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De grondleggers van de EU
Meer dan vijftig jaar geleden gaf een groep leiders
met visie de aanzet tot het ontstaan van de
Europese Unie zoals we die nu kennen. Zonder hun
energie en motivatie zouden we nu niet in de
vreedzame en stabiele sfeer leven die we zo
vanzelfsprekend vinden. De grondleggers vormden
een gevarieerde groep mensen, van

verzetsstrijders tot advocaten, die allemaal
hetzelfde ideaal hadden: een vreedzaam, verenigd
en welvarend Europa. Hier vertellen we het verhaal
achter elf van de grondleggers van de EU. Maar er
zijn nog vele anderen die onvermoeibaar aan het
Europese project hebben gewerkt of het
geïnspireerd hebben.
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Konrad Adenauer: een pragmatisch
democraat en volhardend voorstander van
Europese eenwording
De eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, die van 1949-1963 aan het hoofd
van de nieuwe staat stond, veranderde meer dan wie dan ook het aanzicht van Duitsland
en de Europese geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.
Adenauer had zich, net als andere politici van zijn generatie, al na de Eerste Wereldoorlog
gerealiseerd dat een duurzame vrede alleen tot stand zou komen wanneer Europa
verenigd was. Hij werd in zijn mening gesterkt door zijn ervaringen tijdens het Derde Rijk:
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hij werd door de nazi’s ontslagen als burgemeester van Keulen.

Konrad Adenauer 1876 – 1967

In slechts zes jaar, van 1949-1955, realiseerde Adenauer ambitieuze doelstellingen op
het gebied van buitenlands beleid waardoor nauwere betrekkingen ontstonden tussen
Duitsland en het westelijke bondgenootschap: lidmaatschap van de Raad van Europa
(1951), oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1952), en
toetreding van Duitsland tot de NAVO (1955).

Een van de hoekstenen van het buitenlands beleid van Adenauer was de verzoening met Frankrijk. Samen met de
Franse president Charles de Gaulle bereikte hij een keerpunt in de geschiedenis: in 1963 ondertekenden de voormalige
aartsvijanden Duitsland en Frankrijk een verdrag van vriendschap dat een van de mijlpalen werd op weg naar Europese
integratie.

Het Duitse politieke toneel
Konrad Adenauer kwam op 5 januari 1876 in het katholieke Keulen
ter wereld te midden van een bescheiden, maar onder zijn vaders
invloed ook ordelijk en gedisciplineerd gezin. Door in 1904 te
trouwen met de dochter van een invloedrijke Keulse familie kwam
hij in contact met plaatselijke politici. Het duurde dan ook niet lang
voor hij de politiek in ging. Dankzij zijn politieke talent nam zijn
carrière als lid van de katholieke “Zentrum”-partij een hoge vlucht
en werd hij in 1917 burgemeester van Keulen. Door deze functie
was hij betrokken bij omvangrijke projecten, zoals de aanleg van de
allereerste snelweg in Duitsland tussen Keulen en Bonn. Hij werd ook
bekend om zijn vastberadenheid en daadkrachtig optreden. Hij bleef
verwijderd van de extreme politieke overtuigingen waardoor zo vele
generatiegenoten werden aangetrokken en wijdde zich daarentegen

toe aan het bijbrengen van discipline, orde en christelijke normen
en waarden aan zijn medeburgers.
Eind jaren twintig startte de nazipartij een lastercampagne
tegen Adenauer. Hij werd beschuldigd van anti-Duitse gevoelens,
geldverspilling en sympathie voor de zionistische beweging. Na de
machtsovername in 1933 moest Adenauer zijn burgemeesterschap
opgeven en werden zijn bankrekeningen bevroren nadat hij voor
een bezoek van Hitler aan Keulen had geweigerd nazivlaggen op
te hangen. Nu hij werkloos en dakloos was en geen inkomen meer
had, was hij overgelaten aan de welwillendheid van zijn vrienden
en de kerk. Hoewel hij tijdens de oorlog was ondergedoken, werd
hij toch een paar keer opgepakt. In 1944 verdween Adenauer een
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tijdje in de beruchte Gestapo-gevangenis in Keulen Brauweiler
wegens vermeende betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Hitler.
Na de bezetting benoemden de Amerikanen Adenauer tot
burgemeester van Keulen, maar de Britten maakten dat besluit
korte tijd later ongedaan toen Keulen onder de Britse bezettingszone
viel. Dat gaf Adenauer de tijd om zich actief bezig te houden
met de oprichting van de Christelijk-Democratische Unie (CDU).
Hij hoopte hiermee protestantse en katholieke Duitsers in één
partij te verenigen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de
Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland). Aanvankelijk werd
gedacht dat Adenauer niet lang kanselier zou zijn, omdat hij toen
al 73 jaar was. Desondanks bekleedde Adenauer (die de bijnaam
“Der Alte”, of “de oudere” had) deze functie nog gedurende 14 jaar.
Hierdoor was hij niet alleen de jongste burgemeester van Keulen
ooit, maar ook de oudste kanselier die Duitsland ooit had gekend.
Onder zijn leiding werd West-Duitsland een stabiele democratie
en bereikte het een duurzame verzoening met zijn buurlanden.
Hij slaagde erin enige soevereiniteit voor West-Duitsland terug
te winnen door het land te integreren in de opkomende EuroAtlantische gemeenschap (NAVO en de Organisatie voor Europese
Economische Samenwerking).

Bijdrage aan de Europese integratie
Adenauers ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden een
politiek realist van hem gemaakt. Zijn visie op de rol van Duitsland
in Europa was sterk beïnvloed door de twee wereldoorlogen en
de eeuwenlange rivaliteit tussen Duitsland en Frankrijk. Daarom
richtte hij zijn aandacht op het bevorderen van het concept van
een pan-Europese samenwerking.
Adenauer was een groot voorstander van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal, die met de Verklaring van Schuman op 9 mei
1950 werd opgericht, en van het latere Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap in maart 1957.
Adenauers standpunten over Europa waren gestoeld op het idee
dat Europese eenwording essentieel was voor duurzame vrede en
stabiliteit. Daarom werkte hij onafgebroken aan de verzoening van
Duitsland met zijn vroegere vijanden, en voornamelijk Frankrijk.
Later bezegelde het Élysée-Verdrag, ook wel bekend als het
Vriendschapsverdrag, in 1963 deze verzoening. Hiermee legden
Duitsland en Frankrijk een degelijk fundament voor betrekkingen
en stelden ze een einde aan hun eeuwenlange onderlinge rivaliteit.
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Dankzij zijn politieke talent, vastberadenheid, pragmatische instelling
en duidelijke visie voor de rol van Duitsland in een verenigd Europa
zorgde Adenauer ervoor dat Duitsland een vrije en democratische
samenleving werd, en nog altijd is. Dit wordt vandaag de dag niet
alleen als vanzelfsprekend gezien, maar is ook diep in de moderne
Duitse samenleving geworteld.
Konrad Adenauer is een van de meest opmerkelijke figuren uit
de Europese geschiedenis. Europese eenwording hield voor hem
niet alleen vrede in, maar was ook een manier om het post-naziDuitsland opnieuw te integreren in de wereld. Het Europa zoals
wij dat nu kennen, zou niet mogelijk zijn geweest zonder het
vertrouwen dat Adenauer via zijn coherent buitenlands beleid bij
andere Europese landen wist op te wekken. Zijn verwezenlijkingen
worden nog altijd erkend door zijn landgenoten die hem in 2003
tot “grootste Duitser aller tijden” kozen.

Adenauer die in 1961 de handen schudt met Charles de Gaulle.

De grondleggers van
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Joseph Bech: hoe een klein land een
cruciale rol in de Europese integratie
kan spelen

Joseph Bech was de Luxemburgse politicus die begin jaren vijftig meehielp bij de
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Daarnaast was hij eind
jaren vijftig een van de belangrijkste vormgevers van de Europese integratie.
Het was naar aanleiding van een gezamenlijk memorandum van de Benelux-landen dat in
juni 1955 de Conferentie van Messina bijeen werd geroepen. Deze plaveide de weg naar
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de Europese Economische Gemeenschap.

Joseph Bech 1887- 1975

Bech zag, als inwoner van Luxemburg, tijdens de wereldoorlogen hoe machteloos zo’n
klein land, dat door twee machtige buurlanden is omringd, kon zijn. Hierdoor besefte hij
dat internationalisme en samenwerking tussen verschillende landen belangrijk is met
het oog op een stabiel en welvarend Europa. Hij hielp bij het oprichten van de Benelux-

unie tussen België, Nederland en Luxemburg. Deze ervaring bleek van groot nut toen de Europese instellingen werden
ontwikkeld. De totstandkoming van deze unie tussen de drie kleine landen wordt sindsdien gezien als een prototype voor
de Europese Unie zelf.

Eerste politieke ervaringen
Joseph Bech werd geboren op 17 februari 1887, in het
Luxemburgse Diekirch. Hij studeerde rechten in het Zwitserse
Freiburg en in Parijs. Nadat hij in 1914 was afgestudeerd, richtte
hij een advocatenkantoor op. In datzelfde jaar werd hij gekozen
voor de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden voor de nieuw
opgerichte Christelijke Partij.
In 1921 werd Bech minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs.
In 1926 werd hij premier en minister van Buitenlandse Zaken
en Landbouw. Gedurende zijn ambtstermijn als premier tussen
1926 en 1936 sloeg de wereldwijde financiële crisis toe. Bech
zag in hoe cruciaal de rol van export was in de economie van een
land. Met Duitsland als grootste handelspartner was Luxemburg
erg afhankelijk van zijn buurland. Daarom probeerde Bech deze
economische afhankelijkheid van Duitsland zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens zijn poging om de markt voor de Luxemburgse
staalindustrie uit te breiden, onderhandelde hij voor het eerst over
een nauwere economische samenwerking en een douane-unie met

België en later met Nederland. Dit waren belangrijke inspanningen
die bijdroegen aan de totstandkoming van de Benelux tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog
Toen nazi-Duitsland Luxemburg op 10 mei 1940 binnenviel, zag
Bech zich gedwongen in ballingschap te gaan. Samen met enkele
andere ministers en het staatshoofd, groothertogin Charlotte,
vormde hij een regering in ballingschap in Londen. Het was in
zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken dat hij
in 1944 het Benelux-Verdrag ondertekende. Zijn ervaring in het
oprichten van een economische unie ter bevordering van het
vrije verkeer van werknemers, kapitaal, diensten en goederen in
de regio zou later goed van pas komen bij de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.

