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Voorwoord 
Een woord vooraf is een mooie gelegenheid om terug te kijken naar de vijf jaren van studie 

die hebben geleid tot dit eindresultaat. Hoewel ik twijfelend aan deze studie begon en, niet 

minder twijfelend zal eindigen is het juist die twijfel, die voor enige houvast zorgde. Alles kan 

immers met een kritische blik, danwel twijfel benaderd worden. Niet in de laatste plaats 

wanneer het om historische feiten gaat. Geschiedenis is het vormgeven van het verleden, 

waarbij eigen interpretatie een belangrijke rol speelt. De constructie is daarom niet meer waar 

dan je eigen beleving. Enerzijds biedt dit weinig zekerheid, omdat de vraag naar een doel of 

nut van het vak onbeantwoord blijft. Anderzijds geeft het een enorme vrijheid en geeft het 

geschrevene zelf een beeld van de tijd. De historische werken zeggen vaak meer over de visie 

van de auteur en de huidige tijd dan de periode waarover hij schrijft. 

 Voor het ontwikkelen van deze visie op het vak geschiedenis en alle kennis die ik de 

afgelopen jaren heb opgedaan wil ik de professoren bedanken die mij aan de Universiteit van 

Utrecht hebben onderwezen. Hoewel sommige vakken beter waren vormgegeven dan anderen 

en de professionele invulling in kwaliteit varieerde, was er bij voldoende vakken genoeg te 

leren. In het bijzonder wil ik hier Guido de Bruin, Joes Segal en Jeroen Koch bedanken die 

altijd wisten te inspireren met hun passie voor het vak geschiedenis. Frans-Willem Lantink 

verdient lof voor de af en toe wat chaotische, maar daarom niet minder interessante colleges 

en de begeleiding van mijn scriptie. Hij voorzag mijn scriptie meermaals in een kort 

tijdsbestek op miraculeuze wijze van gedegen commentaar, geschreven in een even 

miraculeus handschrift.   

 Verder wil ik vrienden bedanken die nooit te beroerd waren om mijn politieke visies 

aan te horen en mij van inspirerend weerwoord bediende. In het bijzonder wil ik Martijn 

Huisman noemen, die met een kritische blik mijn denken aanscherpte. Hetzelfde geldt voor 

vele studiegenoten. Vooral Famke Kalkman voor haar bijdrage aan de vormgeving en mijn 

medestudenten uit de Tutorial groep van Nationale en Nationalistische Geschiedschrijving.  

 Gerrit Barendrecht leverde grote verdiensten door het werk meermalen na te lopen op 

taalkundige aspecten en leesbaarheid. Daarnaast zorgde hij door vele discussies voor nieuwe 

inzichten. Margo Barendrecht en Truus Barendrecht mogen hier ook niet ontbreken voor hun 

bijdrage aan discussies en ondersteuning.  

 Daarbij wil ik nog prinses Maxima bedanken voor de inspiratie dit tot de titel van dit 

werk leidde. En niet in de laatste plaats mijn vriendin, die het heden aanzien geeft. Mijn 

hardloopschoenen, drumstel en studievereniging Biton waren geduldig en zorgden in de 

drukke periode voor afwisseling en ontspanning. 
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 Ik hoop, dat de thesis de lezer evenzeer intrigeert als de schrijver ervan. Wanneer dit 

werk leidt tot reflectie op zin en onzin van de Europese identiteit, is mijn opzet geslaagd.
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Inleiding 

 

‘Stap voor stap wordt Nederland een machteloze provincie van een oppermachtige 

Europese Unie. (…) De huidige Europese Unie is verworden tot een 

geldverslindend monstrum met een steeds verder uitdijende bureaucratie. De 

grondwet brengt daarin geen verbetering.’
1
 

 

Deze regels komen uit het nieuwsblad Tribune van de Socialistische Partij (SP). Het 

betreffende nummer was speciaal gewijd aan de Europese grondwet waar de Nederlandse 

bevolking op 1 juni 2005 per referendum voor of tegen mocht stemmen. De SP was 

uitgesproken tegen en wist dit als actiepartij effectief handen en voeten te geven. Een 

voorbeeld hiervan zijn de tien geformuleerde redenen om tegen te stemmen, waarvan een 

beperkte selectie deze inleiding opent.
2
 Het toont een afkeer van politieke vernieuwing. Kees 

Aarts en Henk van der Kolk stelden een boek samen met de titel Nederlanders en Europa en 

kwamen tot de conclusie dat het Nederlandse electoraat ‘institutioneel conservatief’ is.
3
 Het 

electoraat verschilt hierin niet van de politieke partijen die zich eveneens weinig vernieuwend 

opstellen aldus de auteurs. De analyse van het referendum, die zij in het boek geven, lijkt 

aannemelijk. De SP vreesde voor een geldverslindende superstaat, die als een extern en 

nauwelijks te beïnvloeden instituut, macht zou uitoefenen op de Nederlandse waarden en het 

politiek beleid. De SP vreesde ook een afname van nationale controle.  

 

 ‘(…) In de Europese grondwet staat dat hij bóven de wetten van de lidstaten staat. 

De zorgvuldig vormgegeven Nederlandse grondwet wordt hierdoor ondermijnd.’
4
 

 

In het artikel komen ook de sociale verworvenheden aan bod en de angst deze te moeten 

beperken of zelfs het volledig verloren zullen gaan hiervan. Opvallend aan deze twee citaten is 

dat de interpretatie van de SP, zonder kanttekening, zeer stellig gebracht worden alsof het  

                                                 
1
 R. Kennedy en R. Janssen, ‘Weet waar je ja tegen zegt, of, beter nog, zeg op 1 juni NEE’, website van de SP, 

2009, http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200505/weetwaarje.shtml (02 april 2009). 
2
 Kennedy en Janssen, ‘Weet waar je ja tegen zegt’, website van de SP, 2009, 

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200505/weetwaarje.shtml (22 juni 2009). 
3
 K. Aarts en H. van der Kolk, ‘Referendum en democratische besluitvorming’ in: K. Aarts en H. van der Kolk 

ed., Nederlanders en Europa, Het referendum over de Europese grondwet (Amsterdam 2005) 217. 
4
 Kennedy en Janssen, ‘ Weet waar je ja tegen zegt’, website van de SP, 2009, 

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200505/weetwaarje.shtml (02 april 2009). 
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vaststaande feiten zijn. Er wordt een gevoel van onbehagen en angst gestimuleerd door te 

suggereren dat men nauwelijks invloed heeft op de Europese Unie en dat daarnaast de 

ratificatie van de grondwet zal leiden tot het verlies van de nationale identiteit door een 

verzwakking van de natie.  

