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HET HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS – FEITEN EN CIJFERS

Inhoud: Europese geschiedenis, met name twintigste-eeuwse geschiedenis, met speciale
aandacht voor Europese integratie, en met retrospectieve inzichten en thematische close-ups van
processen en gebeurtenissen uit vroeger eeuwen.

Opening voor het publiek: 6 mei 2017.

Historische benadering: Het Huis van de Europese geschiedenis wil een transnationaal overzicht
van de Europese geschiedenis bieden, waarin rekening wordt gehouden met de diversiteit en de
vele interpretaties van en opvattingen over deze geschiedenis. Het Huis wil een beter begrip van
de Europese geschiedenis in de bredere mondiale context bevorderen en het debat over Europa
en het Europees integratieproces stimuleren. In de permanente tentoonstelling wordt vanuit een
breed historisch perspectief en met aandacht voor zowel de uiteenlopende als de gedeelde
ervaringen van Europeanen in de loop van de geschiedenis voornamelijk  ingezoomd op de
Europese geschiedenis van de twintigste eeuw en de geschiedenis van Europese integratie.

Doelstellingen: Het Huis van de Europese geschiedenis wil burgers laten nadenken en met elkaar
in gesprek laten komen over de geschiedenis van Europa en de Europese integratie. De
doelstellingen zijn het vergroten van kennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid, en in de
loop der tijd hoopt het Huis van de Europese geschiedenis uit te groeien tot een plaats waar
ideeën worden uitgewisseld, waar reflectie en debat over Europa en zijn geschiedenis mogelijk is,
en waar mensen, instellingen en netwerken die zich bezighouden met de Europese geschiedenis
met elkaar in contact kunnen komen. Bezoekers worden uitgedaagd zich een kritisch oordeel te
vormen over de geschiedenis van Europa, zijn mogelijkheden en zijn toekomst.
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Locatie: Het Eastmangebouw in het Leopoldpark, in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het
gebouw is verbouwd en uitgebreid door het internationale consortium Atelier d’architecture Chaix
& Morel & associés (FR), JSWD Architekten (DE) en TPF (BE). De permanente tentoonstelling is
ontworpen door Acciona Producciones y Diseño (ESP), waarbij Meyvaert Glass Engineering (BE)
verantwoordelijk is voor de productie.

Talen: De permanente tentoonstelling is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU. Alle
andere producten voor bezoekers zijn beschikbaar in minstens 4 talen.

Openingstijden en toegang: 7 dagen per week geopend, van 10.00 tot 18.00 uur, echter op
maandag van 13.00 tot 18.00 uur. Gratis toegang. Gesloten op: 1 januari / 1 mei / 1 november /
24, 25, 31 december.

Bezoekersfaciliteiten:
Restaurant, winkel, auditorium, onderwijsruimten.

Wat het museum te bieden heeft: Een permanente tentoonstelling waar objecten worden
getoond die afkomstig zijn uit meer dan 300 musea en collecties in heel Europa en daarbuiten;
tijdelijke tentoonstellingen; onderwijsprogramma's; activiteiten voor lokaal publiek en bezoekers;
publicaties en een ruim assortiment aan online informatie.

Doelgroepen: Iedereen die geïnteresseerd is in Europa en de Europese geschiedenis; bijzondere
voorkennis is niet vereist. Voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, gezinnen en scholen zijn er
speciale producten ontwikkeld.

Tentoonstellingsruimte: 4.000 m2 voor de permanente tentoonstelling,  800 m2 voor tijdelijke
tentoonstellingen.

Permanente tentoonstelling: De permanente tentoonstelling biedt een overzicht van de
Europese politieke, economische, sociale en culturele geschiedenis en is chronologisch
opgebouwd. Binnen deze opbouw wordt een thematische benadering gevolgd. Het museum richt
zich voornamelijk op de Europese geschiedenis van de twintigste eeuw, waarbij tevens wordt
teruggeblikt op processen en gebeurtenissen uit vroeger eeuwen die belangrijk waren voor de
ontwikkeling van het continent. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de geschiedenis van de
Europese integratie.

