
PLAN UW BEZOEK *

Huis van de Europese geschiedenis
Belliardstraat 135
1000 Brussel
België

OPENINGSTIJDEN

Maandag van  13.00 tot 18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag van  9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag en zondag van  10.00 tot 18.00 uur

HUIS VAN DE EUROPESE 

GESCHIEDENIS 

Een unieke permanente tentoonstelling

Jaarlijks wisselende tijdelijke 
tentoonstellingen

Educatieve programma's voor scholen, 
gezinnen en groepen

Speciale website

Een agenda met uiteenlopende culturele 
activiteiten

Cafetaria & museumwinkel

Een aanvulling op de andere 
bezoekersfaciliteiten van het  
Europees Parlement

EEN HUIS MET EEN 
GESCHIEDENIS

Het Huis van de Europese geschiedenis 
bevindt zich in het Eastmangebouw in 
het Leopoldpark.

Het Europees Parlement heeft deze 
locatie voor het project gekozen nadat 
oud-voorzitter Hans-Gert Pöttering 
in zijn openingstoespraak in 2007 het 
startsein voor dit initiatief had gegeven.

Het gebouw is opgetrokken in 1934-
1935 om een tandheelkundige kliniek 
voor kansarme kinderen te huisvesten, 
en is gefinancierd met een gift van de 
Amerikaanse filantroop George Eastman, 
de uitvinder van de Kodakcamera.

De originele wachtruimte van de 
kliniek was ontworpen met het oog 
op de jonge patiënten; er zijn dan ook 
kleurrijke schilderijen van dieren uit de 
fabels van de Franse schrijver Jean de la 
Fontaine te zien.

Deze schilderijen van de Belgische 
kunstenaar Camille Barthélémy 
zijn zorgvuldig gerestaureerd en te 
bezichtigen door de bezoekers van het 
museum.

Het originele art-decogebouw uit 
de jaren dertig is gerenoveerd en 
uitgebreid met een modern atrium 
en nieuwe verdiepingen voor de 
permanente tentoonstelling.

Het Huis van de Europese geschiedenis 
is een nieuw museum dat zich bevindt 
in de Europese wijk van Brussel, in het 
Leopoldpark, nabij de campus van het 
Europees Parlement.

Het museum wil bezoekers de kans 
bieden om iets te leren over de 
Europese geschiedenis. Dit aan de hand 
van een transnationale aanpak, waarin 
ook aandacht is voor de diversiteit van 
Europa en de vele interpretaties van de 
Europese geschiedenis. De permanente 
tentoonstelling is hoofdzakelijk gericht 
op de Europese geschiedenis van de 
negentiende en de twintigste eeuw, 
waarbij ook de oorsprong van Europa 
en de context en het verloop van de 
Europese integratie tot in detail  
worden verkend.

Meer informatie: www.historia-europa.ep.eu
Algemene inlichtingen: historia@ep.europa.eu 

Onderwijsteam: historia-learning@ep.europa.eu
* Reserveren noodzakelijk voor groepen van meer 
dan tien personen

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2017 

© Europese Unie, 2017
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Voor gebruik of nadruk van foto's die niet vallen onder het auteursrecht 
van de Europese Unie dient rechtstreeks toestemming te worden 
gevraagd aan de houder(s) van het auteursrecht.

Printed in Belgium

Q
A

-02-16-258-N
L-C (print);  Q

A
-02-16-258-N

L-N
 (PD

F)

Print: ISBN 978-92-823-8945-4, doi:10.2861/230261

PDF: ISBN 978-92-823-8960-7, doi:10.2861/633651

Bezoekers worden uitgenodigd 
kritisch na te denken over het 
Europese verleden en zich actiever 
bezig te houden met de toekomst van 
Europa. Tevens is het museum een 
centrum voor leren en evenementen 
en is het zeer actief op internet. Het 
museum zal zijn contacten met en 
aanwezigheid in de buitenwereld de 
komende jaren verder uitbreiden.

De permanente tentoonstelling wordt 
aangeboden in 24 talen, evenals het 
grootste gedeelte van het  
online-aanbod.

HUIS VAN DE 
EUROPESE 
GESCHIEDENIS
Een nieuw museum voor de Europese
geschiedenis in het hart van Brussel

Gratis toegang Een project van het Europees Parlement



TIJDELIJKE 
TENTOONSTELLING 
‘INTERACTIES – EEUWEN 
VAN HANDEL, STRIJD EN 
TOTSTANDBRENGING’

'Interacties’ belicht exemplarische 
momenten en onthullende verhalen 
over de krachtmetingen en de 
contacten in de Europese geschiedenis. 
Het is een interactieve tentoonstelling, 
vol spellen en voel- en tastobjecten die 
een blijvende herinnering achterlaten 
en van ingewikkelde historische 
ontwikkelingen iets leuks maken.