 Een heel ander geluid komt van Guy Verhofstadt. Hij schreef kort na het referendum 

een pamflet in boekvorm om zijn liefde voor en de noodzaak van Europa te uiten. Hij beschrijft 

daarin de redenen waarom Europa zich moet verenigen tot een ‘Verenigde Staten van Europa’. 

De actuele overgang naar een multipolaire wereld, waarin Europese landen enkel gezamenlijk 

een rol kunnen spelen is de voornaamste reden. Hieraan zijn andere grensoverschrijdende 

problemen als vergrijzing, criminaliteit en de economische gevolgen van de globalisering 

gerelateerd. Hiervoor zal men zich politiek sterker moeten maken om betere beslissingen te 

kunnen nemen. Hij ziet de oorzaak van het afwijzen van de grondwet in het gebrek aan 

politieke bezieling. De oudere generatie ondersteunt Europa nog altijd door de verzoenende 

mentaliteit van na de Tweede Wereldoorlog. De jongeren daarentegen zien de Europese 

eenwording niet meer als ideaal, maar als feit.
5
  De jongere generatie wil volgens Verhofstadt 

juist een sterk Europa dat daadkrachtig kan optreden om de onvermijdelijke problemen van de 

toekomst het hoofd te bieden.
6
 Het federale ideaal, wat Verhofstadt aanprijst als oplossing voor 

een daadkrachtiger Europa, staat tegenover het intergouvernementele model. Dit laatste model 

stelt staten en hun eigen macht centraal (bijvoorbeeld door het vetorecht). Dit past in de visie 

van de SP. De discussie tussen deze modellen speelt al sinds het begin van de Europese 

samenwerking en is sindsdien constante in de onenigheid over de toekomst van Europa. De 

discussie werd aangezwengeld door het referendum en vertoonde een sterke tegenstelling 

tussen enerzijds een nationalistische, naar binnen gerichte visie, en anderzijds de hoop op 

internationale samenwerking en voorspoed, die aanhangers van het Europese ideaal vanaf de 

Tweede Wereldoorlog voor ogen stond. Deze wrijving tussen beide standpunten is de bron van 

inspiratie voor dit onderzoek.  

 

Het Referendum 

Het referendum werd gehouden op 1 juni 2005. De nasleep van het referendum zorgde, 

evenals de aanloop en de stemming zelf voor de nodige commotie in Nederland. In de 

maanden voorafgaand aan het referendum werd er in de campagnes voornamelijk over de 

randverschijnselen en indirecte Europese aangelegenheden gesproken in plaats van een focus 

                                                 
5
 G. Verhofstadt, De Verenigde Staten van Europa (Antwerpen 2005) 15. 

6
 Verhofstadt, De Verenigde Staten van Europa,  29. 
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op het uitwisselen van argumenten voor of tegen de Europese grondwet. De politieke coalitie 

van voorstanders sprak bijvoorbeeld over een dreigende oorlog en negatieve economische 

gevolgen wanneer de bevolking tegen zou stemmen.
7
  Men werkte meer met dreigscenario’s 

over de mogelijke consequenties van een afwijzing, dan dat men zich concentreerde op een 

constructieve verdediging van de zin en waarde van de grondwet. De tegenstanders kozen op 

hun beurt voor een effectieve aanpak door zaken, die door veel stemgerechtigden als negatief 

werden beschouwd, direct aan de Europese grondwet te koppelen. De SP wakkerde de 

negatieve tendensen rond de euro en het ontstaan van een neoliberale superstaat aan, terwijl - 

toen nog onafhankelijk - kamerlid Wilders en de LPF zich sterk richtten op de in hun visie 

ongewenste mogelijke toetreding van Turkije.
8
 De euro, Turkije, economische welvaart en het 

uitblijven van oorlog waren zaken die het debat beheersten.  

De campagnefinanciering van voor- en tegenstanders inzake de grondwet was een punt 

van discussie. Er was sprake van een grote verscheidenheid aan groepen bij zowel voor- als 

tegenstanders. Er waren driehonderd organisaties die gezamenlijk bijna acht miljoen euro ter 

ondersteuning van hun campagne vroegen. Uiteindelijk werden de aanvragen van 45 groepen 

goedgekeurd. Hieronder vielen voor- en tegenstanders, die eenzelfde bedrag kregen, en 

neutrale organisaties die het met de helft moesten doen.
9
 Als gevolg van opiniepeilingen 

waarin nee-stemmers de overhand kregen, stak het kabinet een maand voor de het 

referendum, nog eens 3,5 miljoen in de campagne beschouwd. Deze extra impuls werd door 

tegenstanders als een oneerlijke manier van campagnevoeren, aangezien ze niet over gelijke 

middelen beschikten.
10

  

Niet alleen de campagne voor of tegen de grondwet, maar ook het referendum op zich 

was opzienbarend. Deze directe wijze van beslissen werd voor het eerst in Nederland op 

landelijk niveau georganiseerd. Het referendum was een omslag ten opzichte van de reguliere 

politieke conservatieve houding op institutioneel gebied. Het was een instrument dat, afgezet 

tegen de omringende landen die met enige regelmaat van dit instrument gebruik maakten, 

volledig nieuw was in Nederland. Een teken aan de wand was ook – in maart van datzelfde 

jaar – het mislukken van de poging tot grondwetswijziging inzake het direct verkiezen van 

                                                 
7
 P. Lucardie, ‘De campagne: David tegen Goliath?’ in: K. Aarts en H. van der Kolk ed., Nederlanders en 

Europa (Amsterdam 2005), 110 en 112. 
8
 Lucardie, ‘De campagne: David tegen Goliath?’ in:  Aarts en van der Kolk ed., Nederlanders en Europa, 116-

120. 
9
 Ibidem, 109. 

10
 Ibidem, 116. 
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een burgermeester.
11

 Ondanks dat de Nederlandse politiek een democratische noviteit 

probeerde, was dit voor de bevolking geen reden om de meerderheid in de politiek te steunen. 

Er bleek slechts een kleine 40% van de bevolking voor de grondwet te zijn, terwijl er binnen 

de politiek een ruime meerderheid van 85% procent het nieuwe verdrag steunde.
12

 De uitslag 

was bijzonder duidelijk met een opkomst van ruim 63%.
13

 De uitslag toonde een kloof tussen 

burger en politiek. De grote opkomst en betrokkenheid was even opvallend als de impasse die 

ontstond in de verdere integratie van het Europese project.  

