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Ik ben de
Hamer
Een wat strenge stem,
hij wil graag “officiëler”
klinken dan hij in wezen is.

Aangeboden door
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Goedendag!
Als ik even de aandacht mag, ja!
Dank u.
Dan geef ik nu het woord aan mezelf.
Als ik mij eerst eens even mag introduceren.
Ik ben... De Hamer.
En ik ben niet zomaar een hamer, nee meneer, nee mevrouw.
Ik ben De Voorzittershamer.
Ja! Kijk daar maar eens goed naar.
Dat is een prachtig stukje eikenhout waar jij nu naar kijkt.
Gepolitoerd. Daarom glim ik zo.
Mij wordt wel eens gevraagd:
“Wie is er eigenlijk de grote ‘baas’ in de Europese Unie?”
Daar kan ik een heel simpel antwoord op geven.
Dat ben ik.
Daar kunnen we moeilijk over gaan doen maar als ik een
paar keer hard klop,
dan houdt iedereen z’n mond. Dat mag duidelijk zijn.
Nu kan ik dat natuurlijk niet in mijn eentje.
Daar heb ik een beetje hulp bij nodig.
Dus meestal lig ik in de hand van een voorzitter.
Kijk, in een land — zoals dat van jullie — heb je een regering.
In de EU gaat dat een beetje anders. Want wat is nou zo’n Unie?
Nou, dat is een vereniging van Landen én Burgers.
Dus zowel de regeringen van al die landen áls de burgers
beslissen mee over Europese zaken.
En binnen die EU heb je dan een paar hele belangrijke
instellingen.
En die hebben allemaal vergaderingen.
En al die vergaderingen hebben voorzitters.
En al die mensen, mannen en vrouwen,
die praten allemaal door elkaar.
En dan kom ik, de Hamer, en dan zorg ik dat ze allemaal
even stil zijn.
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Stil! Precies!
Je hebt bijvoorbeeld de Europese Commissie.
Met Eurocommissarissen.
Van elk land zit één lid in die Europese Commissie.
En die vertegenwoordigen niet hun land. Nee.
Zij komen op voor de belangen van de HELE EU.
En elke Eurocommissaris is dan verantwoordelijk voor een
bepaald terrein.
Bijvoorbeeld: Landbouw.
Of: Onderwijs.
Of: Milieu.
En die Commissie die maakt voorstellen voor Europese Wetten.
En ze kunnen ook boetes uitdelen als iemand zich niet houdt
aan die Wetten.
De baas van die Commissie... dat ben ik.
Ik heb ook zo mijn eer als hamer, begrijp je.
En dan heb je ook nog het Europees Parlement.
En dat is mooi, hoor.
Daar ben ik dan ook weer de baas over.
Inwoners van alle landen die verenigd zijn in de EU
mogen daar voor stemmen en daardoor komen er van die
burgers “vertegenwoordigers” in het Europees Parlement.
Daar heb je vast wel eens van gehoord.
De Europese Verkiezingen.
Je begrijpt dat Grote Landen in dat Parlement meer zetels
— dat is een duur woord voor stoelen maar ze zitten precies
hetzelfde, hoor — meer zetels hebben dan Kleine Landen.
In Nederland hebben we al meer dan tien partijen, dus je kunt
je zomaar voorstellen dat je in al die lidstaten bij elkaar meer
dan honderd verschillende partijen hebt waar je uit kunt kiezen.
Nee, als jij — uit Nederland — mocht stemmen en
waarschijnlijk mag je dat nog niet want daar moet je 18 voor
zijn... dan mag je NIET stemmen op een partij uit Frankrijk
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of Duitsland. Je stemt op Nederlandse partijen en die komen
dan terecht in dat Europees Parlement.
Is dat duidelijk?
Ik vraag: is dat duidelijk? Dan wil ik een heel hard “ja” horen.
En daarna is het weer stil!
Stil! Ik ben namelijk De Hamer, dus de baas,
dus als ik sla, dan is het daarna stil.
Regels moeten er zijn, anders wordt het een rommeltje in de EU.
Honderden partijen... dat is natuurlijk veel te veel.
En dat praat maar en dat praat maar. Dat kan natuurlijk niet.
Dus partijen werken samen.
Partijen die bijvoorbeeld dezelfde ideeën hebben.
Bijvoorbeeld: alle Christen-Democraten of alle Liberalen
of alle Sociaal Democraten.
En dan wordt er gestemd.
Bijvoorbeeld over de benoeming van de Europese Commissie.
