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voorbij de horizon...

Arend van Dam & Alex de Wolf
Voorbij de horizon... - Op reis door Europa in vijftig voorleesverhalen

Alle landen om ons heen vormen een werelddeel dat we Europa noemen. Hoe is dat werelddeel tot 
stand gekomen? Waar komt die naam vandaan? Hoe werken al die landen samen?

Arend van Dam en Alex de Wolf hebben gedurende een aantal jaren - op uitnodiging van internati-
onale scholen - heel wat Europese steden bezocht. Ze spraken er met kinderen en hoorden verhalen 
over feesten en tradities, over muziek en dans, over eten en drinken, over gebouwen en landschap-
pen. Zo ontstond het idee om heel Europa in één groot verhalenboek te stoppen. Met portretten van 
kinderen die vertellen wat zij zo bijzonder vinden aan hun eigen land. Zoals de menselijke torens in 

Spanje, de goulash in Hongarije, de kastelen in Frankrijk, de muziek in Engeland, de bergen in 
Oostenrijk en ga zo maar door…



De schrijver en illustrator
Arend van Dam werd geboren op 24 juni 1953 in 
Maassluis. Hij volgde een opleiding tot maatschap-
pelijk werker en werkte in de drugshulpverlening. 
Op zijn achtentwintigste schreef hij zijn eerste boek, 
een handboek voor vaders. Daarna is hij zich gaan 
toeleggen op kinderboeken.

Alex de Wolf werd geboren in 1958 in Amstelveen. 
Hij volgde opleidingen aan de Vrije Academie in 
Den Haag en aan de Rietveld Academie in Amster-
dam. Alex de Wolf werkt veel samen met Arend van 
Dam. Maar hij heeft ook kinderboeken geïllustreerd 
Vivian den Hollander en Jacques Vriens. Daarnaast 
schildert hij.

Arend van Dam en Alex de Wolf hebben samen 
verschillende succesvolle boeken gemaakt met 
informatieve (voor)leesverhalen. Vaak gaan die over 
aardrijkskunde- en geschiedenisonderwerpen. Zo 
maken zij in Lang geleden... de geschiedenis van 
Nederland toegankelijk voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Overal en ergens... gaat over plaatsen 
in Nederland en In een land hier ver vandaan... over 
bijzondere plekken op de hele wereld. Een hele 
kunst... gaat over het werk van bekende Nederlandse 
kunstenaars. Voorbij de horizon..., over Europa, is 
het nieuwste deel in de serie. Het verscheen in het 
voorjaar van 2012.



Voorbereiding
Kaart van Europa
Hang voordat u gaat lezen een grote kaart (poster) van Europa in de klas ter referentie. Kopieer eventueel 
de kaart in de bijlage in kleur op A3-formaat. Maar een groter formaat kaart is beter. Elk land dat in de 
verhalen aan bod komt, kunt u (laten) aanwijzen op de kaart.

Blader even door het boek. Vertel dat elk verhaal gaat over een kind dat in een land in Europa woont. 
Die kinderen vertellen allemaal over iets wat ze bijzonder vinden aan hun land.

Het eerste verhaal begint bijvoorbeeld zo: Als je aan Bora vraagt wat er bijzonder is aan haar land, 
antwoordt ze meteen: ‘Gewoon, dat ik hier woon natuurlijk.’
Daarna vertelt Bora nog iets over de mooie bergen in haar land, waar altijd sneeuw op ligt.

Een ander verhaal begint zo: Als je aan Elena vraagt wat er bijzonder is aan haar land, dan zegt ze 
meteen: ‘Mijn land is een eiland. Aan alle randen vind je stranden.

Vertel dat bijna elk verhaal in het boek begint met de zin: Als je aan ... vraagt wat er bijzonder is aan zijn 
land ...

Laat alle kinderen een land waar ze wel eens zijn geweest in gedachten nemen. Dat kan gewoon 
Nederland zijn, of het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen, of waar hun (groot)ouders vandaan 
komen. Maar het kan ook hun favoriete vakantieland zijn. Laat ze even nadenken over wat er bijzonder is 
aan ‘hun’ land.

Ga de groep langs. Bij elk kind zegt u: ‘Als je aan [naam kind] vraagt wat er bijzonder is aan zijn land, 
dan zegt hij/zij...’ Het kind vult het verder aan en de kinderen mogen raden welk land het is. Daarna zegt 
het kind om welk land het ging. Als het een land in Europa is dat nog niet aan bod is geweest, laat ze het 
dan aanwijzen op de kaart.