NL

De grondleggers van
de EU

Tijdens zijn hele carrière bleef Bech getekend door zijn herinneringen
aan de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende crisis waarbij
Luxemburg door zijn buurlanden dreigde te worden opgeslokt. Door
dit gevoel van machteloosheid werd hij een sterke aanhanger
van het internationalisme.
Daarom vertegenwoordigde hij Luxemburg in alle multilaterale
onderhandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ook
moedigde hij zijn landgenoten aan de aansluiting van het
groothertogdom bij de internationale organisaties die toen werden
opgericht, te ondersteunen: Benelux in 1944, de Verenigde Naties
in 1946 en de NAVO in 1949.

De Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal

en energie, met name kernenergie, en een gemeenschappelijke
markt op te richten. Er werd hierbij expliciet verzocht om een
gemeenschappelijke autoriteit met praktische bevoegdheden.
Op grond van de ervaring met de Benelux en de Gemeenschap
voor Kolen en Staal schoven de drie ministers van Buitenlandse
Zaken een plan naar voren. Dit plan borduurde voort op een idee
dat door de Nederlandse minister Beyen was geopperd en waarbij
economische samenwerking werd aanbevolen met het oog op
Europese eenwording. Dit “verslag-Spaak”, genoemd naar de
Belgische minister Spaak die voorzitter was van het comité dat het
had opgesteld, werd de grondslag voor de Intergouvernementele
Conferentie. Deze vergadering stelde de verdragen over een
gemeenschappelijke markt en samenwerking op het gebied
van atoomenergie op, die op 25 maart 1957 in Rome werden
ondertekend.

Een volgende stap was Bechs steun aan de plannen voor een
Europese Defensiegemeenschap. Ze werden in 1954 door Frankrijk
verworpen, maar dat hield bij lange na niet het einde van de
Europese integratie in.

De Conferentie van Messina
Joseph Bech was van 1 tot 3 juni 1955 voorzitter van de
Conferentie van Messina, die leidde tot het Verdrag van Rome
waarmee de Europese Economische Gemeenschap tot stand
kwam. Tijdens deze conferentie stond een memorandum centraal
dat door de drie landen van de Benelux was ingediend. Hierbij
fungeerde Joseph Bech als vertegenwoordiger van Luxemburg.
Het memorandum behelsde Franse en Nederlandse plannen om
nieuwe activiteiten te ondernemen op het gebied van vervoer
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Op 9 mei 1950 was Bech de minister van Buitenlandse Zaken
van Luxemburg. Hij was zich goed bewust hoe cruciaal het
voor zijn land was om zijn buurlanden door economische en
politieke overeenkomsten nader tot elkaar te brengen. Met groot
enthousiasme verwelkomde hij dan ook het op deze datum door
zijn Franse ambtsgenoot, Robert Schuman, ingediende voorstel om
een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten. Hij
begreep dat dit Luxemburg de mogelijkheden zou bieden die het
nodig had, en het land een plaats en stem in Europa zou geven.
De positie van Luxemburg in Europa werd nog versterkt toen hij
erin slaagde het hoofdkwartier van de Hoge Autoriteit van de
Gemeenschap voor Kolen en Staal in Luxemburg te laten vestigen.

Een ontspannen Bech met een filmcamera op de Conferentie van Messina
in 1955.

In 1959 stond Bech, na deze functie sinds 1929 te hebben vervuld,
zijn ministerportefeuille van Buitenlandse Zaken af. Van 1959 tot
1964 was hij voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Tot slot
verliet hij op 77-jarige leeftijd het politieke toneel. Hij overleed
elf jaar later, in 1975. Heden ten dage wordt hij dankzij zijn rol
in de eenwording van Europa als een van de grondleggers van
de Europese Unie beschouwd. Hij gaf een uitstekend voorbeeld
van hoe een klein land als Luxemburg een cruciale rol op het
internationale toneel kan spelen.

De grondleggers van
de EU

Johan Willem Beyen: een plan voor een
gemeenschappelijke markt
De internationale bankier en zakenman Johan Willem Beyen was een Nederlandse
politicus die halverwege de jaren vijftig met zijn “plan-Beyen” het proces van de Europese
integratie nieuw leven inblies.
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Beyen is een van de minder bekende grondleggers van de EU. Degenen die hem kenden,

Johan Willem Beyen 1897- 1976

bewonderden hem om zijn charme, internationale denkwijze en vlotte sociale omgang.
In Nederland leverde Beyen als minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke bijdrage
aan het Europese eenwordingsproces. Hij slaagde erin terughoudende partijen in
Nederland en in de rest van Europa te overtuigen de Europese integratie te aanvaarden.
Zijn “plan-Beyen” bestond uit een voorstel voor een douane-unie en verstrekkende
economische samenwerking in een gemeenschappelijke Europese markt. De essentie
ervan werd in 1957 opgenomen in de Verdragen van Rome en heeft sindsdien altijd
centraal gestaan in de Europese Unie.

De beginjaren
Johan Willem (Wim) Beyen werd geboren op 2 mei 1897 in het
Nederlandse Utrecht. Als zoon van een welgesteld gezin beleefde
hij een zorgeloze jeugd en genoot hij van een internationale
opvoeding met de nadruk op literatuur en muziek. In 1918 rondde
hij zijn rechtenstudies aan de universiteit van Utrecht af en
begon hij zijn carrière in de nationale en internationale financiële
sector. Zijn eerste functie was op het Nederlandse ministerie
van Financiën, maar in 1924 stapte hij over naar de bedrijfs- en
bankenwereld. Hij werd uiteindelijk voorzitter van de Bank voor
Internationale Betalingen en directeur van het Brits-Nederlandse
consumptiegoederenbedrijf Unilever.

De Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Beyen in ballingschap in
Londen, terwijl zijn thuisland door nazi-Duitsland werd bezet. In
1944 speelde hij een belangrijke rol op de conferentie van Bretton

Woods waar de fundering voor een naoorlogse internationale
financiële structuur werd gelegd. Vanaf 1946 vertegenwoordigde
hij Nederland in het bestuur van de Wereldbank en vanaf 1948
vervulde hij diezelfde rol in het Internationaal Monetair Fonds.

Minister van Buitenlandse Zaken
Beyen was Nederlands minister van Buitenlandse Zaken gedurende
de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens
de oorlog was Beyen ervan overtuigd geraakt dat volledige
economische samenwerking op regionaal vlak nodig was om
een nieuwe financiële crisis, zoals die van de jaren dertig, te
voorkomen. Leiders in het Europa van na de oorlog begonnen in
te zien dat oorlogsgeweld en economische crises alleen konden
worden overwonnen door op internationaal vlak samen te werken.
Terwijl sommige initiatieven gericht waren op samenwerking
op wereldniveau, was Beyen van mening dat meer kon worden
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bereikt door regionale samenwerking. De eerste stappen naar
economische samenwerking werden in 1948 genomen met
het Marshallplan, het uitgebreide Amerikaanse hulppakket
aan Europa. In ruil hiervoor moesten de Europese landen hun
economisch beleid in de OESO coördineren. Naar aanleiding van
de Schuman-verklaring van 9 mei 1950 werd in 1952 de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. Het uiteindelijke
doel hiervan was om oorlogen in Europa onmogelijk te maken.

Ondanks terughoudendheid en zelfs enig werkelijk verzet binnen
de Nederlandse regering slaagde hij er begin jaren vijftig in
om het plan zowel bij de onderhandelingen over de Europese
Defensiegemeenschap als tijdens de besprekingen over de
Europese Politieke Gemeenschap naar voren te brengen.

Een gemeenschappelijke markt
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Hij kon aanvankelijk op weinig steun rekenen, vooral omdat
de Franse regering toentertijd niet in verdere economische
integratie was geïnteresseerd. Hierin kwam echter verandering
toen de geplande Europese Defensiegemeenschap in duigen
viel omdat het Franse parlement besloot het verdrag niet te
ratificeren. Omdat zowel de geplande defensiegemeenschap
als een politieke gemeenschap van de baan was, ontstond
er een impasse. Hierdoor werd het plan-Beyen weer voor het
voetlicht gebracht. Het plan stoelde op het concept dat volledige

Beyen op de Conferentie van Messina, waar hij zijn plan voor economische
samenwerking in Europa introduceerde.