En dan is er nog de Raad van de EU.
Dat is dan toch weer iets anders. In die raad zitten ministers
van alle landen.
Daarom wordt deze Raad ook wel Raad van Ministers genoemd,
dan begrijp je gelijk dat die Raad van belang is bij het nemen
van besluiten.
En dan hangt het af van het onderwerp welke ministers.
Gaat het over onderwijs, dan zitten alle ministers van onderwijs
in die Raad.
Maar gaat het over landbouw, dan alle ministers van landbouw.
Kijk, ik ben — als hamer — natuurlijk wel de baas.
Eh... nou ja, elke zes maanden is iemand anders de baas. Steeds
een andere lidstaat.
Dus ik ga — zeg maar — van hand tot hand. De ene keer lig ik
in de hand van een Duitser, dan weer van een Italiaan, dan weer
van een Portugees, dan weer van een Fransman.
Al die handen zijn verschillend. De ene hand zweet meer, de
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ander heeft een vastere grip, soms voel ik een slap handje...
en dan moet ik zelf wat harder werken om de boel niet in het
honderd te laten lopen.
Dus de EU, dat is de vereniging van al die Europese landen,
dat begrijp je.
Dan is er de Europese Commissie met Eurocommissarissen,
die wetten voorstelt.
En er is een Europees Parlement en daar mogen jullie — als
je eenmaal achttien bent — voor stemmen. Daarin zitten de
volksvertegenwoordigers.
En we hebben de Raad van Ministers, waarin de ministers van
de EU-landen..
En die drie instellingen nemen besluiten over de wetten en
regels in de EU.
Nou, denk je dat je alles hebt gehad maar ik moet het helaas
nog een beetje ingewikkelder maken.
We hebben ook nog de Europese Raad.
Daarin zitten de regeringsleiders van alle landen.
Dat is bij ons de premier. In Duitsland is dat de bondskanselier
en in Frankrijk de president. Zij besluiten over wat er de
komende jaren gedaan moet worden. Bijvoorbeeld wat betreft
de veiligheid, economie en werk.
En daar praten ze dan over... ieder op z’n beurt, als ik zeg dat ze
mogen praten.
Want zelfs de bazen moeten een baas hebben.
Maar in de EU hebben we democratie. En dat wil zeggen dat
burgers invloed kunnen hebben op beslissingen.
Hoe?
Nou, mensen in Nederland kiezen hun eigen parlement. En
als partijen dan met elkaar samenwerken, kunnen ze een
meerderheid hebben in dat parlement en dan vormen ze een
regering. In feite hebben burgers bepaald wie hun regering
gaat worden.
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En die regering zit dan in de Europese Raad én
de Raad van de EU .
Maar mensen in Nederland kunnen ook stemmen voor het
Europees Parlement. En op die manier bepalen ze ook hoe er in
de EU gedacht wordt over allerlei onderwerpen.
En tenslotte... ja, je moet het maar weten, maar ik weet als
hamer vanzelfsprekend álles... tenslotte heeft ieder burger ook
het “recht van initiatief”.
Als je handtekeningen hebt van minstens 1 miljoen burgers en
dan wel uit een flink aantal verschillende landen, dan kun je
zomaar een voorstel doen aan de Europese Commissie.
Dus begrijp het even goed.
De EU is geen land.
De EU is geen staat op zich.
De lidstaten, de landen, blijven onafhankelijk.
Maar op bepaalde gebieden voeren ze hun taken gezamenlijk
uit om de problemen goed te kunnen bestrijden.
Democratie is prachtig.
Het is de beste manier om iets te besturen.
Kijk, je kunt natuurlijk niet met al die miljoenen mensen in de
EU vergaderen... dat zou een chaos worden. Dan schiet ik als
eikenhouten hamer vanzelfsprekend ook tekort...
dat is niet te doen.
Dus kiezen we vertegenwoordigers om dat te doen voor ons.
Die zorgen dat onze mening wordt verdedigd en uitgedragen.
En om dat zorgvuldig te doen is er een stelsel gemaakt
van een Europese Commissie, een Raad van Ministers en
een Europees Parlement.
Die praten met elkaar,
luisteren naar elkaar, zorgen ervoor dat ze goed weten wat er
overal leeft en dan nemen ze besluiten... waarvan zij denken
dat die het beste voor de EU zijn.
En die besluiten nemen ze als er een meerderheid vóór die
Dit verhaal is onderdeel van
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besluiten te vinden is. Als de Europese instellingen en de
lidstaten het ergens niet over eens zijn, dan kunnen ze naar
het Hof van Justitie, de Europese rechter die alles weet over de
Europese regels.