Wat is er bijzonder aan ‘jouw’ land?



Landen verdelen
Vertel dat in het boek heel veel verschillende Europese landen aan bod komen, die stuk voor stuk 
bijzonder zijn.

Knip de kaartjes uit (zie bijlage), of maak een (kleuren)kopie op stevig papier en knip ze dan uit. Doe 
ze in een bak en laat elk kind een of twee kaartjes trekken. Er zijn in totaal 46 landen. Als er 23 
kinderen of minder in de groep zitten, kunt u ieder kind twee kaartjes laten trekken. Zij kunnen dan 
in het vervolg steeds kiezen welk van de twee ze gebruiken. Anders trekt ieder kind één kaartje en 
blijven er een aantal kaartjes over.

De kinderen houden de kaartjes bij zich gedurende de tijd dat u in de klas met het boek bezig bent. 
Ze plakken ze boven aan een vel papier, met ruimte eronder om aantekeningen te maken en weetjes 
op te schrijven over hun land. In verschillende van de hierna volgende lessuggesties vullen ze dit 
aantekenvel aan.

Laat de kinderen vast wat informatie verzamelen over hun land, of help daarbij. Haal bijvoorbeeld 
landeninformatieboekjes uit de bibliotheek en leg die in de klas. Of haal informatie en foto’s van 
internet. Laat de kinderen eventueel een korte spreekbeurt voorbereiden, waarin ze in maximaal één 
minuut iets vertellen over hun land(en): wat is de hoofdstad? Wat is ervoor bijzonders te zien? Waar 
ligt het land precies?

Steeds als u een verhaal gaat voorlezen, komt het kind dat het betreffende land op zijn kaartje heeft 
staan naar voren en wijst het land aan op de kaart van Europa.



Lessuggestie per verhaal
Albanië
Nodig: lege doosjes en/of pakken van melk, sap e.d., grijs of bruin papier (bijv. pakpapier), lijm, zwarte 
stiften of zwart papier (bijv. vouwblaadjes), verf en kwasten, eventueel papiermesjes of scharen.

Tirana is de hoofdstad van Albanië. Er staan een heleboel grote, betonnen flatgebouwen (appartementen-
complexen uit de tijd van het communistische regime). Toen burgemeester Edi Rama de leiding kreeg in 
Tirana, waren de gebouwen verouderd. Hij vond ze er maar grauw en grijs uitzien. Niet echt een visite-
kaartje voor de stad... Er was geen geld om die lelijke gebouwen te vervangen, maar de burgemeester, 
zelf kunstenaar, had een idee. Hij liet de flatgebouwen beschilderen met allerlei vrolijke kleuren. Op 
sommige ervan zijn zelfs bloemen of regenbogen geschilderd. Zo werd de stad toch opgefleurd.

Zoek op internet naar voorbeelden van de kleurige flatgebouwen in Tirana en laat deze aan de kinderen 
zien ter inspiratie. Zouden zij in zo’n gebouw willen wonen?

Geef elk kind een doosje of leeg pak en laat ze hiervan een flatgebouw maken in de stijl van Edi Rama. 
Beplak de pakken - of de doosjes indien ze bedrukt zijn - eerst met grijs of bruin papier. De ramen en 
deuren kunnen de kinderen erop tekenen met zwarte stift. Of ze knippen vierkantjes uit zwart papier en 
plakken die erop.

Als alle lijm droog is, versieren de kinderen hun gebouw met verf. Zet de flatgebouwen bij elkaar op een 
tafel, zodat een stad ontstaat. Maak een plaatsnaambordje met ‘Tirana, Albanië’ erop en zet dat tussen de 
gebouwen.



Andora
In het verhaal staat dat de nationale feestdag van Andorra 8 september is. Dan vieren de Andorrezen 
dat ze de eeuwen geleden de Arabieren hebben verslagen. De keizer gaf hun toen uit dankbaarheid 
hun eigen land: Andorra. Juli hangt op die dag de vlag uit en zingt het volkslied.

Bespreek het fenomeen nationale feestdag. Het is een dag waarop een heel land feestviert. Vaak 
hebben de kinderen vrij van school en hoeven de volwassenen niet te werken. Het gaat om een feest 
dat speciaal bij een land hoort en dat te maken heeft met de geschiedenis van dat land. Bijvoorbeeld 
de verjaardag van een belangrijk persoon die veel voor het land heeft betekend of het einde van een 
oorlog.

