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1. Historiek

Inleiding

Reisde je al eens naar enkele Europese landen? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt 
dat Europa een continent is met littekens. Overal vind je gedenktekens, soldaten-
kerkhoven, e.a. Ze verwijzen naar een conflictueus verleden. Langdurige vrede kwam 
in Europese woordenboeken niet voor… tot na de Tweede Wereldoorlog. 

De voormalige aartsvijanden Frankrijk en Duitsland zagen in dat het zo niet verder 
kon: ze wilden het wapengekletter voorgoed verdoven en vrede sluiten. Maar hoe? 
De Franse economisch adviseur en politicus Jean Monnet stelde voor de economieën 
van Frankrijk en Duitsland in elkaar te verankeren. Met dit origineel en revolutionair 
idee hoopte hij een nieuwe oorlog te vermijden.   

Zijn voorstel werd opgepikt door de toenmalige Franse minister van Buitenlandse 
Zaken, Robert Schuman. Op 9 mei 1950 riep hij Duitsland en andere Europese landen 
op de handen in elkaar te slaan. 

Zes landen (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië) beklonken de samenwerking met een 
verdrag: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Daarmee kwam een gemeenschappelijke Europese 
markt voor kolen en staal tot stand, dé vitale sectoren van de oorlogsindustrie. De kracht van deze samenwerking zat 
in twee factoren: het geloof in een ‘spill-over’-effect en de supranationale aanpak, waarbij de lidstaten bevoegdheden 
afstaan aan Europa. 

In de halve eeuw die daarop volgde, diepten de lidstaten de samenwerking op geregelde tijdstippen uit. 

In de jaren ’50 bleek verregaande politieke samenwerking een brug te ver. De Europese leiders besloten daarom 
de integratie langs economische weg verder te zetten. Met de Europese Economische Gemeenschap maakten ze in 
1957 afspraken om een interne markt uit te bouwen. Ook landbouw, transport- en havenbeleid werden Europese 
bevoegdheden. Na een vliegende start vertraagde het Europese integratieproces in de jaren ‘70 en ‘80. En na die 
periode van ‘eurosclerose’ gaf de Europese Akte een nieuwe injectie aan de samenwerking. Ze effende de weg naar 
een Europese interne markt, die gerealiseerd werd in 1993. De Europese trein was niet meer te stoppen. In datzelfde jaar 
trad het Verdrag van Maastricht in werking. Het verdrag zette, met de economische en monetaire unie, de kroon op het 
werk van de economische integratie. En daaruit volgde de euro in 2002. En naast een economische samenwerking wou 
men op politiek vlak nauwer gaan samenwerken. De Europese Unie was geboren. Maar het verdrag werd al snel aangepast. 
Enkele jaren na de val van het communisme bleek immers dat heel wat ex-Oostbloklanden wilden aansluiten bij de 
Unie. Dat kon mits de nodige aanpassingen aan de instellingen. Daartoe ontwierp men het Verdrag van Amsterdam en 
het Verdrag van Nice. Maar deze verdragen slaagden er niet in de Unie fundamenteel te hervormen. Bovendien wilden 
de lidstaten een antwoord vinden op de vraag ‘Welk Europa willen we in de toekomst?’. Dat resulteerde in de Europese 
Grondwet die in enkele landen aan een referendum onderworpen werd. In Frankrijk en Nederland werd de Grondwet 
afgekeurd in een referendum.  Toch werden de meeste vernieuwingen uit de Grondwet overgenomen in het Verdrag 
van Lissabon. Dit verdrag past o.a. de Europese instellingen en hun werkmethoden aan en maakt de EU democratischer. 
Zo krijgen het Europees Parlement en de nationale parlementen een grotere rol bij de Europese besluitvorming. Al die 
vernieuwingen worden van kracht als alle landen het verdrag hebben geratificeerd.

Niet alleen de samenwerking groeide, ook het aantal lidstaten. De Unie breidde al zes keer uit: in 1973 traden Groot-
Brittannië, Ierland en Denemarken toe; in 1981 Griekenland; in 1986 Spanje en Portugal; in 1995 Oostenrijk, Zweden 
en Finland; in 2004 Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en 
Cyprus; en in 2007 Roemenië en Bulgarije. En daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. 
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Hitler tijdens WOI 

Getuigenis Auschwitz 
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In de nacht van 13 op 14 oktober 1914 werd Hitler 
in de omgeving van Ieper het slachtoffer van een 
mosterdgasaanval. Na een eerste behandeling 
in een veldlazaret in Vlaanderen werd hij op 21 
oktober overgebracht naar een militair hospitaal 
in Pasewalk, in de buurt van Stettin. Voor hem 
was de oorlog voorbij, maar toen hij in Pasewalk 
van zijn tijdelijke blindheid genezen was, en hij 
het schokkende nieuws over de nederlaag hoorde, 
was dit volgens hem ‘de grootste schanddaad van 
de eeuw’.

