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Huis van de Europese geschiedenis
 heropent met nieuwe etalage “Documenting Covid”

18 juni 2020 – Het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel is opnieuw 
open voor het publiek en presenteert een nieuwe etalage genaamd 
“Documenting Covid” met objecten uit België en heel Europa. De selectie van 
de curatoren toont de ingrijpende sociale, economische en culturele gevolgen 
van de pandemie en daarnaast ook de collectieve thema’s solidariteit, hoop en 
weerbaarheid in moeilijke tijden. Er is bijvoorbeeld een groot spandoek van 
School Nr 16 uit de Brusselse gemeente Schaarbeek, een ge-3D-print 
gezichtsmasker uit Bulgarije en een zwarte paraplu van demonstraties in Polen. 
Ook het Parlamentarium en Station Europe, twee andere trekpleisters uit het 
bezoekaanbod van het Europees Parlement, zijn weer open. De toegang bij de 
drie organisaties is gratis.

We zijn erg blij opnieuw bezoekers te kunnen verwelkomen in ons museum. 
Tijdens de voorbije maanden heeft het museum getuigenissen en objecten 
verzameld die blijk geven van gemeenschapsvorming en creativiteit in 
moeilijke tijden. We kijken ernaar uit om die objecten en verhalen te tonen, 
en zo een dialoog op te bouwen met onze bezoekers over hoop en leven 
tijdens de pandemie.

 —  Museumdirecteur dr. Constanze Itzel



Om te zorgen voor een veilige bezoekerservaring heeft het museum 
zijn aanbod uitgebreid en een aantal beschermingsmaatregelen 
ingevoerd:
 Er is een nieuwe audiogids in het Frans, Nederlands, Engels en Duits

die de bezoekers kunnen beluisteren via hun eigen mobiele apparaten
en oortelefoons. De museumtablet is nog steeds beschikbaar in 24
talen en wordt gedesinfecteerd na elk gebruik.

 Gezichtsmaskers zijn verplicht voor alle bezoekers die ouder zijn dan 12 jaar.
 Bezoeken zijn toegestaan voor individuele bezoekers en voor kleine

groepen van hetzelfde gezin. Vooraf reserveren is verplicht. Verdere
info staat op de website.
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Vragen over media kunt u richten aan :
Noor Van der Poorten 
noor@beculture.be 
+32 2 644 61 91
+32 4 75 47 29 44

Downloaden high-definitionbeelden van Documenting Covid en 
het Huis van de Europese geschiedenis.

Over het Huis van de Europese geschiedenis
Het Huis van de Europese geschiedenis opende zijn deuren in mei 2017 in de Europese 
wijk in Brussel. De permanente tentoonstelling biedt bezoekers een unieke ervaring 
door hen onder te dompelen in de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en te laten 
ontdekken hoe de Europese integratie tot stand is gekomen. Bezoekers komen meer te 
weten over de oorsprong en ontwikkeling van Europa en maken kennis met de 
diversiteit van ons continent en de vele interpretaties van de Europese geschiedenis. In 
het onderwijsprogramma van het Huis worden de herinneringen, 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. Bezoeken zijn mogelijk in 24 talen en de toegang tot het museum is gratis.

https://historia-europa.ep.eu/en/groups
https://historia-europa.ep.eu/en/focus/q-a-re-opening-house-european-history
https://drive.google.com/drive/folders/1cKTwd75qzfRM7PVyFt9zVGFhpdT754VS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fz6-wIVCKnE5LwUOE8gwsewAb2ZFLEF6
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