Het plan Beyen
Beyen had echter een nog grotere samenwerking tussen Europese
landen voor ogen. Hij besefte dat het heel moeilijk zou zijn om
in die tijd politieke integratie te bereiken. Hij slaagde er wel in
zijn nationale en internationale collega’s ervan te overtuigen dat
verdere voortgang kon worden geboekt met verdere economische
samenwerking waarna volgens hem politieke eenwording vanzelf
zou volgen. Met dit in het achterhoofd stelde hij het plan-Beyen
op. Door zijn ervaring in de internationale wereld van financiën en
bankzaken wist hij dat problemen zoals handelsbelemmeringen
en werkloosheid niet gemakkelijk op nationaal niveau konden
worden opgelost en een meer internationale aanpak vereisten.

economische samenwerking nodig was, niet alleen op het gebied
van kolen en staal, maar in het algemeen. De oplossing was
daarom een algehele gemeenschappelijke markt, in de lijn van
de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg die
in 1944 met de Benelux-overeenkomst tot stand was gebracht.
De Benelux-landen koppelden, onder leiding van de Belgische
minister Paul-Henri Spaak, Beyens ideeën aan een Frans plan voor
een Gemeenschap voor Atoomenergie. Beyen kreeg daarnaast
de gelegenheid om in 1955 tijdens de Conferentie van Messina
zijn plannen uiteen te zetten. Hij legde uit dat politieke eenheid
niet mogelijk was zonder een gemeenschappelijke markt met
enige gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het economisch
en sociaal beleid, en een supranationale autoriteit. De andere
deelnemers van de conferentie waren het hiermee eens. Het gevolg
hiervan was dan ook dat zes landen in maart 1957 de Verdragen
van Rome ondertekenden waardoor de Europese Economische
Gemeenschap en Euratom tot stand kwamen.
Beyens rol is in de jaren erna vaak over het hoofd gezien, maar
zijn werk was in de jaren vijftig belangrijk voor het Europese
integratieproces. Hierdoor verdient hij een plaats tussen de
vooraanstaande figuren die we nu de grondleggers van de
Europese Unie noemen. Hij zal nog lang worden herinnerd als
degene die op een cruciaal moment het Europese project weer
op de rails zette.
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de EU

Winston Churchill: oproep tot een
Verenigde Staten van Europa
Winston Churchill, een voormalige legerofficier, oorlogscorrespondent en premier van GrootBrittannië (1940-1945 en 1951-1955), was een van de eersten die opriep tot de vorming
van de “Verenigde Staten van Europa”. Na de ervaring van de Tweede Wereldoorlog was hij
© J.Russell & son/CORBIS

ervan overtuigd dat alleen met een verenigd Europa een duurzame vrede gewaarborgd zou

Winston Churchill 1874 - 1965

kunnen worden. Zijn doel was om ervoor te zorgen dat Europa in de toekomst niet meer zou
lijden onder de kwalijke aspecten van nationalisme en oorlogsgeweld.
Hij formuleerde de conclusies die hij had getrokken uit de geschiedenis in zijn beroemde
“toespraak tot de jonge academici” aan de universiteit van Zürich in 1946: “Er bestaat een
middel waarmee...heel Europa binnen enkele jaren…vrij en gelukkig kan zijn…. Het bestaat
erin de Europese familie, of zoveel ervan als mogelijk, te herscheppen en een structuur te

geven waarin zij in vrede, veiligheid en vrijheid kan wonen. We moeten een soort Verenigde Staten van Europa bouwen.”
Zo werd de drijvende kracht achter het bondgenootschap tegen Hitler een actieve strijder voor de Europese zaak.
Winston Churchill maakte ook naam als schilder en schrijver en ontving in 1953 de Nobelprijs voor Literatuur.

De beginjaren

Politieke loopbaan

Winston Churchill werd geboren op 30 november 1874. Hij kwam
uit de aristocratische familie Spencer-Churchill van de adellijke
hertogen van Marlborough. Zijn moeder was daarentegen in
Amerika geboren. Na een bevoorrechte jeugd werd Churchill in
1888 naar Harrow gestuurd, een prestigieuze jongensschool in
Londen. Hij blonk echter niet uit op de schoolbanken en ging dan
ook niet graag naar school.

Terwijl hij in het Britse leger diende, was Churchill ook
nieuwscorrespondent voor een krant. Tijdens zijn verslaggeving
over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika haalde hij de krantenkoppen
toen hij uit een oorlogskamp ontsnapte. In 1900 keerde hij terug
naar Engeland waar hij aan een politieke carrière begon. Hij werd
in het parlement gekozen en fungeerde in verschillende kabinetten
als minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de admiraliteit
(minister van Marine). In 1915 moest hij gedwongen aftreden na
het mislukken van een bepaalde militaire campagne. Hij besloot
weer tot het leger toe te treden en voerde de mannen van het
6de Bataljon van de Royal Scots Fusiliers in de Franse loopgraven
aan. Toen in 1917 een nieuwe regering werd gevormd, werd hij
minister van Munitie. In de jaren tot 1929 bekleedde Churchill
alle belangrijke ministersposten, behalve die van minister van
Buitenlandse Zaken.

Na in 1893 zijn school te hebben afgemaakt, kostte het hem
drie pogingen om door het toelatingsexamen voor Sandhurst, de
Koninklijke Militaire Academie, te geraken. Maar nadat hij was
afgestudeerd, begon hij aan een glansrijke militaire carrière. In
de eerste vijf jaar voerde hij strijd op drie continenten, won vier
medailles en een onderscheiding voor bijzondere verdienste,
schreef vijf boeken en won een zetel in het parlement, en dat
allemaal vóór zijn 26ste verjaardag.
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In 1929 raakte hij vervreemd van zijn partij, de conservatieven.
Dit was het begin van een periode in het leven van Churchill die
bekend staat als zijn “Wilderness Years” en waarbij hij geen rol
van betekenis speelde op het politieke toneel. Hij ging verder
met schrijven en werd een bijzonder productieve en veelvuldig
gepubliceerde auteur van diverse artikelen en boeken. Churchill
was een van de allereersten die lange tijd voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog de toenemende dreiging van Hitler inzag
en was de eerste die zijn bezorgdheid hierover uitsprak.

Een “Verenigde Staten van Europa”
In 1946 hield Churchill nog een beroemde toespraak, aan de
universiteit van Zürich, waarin hij opriep tot een “Verenigde
Staten van Europa”. Hierbij spoorde hij de Europeanen aan de
verschrikkingen van het verleden de rug toe te keren en de
toekomst tegemoet te gaan. Hij verklaarde dat Europa het zich niet
kon veroorloven vast te houden aan de haat- en wraakgevoelens
die voortvloeiden uit het onrecht in het verleden. De eerste stap
naar het herscheppen van de “Europese familie” van gerechtigheid,
genade en vrijheid bestond volgens hem dan ook in het in het
leven roepen van “een soort Verenigde Staten van Europa [...].
Alleen dan zullen honderden miljoenen werknemers de eenvoudige
vreugde en hoop terugvinden die het leven waard maken te
worden geleefd”.
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Raad van Europa

Churchill maakt het “V”-overwinningsteken tijdens een toespraak op het
Europese congres in Den Haag in 1948.

De Tweede Wereldoorlog
In 1939 kwamen Churchills voorspellingen uit toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. In 1940 werd hij premier en leidde hij
Groot-Brittannië door de moeilijke oorlogsjaren heen. Met zijn
inspirerende toespraken boezemde hij de Britse bevolking hoop
en vastberadenheid in. Zijn pertinente weigering om de nederlaag
te overwegen of met de nazi’s te onderhandelen inspireerde
het Britse verzet. Dit was met name zo aan het begin van de
oorlog toen Groot-Brittannië alleen stond in zijn actieve oppositie
tegen Hitler. Toch verloor hij de verkiezingen nadat de oorlog was
afgelopen. Zijn inzicht om correct te interpreteren hoe toekomstige
gebeurtenissen zouden uitdraaien, was hij echter niet verloren.
Dat bleek uit zijn beroemde toespraak die hij hield in Fulton, in
Missouri, over de dreiging die van de Sovjet-communisten uitging
en waarbij hij de bekende beeldspraak over het “IJzeren Gordijn”
introduceerde.

Met zijn pleidooi voor een Verenigde Staten van Europa was
Churchill een van de eersten die voor de Europese integratie pleitte
zodat de gruwelen van de twee wereldoorlogen voor altijd tot het
verleden zouden behoren. Hiervoor riep hij op tot de oprichting
van een Raad van Europa als eerste stap. In 1948 kwamen in
Den Haag 800 afgevaardigden uit alle Europese landen op een
groot congres van Europa bijeen, met Churchill als erevoorzitter.
Dit leidde tot de oprichting van de Raad van Europa op 5 mei
1949, waarvan de eerste bijeenkomst door Churchill zelf werd
bijgewoond. Zijn oproep tot actie kan worden gezien als het
aanzwengelen van de verdere integratie zoals later in 1955 op
de Conferentie van Messina werd overeengekomen en waardoor
twee jaar later het Verdrag van Rome tot stand kwam. Het was
ook Churchill die als eerste het idee van een “Europees leger” op
tafel bracht. Dit moest het continent beschermen en de Europese
diplomatie wat meer spierkracht geven. Daarnaast werd in 1959
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgericht, een
decennium nadat Churchill als eerste voor dit idee pleitte.
Winston Churchill bood inspiratie aan de Europeanen als bindende
factor in de geallieerde strijd tegen het nazisme en fascisme en
werd bijgevolg een drijvende kracht achter de Europese integratie
en een actieve strijder voor deze zaak.
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Alcide de Gasperi: een bevlogen bemiddelaar voor democratie en vrijheid in Europa
Van 1945 tot 1953 bepaalde Alcide de Gasperi als premier en minister van Buitenlandse
Zaken het binnenlandse en buitenlandse beleid in het naoorlogse Italië.
Hij werd geboren in de regio Trentino-Alto Adige (Zuid-Tirol), die tot 1918 tot Oostenrijk
had behoord. Net als andere uitzonderlijke staatslieden van zijn generatie voerde hij
actief campagne voor Europese eenheid. Door zijn ervaringen met fascisme en oorlog - in
1927 en 1928 zat hij in de gevangenis totdat het Vaticaan hem asiel verleende - raakte
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hij ervan overtuigd dat alleen door de vereniging van Europa een herhaling zou kunnen

Alcide de Gasperi 1881 - 1954

worden voorkomen.
Steeds opnieuw gaf hij de aanzet tot plannen voor de integratie van West-Europa, werkte
hij aan de uitvoering van het Marshallplan en bevorderde hij de vorming van nauwe
economische banden met andere Europese landen, vooral met Frankrijk. Ook steunde hij
het Schumanplan voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

en hielp hij mee met het uitwerken van de gedachte van een gemeenschappelijk defensiebeleid.