Uit: www.go2war2.nl/artikel/673/4 

“Ze tatoeëerden mij en ze zeiden dat dat voortaan 
mijn naam was. Mijn naam was A-5143. Je naam 
was dus een nummer. Ik voelde me net alsof ik 
een dier was. Ik schaamde me toen ze mijn hoofd 
kaal schoren en ons bevolen onze kleren uit te 
doen. Ik wenste dat de grond onder mij zich zou 
openen en me op zou slokken.” Lilly Malnick

“Ze namen ons mee naar een doucheruimte. Ze 
zeiden dat we onze schoenen en kleren uit moes-
ten doen. Het bleek dat de douches in werkelijk-
heid het gas verspreidden. Ik weet alleen nog dat 
het donker was en dat de Duitsers erg nerveus 
waren, en dat toen het gas niet werkte ze erg boos 
werden en begonnen te schreeuwen ‘Dit is nog 

nooit gebeurd’.

De blokoudste keek naar ons en begon te schreeu-
wen ‘Hoe kan dit gebeuren? Waarom zijn jullie 
weer terug? Jullie horen niet meer terug te ko-
men!’. Ik denk dat dit de enige keer was dat het 
gas niet werkte in Auschwitz.”  Alice Lok
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Robert Schuman, 1950 
“Ik zag slechts één uitkomst: ons lot onverbreke-
lijk verbinden met dat van Duitsland in een soli-
dair optreden, waarbij ook onze andere buurlan-
den zich konden aansluiten. Op die wijze zou een 
grote Europese ruimte tot stand komen waarbin-
nen welvaart en vrede konden heersen.” 
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Marshallhulp Verdeling van de Marshallhulp in miljoen dollar
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George Marshall, de toenmalige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, was ervan over-
tuigd dat Europa heel snel opnieuw het toneel zou 
worden van een oorlog als het aan zijn lot werd 
overgelaten. WO II kwam toch ook voort uit de 
wonden van de Eerste Wereldoorlog? Bovendien 
zou de verpaupering de Europese kiezers in de ar-
men drijven van linkse en communistische partij-
en. Een uitbreiding van het communistische blok 
moest absoluut vermeden worden. 

Op 5 juni 1947 lanceerde de Amerikaanse gene-
raal een grootschalig economisch herstelprogram-
ma voor Europa. Het totaalbedrag aan toegewe-
zen Marshallhulp door het Amerikaanse Congres 
bedroeg 13.150.000.000 dollar. Voorwaarde was 
wel dat de Europese landen samen rond de tafel 
zouden zitten om de hulp te verdelen. Zo werd in 
1948 de Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking in het leven geroepen. 
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50 jaar Congres van Den Haag
Den Haag herdenkt vandaag en morgen met debatten, toespraken en workshops dat Europese politici 
daar zestig jaar geleden de basis hebben gelegd voor de Europese samenwerking. Het evenement staat in 
het teken van de toekomst van Europa.

In mei 1948 organiseerde de Europese Beweging in Den Haag het eerste Europese congres. Onder 
voorzitterschap van Winston Churchill gingen vakbonden, kerkgenootschappen, jongerenorganisaties, 
mensen uit het bedrijfsleven en politieke leiders van meer dan 26 Europese landen plus Canada en 
Amerika met elkaar in discussie over de toekomst van Europa. Het was de aankondiging van een nieuw 
Europa. Het was letterlijk en figuurlijk het begin van de Europese samenwerking.

Uiteindelijk leidden de besprekingen tot de ondertekening van het Statuut van de Raad van Europa in 
mei 1949 in Londen door tien staten. Doel van de Raad was het harmoniseren van het beleid van zijn 
lidstaten en het bevorderen van de gemeenschappelijke normen en praktijken. Bij de totstandkoming 
speelde een tegenstelling tussen het streven naar intergouvernementele samenwerking (vooral van de 
kant van Groot-Brittannië) en naar meer supranationale samenwerking. De Raad van Europa werd een 
intergouvernementele organisatie met als zetel Straatsburg. 

De belangrijkste verwezenlijkingen zijn ongetwijfeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(1950) en de oprichting van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1959).

23 mei 2008

De NAVO
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een 
militair bondgenootschap. De lidstaten besloten 
bij de oprichting in 1949 de handen in elkaar te 
slaan om de veiligheid van de westerse staten te 
garanderen tegen aanvallen van het communisti-
sche blok. Het NAVO-verdrag stelt het principe 
van collectieve veiligheid centraal (artikel 5): een 
gewapende aanval op één of meerdere leden van 
de NAVO wordt beschouwd als een aanval op alle 
leden. Het aangevallen land kan in dat geval op 
de (militaire) steun rekenen van de andere NAVO-
landen. 

