Hoofdstuk 1A: Europeanen

Hoofdstuk 1A: Europeanen
In Europa wonen niet alleen mensen die in Europa zijn geboren, er wonen ook veel
mensen die uit andere delen van de wereld komen. Neem als voorbeeld
Nederland: in Nederland wonen niet alleen Nederlanders. Je komt veel mensen
tegen die uit een ander land komen. Belangrijkste reden om naar een ander land te
gaan is werk . Eerst kwamen de mannen, gevolgd door vrouwen en kinderen.
Veel mensen uit Noord- Afrika (Marokko,
Tunesië, Algerije,) kwamen rond 1960 naar
Europa. Veel van hen gingen naar Frankrijk, want
een paar van deze landen zijn ooit kolonie
geweest van Frankrijk. Zij leerden in eigen land
al Frans op school, dat maakte het wat
makkelijker voor deze mensen.

Kolonie: een gebied of land dat vroeger door een Europees land werd veroverd om er

handel mee te drijven. Daar werd zo’n land rijker en machtiger van. Nu, in onze tijd zijn
er geen koloniën meer.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061812_migratieland02

Hoofdstuk 1A: Europeanen
Veel mensen kwamen uit andere delen van de wereld naar Europa, maar ook binnen
Europa gingen mensen verhuizen.
Veel mensen uit Zuid- Europa (Portugal, Italië, Spanje en Griekenland) gingen naar
een Noord Europees land (bijvoorbeeld: Duitsland, Nederland, Engeland). Ook hier
was de belangrijkste reden: werk.
Mensen die naar een ander land vertrekken nemen gewoontes en tradities mee uit
hun eigen land. Dat heeft er voor gezorgd dat Nederland nu een multiculturele
samenleving wordt genoemd: in Nederland leven veel mensen uit verschillende
culturen.
Cultuur: de manier waarop een groep mensen
of een volk leeft.
Ieder cultuur heeft bepaalde gewoontes bijvoorbeeld:
schoenen uittrekken
voordat je naar binnen gaat, de hand van
oudere mensen kussen, henna zetten tijdens
een bruiloft, kerk/ moskee bezoeken.
Bekijk het filmpje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061222_allochtoon01

Verhuizingen binnen Europa.

Vroeger: veel mensen uit de
rode landen trokken naar de
gele landen.
Nu: veel mensen uit OostEuropa komen richting WestEuropa (landen met een
blauw rondje).
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Hoofdstuk 1B: België en Luxemburg
Nederland, België en Luxemburg vormen samen de Benelux.
Er is sprake van vrij verkeer van mensen, spullen en geld
tussen deze landen. Je hoeft dus niet te stoppen bij de grens.
Deze landen hebben afspraken met elkaar.
De hoofdstad van België is Brussel.
Brussel is een belangrijke stad: de EU vergadert er.
In het zuidoosten van België, heb je Luxemburg. De hoofdstad
van Luxemburg is: Luxemburg.

Hoofdstuk 1B: België (tweedelig)
Vlaanderen
Noordelijke deel van België

•
•
•
•

Vlaams (Nederlands)
Veel industrie.
Veel werk.
Heeft een havenstad
(Antwerpen)

Wallonië
Zuidelijke deel van België
• Waals (Frans).
• Weinig industrie.
• Weinig werk.
• Heeft geen havenstad.

Hoofdstuk 1B
Luxemburg heeft veel natuurschoon, de
Ardennen trekken veel toeristen.
Luxemburg is ook tweetalig: er wordt Duits en
Frans gesproken.

