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De TENTOONSTELLING

De Schuman-verklaring is een keerpunt in de
geschiedenis van Europa. Ideeën en concepten die
in de verklaring zijn geformuleerd, werden ook in de
daaropvolgende Europese Verdragen opgenomen,
te beginnen met het Verdrag van Parijs tot oprichting
van de EGKS in 1951, tot het laatste Verdrag van
Lissabon in 2007. In wezen omvat de verklaring niet
alleen doelstellingen zoals het streven naar vrede, het
overwinnen van nationale rivaliteit en het bereiken van
wederzijdse solidariteit, maar ook een ontwerp voor
een nauwere integratie van de lidstaten op basis van
federalisme.

Het eerste pad wordt door sleutelzinnen van de
verklaringgeleid,diealstitelsvoorvijfthematischedelen
dienen. Door middel van een selectie van afbeeldingen
en documenten die in de Historische Archieven van de
Europese Unie (HAEU) bewaard zijn, kan de bezoeker
enkele van de meest relevante politieke, economische,
sociale en culturele ontwikkelingen van de laatste
70 jaar van de Europese geschiedenis ervaren. U
kunt elk thematisch deel verder verkennen door de
belangrijkste documenten die in de notitieboekjes
beschikbaar zijn mee naar huis te nemen. Het tweede
pad maakt een ontmoeting mogelijk met mensen
die betrokken waren bij of worden beïnvloed door
het proces van Europese integratie, om over wat het
betekent Europees te zijn in een dialoog tussen heden
en verleden na te denken. Ten slotte wordt de hele
tentoonstelling met een multimedial-deel verrijkt door
middel van verschillende QR-codes die naar audio- en/
of videomateriaal verwijzen dat op je mobiele telefoon
kunnen worden gestreamd.

markeert de 70e verjaardag van
de Schuman-verklaring, een korte maar krachtige
toespraak van de Franse minister van Buitenlandse
Zaken, Robert Schuman, op 9 mei 1950. De verklaring,
geïnspireerd door Jean Monnet en opgesteld door
Schuman en zijn naaste adviseurs, initieerde de
proces van Europese integratie gebaseerd op het
idee van een gezamenlijke Franse en Duitse kolenen staalproductie. Deze onderneming zou door een
gemeenschappelijke Hoge Autoriteit worden beheerd,
in het kader van een organisatie die voor deelname
van andere Europese landen openstaat. De Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd in 1951
door België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en
West-Duitsland opgericht: voor het eerst besloten de
nationale staten bepaalde soevereine rechten aan een
nieuwe supranationale instelling over te dragen.

"Europa en Europeanen 1950>2020: 70e verjaardag
van de Schuman-verklaring" heeft de bedoeling
het bewustzijn van het belang van de Schumanverklaring in de geschiedenis van de Europese
integratie te vergroten, de reflectie over de relevantie
ervan in het Europa van vandaag te stimuleren en
het debat over de geschiedenis van de Europese
Unie (EU) en haar toekomst te bevorderen. De
bezoeker wordt aangemoedigd om een reis door de
Europese geschiedenis te maken, die zich tot twee
verschillende, maar wederzijds verbonden, paden
ontwikkelt.

Europese Commissie
Grondlegger van de EU:
Robert Schuman
© Europese Unie 2012.

Europese Commissie
Grondlegger van de EU:
Jean Monnet
© Europese Unie 2012.

Robert Schuman en Jean Monnet tijdens een bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Parlementaire Vergadering in Straatsburg (Frankrijk) in 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown.

“

Jacques Delors (FR)
voorzitter van de Europese Commissie, 1985 - 1995.
HAEU, INT 142

Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.

“

L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

Pierre Uri (FR)
Franse econoom en naaste medewerker van Jean Monnet, betrokken bij de
onderhandelingen over het Verdrag van Parijs (1951) tot oprichting van de
EGKS. HAEU, INT 529 (Transcription)
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anaf het allereerste begin
streefde de Europese
integratie naar versterking
van de wereldvrede. Al tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd door
sommige persoonlijkheden een
verenigd Europa als het enige
tegengif tegen de gevaren van
nationalisme gezien. Een van de
meest opmerkelijke resultaten van
de afgelopen 70 jaar van Europese
integratie is het uitbannen van
de mogelijkheid van oorlog
tussen Europese landen, die de
geschiedenis van het continent
lang hebben gekenmerkt.

Luisteren

Demonstratie aan de Frans-Duitse grens in Wissembourg op 20 augustus 1950.
HAEU, GR 3.

voorzitter van het Europees Parlement
2007 - 2009. HAEU, INT 796

“I never got to know my father, this is a psychological reason why
I became interested in the peaceful development of Europe. […]
I think that was the motivation, there should never be a war
again between European Countries.”
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ambtenaar van de Europese Commissie
1981 - 1999. HAEU, INT 114

“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”
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owel langs de Oost / West- als
de Noord / Zuid-as bevond zich
Europa ook in de voorhoede
bij het bevorderen van samenwerking
en dialoog met het oog op het creëren
van een vreedzame internationale
gemeenschap. Op het gebied van
het gemeenschappelijk defensie- en
buitenlands beleid zijn de initiatieven
niet altijd succesvol geweest, vanaf het
allereerste begin met het voorstel voor
een Europese Defensiegemeenschap
begin jaren vijftig, dat werd verworpen.
Het is een onderwerp waarin de
Europese Unie nog steeds moeite heeft
om met één stem in de internationale
arena te spreken, aangezien lidstaten
terughoudend zijn om de soevereiniteit
op dit gebied aan een supranationaal
niveau over te dragen.

