
ONTSTAAN EN 
GROEI VAN DE 
EUROPESE UNIE



1945

WO II had veel schade 
aangericht in de landen 
van Europa. Zowel bij de 
‘winnaars’ als bij de 
‘verliezers’ van de oorlog 
waren huizen, fabrieken en 
wegen vernield. 



1945

Er brak zelfs een hongersnood
uit in Europa. Stel je voor. Dat is 
niet eens zo lang geleden!



1951

Enkele slimme koppen kwamen 
met een plan: als de Europese 
landen zouden samenwerken, 
zou er vrede zijn en konden we 
samen Europa terug opbouwen. 
En zo begonnen 6 landen aan 
de “Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal.”



1951

Want kolen en staal, dat klinkt 
nu ouderwets, maar dat was 
toen erg belangrijk voor onze 
energie en om onze landen 
terug op te bouwen



1951

Zoals je ziet was België één van 
deze 6 eerste landen! De andere 
landen waren: Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk, West-
Duitsland en Italië.



1957

De samenwerking ging zo goed, dat 
diezelfde 6 landen enkele jaren 
later ook de Europese Economische 
Gemeenschap oprichtten. Vanaf 
toen werkten we samen rond alles 
van handel. Ook samenwerking 
rond bijvoorbeeld transport en 
landbouw kwam toen op gang. 



1970-1980

Door de samenwerking 
werden onze landen rijker en 
rijker. Ook andere Europese 
landen kwamen er bij en de 
Europese Gemeenschap 
groeide van 6 naar 12 landen. 



1989

Na WOII was Europa opgedeeld 
in West- en Oost-Europa. In 
1989 viel de Berlijnse muur. Dit 
was het begin van de hereniging 
van Europa. Vanaf toen konden 
ook landen van Oost-Europa 
toetreden tot de Europese 
samenwerking



1992

Er was intussen zoveel 
veranderd aan onze Europese 
samenwerking, dat de leiders 
van de Europese landen 
beslissen om de naam 
‘Europese Gemeenschap’ te 
veranderen in ‘Europese Unie’. 



1993

1 januari 1993 was een 
belangrijke datum, want toen 
gingen de grenzen open!
Sindsdien kunnen bedrijven hun 
producten veel gemakkelijker 
verkopen in de andere 
Europese landen.



1993

We noemen dit onze 
Europese interne markt:
daarin kunnen producten, 
werknemers, diensten en 
geld vrij bewegen. 



2002

Gedaan met onze Belgische 
frank: Sinds 2002 betalen wij 
met de euro, de nieuwe 
Europese munt. 
Let wel: niet alle landen van 
de Europese Unie betalen 
met de euro.



2009

In 2009 waren er intussen zoveel 
landen bijgekomen, dat de landen op 
een betere manier moesten 
samenwerken. Er kwam een nieuw 
Europees verdrag om dit te regelen, 
het Verdrag van Lissabon. Hierin staat 
onder andere dat er vanaf nu een 
‘president’ komt. De eerste die deze 
titel mocht dragen, was de Belg 
Herman Van Rompuy. 



2012

Het plan om vrede te hebben 
tussen de Europese landen, 
is tot nu toe goed aan het 
lukken. In 2012 kreeg de 
Europese Unie daarom zelfs 
de nobelprijs voor de vrede. 



2020

En voilà, we zijn in 2020.
Intussen zijn er 27 landen lid van de 
Europese Unie. Hierin wonen zo’n 446 
miljoen mensen! 

Voor het eerst besliste een land ook 
om uit de Europese Unie te stappen. 
Maar meer hierover in de volgende 
stap van Sterrenklas: de landen van de 
Europese Unie!
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