Kerstmis bijvoorbeeld telt niet mee, want dat is een internationaal feest dat overal ter wereld wordt 
gevierd. Ook Sinterklaas telt niet mee. Dat wordt           wel alleen in Nederland gevierd, maar heeft 
niet te maken met de geschiedenis van Nederland           zelf.

Nederlandse nationale feestdagen zijn Koningin-      nedag op 30 april en Bevrijdingsdag op 5 mei. 
Op Koninginnedag wordt de verjaardag van de         vroegere Koningin Juliana gevierd. Op 5 mei 
wordt de bevrijding van Nederland na de Tweede           Wereldoorlog gevierd.
Laat kinderen van allochtone afkomst vertellen              of het land waar zij of hun (groot)ouders van-
daan komen ook nationale feestdagen kent en of             ze die nog steeds vieren.

Bespreek hoe de genoemde nationale feestdagen             worden gevierd. Wordt dan ook de vlag uit-
gehangen, net als in Andorra, en zo ja, hoe ziet                die eruit? Wordt het volkslied gezongen?

NB Laat elk kind proberen uit te vinden welke                 nationale feestdagen er zijn in het land dat 
op hun kaartje staat. Ze noteren dat op hun aan-                tekenvel, onder het kaartje.

Kerstmis bijvoorbeeld telt niet mee, want dat is een internationaal feest dat overal ter wereld wordt 
gevierd. Ook Sinterklaas telt niet mee. Dat wordt           wel alleen in Nederland gevierd, maar heeft 
niet te maken met de geschiedenis van Nederland           zelf.

Nederlandse nationale feestdagen zijn Koningin-      nedag op 30 april en Bevrijdingsdag op 5 mei. 
Op Koninginnedag wordt de verjaardag van de         vroegere Koningin Juliana gevierd. Op 5 mei 
wordt de bevrijding van Nederland na de Tweede           Wereldoorlog gevierd.
Laat kinderen van allochtone afkomst vertellen              of het land waar zij of hun (groot)ouders van-
daan komen ook nationale feestdagen kent en of             ze die nog steeds vieren.

Bespreek hoe de genoemde nationale feestdagen             worden gevierd. Wordt dan ook de vlag uit-
gehangen, net als in Andorra, en zo ja, hoe ziet                die eruit? Wordt het volkslied gezongen?

NB Laat elk kind proberen uit te vinden welke                 nationale feestdagen er zijn in het land dat 
op hun kaartje staat. Ze noteren dat op hun aan-                tekenvel, onder het kaartje.



België
Nodig: enkele stripalbums zoals Suske en Wiske, Kuifje, Jan, Jans en de kinderen, Lucky Luke, Donald 
Duck (vraag eventueel de kinderen om stripalbums van thuis mee te nemen), per tweetal een vel A3-
papier, kladpapier, liniaals en tekenspullen.

Laat de stripalbums zien. Vertel dat België het land van de strips is. Veel bekende striptekenaars kwamen 
of komen uit België. In het verhaal maken Valerie en Veerle samen een stripverhaal: de een tekent, de 
ander schrijft. In het echt gaat het vaak ook zo dat de taken worden verdeeld. Vaak zijn er bijvoorbeeld 
speciale mensen om de plaatjes in te kleuren.

Verdeel de groep in tweetallen. Geef ze de opdracht om samen een strip te maken. De strip moet gaan 
over een reis door Europa, waarbij minimaal twee Europese landen worden bezocht. Dit zijn de landen 
die op hun kaartjes staan.

Laat de kinderen de meegebrachte stripalbums doorbladeren om inspiratie op te doen voor hun eigen 
strip. Ze bedenken samen het verhaal en verdelen de taken. Bijvoorbeeld: de een tekent en de ander 
schrijft, of ze tekenen om de beurt. Alles mag, als ze het maar samen doen.
Adviseer de kinderen om eerst een kladversie te maken. Help zo nodig bij het maken van een vakverde-
ling m.b.v. een liniaal.

Natuurlijk bedenken de kinderen ook een leuke titel voor hun strip, net als Valerie en Veerle, twee vro-
lijke vriendinnen of De pietepeuterige patatten.