Na het einde van de Koude Oorlog moest de 
NAVO zich gaan bezinnen over zijn rol. Het bete-
kende immers dat de ‘vijand’ (en dus de bestaans-
reden) van de NAVO verdween. De NAVO wordt 
nu omgevormd tot een organisatie die instaat 
voor de veiligheid  van de Atlantische staten en 
Europa in zijn geheel. Dat kan gaan van terroris-
mebestrijding tot deelname aan crisisoperaties en 
zelfs vredeshandhavingsopdrachten

Expo 58: een nieuw Europa werd geboren
Expo 58 deinde mee op het naoorlogse enthousiasme. Mensen wilden vergeten en enkel nog naar de toe-
komst kijken. De vriendschap tussen staten en volkeren leek voor het eerst een evidentie. De Europese 
gedachte vertaalde dat gevoel. Niet alleen was iedereen blij dat de oorlog achter de rug was. Een extra 
dimensie was dat de grondleggers van de Europese samenwerking wilden vermijden dat het opnieuw 
zou gebeuren.

Hoewel de Europese gedachte niet expliciet uitgedragen werd 
door de organisatoren van de wereldtentoonstel-
ling, was ze er wel aanwezig. De voorlopers 
van de Europese Unie, de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
en de Europese Economische Gemeen-
schap (EEG) richtten een eigen Euro-
pees paviljoen in. De Europese gedachte 
werd algemeen aanvaard, zowel in brede 
kringen als bij politieke leiders. Er werd niet aan 
getwijfeld dat samen werken en samen beslissen 
de richting was die we uit moesten. Het enthou-
siasme was zo groot dat we geen oog hadden voor 
de moeilijkheden die op ons afkwamen, zoals 
het feit dat Groot-Brittannië niet mee wilde 
doen omdat het geen afstand wilde doen van 
nationale soevereiniteit. Echte tegenstanders 
waren er niet. Degenen die er anders over 
dachten, durfden dat niet publiek te uiten.
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Het verdrag van Rome
Ondertekend op 25 maart 1957 in het Palazzo 
dei Conservatori te Rome. 

Officiële naam: Verdrag tot oprichting van een 
Europese Economische Gemeenschap.

Belangrijkste doelstellingen: een douane-unie 
en interne markt  creëren, een steeds hechter 
verbond van volkeren, gemeenschappelijk be-
heer van belangrijke sectoren om de vrede te 
versterken.
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IJzeren Gordijn
“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adri-
atic an iron curtain has descended across the 
Continent. Behind that line lie all the capitals of 
the ancient states of Central and Eastern Europe. 
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Bel-
grade, Bucharest and Sofia; all these famous cities 
and the populations around them lie in what I 
must call the Soviet sphere, and all are subject, in 
one form or another, not only to Soviet influence 
but to a very high and in some cases increasing 
measure of control from Moscow.”

Winston Churchill, 1946.

Het IJzeren Gordijn was een fictieve grens door 
Europa, een scheidingslijn tussen het communis-
tische ‘Oostblok’ en het kapitalistische ‘Westen’. 
De grens ontstond na de Tweede Wereldoorlog en 
verdween na het ineenstorten van de macht van 
de communistische partijen in Oost-Europa en 
het uiteenvallen van het Sovjetimperium.

Een getuigenis uit Rome
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Marie-Helene Von Mach 
was 20 jaar oud in 1957 
en spreekt enorm gepas-
sioneerd over de creatie 
van de Europese samen-
werking. Ze is bovendien 
erg trots op de rol die zij 

speelde in dat proces. 

In de zomer van 1956 solliciteerde ze voor de job 
van typiste bij een project waar ze nooit eerder van 
gehoord had.  Ze werd aangenomen en moest zich 
aanmelden in een landhuis in een park aan de 
rand van Brussel: het kasteel van Hertoginnedal. 

Het kasteel is architecturaal niet belangrijk, maar 
dat het een erg belangrijke rol speelde in de ge-
schiedenis van ons continent staat als een paal 
boven water. Daar werd de eerste steen van het 
moderne Europa gelegd. De leiders van de zes 
grondleggers van de Europese samenwerking be-
sloten er om de donkere bladzijden uit het verle-
den om te draaien en hun toekomst met elkaar te 
verbinden. 

Het is in Hertoginnedal dat het Verdrag van Rome 
vorm kreeg. Drijvende kracht achter dit project 
was Paul-Henri Spaak, de Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken die later secretaris-generaal 
van de NAVO werd. (Een van de gebouwen van 
het Europees parlementsgebouw in Brussel werd 
zelfs naar hem genoemd.) 

Net zoals vele Europeanen van zijn generatie en 
de andere gesprekspartners rond de onderhande-
lingstafel had Spaak zijn hele leven in de schaduw 
van oorlog geleefd: twee keer in 30 jaar leidde een 
conflict tussen Frankrijk en Duitsland tot een 
wereldbrand die Europa in ruïne achterliet. De 
Zes wilden daarom werk maken van een politiek 
Europa. 