De beginjaren
Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881. Zijn vader was
politieagent en had het niet breed. Alcide de Gasperi groeide
op in de regio Trente, toentertijd een van de Italiaanstalige
gebieden binnen de grote multinationale en multiculturele
groep landen en volkeren van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.
Omdat er geen Italiaanse universiteiten waren waar hij met een
studiebeurs terechtkon, trok hij in 1900 naar Wenen om er filologie
te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke
studentenbeweging. Het was tijdens deze studentenjaren dat hij
zijn bemiddelingsvaardigheden kon verfijnen die later zo essentieel
werden tijdens zijn politieke loopbaan. Hij zag bijvoorbeeld in dat
het vinden van een oplossing voor een probleem belangrijker
was dan wrok te koesteren. Daarnaast was hij van mening dat
inhoud boven vorm ging. Toen hij in 1905 afstudeerde, keerde
hij terug naar Trentino waar hij verslaggever werd voor de krant
La Voce Cattolica. In die periode werd hij ook politiek actief in
de Unione Politica Popolare del Trentino en werd hij in 1911
gekozen om Trentino in het Oostenrijks Huis van Afgevaardigden

te vertegenwoordigen. Hij wendde deze functie aan om campagne
te voeren ter bevordering van de rechten van de Italiaanse
minderheidsgroepering.

Ervaringen tijdens de Eerste
Wereldoorlog en de “Idee Ricostruttive”
Hoewel de Gasperi tijdens de Eerste Wereldoorlog politiek
neutraal bleef, stond hij gunstig tegenover de inspanningen van
het Vaticaan om een einde te maken aan de oorlog. Toen de
Eerste Wereldoorlog in 1918 eindigde, werd de thuisstreek van
de Gasperi deel van Italië. Een jaar later richtte hij de Italiaanse
Volkspartij (Partito Popolare Italiano – PPI) mee op en werd hij in
1921 een van haar parlementsleden. Onder Mussolini’s leiding
werden de fascistische machten in de Italiaanse regering echter
steeds sterker. Ze gebruikten openlijk geweld en intimidatie
tegen de PPI en de partij werd uiteindelijk in 1926 verboden en
ontbonden. De Gasperi zelf werd in 1927 opgepakt en veroordeeld
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Zijn rol in de Europese integratie
Tijdens dit zogenaamde “tijdperk de Gasperi” werd Italië
wederopgebouwd door het opstellen van een republikeinse
grondwet, het consolideren van de interne democratie en het
nemen van de eerste stappen naar economische wederopbouw.
De Gasperi was een fervent voorstander van internationale
samenwerking. Als verantwoordelijke voor het grootste deel van
de wederopbouw van Italië na de oorlog, was hij ervan overtuigd
dat het land zijn rol op het internationale toneel weer moest
opnemen. Hiervoor werkte hij mee aan de oprichting van de
Raad van Europa en overtuigde hij Italië deel te nemen aan het
Amerikaanse Marshallplan en zich bij de NAVO aan te sluiten.
Zijn nauwe samenwerking met de Verenigde Staten vond plaats
op het moment dat in Italië een van de grootste communistische
partijen van West-Europa zetelde.

Democratie, overeenstemming en
vrijheid

de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) leidde. De Gasperi werd de eerste voorzitter van
de parlementaire vergadering van de EGKS in 1954. En hoewel
het project uiteindelijk niet slaagde, was de Gasperi een trouw
verdediger en voorstander van het gemeenschappelijk Europees
defensiebeleid.

Europese Economische Gemeenschap
Tijdens deze eerste stappen naar Europese integratie werd de
Gasperi’s rol beschreven als die van bemiddelaar tussen Duitsland
en Frankrijk, die door bijna een eeuw van oorlog ver van elkaar
stonden. Tijdens de laatste jaren van zijn leven was hij ook een
drijvende kracht achter de oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap. Hoewel hij niet lang genoeg leefde om deze tot
wasdom te zien komen – hij overleed in augustus 1954 – werd
zijn rol hierin alom erkend toen in 1957 de verdragen van Rome
werden ondertekend.
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tot vier jaar gevangenisstraf. Met de hulp van het Vaticaan werd
hij na 18 maanden vrijgelaten. Hij kreeg asiel binnen de muren
van het Vaticaan, waar hij 14 jaar lang als bibliothecaris werkte.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef hij de “Idee ricostruttive”
(Ideeën voor wederopbouw) die het manifest van de Christelijke
Democratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht,
zouden vormen. Na de val van het fascisme stond de Gasperi
aan het roer van de partij en bekleedde hij van 1945 tot 1953
in acht opeenvolgende regeringen de functie van premier. Tot op
de dag van vandaag blijft dit record van langstzittende premier
in de geschiedenis van de Italiaanse democratie ongeëvenaard.

De Gasperi en de Duitse kanselier Konrad Adenauer die elkaar in 1953 in
Rome de hand schudden.

De Gasperi was de mening toegedaan dat alle Europeanen de
volgende les uit de Tweede Wereldoorlog hadden getrokken:
“de toekomst zal niet worden opgebouwd door middel van
macht noch door veroveringszucht, maar door het volhardend
toepassen van de democratische methode, de constructieve geest
van overeenstemming, en door het eerbiedigen van vrijheid”.
Dit waren zijn woorden toen hij in 1952 de Karel de Groteprijs voor zijn pro-Europese inzet in ontvangst nam. Deze visie
verklaart zijn snelle respons op de oproep van Robert Schuman op
9 mei 1950 tot een geïntegreerd Europa die een jaar later tot

Door zijn achtergrond, ervaringen tijdens de oorlog, het leven onder
het fascisme en het behoren tot een minderheidsgroepering was
Alcide de Gasperi zich er bijzonder goed van bewust dat Europese
eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te
helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden
nooit herhaald zouden worden. Hij was geïnspireerd door een
duidelijke visie van een Unie van Europa die niet de plaats zou
innemen van afzonderlijke landen, maar hen de kans zou bieden
elkaar aan te vullen.
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Walter Hallstein: een drijvende diplomatieke kracht achter vlotte
Europese integratie
Walter Hallstein was de eerste voorzitter van de Europese Commissie van 1958 tot 1967, een
toegewijd Europeaan en een overtuigd voorstander van Europese integratie.
Als voorzitter van de Europese Commissie streefde Hallstein naar een snelle verwezenlijking
van de gemeenschappelijke markt. Zijn energieke enthousiasme en zijn overredingskracht
bleven zelfs tot na zijn voorzitterschap positief doorwerken op het integratieproces. Maar het
© Europese Unie

tempo van de integratie was tijdens zijn mandaat legendarisch.

Walter Hallstein 1901 - 1982

Eerder, in de jaren vijftig, had hij als staatssecretaris in het Duitse ministerie van Buitenlandse
Zaken internationale erkenning gekregen met zijn Hallstein-doctrine. Deze doctrine was
jarenlang bepalend voor het buitenlands beleid van Duitsland en had als hoofdelement het
smeden van nauwere banden tussen de jonge democratie en West-Europa.

De beginjaren en oorlogservaringen
Walter Hallstein werd geboren op 17 november 1901 als zoon
van een protestantse bouwinspecteur in de stad Mainz, in het
zuidwesten van Duitsland. Na hij eerst zijn studie aan het lokale
atheneum met succes had afgerond, studeerde hij vervolgens
rechten en politieke wetenschap in Bonn, Berlijn en München. In
1925 studeerde hij af en ging hij als assistent van een professor
aan de universiteit van Berlijn aan de slag. In 1927 werd hij
onderzoeker aan de universiteit van Rostock in Noord-Duitsland,
waar hij in 1929 docent was. Een jaar later werd bij benoemd
tot voorzitter van de vakgroep privaat- en vennootschapsrecht.
Hij bekleedde deze functie gedurende tien jaar en werd een
gerespecteerd wetenschapper, een deskundige in zijn vakgebied
en een internationaal erkende hoogleraar. Daarna werd hij
professor aan de universiteit van Frankfurt, maar werd in 1942
opgeroepen voor de Duitse strijdkrachten, ondanks dat hij afkerig

Na de oorlog werd hij benoemd tot vicekanselier aan de universiteit
van Frankfurt en werd in 1948 door de universiteit van Georgetown
uitgenodigd om daar als gastdocent te spreken. Hij was een
van de eerste Duitse wetenschappers die op een Amerikaanse
universiteit werd uitgenodigd. Zijn ervaringen in Amerika sterkten
hem in zijn mening dat Duitsland moest deelnemen aan de
internationale initiatieven om sterkere banden te smeden tussen
de verschillende democratieën na de Tweede Wereldoorlog. De
aansluiting bij internationale allianties zoals de VN en de NAVO
was volgens hem cruciaal voor de terugkeer van Duitsland op
het internationale toneel.

stond tegenover het nazisme. Na de geallieerde invasie in 1944
werd Hallstein als krijgsgevangene naar de Verenigde Staten
gebracht waar hij een soort kampuniversiteit oprichtte om zijn
medegevangenen les te geven in het recht en in hun rechten.

Hallstein beschikte over uitstekende diplomatieke vaardigheden,
inzicht in de behoefte aan Europese eenheid en vakspecifieke kennis
en ervaring. Dit bracht Konrad Adenauer, toen bondskanselier,
ertoe hem te benoemen tot hoofd van de delegatie die in 1950

De Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal
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In 1951 benoemde Adenauer Hallstein tot staatssecretaris van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier was hij niet alleen
betrokken bij de oprichting van de EGKS, maar ook bij de poging
een Europese Defensiegemeenschap te vormen. Het doel van
dergelijke gemeenschap was de begroting, strijdkrachten en het
wapenbeleid van de West-Europese landen te bundelen. Hij nam
ook deel aan onderhandelingen met Israël over de uitkering van
vergoedingen aan de joodse bevolking en speelde een belangrijke
rol in de Duitse strategie voor buitenlandse betrekkingen. Wat later
bekend zou staan als de “Hallstein-doctrine” van 1955, was een
strenge beleidsovereenkomst op grond waarvan West-Duitsland
geen diplomatieke betrekkingen zou aanknopen met landen die
Oost-Duitsland (DDR) erkenden.