Het project van een

EUROPESE DEFENSIEGEMEENSCHAP

De Italiaanse
premier Alcide
De Gasperi behoorde
tot de meest actieve
voorstanders van de Europese
Defensiegemeenschap. Het project
zonk in 1954 toen het niet door
het Franse parlement werd
geratificeerd.

Boven: Alcide De Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown
Beneden: Handgeschreven notities van
de toespraak van Fernand Dehousse, lid
van de Europese Vergadering (vandaag
Europees Parlement), voor de Belgische
Senaat op 3 maart 1954, over het voorstel
voor een Europese Defensiegemeenschap.
HAEU, FD 76.

EUROPA
EN EUROPEANEN

II

EUROPA
EN EUROPEANEN

OOSTWAARTS

kijken ten tijde van de
Koude Oorlog

De Duitse hereniging
vond plaats op 3 oktober
1990, minder dan een jaar na
de val van de Berlijnse Muur.
Voor de eerste keer verplaatst
zich de grenzen van de
Europese Gemeenschap
naar het Oosten.

Luisteren

Verslagen van de
Commissie voor
Midden- en OostEuropa van de
Europese Beweging
over de betrekkingen
tussen West- en
Oost-Europa tijdens
de Koude Oorlog,
1954-1960.
HAEU, ME 2147.

voorzitter van de Europese Raad 2009 - 2014.
HAEU, INT 885.

“I still think that the end of the cold war, the collapse of the Soviet
Union, the fall of the Berlin Wall, the opening of Central and Eastern
Europe and their entering in the European Union was the major event
of the second half of the last century.”

Samenwerking
met

Berlijners vieren de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989.
© AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

Afrika
Links: Vieringen van de ondertekening van de eerste Lomé-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 46 landen
in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), in
Lomé (Togo) op 28 februari 1975. HAEU, FXO 330 - Photo:
Unknown
Rechts: Hydro-agrarisch ontwikkelingsproject van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in Madagaskar, 5 januari 1972.
HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown
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Het Europees
Ontwikkelingsfonds werd
in 1959 opgericht en is nog
steeds de belangrijkste bron
van EU-ontwikkelingshulp
voor de landen in Afrika,
het Caribisch gebied en
de Stille Oceaan
(ACS).
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Het Manifest “Naar een vrij en verenigd
Europa” werd in 1941 door Altiero
Spinelli en Ernesto Rossi geschreven
toen ze door het fascistische
regime naar het eiland Ventotene
in de Middellandse Zee werden
verbannen. Het werd vervolgens
door Eugenio Colorni gepubliceerd
en circuleerde geheimlijk met de

hulp van Ursula Hirschmann en Ada
Rossi. Deze Italiaanse intellectuelen
en militante politici dachten aan de
oprichting van een verenigd en vrij
Europa, om het historische pad dat
de Europese landen voor de tweede
keer op de rand van zelfvernietiging
had gebracht te veranderen.

1941

Van links naar rechts: Manifesto
di Ventotene, met originele
handgeschreven notities van
Altiero Spinelli, 1941. HAEU, AS 3;
Identiteitsdocument van Altiero
Spinelli. HAEU, AS 210;
Portret van Ernesto Rossi.
© Fondazione Ernesto Rossi
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Josep Borrell (ES)
voorzitter van het Europees
Parlement 2004 - 2007.
HAEU, INT 799

“Being good neighbours,
not fighting each other,
cooperating, doing something
together [...] is a big asset
for the European Union.”

Project van de Europese Investeringsbank (EIB) Deutsche Bundesbahn (Duitsland), 1960-1961: elektrificatie van de spoorlijn Noord-Zuidas.
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

H

et Europese project startte
met kolen en staal, maar
breidde daarna zijn focus
uit naar de economische sector,
landbouw, sociale vraagstukken, milieu
en vele andere beleidsgebieden. Een
van de oorspronkelijke doelstellingen
van de Europese Gemeenschappen
was het verkleinen van de verschillen
tussen de diverse Europese regio’s,
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door de eenheid van hun economieën
te versterken en hun voortdurende
ontwikkeling te verzekeren. Europese
instellingen hebben geïnvesteerd
in
ontwikkelingsprojecten
die
een concrete voetafdruk in het
landschap van de lidstaten hebben
achtergelaten, en hebben een
groeiend aantal gemeenschappelijke
beleidsmaatregelen ingevoerd die

op het dagelijkse leven van Europese
burgers van invloed zijn. Dit proces
was niet eenvoudig en niet vooraf
bepaald, maar heeft uiteindelijk tot
een steeds groter wordend netwerk
van betrekkingen tussen Europese
landen geleid. De vraag blijft, hoeveel
het tot het creëren van een de facto
solidariteit heeft bijgedragen.

V
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Luisteren

Petrus
Mathijsen (NL)

Europa investeert in

REGIONALE ONTWIKKELING

ambtenaar van de Europese
Commissie 1977-1986.
HAEU, INT 215

“La première grande étape a été
le règlement sur une politique
régionale. Parce que pour faire
accepter par les Etats membres
qu’il y ait une politique régionale
européenne, ça a été dur. Et ça a
été un grand pas.”

De Europese
Investeringsbank
(EIB) werd in 1958
opgericht om bij te dragen
aan de financiering van
levensvatbare kapitaalprojecten
die de kernwaarden en
beleidsdoelstellingen van de
EU bevorderen.

Boven - Van links naar rechts: Bouw van
een waterkrachtcentrale in Taloro, Sardinië
(Italië). HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown;
Bouw van een acetyleenfabriek in het
zuidwesten van Frankrijk.
HAEU, BEI 2144 - Photo Unknow;
Beneden - Van links naar rechts:
Voedselverwerkende industrie in Moldavië.
© European Investment Bank; Sontbrug, een
verbinding tussen Zweden en Denemarken.
© European Investment Bank.