In 1951 waren ze gestart met de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal. De macht over deze 
strategische sectoren van de industrie – waarop 
de Duitse oorlogsindustrie gebouwd was – werd 

uit de handen van nationale staten genomen en 
overgeheveld naar een Europees niveau, een su-
pranationale autoriteit. 

De Britten werden uitgenodigd om deel te nemen, 
maar weigerden. De Britse premier liet weten dat 
hij geen deel wou uitmaken van een club van ‘six 
nations, four of whom we had to rescue from the 
other two’. De oorlog had een andere impact ge-
had op de publieke opinie in Groot-Brittannië 
dan in de rest van Europa. De Britten waren im-
mers niet verslagen, noch vernederd. 

De Zes zetten meteen de toon, een manier van 
werken die tot op vandaag blijft doorzinderen in 
de EU. Ze werkten erg discreet: Marie-Hélène en 
de andere medewerkers moesten een contract on-
dertekenen waarin ze zwijgplicht beloofden. 

De buitenwereld wist in die tijd niet waar de zes 
landen mee bezig waren. De pioniers konden dus 
in perfecte afzondering werken. Dat duurde ne-
gen maanden. Tegen maart 1957 was het verdrag 
afgewerkt. Dan startte de race om het verdrag on-
dertekend te krijgen. En een race was het… 

Iedereen wist dat Generaal de Gaulle snel de 
macht in Frankrijk zou overnemen. En men wist 
dat hij – de kampioen van de Franse soevereiniteit 
– de kiezers beloofd had de Europese Gemeen-
schap dood te verklaren. 

Op 25 maart 1957 kwamen de zes regeringslei-
ders in Rome bijeen voor de ondertekening van 
het verdrag. Maar er was een klein probleem. De 
Italiaanse overheidsprinter haalde de deadline 
niet. Gevolg: het verdrag, waarover ze nog steeds 
discussieerden en dat op het laatste nippertje in 
de vier werktalen vertaald werd, kon niet geprint 
worden. Toch ging de ceremonie door. Men be-
zorgde zes kopies van het voorblad en het laatste 
blad, de ondertekeningspagina. De tekst ertussen 
ontbrak. De Zes ondertekenden dus een blanco 
document...

20

Van EG naar EU

Maastricht 07-02-’92
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Een foto vol emotie

Dit is hét symbool van de Frans-Duitse samen-
werking en verzoening. De foto werd genomen in 
Verdun op 22 september 1984. Op de plaats waar 
Duitse en Franse soldaten elkaar tijdens de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog de dood injoegen, ston-
den Kohl (Duitse Bondskanselier) en Mitterand 
(Franse president) hand in hand. In de gietende 
regen.

14

16

17

18

15

De Europese 
interne markt

De economische inte-
gratie verliep in drie 
stappen. Van een dou-
ane-unie evolueerde de 
samenwerking naar een 
interne markt om later 
uit te groeien tot een 
Economische en Mone-
taire Unie. 

In 1957 richtten de zes toenmalige lidstaten de 
Europese Economische Gemeenschap op. De idee 
was dat bedrijven binnen de EEG zo vlot mogelijk 
handel moesten kunnen drijven met elkaar. Op 
termijn wilden ze daarom een Europese interne 
markt, zonder barrières, tot stand brengen. 

Als tussenstap creëerden de Zes in 1968 een dou-

ane-unie. De invoerrechten tussen de lidstaten 
werden afgeschaft en op producten die van buiten 
de EEG kwamen, moest een gemeenschappelijk 
Europees invoertarief betaald worden. 

In 1993 gingen de inmiddels twaalf lidstaten nog 
een stap verder. De douanecontroles aan de bin-
nengrenzen verdwenen. De douane-unie werd uit-
gebreid met vrij verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal en de interne markt werd 
realiteit. 

Vrij verkeer van personen betekent dat EU-burgers 

 De euro
In 1992 beslisten de staats- en regeringsleiders van 

de EU-lidstaten om een Eco-
nomische en Monetaire Unie 
(EMU) op te richten. Dat was 
de kroon op het werk van de 
economische integratie. Met de 
Monetaire Unie verdween één 
van de belangrijkste handels-
belemmeringen: de nationale 
munten. Op termijn wou men 

de nationale munten vervangen door een Europe-
se munt en het monetaire beleid in handen geven 
van de Europese Centrale Bank. De EMU zorgt er 
tevens voor dat de lidstaten aangespoord worden 
om hun economisch beleid op elkaar af te stem-
men. Dat is natuurlijk een werk van lange adem.

Lidstaten die willen deelnemen aan de monetaire 
unie moeten beschikken over een gezonde econo-
mie. Die ‘gezondheidsgraad’ wordt gemeten aan 
de hand van de strenge economische criteria, de 
Maastrichtcriteria: de inflatie moet laag zijn, het 
land moet een laag begrotingstekort hebben en de 
overheidsschuld moet beperkt zijn. Verder moet 
de lidstaat een lage langetermijnrente en een sta-
biele nationale munt hebben. 