Nodig: een vel tekenpapier en tekenspullen voor elk kind, een boek met sprookjes van Hans Christian 
Andersen om uit voor te lezen.

In het verhaal doet Bente mee met een sprookjesparade: een optocht van figuren uit de sprookjes van 
Hans Christian Andersen. Sprookjesfiguren die in het verhaal worden genoemd, zijn De kleine zeemeer-
min, Het lelijke jonge eendje, Het tinnen soldaatje, De keizer zonder kleren, 
Het meisje met de zwavelstokjes, Klaas Vaak en de prinses op de erwt.

Denemarken



Duitsland
Nodig: een kaart van het dorp of de stad waar de school staat, een dikke stift, eventueel foto’s van de 
Berlijnse muur (bijvoorbeeld op internet).

Houd een gesprek over de Berlijnse muur. Laat eventueel op internet enkele foto’s zien van de muur, 
zodat de kinderen een idee hebben van de omvang. Vertel dat deze muur na de Tweede Wereldoorlog 
werd gebouwd om de stad in tweeën te delen. Het westen hoorde bij West-Europa, het oosten bij de 
voormalige Sovjet-Unie. De muur liep dwars door de stad en niemand mocht erdoor. De muur werd 
zwaar bewaakt.

Neem een kaart van de omgeving van de school. Teken met stift een muur dwars door de stad of het 
dorp, van zuid naar noord. Schrijf aan de ene kant van de muur West-... en aan de andere kant Oost-... 
(met de plaatsnaam erachter).
Laat enkele kinderen op de kaart aanwijzen waar ze wonen, of help hen daarbij. Schrijf de namen van 
de kinderen op de kaart, aan de juiste kant van de ‘muur’, of schrijf de namen in twee rijen op het 
bord: Oost-... en West-...

Wie van de kinderen zou niet meer naar school kunnen als die muur er ineens stond? Wie kan niet 
meer bij zijn beste vriend of vriendin komen, bij de sportclub of bij zijn familie aan de andere kant 
van de stad of het dorp? Wat zou je doen?

Vertel dat veel mensen in Berlijn geprobeerd hebben om stiekem aan de andere kant te komen, bij-
voorbeeld door tunnels te graven. Als ze betrapt werden, werden ze opgepakt of neergeschoten. Praat 
over de impact die zo’n muur zou hebben. Het is moeilijk voor te stellen, maar in Berlijn is dit echt 
gebeurd. De muur heeft er ruim 28 jaar gestaan, van 1961 tot 1989. Toen werd hij afgebroken.



Griekenland
Nodig: voor elk kind een strookje papier, een doos of bak die als stembus kan dienen.

In Griekenland is de democratie ontstaan. In een democratie is niet één iemand de baas. Het hele volk 
mag meebeslissen over hoe het land wordt bestuurd. Omdat het niet mogelijk is om alle mensen in het 
land direct te laten meepraten (dat zou veel te lang duren), worden er verkiezingen gehouden: het volk 
mag stemmen wie ze in de regering willen. De gekozen mensen vertegenwoordigen dan het volk bij het 
nemen van de belangrijke beslissingen voor het land.

In het verhaal moet de klas van Alexia samen de Akropolis nabouwen. Vertel dat de kinderen ook 
gezamenlijk een opdracht gaan uitvoeren. Dit moet democratisch gebeuren:
‘Stel, onze groep heeft geld gekregen van de Europese Unie om een reis te maken naar een land in 
Europa. We mogen kiezen uit drie verschillende landen. Hoe pakken we dat aan?’

Laat de kinderen reageren. Concludeer dat er democratisch besluit moet worden genomen, wat inhoudt 
dat de kinderen gaan stemmen. Maar om goed te kunnen stemmen, moet je eerst weten waar je het over 
hebt.

Vervolgens wijst u drie kinderen aan die iets gaan vertellen over het land op hun kaartje. Laat hen 
proberen zowel een voor- als een nadeel te noemen. Bijvoorbeeld: is het lekker dichtbij of juist ver weg, 
is er mooie natuur, kun je er naar het strand of skiën, is het vaak mooi weer of juist niet?

Daarna stemmen alle kinderen op één van de drie landen. Ze schrijven hun keuze op een papiertje en 
gooien dat in de stembus. U telt de stemmen en schrijft de uitslag op het bord. Het land met de meeste 
stemmen heeft gewonnen. Als er twee landen zijn met evenveel stemmen, kunt u een tweede ronde 
houden waarbij de kinderen op een van die twee landen stemmen door hun vinger op te steken.

