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Europa, durf jezelf te zijn!

“Waar is de Schuman of de Adenauer 
van vandaag?” 

Federica Mogherini citeert paus 
Franciscus (2016)



   

Actualiteit van het Europese 
Eenwordingsproject

“

“Het Europese project is niet verjaard; 
het is actueler dan ooit”

Jean Claude Jüncker (2016)



   

Paus Franciscus over de actualiteit 
van Schumans gedachtegoed

“Juist nu, in onze uiteengerukte, gebroken en gewonde 
wereld is het nodig om tot deze solidariteit die zich uit in 
daden  terug te keren;  tot dezelfde concrete 
edelmoedigheid die op de Tweede Wereldoorlog volgde 
want, net zoals Schuman beweerde “De vrede van de 
wereld kan niet behouden blijven zonder creatieve 
inspanningen overeenkomstig de gevaren die haar 
bedreigen. 

“De plannen van de grondleggers, die herauten van vrede 
en profeten van de toekomst, hebben niet aan actualiteit 
ingeboet: vandaag, meer dan ooit tevoren,zetten deze aan 
tot het bouwen van bruggen en het neerhalen van muren.”

(Paus Franciscus, Karel de Grote prijs , 2016)

Robert



   

 Europa en de wereld

“Europa heeft tot de verwezenlijking van 
de mensheid geleid. Het moet nu een 
nieuwe weg laten zien, diametraal 
tegengesteld aan onderwerping, door 
de pluraliteit aan beschavingen die 
elkaar respecteren te aanvaarden”  

Schuman



   

Wie, Wat, Wanneer, Waarom

Wie 
begon eerste vredevolle revolutie in Europa?

 Hoe?

Wanneer?

Waarom?



   

Inhoud

• Inleiding

• Robert Schuman: persoon & politicus

    Ideaal & principes

• Actuele betekenis van Schumans 
gedachtengoed



   

Schumans referentiekader

EU nu:

“A Wake-Up Call”



   

EU in goede tijden 



   

EU in stormachtige tijden
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Het Europese paradigma



   

Cruciale vraag



   



   

Nadagen van de Tweede Wereldoorlog
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Spanning ook over grenzen heen

 “ De wereldvrede kan niet veilig gesteld 
worden zonder creatieve inspanningen 
die evenredig zijn aan het gevaar dat 
haar bedreigt. ” 

Schuman

 



   

Europese eenwording: uniek in zijn soort

“ Het initiëren van een nieuw soort politiek 
zal waarschijnlijk de beste inspanning  
zijn om ons continent te beschermen en 
om de wereld voor zelfmoord te 
behoeden.” 

Schuman

65 jaar vrede tussen EU lidstaten; het 
langst sinds 843 AD.



   

 

Robert Schuman (1886 – 1963)
eerste vreedzame revolutie in Europa



   

Schuman: man van betwist grensgebied 
Elzas Lotharingen



   

 Schuman: een man van geloof (1-2)

“De heiligen van de toekomst zullen heiligen 
in pak zijn”

Henri Eschbach to Robert Schuman (1911)



   

Schuman: een man van geloof (2-2)

• Kennis van het thomisme en de dialectische methode 
van vrede en verzoening.

• Schumans verzoeningspolitiek met Duitsland



   

Schuman: vertegenwoordiger Elzas 
Lotharingen in Frans Parlement (1919-46) 

• Schuman wordt van 
Duitser, Fransman

• Vertegenwoordigt 
Elzas-Lotharingen in 
Frans parlement

• Verzoeningspolitiek

     (na Verdrag van     
Versailles!)

• “Lex Schuman”: sub-
sidiariteits principe 
(revolutionair)



   

Schumans leitmotiv in politiek 

 

• Mens met transcendentie centraal

• verzoening (aartsvijanden) 

• Subsidiariteits- en solidariteitsprincipes

• Redeneren boven culturen en grenzen uit 

    



   

Inhoud van Schuman’s leitmotiv

 We zijn allen instrumenten, hoe onvolmaakt ook, 
van een Voorzienigheid die ze gebruikt om grote 
plannen uit te voeren die ons ver te boven gaan. 
Deze zekerheid verplicht ons tot een flinke dosis 
bescheidenheid, maar geeft ons ook een sereniteit 
die onze persoonlijke ervaringen niet zouden 
rechtvaardigen als we ze vanuit een puur 
menselijk standpunt zouden bekijken.