 De politieke voorstanders hadden verwacht dat het referendum een versnelde 

erkenning van de grondwet mogelijk zou  maken. Ze voorzagen inhoudelijk geen problemen 

bij een stemming voor de invoering van het grondwettelijk verdrag en het referendum was 

qua vormgeving een praktische werkwijze om de burger te betrekken bij Europa. De Raad van 

State had toegezegd het referendum te laten tellen als een tweede beoordeling door een 

herkozen Tweede Kamer. Dit is een vereiste voor het doorvoeren van een 

grondwetswijziging.
14

 Op het moment suprème bleek deze toezegging overbodig. Nederland 

stemde tegen in navolging van Frankrijk en de grondwet werd tijdelijk naar de achtergrond 

geschoven.  

 De Europese grondwet zou alle voorgaande verdragen hebben terug gebracht tot één 

document.
15

 Dit hield concreet in dat er voornamelijk een herordening plaats zou vinden die 

de institutionele structuur helderder zou maken. Er waren ook veranderingen ten opzichte van 

de situatie, voorafgaand aan voorziene goedkeuring van de nieuwe grondwet, maar deze 

waren eveneens bedoeld om meer transparantie en duidelijkheid te bieden. Een voorbeeld was 

de vaste voorzitter van de Europese Raad die niet elk half jaar meer zou wisselen maar eens in 

de tweeënhalf jaar. Dit zou Europa een meer consistent en duidelijk internationaal 

aanspreekpunt geven.
16

  

 De veranderingen in de grondwet waren opmerkelijk door het contrast met de 

resultaten van het Verdrag van Nice (2000). Dit verdrag maakte de Europese Unie voor zover 

mogelijk was gereed voor de toetreding van tien kandidaat-lidstaten. Het verdrag was een zeer 

beperkte toevoeging aan de al bestaande verdragen. Het leidde vooral tot een nog complexere 

institutionele structuur en bood niet direct oplossingen voor het centrale probleem, namelijk 

                                                 
11

 Aarts en van der Kolk, ‘Referendum en democratische besluitvorming’ in: Aarts en van der Kolk ed., 

Nederlanders en Europa (Amsterdam 2005) 217. 
12

 G. Voerman, ‘De Nederlandse politieke partijen en de Europese integratie’ in: Aarts en van der Kolk ed., 

Nederlanders en Europa (Amsterdam 2005) 44-45. 
13

 Aarts en van der Kolk, ‘Opkomst en uitslag’ in: Aarts en van der Kolk ed., Nederlanders en Europa, 183. 
14

 Lucardie, ‘De campagne: David tegen Goliath?’ in: Aarts en van der Kolk ed., Nederlanders en Europa, 105. 
15

 R. A. Wessel, ‘Een grondwet voor Europa’ in: Aarts en van der Kolk ed., Nederlanders en Europa, 35. 
16

 Ibidem, 37. 
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hoe om te gaan met de enorme uitbreiding.
17

 Dit leidde tot het post-Nice debat. Dit debat 

draaide om de legitimatie, slagvaardigheid en daarmee de afstand tot de burger van de 

Europese Unie. Deze vraagstukken zouden enkel lastiger worden door de uitbreiding met tien 

nieuwe landen. Sinds het verdrag van Maastricht in 1992 was de Europese Unie duidelijk 

economisch én politiek actief. Het zorgde, onder meer door de invoering van de euro in 2002 

voor een verlies van soevereiniteit en nationale identiteit bij de lidstaten. De vraag werd 

opgeworpen wat de uiteindelijke doelstelling was van de Europese samenwerking, maar 

hierover ontstond geen duidelijkheid. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 

stelde in een rapport over de concept grondwet in 2003 dat ‘sleutelen aan instituties zonder 

klaarheid over de gemeenschappelijk gedragen doelen – zoals in Nice – een doodlopende weg 

is’.
18

 Het debat werd voortgezet in een Europese conventie. Op deze conventie werd het 

grondwettelijk verdrag van Europa vormgegeven. Deze werd na aanpassingen door de 

Intergouvernementele Conferentie (ICG) goedgekeurd en in Rome ondertekend (2004). 

Vervolgens moest het in de lidstaten geratificeerd worden, hetgeen in Nederland door middel 

van een referendum werd vormgegeven, ondanks de mogelijkheid dit parlementair te regelen.   

 

Een Europese identiteit 

Het post-Nice debat, het grondwettelijk verdrag en het Nederlandse referendum geven iets 

weer van de verhoudingen tussen burger, nationale politiek en Europese politiek. Opvallend 

aan de argumentatie tijdens het post-Nice debat was, dat dit grotendeels overeen komen met 

de kritiek van de Nederlandse burgers die tegen de grondwet stemden. Er was sprake van een 

verschil in denken tussen de politiek en de burger in dat leidde tot het negatieve resultaat van 

het referendum in Nederland. Op Europees niveau stelde men evengoed vragen stelde over de 

vormgeving van Europa. Het instituut Europa zag de grondwet als oplossing, terwijl de 

meerderheid van de Nederlandse bevolking hier niets van wilde weten. Hieruit volgt de vraag 

waarom dit niet overtuigend kon worden gecommuniceerd naar de bevolking. Wanneer we 

deze vraag is historische perspectief trekken verschuift de focus van de grondwet naar de 

Europese identiteit. Wat doet Europa om de burgers betrekken bij de Europese 

samenwerking? Is er sprake van een Europese identiteitsvorming gericht op de burgers? En zo 

ja, hoe ziet die Europese identiteit eruit? Voor deze vragen beantwoord kunnen worden zullen 

we ons eerst richten op de termen identiteit en Europese identiteit.  

                                                 
17

 Jacques Pelkmans, Monika Sie Dhian Ho, Bas Limonard ed., Rapport WRR: Nederland en de Europese 

Grondwet (Amsterdam 2003) 9. 
18

 Pelkmans, Sie Dhian Ho, Limonard ed., Rapport WRR: Nederland en de Europese Grondwet, 11. 
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Wanneer nationale identiteit een politiek streven wordt spreekt men van nationalisme. 

Dit wordt veelal gestimuleerd door symbolen waarmee men zich kan identificeren, 

bijvoorbeeld een vlag, taal, betaalmiddel of volkslied. Het streven om een eenheid te worden 

in een natie en de natie en staat te laten samenvallen zijn kenmerkende onderdelen hiervan.