Zorg dragen voor
het MILIEU

De Europese
Commissie publiceerde
het eerste Europese
milieuactieprogramma in 1973,
terwijl het gemeenschappelijk
visserijbeleid eerst in de jaren
zeventig werd geïntroduceerd.

Van links naar rechts: Brief van de Europese
commissaris voor landbouw, Sicco
Mansholt, aan de voorzitter van de Europese
Commissie, Franco Maria Malfatti, waarin
de noodzaak van een gemeenschappelijk
milieubeleid wordt uitgelegd. 9 februari 1972.
HAEU, GR 142;
Poster geproduceerd door de Europese
Commissie:
Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB):
beheer om voor altijd te vissen.
HAEU, NDG 316.
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Een gemeenschappelijk

LANDBOUWBELEID
Het
gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB),
gelanceerd in 1962, was het
eerste gemeenschappelijke
beleid dat op Europees
niveau werd
ontwikkeld.

Van links naar rechts: Studie over het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (CAP), gepubliceerd door de Academic
Association of Economic and Commercial Sciences, 1964.
HAEU, GR 35; Kaart uitgegeven door de Publicatiedienst
van de Europese Gemeenschappen: landbouw landgebruik en belangrijkste gewassen, 1962.
HAEU, CRNO 80

SOCIAAL BELEID

Van links naar rechts: Verslag van de Commissie van de
Europese Economische Gemeenschap over de ontwikkeling
van de sociale situatie van de Gemeenschap, 1959. HAEU,
CM2/1959 884; Bulletin van de Europese Gemeenschappen
over het sociale actieprogramma, 1974. HAEU, CEDEFOP 5.

Plannen voor arbeiderswoningen opgesteld voor het huisvestingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, januari 1955. HAEU, CEAB 11/1666.
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Verdragen van Rome
Op 25 maart 1957 ondertekenden
de vertegenwoordigers van België,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland
en West-Duitsland de Verdragen
van Rome en stichtten daarmee de
Europese Economische Gemeenschap
(EEG) en de EURATOM.
In de preambule van het Verdrag

tot oprichting van de EEG hebben
alle ondertekenaars toegezegd de
levens- en arbeidsomstandigheden
van hun volkeren te verbeteren en de
verschillen tussen de verschillende
regio’s te verkleinen, om de
economische en sociale vooruitgang
van hun landen te verzekeren.

1957

Van links naar rechts: Affiche ter gelegenheid van de ondertekening van de Verdragen van Rome.
HAEU, NDG 51; Ondertekenaars van de Verdragen verzamelden zich in de tuin van de Belgische
ambassade in Rome en bewonderden een affiche ter gelegenheid van het evenement: van links
naar rechts, Paul Henri Spaak, Konrad Adenauer, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph Luns
en Walter Hallstein. © AP 1957 - Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo
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e
Schumanverklaring
toonde de overtuiging dat
een gemeenschappelijke
markt voor kolen en staal de
worstelende Europese economieën
die na de oorlog op de knieën zaten,
zou helpen. De voortdurende groei
van industriële productie in de eerste
twintig jaar sinds de oprichting
van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal versterkte
het doel om een bredere interne
markt te creëren, met het oog op
economische groei te versterken en
handelsbarrières tussen Europese
landen weg te nemen.

Kaart uitgegeven door de Publicatiedienst van de
Europese Gemeenschappen: energie en de staalindustrie,
1962. HAEU, CRNO 80
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INDUSTRIËLE
Het staalverbruik in de
zes oprichtende lidstaten
is tussen 1952 en 1962 bijna
verdubbeld en bleef tot de
oliecrisis van 1973 snel
groeien.

expansie

Boven: Arbeider bij Alfa Romeo fabriek in Pomigliano d’Arco,
Italië, circa 1966. HAEU, BEI 2155 - Photo: Dino Jarach;
Progil-Bayer-Ugine, chemische fabriek in Pont-de-Claix
(Frankrijk), circa 1970. HAEU, BEI 2145 Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo and M. Auffray
In het midden: BEWAG, thermische centrale in West-Berlijn
(Duitsland), circa 1977. HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown
Beneden: Lubatti hoogoven, Italië, juni 1957.
HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photos: Unknown
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een eenheidsmunt
voor Europa

Economische integratie heeft het leven van
Europese burgers veranderd, aangezien de
interne markt het vrije verkeer van goederen,
kapitaal, diensten en arbeid garandeert. De
introductie van de euro, die sinds 2002 in
omloop is en momenteel door 19 landen wordt
aangenomen, was het meest zichtbare symbool
van de samevoeging van markten die in de
Verklaring van Schuman wordt beoogd. Niet
lang na de oprichting van de eurozone zette de
economische en financiële crisis van eind jaren
2000 de euro op de proef.
Het eerste plan voor
de invoering van een
eenheidsmunt dateert van 1970,
toen de Luxemburgse premier
Pierre Werner zijn gelijknamige
rapport over de economische
en monetaire unie
presenteerde.
Boven: Eerste pagina van het
ontwerp van het ‘Wernerrapport’. Fonds
personnel Pierre Werner,
Archives nationales de
Luxembourg
Beneden - Van links naar
rechts: Affiche geproduceed
door de Raad van de EU over
de invoering van de euro als
“virtuele munt” op 1 januari
1999. HAEU, NDG 220; Affiche
geproduceerd door de Europese
Commissie.
HAEU, NDG 203

Luisteren

Herman van
Rompuy (BE)
voorzitter van de Europese
Raad 2009 - 2014.
HAEU, INT 885

“... responsibility and solidarity.
And we kept that approach
during the crisis, two and
half years.”