  Robert Schuman 

  Robert Schuman schreef dit in een brief (1942) aan 
Robert Rochefort, collega en biograaf.



   

Schuman: man van zijn politieke 
omstandigheden

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://portfolio.svenhanssen.nl/sources/image/communisme.voorkant.png&imgrefurl=http://www.svenhanssen.nl/&usg=__5fAYUQLpqzq9KYLIpoN5_y5m4Es=&h=800&w=582&sz=124&hl=nl&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KaXt4qALBq5j4M:&tbnh=143&tbnw=104&prev=/images?q=communisme&um=1&hl=nl&tbs=isch:1&ei=hiSCTdqBO87KtAai1OCnAw


   

Schuman: Minister (President)

Minister van Financiën 

(1946-1947)
•L’Inventaire Schuman

Premier

(1947-1948)
•Marshall Plan (1947 (48-52))

•NATO (maart 1948)

•Congres van Den Haag (mei 
1948)



   

De grondleggers van de EU



   

Wortels van Europese eenwording

“We moeten ons van ons specifieke 
Europees gemeenschappelijk erfgoed 
bewust zijn en dat veilig willen stellen 
en ontwikkelen” (Schuman 1949)
“[laten we] de identiteit van Europa beschermen en voeden door tegemoet te komen aan de 
noden van de persoon en van mensen en door tegen deze “wegwerpcultuur van 
ongebreidelde consumptie” in te gaan. “De grootse ideeën die Europa eens inspireerden 
lijken hun aantrekkingskracht verloren te hebben, door de bureaucratie van zijn 
instellingen.” (paus Franciscus, EP,2014)

 



   

Schuman: noodzaak van Europese ziel (1-3) 

”de Europese ziel (spirit) betekent zich ervan 
bewust zijn tot een culturele familie te 
behoren en die gemeenschap te willen 
dienen in een geest van volledige 
wederkerigheid, zonder verborgen motieven 
van hegemonie of egoïstische uitbuiting van 
anderen (Schuman) 

Martin  Schulz, bedankt de paus enorm voor zijn 
“providing     "orien           “orientatie in tijden van desoriëntatie”   

            (Straatsburg, EP, 25 Nov 2014) 



   

Schuman: Noodzaak van een Europese ziel (2-3) 

[…]  onze eeuw (20ste), die getuige is 
geweest van catastrophes die eindigden in 
een eindeloze botsing van nationaliteiten 
en nationalisme, moet naties in een 
supranationaal verband proberen te 
verzoenen en ervoor zorgen daarin te 
slagen.(Schuman)



   

Schuman: Noodzaak van een Europese ziel (3-3) 

 Dit zou de diversiteiten en aspiraties van 
ieder natie veilig stellen en deze onderwijl op 
net zo coördineren als de regio’s 
gecoördineerd worden binnen de eenheid 
van de natie.”

Robert Schuman, Straatsburg, 16 May 1949



   

Minister van Buitenlandse Zaken 
(1949-1953)

• Raad van Europa 

     (5 mei 1949)

(o.a.Europees Hof van de 
Rechten van de Mens)

•Schuman Verklaring

     (9 mei 1950)
Frans-Duitse verzoening
effectieve solidariteit (kool en 
staal)
supranationale Hoge Autoriteit 
voor veiligstellen Europese 
gemeenschappelijke belangen
 politieke eenwording door 
economische samenwerking om de 
mens en zijn transcendentie te 
dienen

•EGKS (1951) instrumenten van 
oorlog worden instrumenten van 
vrede (methode van Thomas  
Aquino)



   

Verzoening & effectieve solidariteit

  Betwiste grensgebied van Verdrag van Verdun (843) 
tot Schuman Verklaring (1950)



   

Schumans revolutionair handelen: 
Un saut dans l’inconnu



   

Schumans waarschuwing

“Dit geheel mag geen en kan geen 
economische en technische onderneming 
worden: het heeft een ziel nodig, de kennis 
van zijn historische wortels en van zijn 
verantwoordelijkheden, in het heden en in de 
toekomst, en een politieke wil die ditzelfde 
menselijke ideaal dient.”