 Wanneer het over de culturele identiteit gaat richt men zich tot de etniciteit. Hierbij 

gaat het om overeenkomstige gebruiken en een gedeelde taal. Adrian Hastings schreef over de 

onvermijdelijke verbondenheid tussen de natie, de etniciteit van een volk, het nationalisme en 

de religie. Een etniciteit ligt ten grondslag aan een natie, maar de natie is meer en meer 

zelfbewust dan een etniciteit als gevolg van een eigen taal, die is vastgelegd in volksliteratuur, 

een politieke identiteit en autonomie in een gebied. In een natiestaat delen volk en staat een 

identiteit.
19

 Het debat tussen historici over nationalisme verdeelt zich in twee groepen. De ene 

groep ziet de natiestaat als een vroegmodern of zelfs middeleeuws verschijnsel. De natie zelf 

kan al veel langer bestaan op basis van etnische overeenkomsten. De modernisten echter 

beschouwen de natie en natiestaat als een modern verschijnsel dat is vormgegeven door 

staten. Het is in hun visie niet meer dan een kunstmatige constructie. De vraag of er in Europa 

sprake is van politieke identiteitsvorming zal door beide groepen dus anders benaderd en 

beantwoord worden. In de gedachtegang van Hastings, die behoort tot de eerste groep, zal 

Europa op basis van etnische diversiteit en een gebrek aan een streven naar eenwording geen 

Europese identiteit kunnen vormen. Deze visie contrasteert de woorden van B. Crum in de 

verkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij beschrijft Europa 

als een relevante belevingscontext die gesteund wordt door een gemeenschappelijke voertaal 

(Engels als Lingua Franca) en verbondenheid in culturele zaken als vakanties en sport 

(Champions League).
20

 Hoewel dit een interessante constatering is, hebben deze aspecten nog 

niet geleid tot een onderling gedeelde identiteit. Crum is zich hiervan bewust, zoals blijkt uit 

zijn idee dat democratisering kan leiden tot een versterking van dit gemeenschapsgevoel.
21

  

De theorie van Hastings sluit overigens niet uit dat twee etniciteiten (culturele identiteiten) 

één worden. Als voorbeeld noemt hij het Habsburgse Rijk.
22

 Dit zou een oplossing kunnen 

zijn voor de aanhangers van verdere Europese integratie en het ontstaan van een Europese 

identiteit.  

Deze benadering zien we ook terug in de herdenking van de ondergang van het Heilige 

Roomse Rijk in Duitsland in 2006. Verscheidene boeken verschenen in dit jaar die de relatie 

                                                 
19

 Adrian Hastings, The Construction of Nationhood, Ethnicity, Religion and Nationalism (Cambridge 2007) 1-3. 
20

 Pelkmans, Sie Dhian Ho, Limonard ed., Rapport WRR: Nederland en de Europese Grondwet, 157. 
21

 Ibidem, 158. 
22

 Hastings, The Construction of Nationhood, 180. 
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legde tussen het Heilige Roomse Rijk na de Vrede van Westfalen (1648) en de Europese 

Unie.
23

 De supra-nationale structuur ziet men als voorbeeld voor de Europese samenwerking. 

Overigens zijn deze vergelijkingen met staten uit het verleden altijd voorzien van de 

kanttekening dat men aan inlegkunde doet.  

Een andere benadering voor de ontwikkeling van een Europese identiteit is het 

voluntarisme. Dit werd door Ernest Renan beschreven in Qu’est-ce qu’une nation? Hij 

benadrukte dat moeilijk definieerbare begrippen als ras, taal en grondgebied niet de 

vormgevers van een natie kunnen zijn, maar de wil tot het zijn van een natie, ofwel de 

onderlinge solidariteit. Dit idee zou kunnen leiden tot een doorontwikkeling richting een  

Europese of mondiale eenheid of tot federatieve samenwerking van soortgelijke omvang.
 24

  

Dit is overigens een politieke benadering. Het culturele organische aspect is voor Europa op 

korte termijn niet toepasbaar, omdat de diversiteit aan etniciteit en taal in Europa niet op korte 

termijn zal samensmelten tot een Europese identiteit. De politieke benadering heeft daarom 

bij de ontwikkeling van een Europese identiteit de voorkeur. Hierdoor belanden we bij het 

standpunt van de modernisten binnen het debat over nationalisme. Zij beschouwen natie en 

nationalisme als recente ontwikkeling die volgden uit de modernisering van de samenleving.
25

 

Wanneer we deze visie respectievelijk toepassen op de Europese Unie en de Europese 

identiteit is dit een passende combinatie. Modernisten als Hobsbawm en Gellner 

deconstrueren de idee van een natie of natiestaat als constructies die zijn vormgegeven door 

de staten. De deconstructie van de natiestaat, de illusie van de eenheid en de uitvinding van 

tradities kunnen bijdragen aan het opbouwen van een Europese politieke eenheid.
26

 Een 

combinatie van dit modernisme en voluntarisme kan mogelijk leiden tot een vrijwillige 

constructie van de Europeaan. Die Europese eenheid kan, als een illusie waar men zich van 

bewust is,  mogelijk de basis leggen voor het ontstaan van een culturele eenheid over een veel 

langere periode. Het is hierbij van belang dat de burger deze illusie wil ondersteunen, omdat 

het meer te bieden heeft dan de huidige illusie van de natiestaat. 

 

                                                 
23

 Frans Willem Lantink, Nieuw Licht op het “Oude Rijk”? Historiografische stellingnames rond het 

herdenkingsjaar van de ondergang van het Heilige Romische Reich Deutscher Nation 1806-2006, in: Tijdschrift 

voor Geschiedenis, 120, (2007/3) 367-369. 
24

 Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa, Een cultuurhistorische schets  (Amsterdam 2006) 124-129. 
25

 Anthony D. Smith, The nation in history, historiographical debates about ethnicity and nationalism 

(Hannover 2000) 27-30. 
26

 E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, programme, myth, reality (Cambridge 2008) 9-11. 



 12

Wat kenmerkt Europa als eenheid? 

De vraag die blijft is: wat kan dienen als bindende factor in Europa? Over dit onderwerp zijn 

vele boeken geschreven, maar een eenduidig antwoord is nog niet gevonden. Enkele 

kenmerken die Europa verenigen zullen hier worden behandeld. 

 Europa nam zelf initiatief tot enige (inter)nationale symboliek die eenheid uitstraalt. 

Sinds 1985 is er een Europees volkslied, een Europese vlag volgde en sinds 2002 geldt de 

euro deels (in de eurozone) als symbool voor eenheid binnen Europa. Recenter is de virtuele 

Europese bibliotheek Europeana, die in 2010 officieel zal worden gelanceerd.
27

 Naar het idee 

uit april 2005 is dit concept sinds eind 2008 online te bezoeken als prototype. Het is de 

bedoeling een platform te creëren dat de culturele en wetenschappelijke erfenis van Europa 

digitaal aanbiedt. Concreet houdt dit in dat men een tocht kan maken door de samengevoegde 

collecties van de musea en wetenschappelijke instituten van Europa aan de hand van 

zoektermen. Er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat Europa nationale kenmerken vertoont en 

stimuleert om een identiteit te ontwikkelen. Deze kenmerken vormen een gemeenschap naar 

het idee van de modernisten, zoals Hobsbawm. 