Eerste tijdelijke tentoonstelling: “Interacties” is de eerste tijdelijke tentoonstelling van het Huis
van de Europese geschiedenis. De tentoonstelling belicht belangrijke momenten en onthullende
verhalen over ontmoetingen en uitwisselingen in de Europese geschiedenis
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De ervaring van bezoekers: Bezoekers kunnen de Europese geschiedenis in hun eigen tempo en
op hun eigen niveau verkennen en zijpaden inslaan om onderwerpen die hen bijzonder
interesseren nader te onderzoeken. Er is gekozen voor een zo breed mogelijk scala aan moderne
museologische middelen en methoden, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een
gelaagde presentatie, die bezoeken op verschillende niveaus en in een verschillend tempo
mogelijk maakt. Bezoekers kunnen allerlei verschillende indrukken opdoen, omdat de ruimtes
telkens een andere sfeer uitstralen, verschillend zijn opgebouwd, meer of minder objecten
bevatten en zijn ingericht met verschillende interactieve middelen. De onderwerpen van de
tentoonstelling zijn met elkaar verbonden door middel van terugkerende elementen zoals
grenspalen.

Kosten: De ontwikkeling van dit project bedraagt circa 55,4 miljoen EUR. Onder dit bedrag vallen
de verbouwing, de uitbreiding en de renovatie van het gebouw, alsook de ontwikkeling en
opbouw van de permanente tentoonstelling, de eerste tijdelijke tentoonstelling en de opbouw van
een museum collectie.

Personeel: Een interdisciplinair academisch projectteam (historici, museologen,
onderwijskundigen en beheerders afkomstig uit 18 verschillende lidstaten) was belast met de
inhoudelijke ontwikkeling van de tentoonstelling. In het kader van de architectonische en
infrastructurele ontwikkeling hield een interdisciplinair team toezicht op de bouw- en
ontwikkelingswerkzaamheden.

Financiering: De ontwikkelingskosten werden gedragen door het Europees Parlement.

Bestuurslichamen: Een raad van bestuur en een academisch comité houden toezicht op en
adviseren over het project.

De raad van bestuur: houdt toezicht op en neemt besluiten over fundamentele kwesties in
verband met het project en wordt geadviseerd door Harald Rømer, voormalig secretaris-generaal
van het Parlement. Voorzitter van de raad van bestuur is dr. Hans-Gert Pöttering, voormalig
voorzitter van het Europees Parlement.

Het academisch comité: Voorzitter van het academisch comité is prof. dr. Włodzimierz Borodziej,
historicus. Het comité bestaat voorts uit hoogleraren en deskundigen die verbonden zij aan
internationaal gerenommeerde musea. Het comité adviseert het academisch projectteam van het
HEH inzake alle historische en museologische kwesties.
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Veelgestelde vragen

Waarom een Huis van de Europese geschiedenis?

De manier waarop Europese landen worden georganiseerd en bestuurd is grondig gewijzigd
gedurende het decennialange proces waarin de Europese Unie vorm kreeg. Tot dusver bestond er
echter geen museum waarin dit proces in een ruimere historische en verklarende context wordt
geplaatst, en waarin de uiteenlopende ervaringen van verschillende Europese landen en volkeren
worden samengebracht en naast elkaar geplaatst.

De generatie die de tragedies van de twintigste eeuw heeft meegemaakt en vervolgens de
Europese Gemeenschappen heeft opgericht, is aan het verdwijnen. Daarom is het nu tijd om de
ontwikkeling van de Europese integratie op een begrijpelijke manier aan een breder publiek te
vertellen, en tevens een verklaring te geven voor de belangrijkste historische ontwikkelingen,
onderliggende krachten en doelstellingen, zodat toekomstige generaties kunnen begrijpen hoe en
waarom de hedendaagse Unie zich op deze manier en in deze tijd ontwikkeld heeft. Juist in tijden
van crisis is het belangrijk om een besef van cultureel erfgoed te ontwikkelen en aan te scherpen,
en om niet te vergeten dat vreedzame samenwerking geen vanzelfsprekendheid is.