U kunt nog even doorpraten over het winnende land. Hou zouden ze ernaartoe reizen (trein, bus, 
vliegtuig...? Wat is er allemaal aan bezienswaardigheden? Als u een digibord hebt, zoek dan wat 
toeristische informatie of een promofilmpje op internet en laat het zien aan de kinderen.

NB Laat de kinderen tot slot proberen uit te vinden wie de baas is in het land op hun kaartje. Is er een 
president of een koning? Is er een parlement? Is er sprake van democratie? Ze kunnen weer 
aantekeningen maken op hun aantekenvel.



Hongarije
Tibor en Terka in het verhaal spelen met de kubus van Rubik. Deze 
puzzel is in de jaren zeventig ontworpen door de Hongaarse wis-
kundige Erno Rubik. In de jaren tachtig werd de kubus een rage over 
de hele wereld. Er worden sindsdien allerlei wedstrijden en kampioen-
schappen mee gehouden.

Het is een moeilijke puzzel, waarbij je de onderdelen zo moet draaien 
dat je zes vlakken krijgt met blokjes in dezelfde kleur. Misschien heeft 
een van de kinderen zo’n kubus thuis, of hebt u er zelf een. Neem hem 
dan mee (of laat hem meenemen) en laat de kinderen ermee 
experimenteren.

Laat anders een fi lmpje van de kubus zien op internet. Er staan er ver-
schillende op Youtube.

Op internet zijn ook instructies te vinden voor het oplossen van de 
Rubik’s kubus. Zoek bijvoorbeeld op ‘Rubik’s kubus oplossen’ of ‘how 
to solve Rubik’s Cube’.

Nodig: fi lmpjes van riverdance en andere Europese dansstijlen (zoals Weense wals, Griekse syrtaki, 
Turkse buikdans, Hollandse klompendans, Spaanse fl amenco, polka uit Midden-Europa, Russische 
volksdans - te vinden op internet), een cd met riverdancemuziek.

Riverdance is bekend geworden tijdens het Eurovisiesongfestival in Dublin in 1994. Het is een com-
binatie van traditionele Ierse dans met allerlei andere Europese dansstijlen. Het is dus een vrij nieuwe 
dans, maar het is nu al een traditie die niet meer weg te denken is.

Laat een fi lmpje zien van riverdance, bijvoorbeeld op de offi ciële website www.riverdance.com. Laat 
ook een paar fi lmpjes zien van traditionele Europese dansstijlen (zie boven). Vraag de kinderen hier 
goed naar te kijken en een paar danspasjes te onthouden. Straks gaan ze er samen een grote Europese 
‘volksdans’ van maken.

Ga in de gymzaal in een grote kring staan. Zet een cd op met riverdancemuziek. Roep steeds twee 
kinderen naar voren. Zij laten een paar danspasjes zien op de muziek. De kinderen in de kring kunnen 
meeklappen en aanmoedigen, zoals je wel bij breakdance-optredens ziet. Na ongeveer tien tellen gaan 
de kinderen weer in de kring staan en roept u het volgende paar naar het midden van de kring.

NB Laat de kinderen na afl oop proberen uit te zoeken welke traditionele muziek of dans er voorkomt 
in het land op hun kaartje. Ze schrijven het op hun aantekenvel.
 

Ierland



Kosovo
Nodig: tekenspullen of materiaal om een collage van te maken, stevig papier om op te kopiëren, eventu-
eel een digitale camera en een computer met een videobewerkingsprogramma.

Kopieer de rennende meisjes meerdere keren op stevig papier en knip ze los. Zorg dat er voor elk kind in 
de groep een rennend meisje is. Laat elk kind zijn rennende meisje netjes verder uitknippen.

Laat de kinderen, net als Andrea in het verhaal, een achtergrond maken waarlangs het meisje rent. Die 
achtergrond moet te maken hebben met het land op hun kaartje. Het kan een tekening zijn of een collage, 
of een landkaart of plattegrond. Ze plakken het meisje op de tekening. Zo ontstaat een serie tekeningen 
die lijkt op de serie in het boek, van een meisje dat door verschillende Europese landen rent. Hang deze 
tekeningen in een rij achter elkaar in de klas of in de gang.