Naast deze identiteitsvorming van de, in historisch opzicht, jonge Europese 

samenwerking zelf zijn er wetenschappers die zoeken naar een Europese identiteit, ook buiten 

en voor het bestaan van deze samenwerking. Zij zoeken een culturele basis om de Europese 

eenheid te verklaren. Veelal begint de zoektocht met een geografische blik op Europa. 

Wanneer we dit doen treden er verschillende problemen op. Europa is een onderdeel van het 

continent Eurazië en kan worden gezien als een soort schiereiland van Azië. Dit zorgt ervoor 

dat de oostgrens onduidelijk is af te bakenen. De discussie neemt daardoor toe wanneer het 

gaat om mogelijk toekomstige lidstaten als Oekraïne en Turkije.
28

 Beide landen zijn 

grotendeels gelegen op Aziatisch grondgebied, maar grenzen aan Europa. Daarnaast wordt de 

territoriale eenheid met Groot-Brittannië aan de westkust verbroken door het kanaal. Europa 

wordt nog steeds geografisch (en institutioneel) bepaald door het antieke principe dat het 

duidelijker is wat er niet bij hoort dan wat er wel bij hoort. Men beschouwt de liberale ideeën 

en republikeinse en democratische tradities als typisch Europees evenals de idee dat staten 

afstammen van de Griekse polis.
29

 Het probleem van een krachtige eenheid als de staat is dat 

het een vergaande Europese eenwording bemoeilijkt. Andere zaken als het christendom, 

                                                 
27

 Koninklijke Bibliotheek, ‘About Us’ in: Go Sugimoto ed., This is Eureopeana, www.europeana.eu (14-04-

2009). 
28

 A. Pagden, ‘Europe: conceptualizing a continent’ in: Anthony Pagden ed., The Idea of Europe, From antiquity 

to the European Union (Cambridge 2002) 46-47. 
29

 A. Pagden, ‘Introduction’ in: A. Pagden ed., The Idea of Europe, 4-5 en 8. 
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imperialisme, individualisme en het recht op persoonlijk bezit zijn aanknopingspunten, maar 

hebben ook negatieve associaties en beperken zich niet enkel tot Europa, waardoor ze niet 

identiteitsvormend kunnen zijn. Het christendom is bijvoorbeeld niet enkel toepasbaar op 

Europa en daarbij sluit het moslims uit. Het imperialisme, individualisme en recht op 

persoonlijk bezit leiden tot associaties met slavernij en exploitatie.
30

 Het streven naar 

vreedzaam samenleven en handel als bindende factor zijn misschien wel kenmerken van de 

Europese Unie, maar deze zijn niet exclusief.
31

 Europa moet een eigen historie vormgeven om 

gecombineerd met nationale symboliek een eenheid te creëren. Het lijdend voorwerp is de 

Europese samenwerking zelf. De Europese Unie is een experiment van een ongekende 

omvang en ambitie van samenwerking tussen landen. Dit unieke feit op zich is een bindende 

factor. Anthony Pagden schrijft eveneens vanuit een modernistische inslag. In de inleiding 

van zijn bundel over de Europese identiteit schrijft hij dat mensen niet krampachtig vast 

moeten houden aan het beeld dat cultuur vaststaand is. De cultuur eindigt niet bij een politieke 

grens. Europa biedt de kans om over grenzen heen te kijken. Een cultuur is onderhevig aan 

verandering en is sterk gerelateerd aan identiteit. Men kan er voor kiezen om Europees te 

denken en Europeaan te zijn.
32

 De vormgeving van een eigen historische mythe voor een 

nieuwe eenheid is niet zonder hindernissen. Europa blijft een intellectueel concept dat veelal 

door complexe overeenkomsten wordt vormgegeven. Dit biedt weinig aanknopingspunten 

voor een historische mythe die de Europese identiteit kan bevorderen. In dit onderzoek richten 

we de blik daarom op de Europese Unie zelf. In hoeverre heeft de politieke samenwerking 

zelf aandacht besteed aan de vormgeving van de Europese identiteit bij de burger in de eerste 

vijftig jaar? 

 

Een bronnenonderzoek 

Dit onderzoek wil enige opheldering verschaffen over de rol van de Europese politiek in het 

vraagstuk van de identiteit. Dit zal vorm krijgen door een studie te verrichten naar een 

informatiemedium van de Europese Unie. Dit is immers de manier waarop de politieke elite, 

of een instituut dat haar vertegenwoordigt, contact legt met de Europese burger. Er zijn 

verschillende vormen waarmee dit contact kan worden gelegd. De burger zal zijn mening 

vormen aan de hand van dag- en weekbladen, radio, televisie en internet. Deze media 

bewerken de informatie die zij verkrijgen, bijvoorbeeld door selectie. Dit beïnvloedt de 

                                                 
30

 A. Pagden, ‘Introduction’ in: A. Pagden ed., The Idea of Europe, 10-12. 
31

 Ibidem, 18-19. 
32

 Ibidem, 22-24. 
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boodschap, zoals bleek bij het referendum waar meer aandacht was voor de campagne op zich 

en de mogelijkheid van Turkse toetreding, dan voor de inhoud van de grondwet. Het internet 

is hierop een uitzondering wanneer het sites van de Europese Unie betreft, maar is te weinig 

beperkt in omvang en een te recent fenomeen om te fungeren als object van historische studie 

voor dit onderzoek. Daarom is er gekozen voor een nadere beschouwing van het 

documentatie- en voorlichtingsmateriaal van de Europese Gemeenschap. Het doel van dit 

onderzoek is om een beeld te vormen van de benadering van de (Nederlandse) burger door de 

Europese Unie en haar voorlopers. Het beslaat een periode van zo’n vijftig jaar (1954-2005). 