Het Europees Parlement heeft daarom het Huis van de Europese geschiedenis opgericht waar
burgers de kans krijgen om na te denken over dit historisch proces en over de betekenis van de
geschiedenis voor het heden.

Het Parlement gelooft dat het museum kan fungeren als plaats voor debat, waar hedendaagse
situaties worden verklaard aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden.

Welke principes liggen ten grondslag aan het project?

Vanaf het begin waren de drijvende krachten achter het project de wens om kennis van de
Europese geschiedenis te bevorderen en mensen op een open en inspirerende manier bewust te
maken van de uiteenlopende herinneringen binnen Europa. Voorwaarden daartoe waren
academische onafhankelijkheid en een internationale samenstelling van het projectteam. Specifiek
voor dit project is een team historici en professionals uit de museumwereld aangeworven die
afkomstig zijn uit heel Europa. Het team heeft de tentoonstellingen ontwikkeld en er daarbij voor
gezorgd dat de diversiteit van de Europese geschiedenis en van de interpretaties ervan eerlijk
weerspiegeld worden.

Een adviesraad op hoog niveau (het academisch comité) waarin internationaal vermaarde historici
en museologen zitting hebben, heeft erop toegezien dat de tentoonstellingen in wetenschappelijk
opzicht nauwkeurig en relevant zijn.
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Waar bevindt zich het Huis van de Europese geschiedenis?

Het Huis van de Europese geschiedenis bevindt zich in het Eastmangebouw in het Leopoldpark,
dicht bij de Europese instellingen. Het Eastmangebouw is gebouwd in 1934-1935 om een
tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen te huisvesten, en is gefinancierd met een gift van
de Amerikaanse zakenman George Eastman, de uitvinder van de Kodakcamera. In 2009 werd een
architectuurwedstrijd uitgeschreven om dit gebouw te verbouwen die werd gewonnen door een
groep, bestaande uit Chaix & Morel et Associés uit Frankrijk, JSWD Architekten uit Duitsland en TPF
uit België. Hun plannen omvatten renovatie van de gevels, waarbij de historische uitstraling het
gebouw behouden blijft, alsmede een moderne uitbouw op het oorspronkelijke binnenhof en op
het dak.

Hoe heeft het project zich ontwikkeld?

Het idee om een Huis van de Europese geschiedenis op te richten werd in 2007 geopperd door
Hans-Gert Pöttering tijdens zijn inaugurele rede als voorzitter van het Europees Parlement. Het jaar
daarop heeft een comité van gerenommeerde historici en museologen uit diverse Europese
landen een eerste concept opgesteld: 'The Conceptual Basis for a House of European History'. Het
Huis van de Europese geschiedenis werd voorgesteld als een modern centrum voor
tentoonstellingen, documentatie en informatie, waarin de nieuwste museologische
ontwikkelingen tot uitdrukking komen.

Vanaf januari 2011 werd een academisch projectteam aangeworven. Dit team, afkomstig uit heel
Europa, werkte stap voor stap de visie en de doelstelling van het nieuwe museum uit, alsmede de
verhaallijn van de permanente tentoonstelling. Het team was actief op verschillende terreinen,
zoals bezoekersbeleid, tijdelijke tentoonstellingen en collectiebeleid. Het team werd bij zijn werk
geadviseerd door het academisch comité, dat vervolgens het resultaat goedkeurde. Het Bureau
(President en 14 vice-Presidenten) van het Europees Parlement keurde alle belangrijke besluiten
goed.

Welk verhaal wordt in het museum verteld?

De permanente tentoonstelling concentreert zich op de belangrijkste verschijnselen en processen
die bepalend waren voor het hedendaagse Europa. De diversiteit van de ervaringen, het
bewustzijn en de interpretatie van deze ontwikkelingen worden benadrukt.

In de permanente tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis worden geen
afzonderlijke verhalen van Europese landen en regio's verteld. In plaats daarvan ligt de nadruk op
Europese verschijnselen. Daartoe heeft het academisch projectteam drie criteria vastgesteld: de
gebeurtenis of het idee moet zijn oorsprong hebben in Europa, moet zich over heel Europa
hebben uitgebreid en moet in onze tijd nog steeds relevant zijn. Op grond van deze criteria heeft
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het projectteam zes thema's geselecteerd met een groot aantal onderwerpen en
deelonderwerpen. Hier en daar treedt de permanente tentoonstelling ook buiten de grenzen van
Europa.