Jean-Claude
Trichet (FR)
president van de Europese
Centrale Bank 2003 - 2011.
HAEU, INT 797

“l’idée selon laquelle on
devait avoir la monnaie
unique déjà en place
avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

Cartoons over de euro in posterformaat. HAEU, NDG 484
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Verdrag van Maastricht
Het Verdrag betreffende de
Europese Unie, dat het Verdrag
van Rome heeft gewijzigd, werd
in 1992 in Maastricht, Nederland,
ondertekend. Voor het eerst werd
de naam “Europese Unie” in een
officieel verdrag gebruikt.
Artikel B voorzag de weg naar de
voltooiing van de interne markt
via een volledige economische en
monetaire unie, die zou door de
invoering van een eenheidsmunt
worden afgerond.

1992

Boven - Van links naar
rechts: Ondertekening
van het Verdrag van
Maastricht, 7 februari
1992. © European
Communities 1992 Source: EC
Photo: Christian
Lambiotte;
Facsimile van het Verdrag
van Maastricht. HAEU
Beneden: Werkdocument
van de Europese
Commissie over het
Verdrag van Maastricht,
februari 1992.
HAEU, RS 79

Luisteren

Enrique Barón
Crespo (ES)
voorzitter van het Europees
Parlement 1989 - 1992.
HAEU, INT 884

“I insisted very much on the fact
that we had to concentrate on
some points, not the drafting
of the European Constitution,
even if I was in favor of it, it was
my dream but also, to put on
the table some core concepts,
core ideas that could transform
the European community.”
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it het voorstel tussen Frankrijk
en West-Duitsland over de
productie van kolen en staal
groeide Europa in minder dan 70 jaar uit
tot de huidige Unie van 27 staten. Het idee
van uitbreiding tot “alle landen die zich
daarbij willen aansluiten” was al in de
Schumanverklaring verankerd, maar kreeg
een diepere betekenis toen nieuwe lidstaten
vanuit het zuiden, het noorden en meest
recentelijk vanuit het oosten toetraden.
Leden kunnen ook besluiten de Unie te
verlaten, zoals Brexit heeft aangetoond.
Luisteren

Day (IE)
Secretaris - generaal van de
Europese Commissie
2005 - 2015. HAEU, INT 134

“I went in as director to the
Balkans and I came out
as director for the Central
and Eastern Europe. And
that was really the most
emotionally exciting thing
I ever did, working on the
enlargement. Because you
felt, it was such a historic
opportunity to right the
wrongs of the past.”

EU - ambtenaar
1984 - 2008.
HAEU, INT 258

“It was a great joy to see
the flags of Portugal
and Spain beside the
others in Berlaymont,
and in Charlemagne.
That was to me the
most important day.”

Affiche geproduceerd door de Europese Commissie. HAEU, NDG 250
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EUROPESE UITBREIDINGEN
Jaar:
1 9 5 8
1 9 7 3
1 9 8 1
1 9 8 6
1 9 9 5
2 0 0 4
2 0 0 7
2 0 1 3

Leden van de EU in 2020
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GRENZEN

overschrijden
Door de uitbreiding van de Europese
ruimte konden ook meer mensen over
het continent reizen. Begrippen als
grenzen, bewegingsvrijheid, mobiliteit
werden opnieuw door het Europese
project vastgesteld, maar het zijn nog
steeds hot topics in het centrum van
het publieke debat.

Het Schengenakkoord werd in 1985 in
de buurt van de stad Schengen,
Luxemburg, ondertekend om
de grenscontroles aan de grenzen
van de ondertekenaars geleidelijk
af te schaffen. Het Schengengebied
omvat nu 26 Europese staten, die
de paspoortcontrole aan hun
wederzijdse grenzen officieel
hebben afgeschaft.
Boven: Flyer geproduceerd door de MEF en de
Gioventù Federalista, waarschijnlijk 1983.
HAEU, UEF 428
Beneden - Van links naar rechts: Action frontières
van activisten van de Unie van Europese
Federalisten (UEF) in Frankrijk, mei 1983. HAEU,
UEF 427 - Photo: Unknown; Activist tijdens een
demonstratie in Luxemburg, december 1985.
HAEU, CS 103 - Photo: Unknown

De BABE-project
collectie biedt talrijke
visuele herinneringen aan
bewegingen in heel Europa.
Het ingezamelde materiaal is het
resultaat van het veldwerk dat was
uitgevoerd in Europese landen,
waaronder Nederland, Italië,
Zweden, Frankrijk en
Spanje.

1. Katia Muñoz (kunstenaar uit Peru),
“Kaart van mijn eigen migratietraject. Ik ben
een trekvogel. Ik kom niet van hier of daar”,
collage, Barcelona, oktober 2013.
HAEU, BABE Archival Collection.

1

2. Elena (Roemenië), “Het was het
Zwarte Woud in Duitsland”. Visuele weergave
van grenzen overschrijden in de EU. Turijn,
december 2013.
HAEU, BABE Archival Collection.

3. Ahmed (Marokko): “Ik heb
een koffer getekend die mensen gebruiken
wanneer ze moeten reizen”. Turijn, december
2013. HAEU, BABE Archival Collection.
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De geamendeerde versies van het
Verdrag van Rome (nu VWEU) en
van het Verdrag van Maastricht
(VEU) vormen de constitutionele
basis van de Europese Unie. Hun
geconsolideerde teksten worden
regelmatig door de Europese Commissie
gepubliceerd. Artikel 49 van de

geconsolideerde versie van het VEU
regelt de procedures voor een staat
lid van de Unie te worden. Elke staat
die een aanvraag wil indienen, moet
de fundamentele waarden van de
EU respecteren, zoals verkondigd in
artikel 2.

van kracht

Op 1 mei 2004
werden tien nieuwe
leden in de Europese
Unie verwelkomd. De
ceremonie vond plaats
in Dublin.