Het zal de ontwikkelingen met betrekking tot de Europese identiteit in de folders en brochures 

onderzoeken die in Nederland tijdens deze periode zijn uitgekomen. De keuze voor 

Nederlands materiaal is gelegen in de afkomst van de onderzoeker en de omvang van het 

onderzoek. Het is nog belangrijk te vermelden dat het geen uitputtend overzicht biedt van alle 

brochures en folders die de afgelopen jaren zijn uitgekomen. Dit om drie redenen. Ten eerste 

zou het gebruik van al het beschikbare materiaal niet relevant zijn voor dit onderzoek. Er zijn 

voorlichtingswerken die zich specifiek op een doelgroep in Europa richten ten aanzien van 

specifieke kwesties. Het is de bedoeling om materiaal te gebruiken dat een algemeen karakter 

heeft en bedoelt is voor iedere willekeurige burger die zich wil informeren over Europese 

samenwerking. Ten tweede zou het leiden tot een dermate grote hoeveelheid materiaal, dat dit 

de kwaliteit van het onderzoek niet bevordert. Er is daarom gekozen voor een grondige 

analyse van 1954 tot en met 1992. Daarna wordt een inkijk geboden in het materiaal dat 

daarna nog is uitgekomen. Ten derde is er sprake van een gebrekkige archivering van dit 

materiaal in zowel openbare bibliotheken als Europese Documentatie Centra (EDC). Na 

contact met de Europese commissie,
33

 een vakspecialist
34

 en het Nationaal Archief van 

Nederland
35

 is gebleken dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag over de grootste 

collectie beschikt. Voor dit onderzoek wordt voornamelijk uit deze collectie geput en waar 

mogelijk aangevuld met materiaal uit de juridische en universiteitsbibliotheek van Utrecht.  

Het onderzoek zal aanvangen met een theoretisch onderbouwing van de term 

voorlichtingsmateriaal. Na het theoretische aspect zal de methode uiteengezet worden, die 

gebruikt wordt om het bronnenmateriaal te analyseren en een kort overzicht worden gegeven 

van het behandelde materiaal.   

                                                 
33

 Het contact is op verscheidene manieren gelegd. Ten eerste telefonische via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 

11), per e-mail met Katja Richter, Marc Jorna en Morten Espelund 
34

 H. Zonneveld, vakspecialist van het Europees Documentatie Centrum (EDC) in de Juridische Bibliotheek te 

Utrecht.  
35

 Het contact met het Nationaal Archief verliep via René Haubourdin.  
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De hoofdstukken twee tot en met zes behandelen het documentatie- en 

voorlichtingsmateriaal. De documentatie en voorlichting worden apart behandeld. De 

hoofdstukken analyseren de inhoud en vorm van de folders, waarbij de nadruk ligt op folders 

die meer vertellen over de identiteit van Europa of Europeanen. Een folder over het 

landbouwbeleid zal minder uitgelicht worden dan een folder over cultuur of rechten van 

burgers. Vervolgens wordt in een korte conclusie het hoofdstuk samengevat.  

De centrale vraag van het onderzoek luidt of en zo ja, hoe Europa de Europese 

identiteit vorm en inhoud heeft gegeven in het bestudeerde materiaal. Deze vraag wordt 

beantwoord aan de hand van de resultaten uit de analyses. De auteur zal ook een persoonlijke 

visie geven op het materiaal.  
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Hoofdstuk 1 - Voorlichtingsmateriaal 

Alvorens het bronnenmateriaal te onderzoeken is het van belang om een theoretische blik te 

werpen op voorlichtingsmateriaal in het algemeen. Wat is voorlichtingsmateriaal? En hoe 

wordt dit vormgegeven? Dit zijn basale vragen die tot een beter begrip van het onderwerp 

leiden. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de vormgeving en 

van daaruit wordt een methode uiteengezet voor de analyse van het betreffende 

voorlichtingsmateriaal. Als laatste wordt een overzicht gegeven van het behandelde materiaal.  

  

Wat is voorlichtingsmateriaal? 

Het woord voorlichtingsmateriaal is een samentrekking van voorlichting en materiaal. Het 

gaat dus om materiaal dat wil voorlichten. De vraag is: wat is voorlichten? De letterlijke 

betekenis is, volgens Het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (Van Dale), ‘licht 

voor iemand uitdragen opdat hij zien kan waar hij gaat’. Hieruit volgt de figuurlijke betekenis: 

‘aanwijzing geven hoe men handelen, iets gebruiken of over iets denken moet’.
36

  Een 

definitie van voorlichting vinden we ook in het vakgebied van de voorlichtingskunde en 

spreekt over ‘bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming door middel van 

communicatie.’
37

 Socioloog C.M.J. van Woerkum, die verscheidene werken schreef over 

voorlichten, merkt op dat er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij deze definitie. Ten 

eerste is het van belang dat men rekening houdt met de ontvanger en zender. De ‘bewust 

gegeven hulp’ richt zich op de ontvanger. Het is dus van belang te weten wie de ontvangers 

zijn of, anders gezegd, wat de doelgroep is van de betreffende voorlichting. Daarnaast is het 

evenzo van belang de motieven van de zender te achterhalen. In feite tracht de voorlichting 

helder de voors en tegens uiteen te zetten om de ontvanger besluitvaardiger te maken. Het in 

de inleiding aangehaalde stuk uit de Tribune is een speciale vorm van voorlichting omdat het 

tot doel heeft een bepaalde uitkomst in het beslissingsproces van de kiezer te genereren. 

Hieruit blijkt dat we bij ‘bewust gegeven hulp’ niet de subjectieve realiteit uit het oog 

verliezen.
38

 De voorlichter wil immers dat zijn werk leidt tot een verandering van kennis, 

houding of gedrag.
39

 In ons geval is dit onderzoek gericht op documentatie- en 

voorlichtingsmateriaal van Europese Gemeenschap die zich in verschillende organen heeft 

verenigd over de afgelopen zestig jaar. Het betreft hier dus een beleidsinstrument wat 

                                                 
36

 T. den Boon en D. Geeraerts ed. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (Utrecht 2005). 
37

 A.W. van den Ban, Inleiding tot de voorlichtingskunde (Meppel 1985) 15.  
38

 C.M.J. van Woerkum, Massamediale voorlichting, een werkplan (Meppel 1984) 12-13. 
39

 C. van Woerkum, N. van Doorn en B. Loeve, Voorlichten met drukwerk (Muiderberg 1987) 10. 
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logischerwijs zal pogen het beleid te verklaren. Hierbij is dus de mogelijke subjectieve aard 

van de boodschap van belang. De mate van subjectiviteit onderscheidt Van Woerkum in zijn 

werk Massamediale Voorlichting in vier vormen: informatieve, educatieve, persuasieve en 

vormende voorlichting.
40

 Het al eerder genoemde stuk uit de Tribune is zowel persuasief, 

omdat het een duidelijk standpunt wil overbrengen, als vormend, omdat men het vervolgens 

ook uit kan dragen. Daarbij is er een informatieve factor aanwezig, omdat men meer kennis 

vergaart over waarom het volgens de SP nuttig is om tegen de grondwet te stemmen. Dit toont 

aan dat de vormen veelal werken in combinatie met elkaar.  

