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V

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.

Hans-Gert Pöttering (DE)
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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.”

Margaret Brusasco-Mackenzie (UK)
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».”

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

1941

Het Manifest van Ventotene
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.

Het project van een

EUROPESE DEFENSIEGEMEENSCHAP
Links: 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
Beneden: Alcide De Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown.

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.

Samenwerking met AFRIKA

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).

Links: Manifesto di Ventotene, met originele handgeschreven notities van Altiero Spinelli, 1941. HAEU, AS 3
In het midden: Identiteitsdocument van Altiero Spinelli. HAEU, AS 210
Rechts: Portret van Ernesto Rossi. © Fondazione Ernesto Rossi

Z

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 defensieen 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.

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.

OOSTWAARTS KIJKEN

ten tijde van de Koude Oorlog

Luisteren
Herman van
Rompuy (BE)
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.” 
Rechts: Berlijners vieren de val van de
Berlijnse Muur op 9 november 1989.
© AP 1989 – Source: EC –
Photo: Lionel Cironneau
Beneden: Verslagen van de Commissie
voor Midden- en Oost-Europa van de
Europese Beweging over de betrekkingen
tussen West- en Oost-Europa tijdens de
Koude Oorlog, 1954-1960. HAEU, ME 2147

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
Beneden: 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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