Als u handig bent met de computer, kunt u er een echte animatiefi lm van maken. Fotografeer de 
tekeningen zoals beschreven op blz. 56 in het boek. Monteer de foto’s achter elkaar, bijvoorbeeld in 
Windows Moviemaker, zodat een fi lmpje ontstaat. Speel het fi lmpje af in de klas. Een stuk river-
dancemuziek (zie lessuggestie Ierland) kan wellicht als fi lmmuziek dienen.

NB Worden er in het land op je kaartje ook (kinder)fi lms gemaakt? In Tsjechië worden van oudsher veel 
poppenfi lms gemaakt. Denk maar aan Buurman en Buurman. Zie het verhaal over Tsjechië op blz. 119 
van het boek. Zo ja, schrijf op je aantekenvel een fi lmtitel uit jouw land.
 

de groep een rennend meisje is. Laat elk kind zijn rennende meisje netjes verder uitknippen.



Liechtenstein
Klaus uit Liechtenstein verzamelt postzegels. Laat de kinderen een postzegel ontwerpen voor het land dat 
op hun kaartje staat.

Malta
Oreste uit Malta verzamelt euromunten uit verschillende landen van Europa. Bekijk samen verschillende 
euromunten uit zo veel mogelijk landen. Misschien heb je er al een aantal in uw portemonnee.

Moldavië
In het verhaal van Tatiana gaat het over kinderrechten. Tatiana zegt:
‘Ik vind het belangrijk dat kinderen veilig zijn. We hebben het recht om veilig buiten te spelen, zonder 
bang te hoeven zijn voor auto’s, voor mensen of andere gevaren. Daar moeten de grote mensen voor 
zorgen.’

Een meisje uit Roemenië zegt: ‘Ik vind het niet eerlijk dat sommige kinderen arm zijn en andere kinderen 
rijk.’

Vertel dat alle kinderen rechten hebben. Die zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties. Dat geldt niet alleen voor kinderen in Europa, maar over de hele wereld. De regering van elk land 
moet er voor zorgen dat de rechten worden nageleefd.
Voorbeelden van kinderrechten zijn: het recht op onderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen mis-
handeling, kinderarbeid en discriminatie en het recht op vrije meningsuiting.

Unicef is de organisatie van de Verenigde Naties die opkomt voor de rechten van kinderen over de hele 
wereld. Voor de landen in Europa houdt ook de Raad van Europa dit in de gaten. De Raad van Europa 
houdt zich bezig met mensenrechten in het algemeen, en dus ook met kinderrechten.

Houd een gesprek over de rechten van het kind. Zijn de kinderen het met Tatiana eens? Wat vinden zij 
verder belangrijke rechten? Bijvoorbeeld naar school kunnen, genoeg te eten hebben, mogen zeggen wat 
je wilt, goed verzorgd worden door je ouders, of nog iets anders?

Worden de rechten in elk land goed nageleefd? Leg uit dat dat niet overal het geval is. In veel arme landen 
moeten kinderen werken waardoor ze niet naar school kunnen, bijvoorbeeld. En ook in Nederland komt 
het voor dat kinderen misbruikt of verwaarloosd worden.

Voor meer informatie zie www.kinderrechten.nl, www.unicef.nl of de website van de Raad van Europa: 
www.coe.int/children (in het Engels).

euromunten uit zo veel mogelijk landen. Misschien heb je er al een aantal in uw portemonnee.
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Oostenrijk/Portugal/Roemenië/
Verenigd Koninkrijk/Wit-Rusland
Oskar uit Oostenrijk eet apfelstrudel. Dat is een typisch Oostenrijks gerecht. Laat de kinderen proberen 
uit te vinden of er een gerecht bestaat dat typisch is voor het land op hun kaartje, of wat daar veel gegeten 
wordt.

Ramon uit Portugal is dol op de monumenten in zijn land: standbeelden van beroemde ontdekkings
reizigers en andere helden. Laat de kinderen ook proberen een nationale held te vinden uit het land op 
hun kaartje. Dat kan bijvoorbeeld een historische figuur zijn, een schrijver, sporter, kunstenaar of artiest. 
Zoals de turnster Nadia Comaneci uit Roemenië, de Beatles uit het Verenigd Koninkrijk en Marc Chagall 
uit Wit-Rusland.