De SP stelt zich als activistische oppositiepartij uitgesproken op tegen de regering en 

tegen de grondwet. Het materiaal dat wordt uitgegeven door de overheid en de Europese 

Gemeenschap heeft over het algemeen een meer informerend karakter, omdat het over beleid 

gaat dat door meerdere partijen is samengesteld. De motieven van de voorlichter zullen 

verschillen door de positie waarin hij zich bevind. Van Woerkum onderscheidt vier motieven: 

collectieve verantwoordelijkheid voor individuele problemen, collectieve 

verantwoordelijkheid voor algemene problemen, het ontwikkelingsdenken, en de 

democratisering van besluitvorming.
41

 Deze vier motieven zullen hieronder kort uiteengezet 

worden.  

De collectieve verantwoordelijkheid voor individuele problemen zal veelal onderdeel 

zijn van de voorlichting van de nationale overheid. Dit betreft bijvoorbeeld de voorlichting 

die wordt gegeven door Postbus 51 over zaken als huursubsidie. Het probeert burgers te 

helpen bij vragen die betrekking hebben op het overheidsbeleid. Dit soort voorlichting is vrij 

willekeurig, omdat het afhankelijk is van de besluitvorming en omstandigheden die in de 

actualiteit spelen. Daarbij is het niet helder of de voorlichting zal bijdragen tot een oplossing 

van het gestelde probleem. 

De collectieve verantwoordelijkheid voor algemene problemen is minder specifiek 

gericht en heeft daarom een extra probleem ten opzichte van de individuele aanpak. Naast 

prioriteit en effectiviteit ontbreekt hier het eigen (individuele) belang waardoor de boodschap 

minder resultaat oplevert. Het gebrek aan deze individuele (financiële) prikkel of een resultaat 

dat pas op een langere termijn interessant wordt, is een reden voor een dalend 

aandachtsniveau. Dit soort voorlichting zien we in de vormende reclames van de 

onafhankelijke stichting SIRE. Ondanks de positieve ideële instelling om bijvoorbeeld 

onbewust asociaal gedrag te verminderen is dit niet direct in het eigen belang en zal minder 
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snel effect sorteren. Het onderzoeksmateriaal voor deze masterthesis zal voor het merendeel 

in deze categorie vallen.  

Het ontwikkelingsdenken is van minder groot belang voor dit onderzoek, ondanks het 

feit dat het voorlichtingsmateriaal van de Europese samenwerking hier veel gebruik van 

maakt. Het is voorlichting die bedoeld is om de positie van bepaalde sectoren te verbeteren 

door te informeren over ontwikkeling en innovatie in hun sector (bijvoorbeeld in de 

landbouw). Problemen bij deze vorm van voorlichten zijn dat niet op voorhand duidelijk is 

welke ontwikkeling het beste resultaat geeft en een ontwikkeling die bijvoorbeeld leidt tot 

economisch gewin eveneens een negatieve ontwikkeling voor het milieu met zich mee kan 

brengen.  

 De democratisering van de besluitvorming richt zich op het voorlichten van de 

ontvanger over de transparantie en inspraakmogelijkheid bij beleidsvorming. De effectiviteit 

is twijfelachtig, omdat het zaken betreft die ver van de burger staan. Het gaat meestal om 

nationale of, zoals in deze thesis, internationale politiek. Deze vier soorten van voorlichten 

kunnen in gemengde vorm aanwezig zijn.  In dit onderzoek zal het materiaal voornamelijk uit 

de tweede en vierde categorie komen, respectievelijk de collectieve verantwoording voor 

algemene problemen en de democratisering van besluitvorming.  

We keren terug naar de definitie van de voorlichtingskunde. Communicatie is het 

middel van de voorlichting. In ons geval is dit schriftelijk/gedrukt en massaal. Het probleem 

van deze communicatie of poging tot informeren is dat vaak neerkomt op eenrichtingsverkeer, 

wanneer de ontvanger geen interesse toont of niet bereikt wordt. Dit onderzoek is vooral 

gericht op identiteitsvorming van deze gemeenschap door politieke stimulering. De focus is 

gericht op het institutioneel drukwerk en het beeld van Europa en de Europese identiteit dat 

daarin naar voren komt.  

Het Europese voorlichtingmateriaal kunnen we als functionele massacommunicatie 

beschouwen in de bewoordingen van Van Woerkum. De zender sluit bij het versturen van de 

boodschap niemand bij voorbaat uit. Daarbij zijn er voordelen door het grote bereik en 

kostenbesparing. Overigens wordt de investering in deze massale voorlichting minder 

effectief, naarmate de gestelde doelen weinig tot niet worden bereikt. De communicatie is 

openbaar en functioneel omdat het tegen een lage prijs of vrij verkrijgbaar is op centrale 

plekken en gericht op specifieke informatievoorziening.
42

 Het nadeel van een massale aanpak 

                                                 
42

 Van Woerkum, Massamediale voorlichting, 26-27. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het oudere materiaal 

moeizaam te verkrijgen is, zoals in de inleiding beschreven. Ik verwijs in deze zin dan ook naar recent en 

relevant materiaal.  



 19

is de matige afstemming waardoor vaak een gemiddeld product ontstaat dat een beperkt effect 

zal sorteren in relatie tot de beoogde doelstelling. Kwaliteit en kwantiteit zijn twee 

eigenschappen waartussen een evenwicht gevonden moet worden, omdat zij elkaar niet 

versterken.  

Verder kan worden opgemerkt, dat de boodschap, die in het voorlichtingsmateriaal 

naar voren komt, zich vormt in relatie met andere visies op de Europese aangelegenheden die 

worden geuit in de verschillende media die niet afkomstig zijn van de Europese 

Gemeenschap.  Al die media kunnen gebruikt worden door de voorlichter en dus eenzelfde of 

soortgelijke boodschap vermelden, maar er kunnen ook andere organisaties zijn die 

tegenstrijdige boodschappen uitdragen. De ontvanger kan zich op basis van al deze 

‘informatie’ bronnen een mening vormen.
43

   

 

De methode voor analyse van het voorlichtingsmateriaal 

Onderstaande uitwerking van de methode voor dit onderzoek is een vrije toepassing van de 

procesbenadering van Van Woerkum in Massamediale voorlichting, een werkplan. Van 

Woerkum ontleedt in dit werkplan het proces dat leidt tot voorlichtingsmateriaal voor de 

massamedia. Het werkplan wordt hieronder omgezet in een methode om een grondige analyse 

van het materiaal mogelijk te maken. Om een overzichtelijk en helder onderzoek te verrichten 

is het van belang enkele constanten te gebruiken. De constanten worden onderverdeeld in 

twee lagen. De eerste is een interne laag die de vormgeving en inhoud van de folder uiteenzet. 

