 km²
Bevolking:  5,4 miljoen

Gesproken taal:
Slowaaks

Nationale feestdag:
1 september, Dag van de 
Grondwet. 
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St. Michaels poort
Dit is de enige middeleeuwse stads-
poort in Bratislava die bewaard is 
gebleven. Er is een museum over 
wapens en burchten in de toren 
gevestigd. Bovenop de toren staat 
een standbeeld van St. Michael.

Een typisch Slowaaks gerecht
Halušky is een nationaal gerecht uit Slowakije. Het 
bestaat uit bolletjes aardappeldeeg met schapenkaas. 
Er zitten ook stukjes gerookte bacon in.

Kasteel van Bratislava
Wist je dat je vanuit het kasteel van Bratislava een 
prachtig uitzicht hebt op de hoofdstad zelf, 
Oostenrijk, Wenen en Hongarije? Ze doen nog steeds 
archeologische opgravingen op deze heuvel, omdat er 
al sinds 5000 voor Christus 
mensen wonen. Het kasteel 
brandde in 1811 helemaal 
af en was een ruïne tot 
het in 1953 heropge-
bouwd werd. 

☞

☞
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¡HOLA!
SPANJE

Hoofdstad: Madrid
Oppervlakte: 505.000 km²
Bevolking:  45,8 miljoen

Gesproken talen:
Spaans, Castilliaans, 
Catalaans, Baskisch en 
Galicisch

Nationale feestdag:
Op 12 oktober wordt 
herdacht dat Columbus in 
1492 Amerika ontdekte.
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Sagrada Familia
De Sagrada Familia is een 
fascinerende kerk in Barcelona. 
Gaudí, Barcelona’s meest beroemde 
architect, stierf voordat hij zijn 
meesterwerk kon afmaken. 125 
jaar na het begin is de bouw van de 
kerk nog steeds niet voltooid. Velen 
denken dan ook dat er nooit een 
einde aan de bouw zal komen.

Een typisch Spaans gerecht
Tapas horen bij Spanje, dit zijn kleine hapjes. Wat ook 
vaak gegeten wordt is paella. Dit is een rijstgerecht waar 
meestal verschillende soorten vis in zitten. Gazpacho is 
een tomatensoep die meestal koud wordt gegeten.

     
Dit is het koninklijk paleis 
in Madrid. Hier woonde 
vroeger de koninklijke 
familie, maar nu is het 
een drukbezocht museum 
en wordt het gebruikt 
voor officiële ceremonies.

☞

☞ Palacio Real      
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AH
OJ

TSJECHIË

Hoofdstad: Praag
Oppervlakte:  79.000 km²
Bevolking:  10,4 miljoen

Gesproken taal:
Tsjechisch

Nationale feestdagen:
8 mei, Bevrijdingsdag en 
28 oktober, Onafhankelijk-
heidsdag.
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De Týnkerk 
De Týnkerk is een 14e eeuwse 
kerk in de Tsjechische hoofdstad 
Praag. De kerk, met 2 hoge torens, 
staat aan het oude stadsplein. Op 
10 juni 1679 werd de kerk getrof-
fen door een blikseminslag waarna 
het dak afbrandde en de oude 
koepel instortte. De torens van de kerk zijn 80 meter 
hoog en elk voorzien van 4 kleine torentjes.

Twee typisch Tsjechische gerechten
Bijgerechten: Knedliky - deegbollen (van bloem of aard appel-
meel), gekookt in water. Bramborák - gefrituurde aardappel 
pannenkoekjes, gekruid met knoflook en majoraan.

Karelsbrug
‘Karluv most’ ofwel de 
Karelsbrug heeft haar 
naam te danken aan het 
feit dat keizer Karel IV er 
in de 14e eeuw de eerste steen legde. Destijds was de brug 
de enige mogelijkheid om de rivier in Praag over te steken. 
Bij de bouw van de brug werd het cement verstevigd met 
eieren en meel om hem onverwoestbaar te maken.

☞

☞



hello
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Hoofdstad: Londen
Oppervlakte:  244.000 km²
Bevolking:  61,6 miljoen

Gesproken talen:
Engels en Welsh

Nationale feestdag:
13 juni: viering van de ver-
jaardag van de koningin.

VERENIGD 
KONINKRIJK
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☞

☞

Tower Bridge
De Tower Bridge in Londen 
is een basculebrug, de op-
volger van een ophaalbrug. 
Een vaste brug kon op 
die plaats niet gebouwd 
worden, omdat er schepen 
moesten passeren. De 61 meter brede opening tussen 
beide torens is in twee gelijke delen gesplitst, die 
binnen een minuut tot een hoek van 86 graden kunnen 
worden opgedraaid.

Een typisch Engels gerecht
Bacon and eggs wordt vaak gegeten als ontbijt. Dit is 
gegrild of geroosterd spek, geserveerd met gebakken, 
gekookte of gepocheerde eieren. 

Big Ben
De klokketoren van de Big Ben is 
96 meter hoog. Hij is vernoemd 
naar politicus Sir Benjamin Hall, die 
vanwege zijn lengte Big Ben, grote 
Ben, genoemd werd. De toren staat 
symbool voor het land en Londen in 
het bijzonder. 



60

HEJ

HEJ
ZWEDEN

Hoofdstad: Stockholm
Oppervlakte:  411.000 km²
Bevolking:  9,2 miljoen

Gesproken taal:
Zweeds

Nationale feestdag:
Op 6 juni 1523 werd 
Zweden een zelfstandig 
konink rijk. Deze dag is 
niet alleen een nationale 
feestdag, maar ook Dag 
van de Zweedse vlag.
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Gamla Stan
Gamla Stan is het oudste 
deel van Stockholm. Deze 
wijk doet bijna Zuid-Europees 
aan, door de smalle straten 
en huizen die in okerkleur of 
rood zijn geschilderd. Op dit 
eiland is ook het koninklijk paleis gebouwd.

Een typisch Zweeds gerecht
Ärtsoppa med pannkakor is in het Nederlands erwten-
soep met pannenkoeken. De erwtensoep in Zweden is 
gemaakt van gele erwten en wordt gegeten met pan-
nenkoeken. Dit gebeurt traditioneel op donderdag. 

Koninklijk paleis
Het koninklijk paleis in Stockholm wordt niet 
bewoond door de koninklijke familie, maar wordt 
gebruikt als werkpaleis. Hier vinden de meeste 
officiële ontvangsten 
plaats. Koning 
Karel XVI Gustaaf 
en koningin Silvia 
wonen in het paleis 
van Drottningholm. 

☞

☞
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