Schuman



   

Schumans integratie-methode

“We zijn nog altijd aan het begin van alles. We zouden er goed aan 
doen om ons ongeduld te beteugelen. Anders zullen we bij de 
twijfelaars waarschijnlijk alleen maar hun wantrouwen doen toenemen 
en wat nog ernstiger is, niet alleen het hele experiment [Europese 
eenwordingsmethode] in gevaar brengen , maar ook het hele idee van 
een verenigd Europa.”    

Schuman



   

Immigratie, wat nu?

“Deze [solidariteit] in productie zal aan de wereld in zijn geheel 
aangeboden worden zonder onderscheid of uitzondering, om 
een bijdrage te leveren aan het verhogen van de 
levensstandaard en aan het promoten van de vrede. Met de 
toename van de middelen zal Europa in staat zijn om een van 
zijn belangrijkste taken te bereiken, namelijk de ontwikkeling 
van het Afrikaanse continent.” 

Schuman



   

Europees burgerschap

We zijn en zullen nooit gedwongen worden ons 
vaderland te verloochenen. We zullen nooit onze 
plichten naar ons vaderland toe vergeten. Maar 
boven ieder land uit, zien en erkennen we steeds 
duidelijker dat het gemeenschappelijk goed de 
nationale belangen overstijgt. Het betreft het 
gemeenschappelijk goed waarin onze nationale 
belangen zijn opgenomen.  

Schuman



   

Solidariteits principe

“We zullen al de [ egocentrische en 
nationalistische] tendensen van het verleden 
door de notie van solidariteit moeten 
vervangen, oftewel, ervan overtuigd zijn dat  
de daadwerkelijke interesse van iedereen in 
het erkennen en aanvaarden van de 
onderlinge afhankelijkheid van allen ligt. 
Egoïsme loont zich niet meer.”  

            Schuman



   

De MENS centraal, ieder mens
geldt voor politiek, economie en bovenal iedere burger

• Mens met spirituele en sociale dimensie centraal
• Verzoenings politiek  
• Effectieve solidariteit
• Subsidiariteit 
• Supranationaliteit met in acht neming van universeel 

gemeenschappelijk goed.
• Dus: Mens met spirituele en sociale dimensie centraal in 

politieke en economische structuren op wereldschaal/ 
aanpassing/ zuivering van bestaande structuren. 

• Impliceert: globalisering van de solidariteit en van de 
subsidiariteit en van supracontinentaliteit op alleen de 
allernoodzakelijkste gemeenschappelijke belangen (in 
basislevensbehoeften kunnen voorzien & infrastructuur)



   



   

 Solidariteit over de grenzen heen

  “Wat Europa wil, is de gestrengheid van zijn 
grenzen opheffen.  Ze zouden lijnen voor contact 
moeten worden waar de materiële en culturele 
uitwisselingen plaatsvinden en toenemen. Ze 
bakenen de taken die eigen zijn aan ieder land af 
en houden bij de  verantwoordelijkheden en 
innovaties ervan ook rekening met de problemen 
van alle landen tezamen – en zelfs van de 
continenten. Op deze manier bevorderen ze dus 
de onderlinge solidariteit.”

      Schuman



   

Schumans referentiekader

-Geeft inzicht in huidige problemen 

-Wijst mogelijke weg naar oplossing



   

 
NODIG:

                     



   

Schuman over Europe

“ Dit Europa dat nog altijd gespleten en 
verscheurd is, blijft zich steeds meer 
bewust van haar roeping om het hart 
van een vredelievend samenwerking 
van alle volkeren en van alle rassen te 
zijn ten dienste van een mensheid die 
alle continenten omhelst.”

Schuman



   

   Kortom:

   “De tijd is gekomen om Europa samen op te 
bouwen. Dit Europa draait niet om de 
economie, maar om de sacraliteit van de 
menselijke persoon, om onvervreemdbare 
waarden. […] Een Europa dat zorg draagt 
voor de mens, hem verdedigt en beschermt, 
iedere man en iedere vrouw. Een Europa dat 
de aarde zeker en veilig bestijgt, een 
schitterend referentiepunt voor de gehele 
mensheid!”  Paus Franciscus, 2014  



   

EU Hymne

http://www.youtube.com/watch?v=iTsQk7IKyTk

Beethoven

Ode an die Freude (Schiller)

http://www.youtube.com/watch?v=iTsQk7IKyTk


   

Ode an die Freude

Alle Menschen werden Bruder
Seid umschlungen, Millionen,
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt

Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?

Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47