Elf landen slaagden in 1999 voor de ‘gezondheids-
test’ en voerden in datzelfde jaar de euro in voor 
girale betalingen. Griekenland nam als twaalfde 
land de euro in 2001 over. In 2002 kwamen de eu-
romunten en -biljetten in omloop. Denemarken, 
Zweden en Groot-Brittannië besloten vooralsnog 
de euro niet in te voeren. Ook de recentst toege-
treden lidstaten moeten eerst aan de voorwaarden 
voldoen vooraleer zij de euro kunnen invoeren. 
Slovenië beet in 2007 de spits af, Malta en Cyprus 
volgden in 2008. Slowakije in 2009 en de anderen 
volgen zeker.

Val van het 
communisme in 
Oost-Europa 

Aan de vooravond van 
de invoering van de 
euro…  

Michail Gorbatsjov kwam in 1985 aan de macht 
in de Sovjet-Unie. Zijn politieke koers bestond uit 
de glasnost (openheid en kritiek werd aangemoe-
digd) en de perestroika (een hervorming van de 
maatschappij). 

Zijn beleid had echter niet 
het gewenste effect. De Sovjet-
Unie verloor haar invloed in 
de wereld, daarna ook in Oost-
Europa en viel uiteindelijk in 
december 1991 uiteen. 

Het Belgische en Europese systeem hebben dank-
zij de inzet van zoveel mensen, en ondanks de 
ontgoochelingen, zoveel positiefs gepresteerd, dat 
het over een halve eeuw gespreid – sedert 1945 – 
eigenlijk alle verbeelding tart. 

De West-Europeanen leven vijftig jaar in peis en 
vree, en dat voor het eerst sinds Julius Caesar. De 
levensstandaard van de bevolking werd vervijf-
voudigd, de arbeidsduur met 30% verkort en de 
levensduur met 25 jaar verlengd. Tegelijkertijd 
werd het onderwijs verregaand gedemocratiseerd, 
werd de ‘wereld ons dorp’ en viel de armoede te-
rug tot 6%. En we staan aan de vooravond van een 
mega-historische doorbraak in de eenmaking van 
Europa, ons Europa waar het beter is te leven dan 
overal elders.

vrij kunnen rondreizen binnen de Europese Unie. 
De procedures om in een andere lidstaat te gaan 
wonen, werken of studeren zijn veel eenvoudiger 
geworden. 

Vrij verkeer van goederen is vooral van belang voor de 
bedrijfswereld. Sinds 1993 zijn de douanecontro-
les aan de binnengrenzen van de EU verdwenen. 
Bedrijven kunnen nu veel sneller hun goederen 
in andere lidstaten leveren. Als je als particulier 
van het ene EU-land naar het andere reist, mag je 
zoveel kopen en meebrengen als je wil, zolang het 
maar voor eigen gebruik is. Enkel voor alcoholi-
sche dranken en tabak zijn er nog beperkingen. 

Dankzij het vrij verkeer van diensten kwam er meer 
concurrentie tussen de bedrijven die diensten 
aanbieden. Vliegtuig-, energie- en telefoonmaat-
schappijen bijvoorbeeld verloren allemaal hun 
monopoliepositie. Verschillende bedrijven bieden 
die diensten nu aan. Dit zorgt voor meer keuze en 
lagere prijzen voor de consument.  

Met het vrij verkeer van kapitaal ten slotte kan je 
overal in de EU een bankrekening openen en een 
lening of verzekering afsluiten. Banken kunnen 
vlotter een filiaal openen in andere lidstaten.

- Dankzij de interne markt is de welvaart in de 
EU, in 10 jaar tijd (1993-2003), in totaal toe-
genomen met 877 miljard euro. 

- Het BBP van de EU is door de interne markt 
fors gestegen. 

- De werkgelegenheid is, in 10 jaar tijd (1993-
2003) toegenomen met 1,46 procent, of zo’n 
2,5 miljoen extra banen. 

- Het verschil in welvaart tussen de regio’s van 
de EU is kleiner geworden. 



6

Val van 
de Berlijnse Muur

In 1961 werd, in één maand tijd, de Berlijnse 
Muur gebouwd. Die verdeelde Berlijn in een oos-
telijk en een westelijk deel. Bovendien verdeelde 
die ook de gehele wereld. De Muur groeide uit 
tot symbool van de scheiding tussen het kapita-
listische  Westen en het communistische Oosten. 
Lange tijd bestonden er spanningen tussen deze 
twee blokken. De Muur viel in 1989. 

Donderdag 9 november 1989. De mediabaas van 
de Oost-Duitse Communistische Partij, Günter 
Schabowski, ziet er uitgeput en verward uit. Op 
de dagelijkse persconferentie in Oost-Berlijn deelt 
hij het volgende mee aan de internationale pers: 
“Alle Oost-Duitse burgers kunnen vanaf nu reis- 
of bezoekersvisa krijgen, zodat zij familieleden 
in het Westen kunnen bezoeken. Deze beslissing 
wordt onmiddellijk van kracht.”