De Europese Economische Gemeenschap
Volgens Hallstein vormde het mislukken van de Europese
Defensiegemeenschap in 1954 een zeer grote en reële bedreiging
van de veiligheid in Duitsland en West-Europa. In een verdeeld
Europa kon de Sovjet-Unie namelijk gemakkelijker haar invloed
vergroten. Hierdoor besloot hij zijn energie op het economische
integratieproces te richten in plaats van op de politieke integratie.
Bijgevolg werd hij een fervent voorstander van Europese
eenheid middels de oprichting van een Europese Economische
Gemeenschap. De eerste stappen naar deze economische
integratie met vrij verkeer van personen, diensten en goederen
werden in 1955 op de Conferentie van Messina genomen. Hallstein
wilde aanvankelijk dat deze integratie allesomvattend zou zijn en
zo snel mogelijk zou worden verwezenlijkt. De politieke realiteit
van dat moment deed hem echter inzien dat iedereen de meeste
baat zou hebben bij een geleidelijke versmelting van de markten
van de lidstaten. In 1958 trad het Verdrag van Rome in werking en
werd Hallstein gekozen als de eerste voorzitter van de Commissie
van de Europese Economische Gemeenschap.

Voorzitterschap van de Commissie
Hoewel Hallstein inmiddels besefte dat de integratie niet zo
snel verwezenlijkt zou worden als hij had gehoopt, werd hij als
voorzitter van de Commissie een drijvende kracht achter het vlotte
integratieproces dat zou volgen. Tijdens zijn ambtstermijn begon
hij bijvoorbeeld aan de consolidatie van de Europese wetgeving
die een enorme invloed op de nationale wetgeving zou gaan
hebben. Als voorstander van een federaal Europa met een sterke
commissie en degelijk parlement (om te voorkomen dat de Unie
continu de tweede viool zou spelen bij nationale regeringen) is
het duidelijk dat hij één doel voor de Europese Gemeenschap voor
ogen had: de visie van een verenigd Europa zoals bepaald in de
Schuman-verklaring van 9 mei 1950. Op dat moment was de
Franse president De Gaulle echter een andere mening toegedaan:
terwijl Hallstein vond dat naar een federatie moest worden
gestreefd, waarbij een groot deel van nationale capaciteiten en
bevoegdheden aan de Unie werd overgedragen, meende De Gaulle
dat Europa de geconfedereerde weg moest bewandelen om een
“Europa van staten” te worden, waarbij meer bevoegdheden bij de
lidstaten bleven. Een groeiend aantal meningsverschillen tussen de
Franse regering en de andere lidstaten over verschillende kwesties
die voortvloeiden uit dit fundamentele verschil van denken leidde
in 1965 tot de “lege-stoelcrisis”. Frankrijk haalde toen namelijk
enige tijd al zijn vertegenwoordigers uit de Europese instellingen
terug totdat een compromis werd bereikt.
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de onderhandelingen leidde op de conferentie van Schuman
over de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal. Tijdens deze periode werkte hij nauw samen met Jean
Monnet, zijn Franse ambtsgenoot. Ze realiseerden zich beiden
al gauw dat ze dezelfde fundamentele overtuigingen deelden,
namelijk dat Europese integratie nodig was om Europa weer
welvarend te maken.

Hallstein die in 1965 in Nederland als voorzitter van de Europese
Commissie spreekt.

Het is dankzij Hallsteins energieke enthousiasme, diplomatieke
onderhandelingsvaardigheden en sterke overredingskracht dat de
Europese integratie tijdens zijn ambtsperiode zo snel kon verlopen.
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Sicco Mansholt: landbouwer,
verzetsstrijder en een ware Europeaan
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Sicco Mansholt was boer, lid van de Nederlandse verzetsbeweging tijdens de Tweede
Wereldoorlog, nationaal politicus en de eerste eurocommissaris voor Landbouw. Mansholts
ideeën vormden de grondslag voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de
Europese Unie, een van de belangrijkste vormen van beleid sinds haar oprichting.
Omdat hij de verschrikkingen van de Nederlandse hongersnood aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog had meegemaakt, was Mansholt ervan overtuigd dat Europa
zelfvoorzienend moest worden. Daarnaast moest worden gezorgd voor een stabiele
toevoer van betaalbaar voedsel voor iedereen.

Het belangrijkste element in Mansholts plan voor het vroeger gemeenschappelijk
landbouwbeleid was bevordering van productiviteit in de landbouw. Het beleid omvatte
Sicco Mansholt 1908 - 1995
systemen waarbij landbouwers verzekerd waren van een bepaalde minimumprijs voor hun
producten en stimulansen kregen aangeboden om meer te produceren. Zijn pro-Europese oriëntatie en sterke visie voor
de toekomst, in combinatie met de wil om aan een gezamenlijke toekomst te werken, werd hij halverwege de jaren zestig
al een echte Europeaan genoemd.

De beginjaren

De Tweede Wereldoorlog

Sicco Mansholt werd geboren op 13 september 1908 en kwam
uit een maatschappelijk actieve familie die een bloeiend
landbouwbedrijf leidde in Groningen, een provincie in het noorden
van Nederland. Zijn vader was actief lid van de Nederlandse
socialistische partij en vervulde een belangrijke rol van
landbouwadviseur voor de partij. Zijn moeder, wier vader rechter
was, was een van de eerste Nederlandse vrouwen die politieke
wetenschap aan de universiteit had gestudeerd. Ze hield dan ook
vaak politieke bijeenkomsten voor vrouwen.

Tijdens de oorlog was Mansholt actief lid van het Nederlandse
verzet tegen de nazi-Duitse bezetters. In de beginjaren van de oorlog
verborg hij mensen op zijn boerderij en verspreidde hij geheime
informatie. Later zette hij een uitgebreid distributienetwerk op
om voedsel te verstrekken aan onderduikers in het hele westelijke
deel van het land. Na de oorlog kreeg hij als hulde aan zijn
ervaring, moed en organisatorische vaardigheden, de functie
van minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de
nieuwe regering aangeboden. Met zijn 36 jaar was hij de jongste
minister in Nederland tot dan toe.

Na de middelbare school wilde Mansholt boer worden, maar
zijn vader die al voor de pachtovereenkomst van zijn broer had
betaald, kon het zich niet veroorloven om ook voor Sicco te betalen.
Omdat hij toch nog hoopte een carrière in de landbouw te kunnen
opbouwen, vertrok hij naar Nederlands-Indië, nu Indonesië, en
ging er op een theeplantage aan de slag. Hij kon daar echter
niet wennen aan het koloniale stelsel en keerde in 1936 terug
naar Nederland. Een jaar later bemachtigde hij een stuk land
in de Wieringermeer en werkte er een tijdje als boer, totdat de
Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Herstel van de landbouw
Direct na de oorlog, toen er een dringend tekort aan voedsel ontstond
en een crisis op de loer lag, was Mansholts functie van cruciaal
belang. Hij nam een aantal maatregelen om de voedselvoorraden
snel weer aan te vullen, maar besefte tegelijkertijd dat de
landbouwsector ingrijpend moest worden gemoderniseerd. Alleen
zo konden voedseltekorten in de toekomst worden voorkomen en
kon een efficiënte keten worden opgezet. Hij legde minimumprijzen
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Een gemeenschappelijk landbouwbeleid
voor Europa
Als overtuigd Europees federalist droomde Mansholt van een
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor heel Europa. In 1950
bedacht hij een plan voor een gemeenschappelijke markt
voor landbouwproductie in Europa met een supranationale
beheersstructuur. Dit plan bleek echter te ambitieus voor die
tijd en mislukte. Later werd er echter nieuw leven ingeblazen en
diende het ter inspiratie voor het landbouwbeleid van de Europese
Economische Gemeenschap.
Na twaalfenhalf jaar als minister te hebben gediend, kreeg
Mansholt de kans om zijn plannen voor een gemeenschappelijk
beleid te introduceren toen hij in 1958 commissaris voor
Landbouw werd in de allereerste Europese Commissie. Het Verdrag
van Rome van 1957 had tot de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap geleid en voorzag in het scheppen
van een gemeenschappelijke markt in Europa in drie stadia
van elk vier jaar. Velen meenden dat dit twaalfjarenplan uiterst
ambitieus was en waarschijnlijk zou mislukken. Dat gold met
name voor de maatregelen ten aanzien van de landbouwsector,
aangezien deze op hevig verzet stuitten. Mansholt bleef
daarentegen optimistisch en ging aan de slag. Zijn plannen waren
bedoeld om overeenstemming te bereiken over een combinatie
van rechtstreekse subsidies voor gewassen en land dat kon
worden ontgonnen met behulp van prijssteun. Hieronder vielen
gegarandeerde minimumprijzen alsook tarieven en quota op
invoer van bepaalde goederen uit landen buiten Europa. Dit zou
bevorderlijk zijn voor een grotere landbouwproductiviteit, zodat
consumenten konden vertrouwen op een stabiele toevoer van
betaalbaar voedsel. Bovendien zou dit ervoor zorgen dat Europa
over een duurzame landbouwsector beschikte.

Het Mansholt-plan
Zijn plannen stuitten aanvankelijk op redelijk wat verzet van
landbouwers en hun politieke vertegenwoordigers. Zij waren er
namelijk vast van overtuigd dat deze gemeenschappelijke aanpak
hun levensonderhoud in gevaar zou brengen en dat alleen de grote
landbouwbedrijven zouden kunnen overleven. Tal van hindernissen
moesten worden overwonnen op de weg naar overeenstemming
over een gemeenschappelijk Europees beleid. Mansholt zette echter
door en in 1968 publiceerde de Commissie het “Memorandum over
de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”, ook
wel het “Mansholt-plan” genoemd. Kort gezegd vermeldde het plan
dat boeren moesten moderniseren opdat landbouw kon opbloeien.
Dit zou zorgen voor productiviteit en Europese landbouwers in staat
stellen zelfvoorzienend te worden.
De eerste doelstelling van het landbouwbeleid, namelijk dat Europa
voor een groot deel haar eigen voedsel zou kunnen produceren,
was een bijzonder succes. Gedurende zijn 50-jarige bestaan heeft
het echter ingrijpende wijzigingen ondergaan om voortdurend te
kunnen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. In de jaren zeventig
had het beleid zo goed gewerkt dat er zelfs vaak sprake was van
overproductie. Tijdens diezelfde jaren zeventig werd Mansholt
fervent voorstander van maatregelen voor milieubescherming als
hoofdelement van landbouwbeleid. Hij was van 1958 tot 1972
vicevoorzitter van de Commissie en in 1972 en 1973 was hij de
vierde voorzitter ervan.
Mansholt streefde ernaar dat een zware winterhongersnood
zoals die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit
meer zou voorkomen. Mansholts plan zorgde dat Europa weer
zelfvoorzienend werd en dat de Europese landbouw ongezien
snel opbloeide.
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vast voor de belangrijkste landbouwproducten in combinatie
met invoerbelastingen en uitvoersteun. Om de productiviteit op
te voeren bevorderde hij investeringen in onderzoek, onderwijs
en de fusie van landbouwbedrijven tot grotere en efficiëntere
organisaties.