Boven - Van links naar rechts:
Affiche geproduceerd door de Europese Commissie, 2001. HAEU, NDG 130; Nota van Graham Avery,
hoofdadviseur voor strategische vraagstukken bij het Directoraat-generaal Uitbreiding van de Europese
Commissie, over toetredingsonderhandelingen, 22 mei 2002. HAEU, GJLA 220; Brief van de voorzitter van
de Europese Raad, Bertie Ahern, aan de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi. 11 mei
2004. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown.
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Luisteren

Christine
Verger (FR)
EU - ambtenaar
1984 - 2009.
HAEU, INT 302

“l’Europe et la construction
européenne c’est aussi la
préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il
est essentiel de faire
comprendre que c’est
aujourd’hui un grand
privilège que de vivre
dans ce monde de valeurs,
de démocratie, de respect
des droits individuels,
culturels.”
Federalistische demonstratie in Milaan, 29 juni 1985. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

oewel er geen Europese
federatie tot stand is gekomen,
zijn democratisering en
identiteitsopbouw cruciale onderdelen
van het Europese integratieproces. Van de
demonstraties van Europese federaLuisterent
de eerste rechtstreekse verkiezingen van

EUROPA
EN EUROPEANEN

het Europees Parlement in 1979 tot het
debat over de grondrechten van de
Europese Unie, instellingen en burgers
hebben lang gesproken over de
betekenis van Europees te zijn. Het
burgerschap van de EU werd door het
Verdrag van Maastricht aan de burgers

van de lidstaten gegeven, maar dit
concept is nog steeds een veelbesproken
kwestie, aangezien het individuele en
groepsidentiteiten in de huidige mondiale
omgeving in twijfel trekt.
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Oproep voor een

FEDERAAL EUROPA
De Unie van Europese Federalisten (UEF)
werd in 1946 opgericht om de activiteiten
van de vele federalistische bewegingen
in heel Europa te coördineren. De eerste
federalistische beweging, Movimento
Federalista Europeo (MFE), werd in 1943
door Altiero Spinelli in Italië opgericht.

Boven: Federalistische demonstraties in Straatsburg,
18 juli 1979.
Rechts - Van boven naar beneden: UEF-demonstratie
ter gelegenheid van de Europese Raad [Europese top
in Brussel], 28 juni 1987. HAEU, CS 46 –
Photos: Claude Schöndube
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DEMOCRATIE in de EU:
de RECHTSTREEKSE
VERKIEZINGEN
van het Europees
Parlement

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives

Affiches over Europese verkiezingen geproduceerd door het
Europees Parlement, 1979 - 2009.

HAEU, NDG 131
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DOCUMENTATIE

Handvest van de grondrechten van de EU
2000
Het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie is in 2000 ondertekend en is in 2009 wettelijk
bindend geworden. Het bevat de grondrechten van alle
Europese burgers. Menselijke waardigheid, vrijheid,
gelijkheid en solidariteit zijn de fundamentele waarden
waarop de Unie is gebaseerd, terwijl democratie en de
rechtsstaat haar werkingsprincipes zijn.
Links: Affiche over het Handvest
van de grondrechten van de
Europese Unie. HAEU, NDG 2;
Rechts: Memo van de Europese
Commissie over de rol van
de Europese Unie bij de
bevordering van mensenrechten
en democratisering in derde
landen, mei 2001. HAEU, AV 96
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Luisteren

Luisteren

Raymonde
Dury (BE)

Vassilis
Skouris (GR)

Lid van het Europees Parlement
(MEP) 1982 - 1998
HAEU, INT 826

President van het Hof van Justitie
van de Europese Unie 2003 - 2015
HAEU, INT 870

“pour les Droits de l’Homme,
[le Parlement européen] c’était
quand même important. Je
reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une
des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le
Parlement européen.”

“We have been asked as
Court of Justice of the European
Union to develop a theory
of constitutional / fundamental
rights.”
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Enrique

BARÓN
CRESPO

HET INSTITUTIONELE

GEHEUGEN

van Europese politici en ambtenaren
is niet alleen waardevol materiaal
voor onderzoekers, maar ook een
betrouwbare bron voor burgers.
Het Historisch Archief van de
Europese Unie is een verzamelplaats
voor verschillende mondelinge
geschiedenisprogramma’s, die de
stemmen van protagonisten van
Europese instellingen verzamelen.
In deze selectie van interviews kunt
u luisteren naar voormalige EUvertegenwoordigers die uitleggen
waarom zij voor Europa hebben
gekozen en wat Europa voor hen
betekent.

“Since the beginning of my University time, the 2
Spain and the European Construction. I considered
join the European Institutions.