Zijn verklaring wordt om 19.30 uur uitgezonden 
op de Oost-Duitse tv. Al snel verzamelen mensen 
zich bij de grensovergangen. Ze eisen dat ze wor-
den doorgelaten. Aanvankelijk houden de grens-
wachters de slagbomen gesloten. Ze wachten op 
instructies. Uiteindelijk openen de bewakers de 
slagbomen en honderden mensen stromen West-
Berlijn binnen. 

In de daaropvolgende dagen is het chaos. Tien-
duizenden drommen samen in het centrum van 
Berlijn. In 48 uur tijd trekken 2 miljoen Oost-
Duitsers naar het Westen. Het openen van deze 
grens was het begin van het einde: het commu-
nisme was gevallen, de Koude Oorlog zou spoedig 
voorbij zijn. 

De Sovjet-Unie maakte van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog gebruik om haar invloeds-
sfeer uit te breiden naar Oost-Europa. Zo vond het 
communisme ingang in Oost-Europa. Rusland zag 
staten zoals Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië 
en later ook Oost-Duitsland als een goede buffer 
tegen het Westen.

Op 18 maart 1990 stemden de Oost-Duitsers mas-
saal op de ‘Alliantie voor Duitsland’, een reeks 
partijen die de hereniging van Duitsland wilde. 
Ook de West-Duiters vroegen om de hereniging 
die op 3 oktober 1990 plaats vond. Dit is groten-
deels de verdienste van de toenmalige bondskan-
selier Helmut Kohl.
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Chronologie van de Europese integratie
1. Het Verdrag van Lissabon moet de EU in staat stellen efficiënt samen te werken met 27 lidstaten. 
2. Spanje en Portugal treden toe.
3. In Nice doet men de oefening van Amsterdam over: het Verdrag van Nice wordt getekend. 
4. De EGKS, EEG en Euratom verenigen zich in de Europese Gemeenschap (EG).
5. Robert Schuman stelt een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal voor tussen Frankrijk en de 

Bondsrepubliek Duitsland. 
6. Op 3 oktober wordt Duitsland herenigd.
7. Roemenië en Bulgarije treden toe tot de EU.
8. De interne markt is een feit: er is vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitalen.
9. Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken treden toe tot de EG. 
10. De Muur van Berlijn valt, de weg naar de hereniging van Duitsland en Europa ligt open.
11. Zes landen (België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië) ondertekenen in 

Parijs het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
12. Het Verdrag van Maastricht over de Economische en Monetaire Unie (de eenheidsmunt) wordt goed-

gekeurd. Op vraag van de Duitse kanselier Helmut Kohl komt er een versterking van de politieke as-
pecten van de Europese integratie: een Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) 
en nauwere samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken. De Europese Gemeenschap wordt 
de Europese Unie.

13. Eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement, dat 410 leden telt.
14. De Zes ondertekenen in Rome de Verdragen tot Oprichting van de Europese Economische Gemeen-

schap (EEG) en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA), het zogenaamde Euratom-
verdrag.

15. De Europese eenheidsmunt, de euro, wordt in omloop gebracht. 
16. De staats- en regeringsleiders ondertekenen in Rome de Europese Grondwet.
17. Griekenland wordt de tiende lidstaat.
18. De Europese Eenheidsakte maakt de weg vrij voor een interne markt door het opheffen van alle ma-

teriële (douaneposten), administratieve (normen) en fiscale belemmeringen. 
19. Het Verdrag van Amsterdam moet de Unie voorbereiden op een EU-25. 
20. De grootste uitbreiding ooit: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slo-

venië, Malta en Cyprus worden EU-lid. 
21. ‘De Twaalf’ worden ‘de Vijftien’ met de toetreding van Finland, Oostenrijk en Zweden.  
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Verdere uitbreiding ?
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Europa, mijn thuis ?

Bij het eerste Songfestival in 1956 deden nog 
maar 7 landen mee. België, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg, Nederland, West-Duitsland, Zwitser-
land. De kans om te winnen was bijna 15 procent. 
Toen ik in de jaren 70 voor het eerst keek, waren 
er al 22 landen, maar het voelde vertrouwd, ook 
al vond ik Israël en Turkije wel heel weinig met 
Europa te maken hebben. Sindsdien is het festi-
val steeds sterker uitgegroeid. De eerste golf Oost-
Europese landen na de val van de muur werd nog 
hartelijk toegejuicht. De zojuist bevrijde landen 
vertederden ons, maar toen ze allemaal op elkaar 
gingen stemmen, was onze blijdschap weg. We 
voelden ons niet begrepen en tot buitenstaanders 
gereduceerd op ons eigen continent. Nu zijn we 
bijna met 50. Er is niet eens meer plaats genoeg 
voor ons allen. Het songfestival wordt unhei-
misch, net zoals het steeds groeiende Europa. 