Als commissaris voor Landbouw en zelf een gedreven landbouwer plaveide
Mansholt de weg naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Jean Monnet: de eenmakende kracht
achter het ontstaan van de Europese Unie
De Franse economisch adviseur en politicus Jean Monnet was een toegewijd voorvechter
van Europese integratie. Hij was de inspirator van het Schuman-plan, dat gericht was op
het samenvoegen van de zware industrie van West-Europa.
De Fransman Monnet ging op zestienjarige leeftijd van school en maakte daarna
internationale reizen, eerst als cognac-handelaar en later ook als bankier. Tijdens de beide
wereldoorlogen bekleedde hij hoge functies en was hij betrokken bij de coördinatie van de
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industriële productie in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Jean Monnet 1888 - 1979

Hij was als topadviseur van de Franse regering de belangrijkste inspirator van de
beroemde “Schuman-verklaring” van 9 mei 1950, die tot de oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal leidde en dus aan de wieg van Europese Unie stond.
Tussen 1952 en 1955 was hij de eerste voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.

De beginjaren
Jean Omer Marie Gabriel Monnet werd geboren op 9 november
1888 in de Franse stad Cognac. Na op zestienjarige leeftijd van
school te zijn gegaan, stuurde zijn vader hem naar Londen om
voor het familiebedrijf dat in cognac handelde, te werken. Zijn
vader had namelijk ingezien dat zijn zoon dankzij zijn voortreffelijke
sociale vaardigheden uitermate geschikt was voor een carrière in
internationale zaken. Na deze eerste werkervaring reisde hij dan
ook als gerespecteerd en succesvol zakenman de hele wereld rond.

De Eerste Wereldoorlog
In 1914 werd hij om gezondheidsredenen bij het leger geweigerd.
Om zijn land op een andere manier te kunnen dienen, richtte hij een
voorstel aan de Franse regering om oorlogsvoorraden met GrootBrittannië beter te coördineren. Zijn voorstel werd goedgekeurd en
de Franse president stelde hem aan als economisch bemiddelaar
tussen Frankrijk en zijn bondgenoten.

Omdat hij tijdens de oorlog een hoge mate van professionaliteit
aan de dag had gelegd, werd hij op 31-jarige leeftijd benoemd
tot adjunct-secretaris-generaal van de Volkenbond toen deze in
1919 werd opgericht. Toen zijn vader in 1923 overleed, keerde
hij terug naar Cognac waar hij het in problemen verkerende
familiebedrijf weer vlot trok. In de paar jaren erna was hij door
zijn ervaring in internationale financiën ook nauw betrokken bij
de reorganisatie van de nationale financiën van diverse OostEuropese landen, zoals Roemenië en Polen. Daarnaast adviseerde
hij de Chinese regering die hij ondersteunde bij de reorganisatie
van haar spoorwegnet en hielp hij bij de oprichting van een bank
in San Francisco.

De Tweede Wereldoorlog
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bood Monnet zijn
land opnieuw zijn diensten aan. Hij werd voorzitter van een
Frans-Brits comité dat werd opgericht om de bundeling van de
productiecapaciteit van beide landen te coördineren. Hij overtuigde

NL

De grondleggers van
de EU

de Britse en Franse staatshoofden, Churchill en de Gaulle, een
complete politieke unie tussen de twee landen te vormen om
zo het nazisme te bestrijden. Het plan mislukte echter op het
laatste moment.

Het Monnet-plan
Daarna bood Monnet de Britse regering zijn diensten aan die
hem naar de Verenigde Staten stuurde om toezicht te houden
op de aankoop van oorlogsvoorraden. De Amerikaanse president
Roosevelt was onder de indruk van hem en al gauw werd
Monnet een van zijn trouwe adviseurs. Hij werd aangespoord
de productiecapaciteit voor militaire uitrusting in de Verenigde
Staten uit te breiden nog voordat de VS aan de oorlog deelnam.

© Europese Unie

In 1943 werd Monnet lid van het Franse comité voor nationale
bevrijding, de feitelijke Franse regering in ballingschap in Algiers.
Het was in deze periode dat hij voor het eerst duidelijk zijn visie
uitsprak voor een unie van Europa om vrede te herstellen en te
behouden. Tijdens een vergadering van dit comité op 5 augustus
1943 verklaarde Monnet het volgende: “Er zal geen vrede zijn in
Europa als de landen op grond van nationale souvereiniteit worden
gereorganiseerd... De landen van Europa zijn te klein om hun
inwoners de nodige welvaart en sociale ontwikkeling te kunnen
garanderen. De Europese landen moeten zich in een federatie
verenigen...” In 1944 nam hij de leiding over het plan voor nationale
modernisering en ontwikkeling dat streefde naar heropbloei van
de Franse economie en wederopbouw van het land na de oorlog.

Jean Monnet start de eerste productie van gietijzer onder de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De Schuman-verklaring
Nadat zijn plan werd aanvaard en uitgevoerd, begon hij echter te
beseffen dat de Europese heropbouw en integratie niet zo snel
vorm kregen als hij graag zou willen en ook niet op de volgens
hem juiste manier. Door de toenemende internationale spanningen
erkende Monnet dat het tijd was om concrete stappen naar
Europese eenheid te nemen. Hij begon met zijn team aan het
concept van een Europese Gemeenschap te werken. Op 9 mei
1950 diende Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse
Zaken, in naam van de Franse regering de zogenaamde Schumanverklaring in. Deze verklaring werd op aandringen van Monnet
opgesteld en door hemzelf voorbereid. Hierin werd voorgesteld de
volledige Duits-Franse productie van kolen en staal onder één Hoge
Autoriteit onder te brengen. Het idee hierachter was dat als de
productie van deze hulpbronnen door de twee machtigste landen
van het continent kon worden gedeeld, hiermee toekomstige
oorlogen konden worden voorkomen. De regeringen van Duitsland,
Italië, Nederland, België en Luxemburg stonden hier gunstig
tegenover en zo legde deze verklaring de grondslag voor de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Deze vormde
de voorloper van de Europese Economische Gemeenschap, waarna
de Europese Unie tot stand kwam. In 1952 werd Monnet de eerste
voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.
Nadat in 1954 de oprichting van een Europese defensiegemeenschap
was mislukt, richtte Monnet het Actiecomité voor de verenigde
staten van Europa op. Dit comité werd opgezet om de geest
van Europese integratie aan te wakkeren en werd een van de
belangrijkste drijvende krachten achter tal van ontwikkelingen op
vlak van Europese integratie. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting
van de gemeenschappelijke markt, het Europees Monetair Stelsel,
de topontmoetingen in de Europese Raad en de verkiezing van
het Europees Parlement door middel van algemene verkiezingen.
Ondanks dat hij al op zijn zestiende van school ging en tegen alle
verwachtingen in, werd Jean Monnet een man met tal van functies:
internationaal zakenman, financieel deskundige, diplomaat en
staatsman. Hij werd echter nooit voor een openbaar ambt gekozen
en beschikte daarom nooit over de formele politieke bevoegdheid
om zijn standpunten ten uitvoer te brengen. Het was door zijn
redeneerkunst en overtuigingskracht dat hij Europese leiders
ertoe bewoog naar gemeenschappelijke belangen te werken en
de voordelen van samenwerking in te zien.
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Robert Schuman: de architect van het
Europese integratieproject
Robert Schuman, advocaat en van 1948 tot 1952 Frans minister van Buitenlandse Zaken,
wordt gezien als een van de grondleggers van de Europese eenheid.
Schuman werd geboren in Luxemburg. Zijn jeugd in de Frans-Duitse grensregio vormde een
bron van inspiratie voor hem. Ondanks, of misschien dankzij zijn ervaringen in nazi-Duitsland
zag hij in dat alleen een duurzame verzoening met Duitsland de basis zou kunnen vormen
voor een verenigd Europa. In 1940 werd hij gedeporteerd naar Duitsland, maar twee jaar
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later vluchtte hij en sloot hij zich aan bij de Franse verzetsbeweging. Desondanks toonde hij
geen wrok toen hij na de oorlog minister van Buitenlandse Zaken werd.
Samen met Jean Monnet stelde hij het beroemde Schuman-plan op, dat op 9 mei 1950
werd gepubliceerd. Deze datum beschouwen we nu als de geboortedag van de Europese
Unie. Schuman stelde voor de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen
Robert Schuman 1886 - 1963
voor de wapenindustrie, onder een gemeenschappelijk gezag te plaatsen. Het principe
hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen.
Schuman stelde de Duitse kanselier Adenauer op de hoogte van het plan; deze zag onmiddellijk in dat dit een kans was op
een vreedzaam Europa en ging ermee akkoord. Korte tijd later reageerden ook de regeringen van Italië, België, Luxemburg
en Nederland. In april 1951 ondertekenden de zes landen in Parijs het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal. Europa begon dus als een vredesinitiatief.
Schuman was ook voorstander van een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid en was van 1958 tot 1960 voorzitter
van het Europees Parlement.