Voorzitter van het
Europees Parlement
1989 - 1992
Enrique Barón Crespo
© Communautés européennes 1987

“I had been in University at the moment

HAEU, INT 884

Catherine

DAY

opportunity both to be involved in

Secretaris-generaal van
de Europese Commissie
2005 - 2015
Catherine Day © European Union 2013 Source : EP Photo: Didier Bauweraerts

HAEU, INT 134

Claude

PLEINEVAUX
EURATOM - ambtenaar 1960 - 1967
en ambtenaar van de Europese Commissie 1967 - 1998
Claude Pleinevaux
© European Union

HAEU, INT 238

Christine

VERGER
EU-ambtenaar
1987 - 2009
Christine Verger
© European Union 2013 Source: EP - Photo: Jennifer Jacquemart

HAEU, INT 302

Martin

MANUEL
BARROSO

SCHULZ
“... To be a part of that
multi-national, multi-lingual,
multi-ethnical, multi-religion,
multi...character place.

inspiration, not only from the

Voorzitter van het Europees
Parlement 2012 - 2017
Martin Schulz
© European Union 2016 Source : EP - Photo: Marc Dossmann

Voorzitter van de Europese
Commissie 2004 - 2012
HAEU, INT 875

HAEU, INT 798
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José Manuel Barroso
© European Union 2014 Source: EP - Photo: Mathieu Cugnot
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Arbeiders en

EUROPESE
IDENTITEIT

VRIJ VERKEER VAN
WERKNEMERS
was een leidend beginsel van
Europese integratie vastgelegd
in de oprichtingsverdragen. Als
gevolg hiervan genieten EUburgers nu gelijke behandeling
met staatsburgers van een andere
lidstaat wat betreft toegang tot
arbeid en arbeidsvoorwaarden.
Tegelijkertijd is de harmonisatie
van nationale sociale stelsels een
voortdurende uitdaging voor de
Europese instellingen, aangezien
de
lidstaten
verschillende
historische tradities en sociaalculturele achtergronden hebben.

Links: Mijnwerkers in Centraal Sicilië (Italië), 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown
Rechts: Mijnwerkers van een steenkolenmijn, 1958. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown
Beneden: Eerste Europese paspoorten uitgegeven door de EGKS, 1953.
HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors
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Vrij verkeer OVER EUROPA

Boven - Van links naar rechts: Affiche
“Europa in beweging” geprodceerd door
de Europese Commissie. HAEU, NDG 300;
Affiche over het evenement “Tour pour
l’emploi ‘97”, geproduceerd door de
Europese vakbondsfederatie.
HAEU, NDG 451.
Beneden - Van links naar rechts: Affiches
over vacatures in Europa. HAEU, NDG 341;
Affiche “Vrij verkeer”, geproduceerd door
het Europees Parlement. HAEU, NDG 284.
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ARBEIDERS
Het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen heeft in 1969
geoordeeld dat een migrerende
werknemer die zijn dienstbetrekking
met het oog op militaire dienst in zijn
land onderbreekt, er recht op heeft
om met die periode rekening te
houden bij de berekening van
zijn pensioenrechten.

Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 15 oktober 1969: Württembergische
Milchverwertung-Südmilch AG tegen Salvatore Ugliola.
[case 15-69]. HAEU, CJUE 306.

Luisteren

Jacqueline Nonon (FR)
ambtenaar van de Europese Commissie
1958 - 1980.
HAEU, INT 226

Richtlijn 2004/58/EG
van het Europees Parlement
en de Raad heeft onlangs het
recht van burgers van de Unie en
hun familieleden op vrij verkeer en
verblijf op het grondgebied van
de lidstaten geïmplementeerd.
“La libre circulation des travailleurs
c’était presque plus important
que la circulation des monnaies si
vous voulez. Les monnaies c’était
important, mais que les hommes
puissent faire l’Europe en circulant!”
Uittreksel uit de richtlijn 2004/58 / EG. Publicatieblad van
de Europese Unie, L 158/77, 30.04.2004.
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FABRIZIA BADUEL GLORIOSO
De rechten van arbeiders ondersteunen

Fabrizia Baduel Glorioso (Perugia
1927 - 2017) was een vakbondsvrouw die
bij Italiaanse en Europese verenigingen
en instellingen betrokken was. In 1978
werd ze verkozen tot voorzitter van het
Europees Economisch en Sociaal Comité
(EESC), het raadgevend comité bestaande
uit werkgevers, vakbondsleden en
vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties. Ze was de eerste vrouw die
tot president van een institutioneel orgaan
van de Europese Gemeenschappen werd
gekozen.

“West-Europa heeft een indrukwekkend cultureel erfgoed, het
heeft de ervaring en het productiepotentieel van een uitgestrekt
geïndustrialiseerd gebied [...] West-Europa geniet ook van de
historische cultuur van een enorme arbeidersbeweging.”
Overgenomen uit de inaugurele rede van Fabrizia Baduel Glorioso voor het EESC, 17 oktober 1978.
(vertaald uit het Italiaans). HAEU, FBG 70

Boven - Van links naar rechts: Fabrizia Baduel Glorioso, 17 October 1978.HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown
Fabrizia Baduel Glorioso in vakbondsactiviteiten bij de Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
gemoeid, waarschijnlijk 1952. HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown
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Fabrizia Baduel Glorioso tijdens de 163e plenaire zitting van het EESC,
Brussel, 29-30 november 1978. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown
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Vrouwen voor

GELIJKE RECHTEN in Europa

GENDERGELIJKHEID

Luisteren

Jacqueline
Nonon (FR)
ambtenaar van de Europese
Commissie 1958 - 1980.
HAEU, INT 226

“Je me suis trouvée à la tête
d’un groupe de travail qu’on
a baptisé le groupe AD HOC
pour l’égalité des femmes
et c’est de là qu’est partie la
législation.”
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In 1976, het
toonaangevende
uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen Defrenne
tegen Sabena vastgesteld dat het
beginsel van gelijke beloning
voor gelijk werk rechtstreekse
werking in de rechtsorde
van de lidstaten zal
hebben.