Bij de oprichting van de Europese Unie in 1957 
waren we met zes. Toen ik in 1988 in Brussel Eu-
ropees recht ging studeren, waren we met twaalf. 
Ik voelde me thuis binnen dat Europa, dat niet 
groter was dan West-Europa. Op dit moment zijn 
we al met 27. De Eurovisiesongfestivaldeelnemers 
Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro en 
Albanië hebben van de EU te horen gekregen 
dat ze op termijn lid kunnen worden. Hun toe-
treding heeft voor de EU meer prioriteit dan die 
van Oekraïne, Moldavië of de Aziatische staten 
Armenië en Georgië. Oekraïne en Georgië heb-
ben aangegeven in de toekomst toe te willen tre-
den tot de Europese Unie. Wanneer is Rusland 
aan de beurt? En de rest van de wereld? Marokko 
diende op 20 juli 1987 een aanvraag in voor EG-
lidmaatschap. De EG-lidstaten wezen Marokko af 
omdat het geheel in Afrika ligt en geen deel uit-
maakt van de Europese cultuur. Wat is Europese 
cultuur? […]

Oscar van den Boomgaard, 17 maart 2008

22

 

EU-uitbreiding
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Welkom in het nieuwe 
Europa, 
anno 2004

- Het aantal inwoners in de EU na 1 mei 2004: 
451 miljoen

- Het aantal EU-inwoners die erbij komen: 
75 miljoen

- Het aantal vierkante kilometer waarmee het 
EU-grondgebied groeit: 740.000

- De verwachte kostprijs van de uitbreiding tus-
sen 2004 en 2006: 11 miljard euro

- De gemiddelde koopkracht van de tien vergele-
ken met het EU-niveau: 35%

- Het aandeel van de tien nieuwe lidstaten in de 
EU-economie: 5%

25
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Een blik op 
de toekomst

Sedert 2004 traden maar liefst 12 nieuwe lidstaten 
toe tot de Europese Unie. Efficiënt samenwerken 
met de huidige 27 is dan ook geen sinecure. Daar-
om startte de EU al in de jaren ‘90 met pogingen 
om de instellingen te hervormen. Dat bleek geen 
eenvoudige opdracht. Noch met het Verdrag van 
Amsterdam (‘97), noch met het Verdrag van Nice 
(2000) slaagde men er in grondige hervormingen 
door te voeren. De reden voor de mislukking lag 
bij de methode: het zijn de regeringsleiders die 
de verdragen opstellen. Maar aangezien zij vooral 
aan hun eigen nationale belangen denken, komen 
ze vaak geen stap verder. Daarom stelde men voor 
een Conventie op te richten. In deze denktank 
kwamen 105 nationale en europarlementsleden, 
regeringsafgevaardigden, leden van de Europese 
Commissie en vertegenwoordigers van de kandi-
daat-lidstaten bijeen in het Europees Parlement. 
Ze zetten de bakens uit voor de toekomst van Eu-
ropa. De door de Conventie uitgewerkte Europese 
Grondwet (‘04) moest de EU-instellingen grondig 
aanpassen. Deze Europese Grondwet werd echter 
in een referendum in Frankrijk en Nederland af-
geschoten. 
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1. Historiek

1. Europa in de twintigste eeuw 

 Plaats de zinnen in artikel 21 in de juiste chrono-
logische volgorde. Kan je er ook het juiste jaartal 
bij vermelden? Maak hierbij indien nodig gebruik 
van de video die je vindt via www.youtube.com/
watch?v=UvRznNKYl08&NR=1. 

2. Oorlog 

a. Kan je uit artikel 2 een oorzaak vinden voor de 
Tweede Wereldoorlog?

b. Surf naar http://nobelprize.org/educational_
games/peace/conflictmap en klik op ‘go to conflict 
map’. Waar kwamen de meeste conflicten voor in 
het begin van de twintigste eeuw? En waar kwamen 
die voor in de tweede helft van de twintigste eeuw? 
Kan je dat verklaren? 

3. De Europese kaart 

 De Europese kaart onderging een ware metamor-
fose.  Noteer in de kaartjes 1, 4, 27 en 28 het juiste 
jaartal. Kies uit: 1914, 1936, 1962 en 2006.

4. Aanzet tot Europese integratie 

a. Kan je in het krantje de aanzetten tot Europese in-
tegratie terugvinden? Zoek een interne en twee ex-
terne aanzetten. In welke zin gaven ze een impuls 
aan Europese samenwerking?

b. De interne aanzet: bestaat deze instelling nog steeds? 
Waar houdt ze zich mee bezig? Welke landen zijn lid 
van de instelling? Waarom is deze organisatie weinig 
slagkrachtig?

c. De externe aanzetten: bestaan ze vandaag nog steeds? 
Waar houden ze zich mee bezig? Welke landen zijn 
lid van de instellingen? Wat waren, in tijden van 
Koude Oorlog, de Oost-Europese tegenhangers van 
deze organisaties?