De tentoonstelling begint met een 
interactieve installatie genaamd 'In het 
spoor van mijn Europa’, waar de dingen 
in het dagelijks leven van bezoekers 

worden verkend die fysieke en 
culturele grenzen tarten. Antwoorden 
kunnen online worden gedeeld en zo 
komt binnen de tentoonstelling een 
nieuwe kaart van Europa tot stand!

Bezoekers ontdekken eerst hoe 
Europeanen zich altijd hebben 
verplaatst en elkaar hebben ontmoet 
om goederen uit te wisselen, oorlogen 
te beslechten, akkoorden te sluiten en 
kennis te delen.

Zij kunnen vervolgens door de kamers 
van een huis dwalen en de veelzijdige 
culturele aard van de vele dingen om 
ons heen verkennen, spellen spelen, 
films kijken, de geur van parfums 
opsnuiven en uitrusten op een bed!

LEREN EN ONDERWIJS

In het Huis van de Europese 
geschiedenis is iedereen welkom. 
Hier wordt geïnformeerd, uitgedaagd 
en stof tot nadenken geboden. 
Maar bovenal krijgt de bezoeker de 
gelegenheid vragen te stellen. In 
ons educatief programma worden 
de herinneringen, de uiteenlopende 
ervaringen en gemeenschappelijke 
wortels van de Europese volkeren 
vanuit een trans-Europees perspectief 
verkend en wordt onderzocht hoe 
deze verband houden met het heden.

Wij bieden een breed scala aan 
leermiddelen en evenementen 
voor scholen, volwassenen en 
gezinnen. Lezingen en workshops, 
activiteitenpakketten voor leerlingen 
en ontdekkingsroutes voor gezinnen 
– er is voor elk wat wils, zowel in het 
museum zelf als online.

DE PERMANENTE 
TENTOONSTELLING

De permanente tentoonstelling vormt 
de kern van het Huis van de Europese 
geschiedenis, waarin een fascinerende 
reis door de Europese geschiedenis 
wordt geboden die tot nadenken stemt.

In het begin van de tentoonstelling 
komen het erfgoed en de wortels 
van Europa aan bod: van de mythe 
van Europa tot de verschillende 
visies op ons werelddeel, alsook de 
herinneringen aan gedeelde tradities 
– zowel de verworvenheden als de 
tegenslagen.

Vervolgens vertelt de tentoonstelling 
het verhaal van de dramatische weg 
naar de moderniteit die Europa aflegde 

in de negentiende eeuw, in een 
periode met grote veranderingen 
op politiek, economisch, sociaal en 
cultureel gebied. Revolutionaire 
ideeën over mensenrechten en 
burgerrechten floreerden en gingen 
hand in hand met opwindende 
nieuwe ontwikkelingen zoals 
de eerste films, fotografie en 
spoorwegen.

Er zat echter ook een keerzijde 
aan dit succes en deze expansie: 
maatschappelijke spanningen, 
ongelijkheid en internationale 
wedijver dreigden de Europese 
verworvenheden te overschaduwen. 
De bezoeker ontdekt hoe deze 
veranderingen het leven van mensen 
in die tijd beïnvloedden.

Deze spanningen vormden een 
voedingsbodem voor conflicten, die de 
volgende eeuw uitbraken. De bezoeker 
leert begrijpen hoe alles in de eerste 
helft van de twintigste eeuw uiteenviel 
en Europa weggleed in de rampzalige 
Eerste Wereldoorlog en, twintig 
jaar later, in de hel van de Tweede 
Wereldoorlog.

De tentoonstelling toont vervolgens 
het sterk veranderde politieke 
landschap, waarin de twee naoorlogse 
grootmachten druk uitoefenden op 
Europa, dat gescheiden werd door het 
IJzeren Gordijn. Tegelijkertijd waren 
ideeën in opkomst over een vreedzame 
supranationale toekomst voor Europa. 
De bezoeker ontdekt hoe de Europese 
integratie realiteit werd in West-Europa.

Vervolgens verkent de tentoonstelling 
de periode waarin florerende 
westerse economieën stagneerden en 
communistische regimes begonnen 
te wankelen. Deze veranderingen 
culmineerden in de val van de Berlijnse 
Muur in 1989, waarmee een einde kwam 
aan veertig jaar verdeeld Europa.

Aan het einde van de tentoonstelling 
ziet en begrijpt de bezoeker hoezeer 
de Europese geschiedenis ons allemaal 
heeft gevormd.

Ten slotte wordt iedereen gevraagd en 
aangemoedigd om aan de hand van de 
inhoud van de tentoonstelling na  
te denken over de uitdagingen van  
het heden.