Boven - Van links naar rechts: Affiche voor de pre-verkiezingscampagne van
de Europese socialisten voor de vrouwen van Europa, 1994. HAEU, NDG 165;
Affiche van de tentoonstelling “Europe is Woman”, gehouden in Milaan
(Italië), januari-februari 1989. HAEU, FDLV 71; Uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1976. Gabrielle
Defrenne tegen Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
[Case 43/75]. HAEU, CJUE 412.

is een van de bepalende kwesties
van de afgelopen decennia en
een maatstaf voor kwaliteit van
een democratische samenleving.
Europese instellingen speelden een
belangrijke rol bij het bevorderen van
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de beroepsbevolking en
genderevenwicht in besluitvorming.
De volledige gelijkheid van rechten
en kansen voor mannen en
vrouwen is nog lang niet bereikt en
vormt nog steeds een uitdaging
voor de Europese regeringen en
samenlevingen.

Beneden: Verkiezingsaffiche geproduceerd door het Europees Parlement,
1992. HAEU, NDG 58.
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FAUSTA DESHORMES LA VALLE
Europese activist voor vrouwenrechten

Fausta Deshormes La Valle (Napels
1927-Rome 2013) was een journalist die
zich met Europese kwesties bezighield. In
1976 werd ze benoemd tot hoofd van het
“Vrouweninformatiebureau”, opgericht
door de Europese Commissie. Ze
organiseerde veel initiatieven om vrouwen
bij het debat over gendergelijkheid en
Europese integratie te betrekken.

“Omdat het waar is; we leefden in een vacuüm,
niemand had met ons te maken, maar dat was
onze kracht. Net zoals toen ik de leiding over de
informatiedienst voor vrouwen had.”
HAEU, INT 726 (Transcript van interview, vertaald uit het Frans)

Van links naar rechts: Fausta Deshormes La Valle in haar kantoor bij de Europese Commissie, circa 1979.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Fausta Deshormes La Valle tijdens de vergadering van de
hoofdredactrices van de vrouwenpers, april 1978. HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Affiche over de eerste
Europese verkiezingen. HAEU, CS 54.

EUROPA EN

EUROPEANEN

Fausta Deshormes
La Valle bevorderde de
publicatie van de review
“Women of Europe”
(1977-1991), om een stem
aan Europese vrouwen in
de Gemeenschap te
geven.
Cover van het Bulletin
“Femmes d’Europe”, 1980,
nr. 14 (maart / april).
HAEU, FDE 389.
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SIMONE VEIL

Een vrouwelijke leider voor het Europees Parlement
Simone
Veil
(Nice
1927 - Parijs 2017) was
een Franse advocaat en
politicus, minister van
Volksgezondheid en lid van
de Constitutionele Raad in
Frankrijk. Als overlevende
van het concentratiekamp
Auschwitz-Birkenau
werd ze op 17 juli 1979
tot voorzitter van het
Europees
Parlement
gekozen, de eerste die
rechtstreeks werd gekozen.
Kijken

Verkiezing van Simone Veil als
voorzitter van het Europees
Parlement, 17 juli 1979.
© European Union 2019.

“Le Parlement Européen,
maintenant élu au suffrage
universel est désormais
porteur d’une responsabilité
particulière. Et pour relever
les défis auxquels l’Europe
est confrontée, c’est dans trois
directions qu’il faudra l’orienter,
l’Europe de la solidarité,
l’Europe de l’indépendance,
l’Europe de la coopération.”
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Boven: Simone Veil bij het Europees Parlement, 17 juli 1979.
HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown.
Rechts: Uittreksel uit de toespraak van Simone Veil, voorzitter van het
Europees Parlement, bij de Europese Beweging ter gelegenheid van de
viering van de 30ste verjaardag van de Verklaring van Schuman,
9 mei 1980, met handgeschreven aantekeningen. HAEU, PE1 23056.

Na Simone Veil
was Nicole Fontaine
de tweede vrouw die in
1999 tot voorzitter van het
Europees Parlement
werd verkozen.

Nicole Fontaine
© Communautés
européennes 1999.
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URSULA HIRSCHMANN
Van Ventotene naar Europa

Links: Identiteitsdocument van Ursula Hirschmann, 1940. HAEU, AS 210;
Rechts: Ansichtkaart van Ventotene. HAEU, Fondo Ernesto Rossi.

“Wij, de ontwortelde van Europa die “ons land vaker
veranderde dan onze schoenen” - zoals Brecht,
vertegenwoordiger van de ontwortelde, zei - ook wij hebben
niets anders te verliezen dan onze ketens in een verenigd
Europa, en dat is de reden waarom we federalisten zijn.”
Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, vertaald uit het Italiaans.

José Manuel Barroso (PT)

Luisteren

voorzitter van de Europese Commissie 2004 - 2012.
HAEU, INT 798

Ursula Hirschmann (Berlijn
1913 - Rome 1991) was een activist,
militante antifascist en voorstander
van het Europese federalisme.
Ze bevorderde de clandestiene
verspreiding van het Manifest
Ventotene tijdens de oorlog en
organiseerde de eerste bijeenkomst
van de Europese Federalistische
Beweging in 1943. In de jaren 70 was
ze bij de oprichting van de groep
“Femmes pour l’Europe” betrokken.

Ursula Hirschmann
was getrouwd met Altiero
Spinelli, die ze voor het eerst
in Ventotene ontmoette. Eerder
was ze getrouwd geweest met
Eugenio Colorni, die tijdens de
oorlog was omgekomen.

All the governments wanted the more important portfolios. And they were not sending
[...] women. And in fact, I wanted to have at least 9 or one third […] I had to push the
governments to send me women as candidates. […] but at the end we’ve got it.”