Op internet zijn filmpjes te vinden van Nadia Comaneci. Ook van de Olympische Spelen in 1976, waar 
ze als eerste turnster in de geschiedenis een 10 scoorde op de brug!

NB De kinderen schrijven hun bevindingen op hun aantekenvel.

Alena uit Slowakije herkent de letters op de nummerplaten van de auto’s. Daardoor weet ze dat Meike en 
Sjoerd uit Nederland komen.

Hieronder staat een lijst van alle afkortingen van de landen op de Europese kentekenplaten:

Slowakije

Albanië AL

Bosnië-Herzegovina BiH

België B

Denemarken DK

Andorra AND

Bulgarije BG

Duitsland D 

Frankrijk F

Finland FIN 

Groot-Brittannië GB 

Estland EST 

Griekenland GR 

Hongarije H 

Kroatië HR 

Italië I

Liechtenstein FL 

Ierland IRL 

Letland LV 

Litouwen LT

Malta M

Macedonië MK

Monaco MC 

Luxemburg L

Moldavië MD 

Montenegro MN Noorwegen N Nederland NL 

Oekraïne UA 

Roemenië RO 

Portugal P 

San Marino RSM 

Oostenrijk A 

Rusland RUS 



De kinderen schrijven de afkorting van ‘hun’ land op hun aantekenvel.

Servië SRB 

Spanje E

Slowakije SK 

Turkije TR

Slovenië SLO 

Tsjechië CZ 

Vaticaanstad V

Zweden S

IJsland IS  Wit-Rusland BY 

Zwitserland CH

Het land van Francesco is heel klein. Het bestaat maar uit één enkele stad: Vaticaanstad. Je kunt in een uur 
het hele land zien!

In het verhaal staat:
Maar wat [alles zo] bijzonder maakt is dat er in het land waarin Francesco woont maar één van is. Eén 
winkel. Eén postkantoor. Eén verlaten stationnetje waar geen treinen meer rijden. Eén park met één grot.

Laat de kinderen een land bedenken dat zo groot is als één stad. Laat hen eerst voorbeelden opnoemen van 
wat er allemaal moet zijn in een land: vliegveld, station, school, supermarkt, speeltuin, paleis of regerings-
gebouw, hotel, televisiestation, ziekenhuis, politiebureau... Het makkelijke is: het land is zo klein, dat er 
van al die dingen maar één hoeft te zijn.

De kinderen tekenen een plattegrond van hun denkbeeldige land. Ze bedenken een naam en schrijven die 
erboven. Ze kunnen ook een vlag ontwerpen voor hun land en die erbij tekenen.

Er zijn trouwens meer landen die uit één stad bestaan, zoals Monaco (zie het verhaal op blz. 79 van het 
boek) en Singapore in Zuidoost-Azië.

Vaticaanstad

Lova in het verhaal houdt een spreekbeurt over de Nobelprijs. Aan het eind staat er: Het lijkt of Lova de 
Nobelprijs voor spreekbeurten heeft gekregen.

Die bestaat natuurlijk niet echt. Maar er is naast de Nobelprijs voor de vrede wel een Nobelprijs voor de 
literatuur, een Nobelprijs voor de natuurkunde en voor de geneeskunde, bijvoorbeeld.

Wat kun je nog meer voor Nobelprijzen verzinnen? Laat de kinderen voor elkaar een passende prijs 
bedenken. Een prijs voor iets waar diegene goed in is. Bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de sport voor een 
kind dat goed is in sport, de Nobelprijs voor moppen vertellen enzovoort.

Zweden



Als het goed is, zijn de kinderen inmiddels het een en ander te weten gekomen over ‘hun’ land, het land 
dat op het kaartje staat dat ze aan het begin hebben getrokken. Ze hebben informatie verzameld en 
aantekeningen gemaakt op het vel papier.

Laat de kinderen samen een boek maken over Europa. Elk kind maakt een pagina voor het boek. 
De pagina gaat over het land op hun kaartje.

Ze mogen zelf weten hoe ze de pagina invullen. Het kan een tekening zijn, een collage, een gedicht over 
het land, een reisverslag, een beschrijving van een bekende persoon of een nationale feestdag, een stuk 
geschiedenis, iets met nummerborden enzovoort.

Als ze klaar zijn, bundelt u alle pagina’s in een map met de titel: Ons Europa. Leg de map op een centrale 
plek in de klas, zodat iedereen hem nog eens in kan kijken.

Afsluiting
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