De Europese geschiedenis is wellicht complex, divers en gefragmenteerd, maar omvat legio
gemeenschappelijke kenmerken en ervaringen die op grote schaal gedeeld worden. Het doel van
de permanente tentoonstelling is een aantal daarvan te tonen. De tentoonstelling begint met de
oud-Griekse mythe 'Europa en de stier' en de veranderende interpretaties ervan. Dan worden de
belangrijkste aspecten van het Europees erfgoed uitgelicht, die Europa in grote mate hebben
gevormd en waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag voelbaar zijn.

Is het doel van het Huis van de Europese geschiedenis het creëren van een Europese
identiteit?

Het begrip 'identiteit' geldt binnen de cultuurstudies als één van de meest omstreden begrippen.
Het begrip heeft in samenhang met de activiteiten van musea een breed scala aan literatuur en
beschouwingen gegenereerd. Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip
'Europese identiteit'. Het begrip is te reductionistisch en te statisch om als uitgangspunt voor het
Huis van de Europese geschiedenis te dienen. Wanneer het Huis een vastomlijnd concept van de
Europese identiteit zou presenteren, wordt iedere discussie onmogelijk en komt er geen veelzijdig
gesprek op gang over deze uiterst interessante kwestie. Het Huis van de Europese geschiedenis
geeft geen kant en klare antwoorden maar wakkert het publieke debat over het Europees
geheugen en bewustzijn aan.

Vervangt het Huis van de Europese geschiedenis de nationale geschiedschrijving?

Het Huis van de Europese geschiedenis is geen simpele optelsom van nationale geschiedschrijving
en wil net zo min de nationale geschiedschrijving vervangen. Het Huis van de Europese
geschiedenis is een reservoir van Europese herinneringen waarin ervaringen en interpretaties in al
hun diversiteit, contrasten en tegenstrijdigheden zijn samengebracht. De presentatie van de
geschiedenis is eerder complex dan uniform , meer gedifferentieerd dan homogeen, kritisch in
plaats van bevestigend, maar focust op het ontstaan van de Europese Gemeenschap.

In welke tijd begint het verhaal?

In de permanente tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis, het kernpunt van
het nieuwe museum, staat de Europese geschiedenis van de negentiende eeuw tot het heden
centraal. In sommige delen gaat de presentatie verder terug in de geschiedenis, namelijk tot de
oudheid en de Middeleeuwen, zodat fundamentele kenmerken van de Europese cultuur en
beschaving verklaard kunnen worden en bezoekers zich een beter begrip kunnen vormen van het
heden en de toekomst.
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De permanente tentoonstelling begint met de mythe van Europa, de veranderende geografische
concepten in de loop van de geschiedenis en een beschouwing over de vraag wat Europees
erfgoed is. In de tentoonstelling staat de Europese geschiedenis van de negentiende en twintigste
eeuw centraal, met speciale aandacht voor de geschiedenis van de Europese integratie.

Bestaat er een risico op overlap met het reeds bestaande Parlamentarium (het
bezoekerscentrum van het Europees Parlement), waar eveneens de geschiedenis van de
Europese integratie wordt getoond?

In het Parlamentarium of het bezoekerscentrum van het Europees Parlement staan de rol, de
werking en de activiteiten van het Europees Parlement centraal. Het Huis van de Europese
geschiedenis daarentegen is een museum over de Europese geschiedenis in de meest ruime zin
van het woord. De onderwerpen van deze twee instellingen zijn verschillend en de instellingen
hanteren heel verschillende kaders, doelstellingen en instrumenten. Het Huis van de Europese
geschiedenis benadert de geschiedenis veel breder en plaatst objecten als getuigenissen van de
geschiedenis in het middelpunt van de belangstelling – het gaat hier immers om een museum. De
twee projecten vullen elkaar aan.