Gianluigi Valsesia (IT)
EU-ambtenaar 1962 - 2001.
HAEU, INT 288

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la] présence
[féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par rapport à la présence
masculine au sein des services communautaires.”
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Altiero Spinelli tijdens een conferentie in Antwerpen,
1972. HAEU, AS 294 - Photo: Unknown.
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JEUGD FEDERAAL EUROPA
VOOR EEN

Het Loreley kamp
was een van de vele
initiatieven die begin
jaren vijftig door jonge
Europeanen werden
georganiseerd.

Boven - Van links naar rechts: Internationaal
kamp voor de Europese jeugd aan de Loreley,
Duitsland, 1951. HAEU, CS 94 - Photos:
Unknown; Review “Soleil Levant” van de
vereniging “Pro Pace”, jeugdafdeling, over het
Loreley kamp. HAEU, AM 195.
Beneden: Activiteiten van de Movimento
Federalista Europeo (MFE) op het hoofdkantoor
in Florence, Italië, juni 1996. HAEU, SP 85 Photo: Unknown.

Luisteren

JONGEREN
Paolo Clarotti (IT)
ambtenaar van de Europese Commissie 1959 - 1996.
HAEU, INT 124
“J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne européenne de la jeunesse qui était une
campagne lancée par le mouvement européen italien qui était à ses débuts à l’époque.”

Luisteren

Georges Rencki (FR)
ambtenaar van de Europese Commissie 1958 - 1992.
HAEU, GR 149
“Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus vite possible.
[…] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes spécifiquement jeunes qui
se rattachent à la construction europénne et de créer une conscience europénne des jeunesses
politiques.”
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waren het doelwit van specifiek
EU-beleid, zoals het paradepaardje
programma Erasmus, maar
vanaf het begin van het Europese
integratieproces gaven ze ook
proactief uitdrukking aan hun idee
van Europa via jongerenverenigingen
en -bewegingen. Hoe kinderen en
jongeren de Europese ruimte ervaren,
is een maatstaf voor de impact van
Europees beleid en een ontwerp voor
het Europa van de toekomst.
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JEUGDBELEID
in de EU

Bulletin van het Europees Jeugdforum. HAEU, JD 981

Affiche geproduceerd door de Europese Commissie. HAEU, NDG 468
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Viering georganiseerd door de Europese Unie van het bereiken van de mijlpaal van een miljoen
ERASMUS-studenten. © European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte
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Uittreksel uit een toespraak van Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie,
tijdens de conferentie die Le Monde samen met de EEG en de Université de la Sorbonne
op 2 maart 1988 organiseerde over “Education at the Heart of the European Project”.
HAEU, JD 72

De Erasmus-, Socratesen Leonardo-programma’s,
gelanceerd door de Europese
Commissie tussen de jaren tachtig en
negentig, waren op het bevorderen
van innovatie, opleiding,
samenwerking en mobiliteit in
het onderwijs gericht.

Luisteren

Manuel Marín González (ES)
vice-voorzitter van de Europese Commissie 1986 - 1999.
HAEU, INT 631
“… pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que fue pionero en su
género, y que confirmó a nivel europeo algo tan importante como las autonomías de
las universidades que fue el programa Erasmus.”
Affiches over educatieve programma’s van de EU geproduceerd door de
Europese Commissie. HAUE NDG 8 and NDG 101
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Hoe de EU door JONGEREN
waargenomen
wordt

Tekeningen van
leerlingen in het basis- en
secundair onderwijs in het
kader van de workshops van het
onderwijsprogramma HAEU. De
behandelde onderwerpen waren:
het individuele perspectief op
de Europese Unie, het vrije
verkeer van mensen en de
Schuman-verklaring.

Middelbare school, december 2019

Basisschool, maart 2019

Kijken

Un due tre.
Eu-ro-pa!
Music: Tchaikovsky
Chanson Italienne
Op.39 n ° 15

Un due tre Eu ro pa…
Un due tre Eu ro pa…
Se mi guardi
ti faccio scoprir
cosa sono dentro di me.
Nei ricordi di infanzia passata
dai miei nonni a me.
Se guardi dentro di me
vedrai storie sconosciute
ma tutti i personaggi
uniti a te con dei fili Europa.

Middelbare school, februari 2020

Affiche geproduceerd door de Europese
Commissie. HAEU, NDG 289.
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“Voor mij is Europa een
continent dat met veel
draden verbonden is”,
basisschool, maart 2019
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VANDAAG!

EUROPEES
Moeten de banden van het individu
met de Europese Unie worden
beschouwd als functionerend op
meerdere niveaus, waaronder het
individuele, familiale, generatie-,
regionale en nationale niveau? Een
diepgaander gevoel voor exploratie
is essentieel voor het vermogen van
een generatie om reflectiemethoden
over de EU te creëren en te koesteren.

9 mei 2020

TE ZIJN

“De Europese Unie is voor mij als de maan,

bijna altijd zichtbaar, altijd aanwezig; het lijkt alsof het niets belangrijks
doet, maar in werkelijkheid draagt het rechtstreeks aan ons welzijn bij,
zonder dat je het merkt.”
Italiaanse middelbare school, HAEU-onderwijsprogramma, november 2019.

Franse middelbare school, HAEU-onderwijsprogramma, januari 2020.

Killa (pseudoniem, ‘maan’ in Quechua-taal), individueel
fotografisch project over de betekenis van leven in het
Europa van vandaag. Barcelona, augustus 2016.
HAEU, BABE Archival Collection.

Belinda (Nederland), Visuele representatie van
multiculturele wortels. Amsterdam, december 2015.
HAEU, BABE Archival Collection.

F. (pseudoniem), Visuele representatie van multiculturele wortels.
Stockholm, augustus 2016. HAEU, BABE Archival Collection.
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