GROEP

NOOIT MEER
OORLOG
DE STEENKOOL
Steenkool werd vroeger gebruikt als brandstof in kachels, om
mensen warm te houden. In de oorlog werd steenkool echter
gebruikt om wapens en kanonnen van te maken. Zoveel ellende
en slachtoffers als er toen waren. We wilden nooit meer oorlog!
Door samenwerking bij het gebruik van kolen en staal ontstond
de EGKS, de voorloper van de EU. Laten we nooit vergeten hoe
belangrijk vrijheid en vrede voor ons is.
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Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Waaruit is steenkool ontstaan?
££uit dierenresten
££uit plantenresten
££uit dieren- en plantenresten
2. Waar waren, in Nederland, kolenmijnen?
££in Groningen
££in Brabant
££in Zuid-Limburg
3. Na welke oorlog besloten zes landen dat
samenwerking meer kans op vrede brengt?
££na de Tweede Wereldoorlog
££na de Bosnische oorlog
££na de Eerste Wereldoorlog

4. Waarom wilde men, na de 2e W.O., het
toezicht op de kolen- en staalindustrie met
meerdere landen delen?
££om alle landen economische groei te
bieden
££voor de wederopbouw van Europa
££als je het toezicht op steenkool en staal
deelt, maak je minder snel oorlog
5. Hoe lang heeft de EU al vrede gebracht
tussen de lidstaten?
££minder dan 10 jaar
££50 jaar
££meer dan 60 jaar
6. Op 10 december 2012 ontving de EU in
Oslo de Nobelprijs voor …?
££internationale samenwerking
££vrede, democratie en mensenrechten
££rechten van minderheden

Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer

WERKBLAD

Meer info?
www.eu.nlonderwijs
© Europese Unie
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