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

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



“

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

“

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

PANNELLO INTRODUTTIVO_Olandese.indd 1

Europese Commissie

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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