De beginjaren
Robert Schuman had een waarlijk Europese achtergrond: hij
werd op 29 juni 1886 in Luxemburg geboren, zijn vader was
een Fransman die de Duitse nationaliteit kreeg toen de streek
waar hij woonde, bij Duitsland werd ingelijfd en zijn moeder
was Luxemburgse. Schuman zelf werd echter geboren als
Duits staatsburger. Toen in 1919, na de Eerste Wereldoorlog,
Elzas-Lotharingen aan Frankrijk werd teruggegeven, kreeg hij
de Franse nationaliteit.
Vóór 1914 studeerde hij rechten, economie, politieke filosofie,
theologie en statistiek aan de universiteiten van Bonn, München,
Berlijn en Straatsburg. Hij werd met de hoogste onderscheiding

doctor in de rechten aan de universiteit van Straatsburg. Na
te zijn afgestudeerd, richtte hij in 1912 in Metz zijn eigen
advocatenkantoor op. Twee jaar later brak de Eerste Wereldoorlog
uit. Schuman werd om medische redenen van militaire dienst
vrijgesteld. Toen de oorlog was afgelopen, werd hij actief in de
politiek. Hij begon zijn loopbaan bij de overheid als lid van het
Franse Parlement voor het departement Moselle.
Toen de Tweede Wereldoorlog begon, was Schuman staatssecretaris
in de Franse regering. Tijdens de oorlog werd hij actief lid van de
Franse verzetsbeweging en werd gevangengenomen. Na op het
nippertje aan deportatie naar
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het concentratiekamp Dachau te zijn ontsnapt, vluchtte hij naar de
“vrije” zone van Frankrijk. Daar dook hij onder toen de nazi’s de zone
bezetten. De drie jaar erna slaagde hij erin om ondergedoken, met
een beloning van 100 000 Rijksmark op zijn hoofd, de Duitsers te
trotseren. Toen het Franse staatshoofd in ballingschap, de Gaulle,
hem vroeg naar Londen te komen, sloeg hij die uitnodiging af. Hij
verkoos om met zijn landgenoten in het door de nazi’s bezette
Frankrijk te blijven.

Zijn toespraak viel niet in dovemansoren, want de Duitse kanselier
Adenauer reageerde al snel met een positief antwoord, net als
de regeringen van Nederland, België, Italië en Luxemburg. Binnen
een jaar, op 18 april 1951, tekenden zes landen het Verdrag van
Parijs. Dit leidde tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, de eerste supranationale gemeenschap van Europa. Deze
grensverleggende organisatie baande de weg voor de Europese
Economische Gemeenschap en vervolgens voor de Europese Unie.
Deze wordt nog steeds geleid door de vernieuwende instellingen
die in 1950 werden bedacht.
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Na de oorlog ging hij weer de nationale politiek in waar hij een
reeks hoge functies bekleedde: eerst minister van Financiën, in
1947 premier, vervolgens minister van buitenlandse zaken van
1948 tot 1952 en opnieuw minister van Financiën van 1955 tot
1956. Hij onderhandelde over belangrijke verdragen en initiatieven,
zoals de Raad van Europa, het Marshallplan en de NAVO, die
zorgden voor een nauwere samenwerking binnen de Westerse
alliantie en Europa. Maar waar Schuman het meest bekend om
werd, is wat nu de “Schuman-verklaring” wordt genoemd. Hierin
stelde hij aan Duitsland en de rest van de Europese landen voor
om samen te werken aan een bundeling van hun economische
belangen. Hij was ervan overtuigd dat als deze met elkaar
verbonden zouden zijn, oorlog “niet alleen ondenkbaar, maar
materieel onmogelijk” zou zijn.

als uitgangspunt zal moeten worden genomen. Voor de vereniging
van de Europese volkeren is het noodzakelijk dat de eeuwenoude
tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland wordt overbrugd.”

De Schuman-verklaring
Schuman hield op 9 mei 1950 een door Jean Monnet
geïnspireerde en grotendeels voorbereide toespraak. Hierin
stelde hij voor de Frans-Duitse productie van kolen en staal
onder één gemeenschappelijke Hoge Autoriteit onder te brengen.
Deze organisatie zou openstaan voor deelname van andere
Europese landen.
De bedoeling van deze samenwerking was gemeenschappelijke
belangen tussen Europese landen te scheppen. Dit zou moeten
leiden tot geleidelijke politieke integratie, een voorwaarde
voor vreedzame onderlinge betrekkingen: “De vereniging van
Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een
allesomvattende schepping tot stand worden gebracht: het
verenigde Europa zal moeten worden opgebouwd door middel
van concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit

Schuman houdt zijn beroemde toespraak op 9 mei 1950, de dag die nu
wordt gevierd als de verjaardag van de EU.

Schumans inzet ging echter nog verder. Hij werd een groot
voorstander van verdere integratie door middel van een Europese
defensiegemeenschap en werd in 1958 de eerste voorzitter van
de voorloper van het huidige Europees Parlement. Toen hij zijn
werkzaamheden neerlegde, verleende het Parlement hem de
titel van “Vader van Europa”. Vanwege het enorme belang van
zijn Schuman-verklaring van 9 mei 1950 is deze dag omgedoopt
tot “Europadag”. Bovendien is ter ere van zijn baanbrekende
werk naar een verenigd Europa het Brusselse district waar de
hoofdkantoren van diverse instellingen van de Europese Unie
liggen, naar hem vernoemd.
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Paul–Henri Spaak: Europees visionair en
getalenteerd pleitbezorger
De Belg Paul Henri Spaak kan met zijn lange politieke carrière het best worden beschreven
als een Europees staatsman.
Na een leugen over zijn leeftijd werd hij tijdens de Eerste Wereldoorlog opgenomen in het
© Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

Belgische leger. Hij bracht twee jaar van de oorlog door als krijgsgevangene in Duitsland.

Paul-Henri Spaak 1899 - 1972

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde hij, nu als minister van Buitenlandse Zaken,
tevergeefs de neutraliteit van België te bewaren. Samen met de regering ging hij in
ballingschap, eerst naar Parijs en vervolgens naar Londen.
Nadat België bevrijd was, werd Spaak lid van de regering als minister van Buitenlandse
Zaken en premier. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij plannen ontwikkeld voor het
samengaan van de Benelux-landen en direct na de oorlog pleitte hij voor de eenwording
van Europa en steunde hij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en een
Europese defensiegemeenschap.

De meest doeltreffende manier om vrede en stabiliteit te garanderen was, volgens Spaak, het verenigen van landen
door de ondertekening van bindende verdragen. Als voorzitter van de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties (1946) en als secretaris-generaal van de NAVO (1957-1961) kon hij helpen bij het verwezenlijken van deze
doelstellingen.
Spaak speelde een belangrijke rol bij het formuleren van de inhoud van het Verdrag van Rome. Op de Conferentie van
Messina in 1955 werd hij door de zes regeringen van de deelnemende landen benoemd als voorzitter van de werkgroep
die het Verdrag ging voorbereiden.

Carrièrestart in de Belgische politiek
Paul-Henri Spaak werd op 25 januari 1899 in het Belgische
Schaarbeek geboren en groeide op in een politiek actieve familie.
Zijn grootvader, Paul Janson, was een vooraanstaand lid van de
liberale partij, terwijl zijn socialistische moeder, Marie Janson, de
eerste vrouw in de Belgische senaat was. Hij had ook een oom,
Paul-Emile Janson, die in de politiek zat en eind jaren dertig premier
van België was.
Na een leugen over zijn leeftijd ging Spaak tijdens de Eerste
Wereldoorlog bij het Belgische leger. Hij werd echter al gauw door
de Duitsers gevangengenomen en bracht de twee jaar erna in
een krijgsgevangenenkamp door. Na de oorlog ging Spaak rechten

studeren. In die periode ontwikkelde hij ook een voorliefde voor
sport en speelde hij zelfs voor het Belgisch tennisteam in het Davis
Cup-toernooi van 1922.
Na zijn afstuderen werd Spaak in Brussel bij een advocatenkantoor
aangenomen. In 1920 werd hij lid van de socialistische Belgische
Werkliedenpartij. Zijn carrière in de nationale politiek nam snel een
hoge vlucht en in 1938 werd hij premier van België. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hij minister van Buitenlandse Zaken van
de Belgische regering die in Londen in ballingschap zat. Nadat hij in
1944 naar Brussel terugkeerde, werd hij minister van Buitenlandse
Zaken en premier. In 1945 betrad Spaak het internationale toneel
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toen hij werd gekozen als voorzitter van de eerste zitting van de
algemene vergadering van de Verenigde Naties. In 1956 werd
hij door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) als
secretaris-generaal gekozen.

Bijdrage aan Europa
Spaak stond bekend om zijn talent als redenaar: hij kon mensen doen
luisteren en hij beschikte over een hoge mate van overredingskracht.
Hierdoor en door zijn visie van Europese samenwerking werd hij een
van de grootste sleutelfiguren in het Europees integratieproject.

Het ontstaan van de Benelux
Hoewel na de Tweede Wereldoorlog bijna heel Europa in puin lag,
zag Spaak de mogelijkheid om door middel van economische en
politieke samenwerking van Europa weer een sterk continent te
maken. De oorlog maakte hem duidelijk dat het gezamenlijk werken
aan een gemeenschappelijk doel veel productiever was dan met
elkaar de strijd aan te gaan. Spaak was een van de mensen die
wij nu als grondleggers van de EU beschouwen, omdat hij het
potentieel zag in de vereniging van het Europa na de oorlog. Dat
bleek al uit de oprichting van de Benelux in 1944.

Spaak vormde de grondslag voor de intergouvernementele
conferentie over de gemeenschappelijke markt en Euratom in
1956. Vervolgens leidde het tot de op 25 maart 1957 getekende
verdragen van Rome naar aanleiding waarvan in 1958 een
Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. Spaak
tekende het verdrag namens België.
Gedurende zijn hele politieke loopbaan pleitte Spaak altijd met klem
voor het belang van Europese integratie en de onafhankelijkheid
van de Europese Commissie: “Het Europa van morgen moet een
supranationaal Europa zijn,” verklaarde hij om het “Fouchet-plan”
van president De Gaulle uit 1962 van tafel te vegen. Daarin werd
gepoogd zowel de toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese
Gemeenschappen te weren als de supranationale aard ervan te
ondermijnen. De Europese eenheid die Spaak voor ogen had,
was voornamelijk economisch van aard. De Belgische staatsman
streefde naar politieke eenwording, maar niet met alleen de landen
van de gemeenschappelijke markt. Daarom was hij tegen verdere
maatregelen totdat de economische integratie van Groot-Brittannië
in de unie een feit was. Hij trok zich in 1966 terug uit de politiek
en overleed in 1972 in Brussel.
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Terwijl Spaak vanuit Londen actief was, woedde de verwoestende
oorlog op het vasteland verder. Samen met zijn collega’s uit
Nederland en Luxemburg werkte Spaak ondertussen aan een
compleet nieuw en uiterst ambitieus project. In 1944 zag de
Benelux het licht, d.w.z. de douane-unie tussen België, Nederland
en Luxemburg. Het was een eenvoudig idee, maar wel uniek in zijn
soort. Binnen de grenzen van de drie landen zou het vrije verkeer
van geld, personen, diensten en goederen worden gewaarborgd:
een inspiratie voor verdere Europese integratie.
Spaak ondertekent in 1965 namens België een Europees verdrag.