5. Europese verwezenlijkingen 

 Welke verwezenlijkingen mogen we volgens ver-
schillende artikels zeker op het palmares van de EU 
schrijven?

6. Europeanen 

a. Bepaalde Europeanen hebben een belangrijke in-
vloed gehad op het Europese integratieproces. Wie 
waren Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, Robert Schu-
man en Jacques Delors? Hoe hebben zij de Europese 
samenwerking beïnvloed?

b. Zoek uit wie verkozen werd tot ‘de grootste Duitser’, 
‘de grootste Fransman’ en ‘de grootste Brit’? Wat 
was hun rol in het Europese integratieproces?

7. Koude Oorlog 

a. Kan je uitleggen wat de Koude Oorlog precies in-
hield? 

b. In welke zin beïnvloedde de Koude Oorlog de start 
en evolutie van het Europese integratieproces?

8. De start van de samenwerking 

a. Beschrijf de sfeer die er na de Tweede Wereldoorlog 
rond Europese integratie hing. 

b. Waar kwam de idee voor een intense Europese sa-
menwerking binnen de EGKS vandaan? 

c. Waarvoor staat EGKS? Wat was de bedoeling ervan? 
Waarom koos men voor die twee sectoren?

d. Hoeveel landen ondertekenden het EGKS-verdrag? 
In welk jaar?

e. Waarom is deze samenwerking zo uniek? Op welk 
vlak verschilt ze van andere samenwerkingsverban-
den?

f. Waarom kan het EGKS-verdrag revolutionair ge-
noemd worden?

9. Verdragen van Rome 

a. Beschrijf de sfeer die er hing rond de creatie van de 
Verdragen van Rome. 

b. Wat hadden de auteurs ervan met elkaar gemeen?

c. Wat was de belangrijkste doelstelling van het EEG-
verdrag?

d. De ondertekening van de Verdragen verliep niet van 
een leien dakje. Verklaar.

10. Eurosclerose 

 Lees de inleiding op dit thema. Wat betekent euros-
clerose? Wanneer kwam dit voor?

11. De interne markt 

a. Wat wordt bedoeld met de interne markt? Met welk 
Europees verdrag werd beslist om op termijn een 
interne markt te creëren? Hoelang duurde het nog 
vooraleer dit realiteit werd?

b. Kan je voor elke vrijheid een concreet voorbeeld ge-
ven?

12. Einde van de Koude Oorlog 

a. Wat was de aanleiding voor het einde van de Koude 
Oorlog en het verdwijnen van het communisme in 
Europa?

b. Bekijk de video http://nl.encarta.msn.com/me-
dia_242519859_0_-1_1_BB/media.html. Wie sprak 
de historische woorden ‘Ich bin ein Berliner’? Wat 
bedoelde hij daarmee?

13. De invoering van de euro  
a. Wanneer werd de euro ingevoerd? Door hoeveel lan-

den? Zijn er ondertussen al andere landen toegetre-
den tot de eurozone?

b. Mochten alle landen zomaar de euro invoeren of 
werden er bepaalde voorwaarden opgelegd? Verklaar 
je antwoord. 

c. In welk verdrag werd de invoering van de euro vast-
gelegd? Wanneer was dat?

14. Vier pogingen tot  
‘staatshervorming’ in de EU

a. Om de Unie voor te bereiden op de uitbreiding met 
de landen uit Oost-Europa, moest de EU haar instel-
lingen grondig hervormen. Welke verdragen waren 
een poging daartoe? 

b. Waarom waren er vier pogingen om de EU te her-
vormen?

c. Is het laatste verdrag ondertussen geratificeerd 
(goedgekeurd door de nationale parlementen en het 
Europese Parlement) en in werking getreden?

15. De opeenvolgende   
uitbreidingsgolven

a. Overloop de zes uitbreidingen die de Unie kende. 
Duid ze aan op kaart 23. 

b. Verklaar cartoon 26. Kan je er een datum opkleven? 
Welk(e) land(en) ontbreekt (ontbreken)? 

c. Welke landen dienden officieel hun kandidatuur 
in tot EU-lidmaatschap en kregen ondertussen het 
statuut van kandidaat-lidstaat?

d. Welk land diende al twee maal een kandidatuur in 
voor lidmaatschap bij de EU, maar botste telkens op 
een njet? Waarom?

e. Aan welke voorwaarden (Kopenhagencriteria) moe-
ten ze voldoen?

16. Turkije 

a. Geef vijf argumenten voor en tegen toetreding van 
Turkije tot de EU. Welke pro’s en contra’s zou je als 
Turk zien?

b. Neem er de Europese kaart bij. Welke landen mo-
gen, volgens jou, nog lid worden van de EU?

c. Moet de Unie, volgens jou, haar grenzen vastleg-
gen?