Daar moet je veel voor vergaderen... want de EU is groot. En
ook al vergaderen er geen miljoenen mensen maar een paar
honderd... dan nog is het van belang dat meningen gehoord
kunnen worden. Zelfs een mening van iemand die niet de
meerderheid heeft.
En om ervoor te zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen, en
mag doen en dat niet iemand veel meer tijd daarvoor krijgt dan
een ander... daarvoor ben ik gedraaid uit een prachtige wijze
mooie eik die honderden jaren oud is.
Want dat is in feite het wezen van de hele Europese gedachte.
Dat we al eeuwen bij elkaar wonen, dicht bij elkaar in de buurt.
Zou stom zijn om daar dan niet een Unie van te maken, toch?
Een Unie met een hamer van eikenhout.
Ik heb gesproken! En nu geef ik het woord weer aan een ander.
Ik dank u voor uw aandacht.
En nu moet ik nog even kloppen... waar ben ik? Ah ja... hier.
(het geluid van een kloppende hamer)
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DE HAMER
De EU-landen zijn onafhankelijk. Sommige problemen kun je als
land echter niet alleen oplossen en dan is samenwerken beter.
En je kunt natuurlijk niet met miljoenen mensen vergaderen.
Binnen de Europese Unie heb je daarom een aantal instellingen
om dat namens ons te doen. Zo heb je onder andere de Europese
Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De
Hamer legt uit wat er tijdens de vergaderingen besproken wordt.
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Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Wanneer de Ministers van alle EU-lidstaten
vergaderen, hoe wordt die vergadering dan
genoemd?
££het Europees Parlement
££de Europese Commissie
££de Raad van Ministers
2. Wat was de voorloper
van de Europese Unie?
££de Benelux
££de Schengen Unie
££de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal
3. Welke zes landen waren de eerste EUlidstaten?
££België, Nederland, Luxemburg, Duitsland,
Frankrijk en Italië
££Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland,
Italië en België
££Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk,
Duitsland en Spanje
4. Wie maakt voorstellen voor nieuwe wetten
in de EU?
££de Raad van Ministers
££het Europees Parlement
££de Europese Commissie

5. Wie moeten die wetten goedkeuren?
££het Europees Parlement en het
Hof van Justitie
££de Europese Raad en het Europees
Parlement
££de Raad van Ministers en
het Europees Parlement
6. Waar vergadert het Europees Parlement?
££Brussel en Luxemburg
££Luxemburg en Parijs
££Straatsburg en Brussel
7. Wat bespreekt het Europees Parlement in
hun vergaderingen?
££de politiek in andere EU-lidstaten
££de wetsvoorstellen van de Europese
Commissie
££de benoeming van een minister-president
in een EU-lidstaat
8. Burgers van EU-lidstaten hebben invloed op
de beslissingen in de EU via:
££de Europese Commissie
££de leden van het Europees Parlement
££het Hof van Justitie
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DE HAMER, vragen en antwoorden
1. Wanneer de Ministers van alle EU-lidstaten
vergaderen, hoe wordt die vergadering dan
genoemd?
££het Europees Parlement
££de Europese Commissie
RRde Raad van Ministers
2. Wat was de voorloper
van de Europese Unie?
££de Benelux
££de Schengen Unie
RRde Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal
3. Welke zes landen waren de eerste EUlidstaten?
RRBelgië, Nederland, Luxemburg, Duitsland,
Frankrijk en Italië
££Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland,
Italië en België
££Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk,
Duitsland en Spanje
4. Wie maakt voorstellen voor nieuwe wetten
in de EU?
££de Raad van Ministers
££het Europees Parlement
RRde Europese Commissie

5. Wie moeten die wetten goedkeuren?
££het Europees Parlement en het
Hof van Justitie
££de Europese Raad en het Europees
Parlement
RRde Raad van Ministers en
het Europees Parlement
6. Waar vergadert het Europees Parlement?
££Brussel en Luxemburg
££Luxemburg en Parijs
RRStraatsburg en Brussel
7. Wat bespreekt het Europees Parlement in
hun vergaderingen?
££de politiek in andere EU-lidstaten
RRde wetsvoorstellen van de Europese
Commissie
££de benoeming van een minister-president
in een EU-lidstaat
8. Burgers van EU-lidstaten hebben invloed op
de beslissingen in de EU via:
££de Europese Commissie
RRde leden van het Europees Parlement
££het Hof van Justitie
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