De Conferentie van Messina

Een bevlogen Europeaan

In 1955 kozen de Europese leiders op de Conferentie van Messina
Spaak als voorzitter van een comité. Dit Spaak-comité was belast
met de voorbereiding van een verslag over de oprichting van de
gemeenschappelijke Europese markt. Tijdens de Conferentie van
Messina stelden de drie Benelux-landen voor Europa te verenigen
op grond van een gemeenschappelijke markt en integratie
op het gebied van transport en atoomenergie. Dit verslag-

Spaak wordt in de geschiedenisboeken beschreven als de drijvende
kracht achter de Europese integratie. Nog voordat sprake was van
enige vorm van Europese economische en politieke samenwerking,
geloofde hij al in een Europees project. Spaak droeg Europa een
warm hart toe en keek verder dan de grenzen van zijn land.
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Altiero Spinelli: een gedreven federalist
De Italiaanse politicus Altiero Spinelli was een van de grondleggers van de Europese
Unie. Hij speelde een belangrijke rol bij het voorstel van het Europees Parlement voor
een verdrag betreffende een federale Europese Unie, het zogenoemde plan-Spinelli. In
1984 werd dit plan met een overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd in
het parlement. Het vormde een belangrijke bron van inspiratie voor het versterken van de
Europese Verdragen in de jaren tachtig en negentig.
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Toen Spinelli 17 jaar oud was, werd hij lid van de Communistische Partij. Hierdoor zat

Altiero Spinelli 1907 - 1986

hij tussen 1927 en 1943 gevangen onder het fascistische regime. Aan het einde van de
oorlog richtte hij in Italië de federalistische Europese beweging op.
In zijn rol van adviseur van onder anderen de Gasperi, Spaak en Monnet werkte hij voor de
eenwording van Europa. Hij bevorderde de Europese zaak ook op academisch gebied en
stichtte in Rome een instituut dat zich bezig hield met internationale kwesties.

Als lid van de Europese Commissie was hij van 1970 tot 1976 bevoegd voor industrieel beleid en onderzoek. Voordat hij
in 1979 werd gekozen voor het Europees Parlement diende hij eerst drie jaar als lid van het Italiaans parlement voor de
communistische partij.

De beginjaren
Altiero Spinelli werd op 31 augustus 1907 in Rome geboren en
kwam uit een socialistische familie. Hij werd op jonge leeftijd
politiek actief in de Italiaanse Communistische Partij. In 1926
werd hij als gevolg daarvan gearresteerd. Hij werd door de
fascistische bijzondere rechtbank van Mussolini veroordeeld tot
16 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Hij bracht tien jaar in
de gevangenis door en nog eens zes jaar in interne verbanning.
Gedurende al die tijd weigerde hij zijn idealen op te geven en
berouw te tonen, hoewel dit hem een pardon zou verlenen. In
de gevangenis studeerde hij voortdurend en werd een fervent
voorstander van supranationale integratie. Hij uitte kritiek op
bepaalde politieke standpunten van de Communistische Partij.
Door zijn ontgoocheling in de partij en de door zelfstudie verworven
inzichten besloot hij het communisme achter zich te laten en het
federalisme na te streven. Toen hij op het kleine eiland Ventotene

gevangen werd gehouden, begonnen zijn federalistische ideeën
vorm aan te nemen. Hij raakte er steeds meer van overtuigd
dat een grootschalige Europese beweging naar federalisme de
vernietigende kracht van het nationalisme zou helpen tegengaan.

Het Manifest van Ventotene
Tijdens zijn periode op Ventotene las Spinelli de werken van diverse
federalistische theoretici. Geïnspireerd door hun denkwijzen en
ideeën stelde hij samen met andere politieke gevangenen het
Manifest van Ventotene op. Hierin zette hij de oriëntatie van
zijn federalistische visie en de toekomst van Europa uiteen. Dit
manifest is een van de eerste documenten waarin voor een
Europese grondwet wordt gepleit. Volgens het manifest, dat
aanvankelijk “Naar een vrij en verenigd Europa” heette, zou een
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overwinning op het fascisme nutteloos zijn als het alleen zou
leiden tot een andere versie van het oude Europese stelsel van
soevereine naties die louter in verschillende allianties zouden
zijn verenigd. Dit zou alleen maar opnieuw tot een wereldoorlog
leiden. In het manifest werd de vorming van een supranationale
Europese federatie van staten voorgesteld. Het voornaamste
doel ervan was Europese landen zodanig onderling met elkaar
te verbinden dat het onmogelijk zou zijn ooit weer een oorlog
te beginnen.

De federalistische beweging
Nadat hij in 1943 uit interne ballingschap werd vrijgelaten, dienden
zijn geschriften als het programma voor de Movimento Federalista
Europeo (Europese Federalistische Beweging) die hij datzelfde jaar
oprichtte. Gedurende de rest van de jaren veertig en vijftig werd
Spinelli fervent voorstander van het federalistische doel van een

Het plan-Spinelli
Op 14 februari 1984 nam het Europees Parlement met een
overweldigende meerderheid zijn voorstel aan en keurde het
het Ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie, het
zogenoemde plan-Spinelli, goed. Het verdrag werd echter niet door
nationale parlementen bekrachtigd. Het vormde daarentegen wel
de grondslag voor de Europese Akte van 1986, die de nationale
grenzen voor de gemeenschappelijke markt openstelde, en voor
het Verdrag van Maastricht van 1992 tot oprichting van de
Europese Unie. Spinelli’s gedrevenheid bracht de Franse president
Mitterrand ertoe de vroegere Franse afkerigheid tegenover een
intergouvernementele aanpak voor Europa op te geven. Dit vormde
in een aantal Europese regeringen de impuls om het Europese
integratieproces verder aan te zwengelen.
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verenigd Europa. Tijdens deze periode uitte hij kritiek op het gebrek
aan vooruitgang in pogingen om tot Europese integratie te komen.
Hij was van mening dat intergouvernementele samenwerking met
volledige nationale soevereiniteit in organisaties zoals de OESO
en de Raad van Europa niet afdoende was. Om die reden legde
hij zich vastberaden toe op verdere integratie. Hij overtuigde
bijvoorbeeld de toenmalige Italiaanse premier Alcide de Gasperi,
van wie hij politiek adviseur was, om zich in te spannen voor de
oprichting van een Europese defensiegemeenschap. Tot Spinelli’s
grote teleurstelling mislukte dit uiteindelijk echter.
Spinelli in het Europees Parlement, kort nadat het in 1984 zijn plan voor
een federaal Europa had aangenomen.

De Krokodil-club
Tijdens de jaren zestig was Spinelli regeringsadviseur en
onderzoeker, richtte in Rome het instituut van internationale zaken
op en was van 1970 tot 1976 lid van de Europese Commissie. In
1979 werd hij gekozen als lid van het Europees Parlement. Als
parlementslid greep hij opnieuw de kans om zijn federalistische
visie van Europa te promoten. In 1980 richtte hij samen met
andere federalistisch ingestelde parlementsleden de Krokodilclub op, genoemd naar het restaurant in Straatsburg waar ze
vaak bijeenkwamen. De Krokodil-club wilde een nieuw Europees
verdrag. De leden dienden een motie in voor het oprichten van
een speciaal comité door het Parlement. Dit comité moest een
voorstel opstellen voor een nieuw verdrag over de Europese Unie,
officieus een grondwet voor Europa.

Hoewel niet al zijn ambitieuze ideeën in werkelijkheid werden
omgezet, streefde Altiero Spinelli onvermoeibaar zijn doel van
een Europese supranationale regering na. Deze moest verdere
oorlogen voorkomen en de landen van dit continent in een verenigd
Europa samenbrengen. Zijn gedachtegoed leidde tot tal van
veranderingen in de Europese Unie, zoals de toekenning van meer
bevoegdheden aan het Europees Parlement. De federalistische
beweging houdt overigens nog geregeld bijeenkomsten op het
kleine eiland Ventotene. Altiero Spinelli overleed in 1986. Het
belangrijkste gebouw van het Europees Parlement in Brussel is
naar hem vernoemd.
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De grondleggers van de EU
Meer dan vijftig jaar geleden gaf een groep leiders met
visie de aanzet tot het ontstaan van de Europese Unie
zoals we die nu kennen. Zonder hun energie en
motivatie zouden we nu niet in de vreedzame en
stabiele sfeer leven die we zo vanzelfsprekend vinden.
De grondleggers vormden een gevarieerde groep
mensen, van verzetsstrijders tot advocaten, die
allemaal hetzelfde ideaal hadden: een vreedzaam,
verenigd en welvarend Europa. Hier vertellen we het
verhaal achter elf van de grondleggers van de EU. Maar
er zijn nog vele anderen die onvermoeibaar aan het
Europese project hebben gewerkt of het geïnspireerd
hebben.

Konrad Adenauer
Joseph Bech
Johan Willem Beyen
Winston Churchill
Alcide De Gasperi
Walter Hallstein
Sicco Mansholt
Jean Monnet
Robert Schuman
Paul-Henri Spaak
Altiero Spinelli

Lees verder
XX De officiële website over de geschiedenis van de EU, waar u video’s over de grondleggers kunt vinden, en
nog veel meer: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_nl.htm
XX Vragen over de Europese Unie? Europe Direct kan u helpen: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu
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