Dit betekent concreet dat in het onderzoek van de eerste laag de boodschap (het onderwerp), 

de doelgroep en de voorlichtingssoort (informeren, educatief, persuasief en vormend) aan bod 

komen. De tweede laag is extern en behelst de technische aspecten en historische situering. 

Deze laag bestaat uit: productiewijze, budget, oplage, distributie, eindverantwoordelijke, 

pretesten, evaluatie, de historische situatie. Voor dit onderzoek is het helaas slechts mogelijk 

om in te gaan op de eindverantwoordelijke en historische situatie, omdat er na contact met de 

uitgeverij SDU, de afvaardiging van de Europese Commissie in Nederland en het Directoraat 

Generaal Communicatie van de Europese Commissie geen duidelijkheid is ontstaan over de 

overige zaken.
44

 Hieronder volgt voor elk aspect een nadere toelichting. 

De boodschap is een selectie van informatie die door de voorlichter is samengesteld en 

interessant genoeg dient te zijn om opgemerkt te worden. Het onderwerp wordt onderverdeeld 
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Commissie in Nederland. Zij verwezen mij door naar het hoofd publicaties van de Europese Commissie 

Directoraat-generaal Communicatie, die helaas niet op het verzoek tot de specifieke informatie gereageerd heeft.  
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naar vorm en inhoud. De inhoud kan worden vormgegeven door te putten uit verschillende 

kennisbronnen. Hier zal gekeken worden naar welke bronnen zijn gebruikt. In de vroegste 

periode van het voorlichtingsmateriaal is op dit gebied een opmerkelijkheid geconstateerd. De 

vorm onderscheiden we in globale en concrete vormgeving. De concrete vormgeving omvat 

de opbouw en het taalgebruik. De globale vormgeving richt zich op de benadering van de 

ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld puur zakelijk zijn, maar ook persoonlijk of gebaseerd op 

vertrouwen, in plaats van feiten, om meer overredingskracht te realiseren.
45

   

De doelgroep is van belang om de boodschap op af te stemmen. De boodschap moet 

zo gericht mogelijk zijn en interesse opwekken zodat deze sneller tot kennisoverdracht of 

aanpassing van gedrag zal leiden. Hiervoor is het bij het vervaardigen van 

voorlichtingsmateriaal van belang om de algemene en situationele predisposities in 

ogenschouw te nemen. Dit zijn de kenmerken van een ontvanger die aanwezig zijn voordat de 

boodschap geconsumeerd is. Onder de algemen predisposities vallen intelligentieniveau, 

beschikbare vocabulaire en wil om te leren. De situationele predisposities zijn de informatieve 

behoefte, de specifieke voorkennis en de houding ten opzichte van de boodschap en de 

zender. Deze aspecten vallen buiten dit onderzoek, omdat de institutionele visie centraal staat. 

De doelgroep is daarom wel van belang. De benadering van de doelgroep wordt in dit geval 

door de ogen van de voorlichter bekeken. Het onderzochte materiaal heeft een zo algemeen 

mogelijke doelgroep.
46

    

 De voorlichtingssoort geeft een beeld over de algemene tendens van de folder. Er is 

een onderscheid tussen informerende, educatieve, persuasieve vormende voorlichting. Een 

brochure kan meerdere soorten in zich verenigen.
47

  

De tweede laag richt zich niet op de inhoud of vormgeving, maar op de technische 

aspecten en historische situering. Anders gezegd het hoe en waarom van de folder. Zaken die, 

niet allemaal zijn achterhaald in dit onderzoek, maar wel enige duiding verdienen zijn: 

productiewijze, budget, oplage, distributie, eindverantwoordelijke, pretesten, evaluatie, de 

historische situatie. Een korte toelichting van de begrippen volgt hieronder. 

De productiewijze betreft de wijze waarop de folder tot stand is gekomen. Hier wordt 

geprobeerd te achterhalen wat de noodzaak van de folder was en hoe deze vorm kreeg. 

Vragen die hier centraal staan zijn: wat was de aanleiding voor de folder? En wie 

heeft/hebben de folder geschreven? 
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Het budget, de oplage en de eindverantwoordelijke hangen met elkaar samen, hoewel 

het budget niet enkel de oplage maar ook de vormgeving bepaalt. Het budget toont hoe 

belangrijk men de voorlichting vindt. De oplage laat eveneens zien hoe de interesse wordt 

ingeschat voor een bepaald onderwerp door de eindverantwoordelijke.     

 De pretesten en evaluatie zijn een belangrijk onderdeel bij de productie van 

voorlichtingsmateriaal. De eerste revisie van een nieuwe brochure zal door de auteur zelf 

gedaan worden. De 2
e
 revisie is het pretesten, een empirische test van de boodschap door 

concrete reacties van een selectie van de doelgroep.
48

 Het is interessant om na te gaan of dit 

wel of niet gedaan wordt. Hetzelfde geldt voor de evaluatie. Een grondige evaluatie biedt 

aanknopingspunten voor volgende voorlichting. De centrale vraag in de evaluatie is of de 

vooropgestelde doelen ook zijn bereikt.  

 De historische situatie kan aangeven waarom men het van belang acht dat er een 

voorlichtingsbrochure wordt uitgegeven. Een voorbeeld hiervan is het materiaal dat uitkwam 

in Nederland na het wegstemmen van de grondwet. Titels als Beter af in Europa, wat de 

interne markt u te bieden heeft en Ten years of the euro, 10 successtories tonen een positieve 

inslag, terwijl er sprake lijkt te zijn van een verslechterende houding tussen de burger en 

Europa.  

 

Afbakening en het betreffende materiaal 

De omvang van het aanwezige materiaal en grondigheid van de analyse maken het 

noodzakelijk om enkele beperkingen voor het onderzoek op te stellen. Het onderzoek richt 

zich op gedrukt voorlichtingsmateriaal van de eerste vijftig jaar in Nederland. Hierdoor wordt 

de mogelijkheid onbenut gelaten om verschillen ten opzichte van voorlichtingsmateriaal uit 

andere Europese landen te traceren. Dit is mogelijk interessant voor verder onderzoek. Naast 

deze territoriale beperking is er tevens een beperking ten aanzien van de inhoud. Het materiaal 

moet een algemeen/massaal karakter hebben en voor de willekeurige Nederlander bedoelt 

zijn. Dit is om de centrale vraag in dit onderzoek een leidend karakter te geven. De 

vormgeving van de Europese identiteit en de beschrijving van de Europese eenheid in de 

brochures zijn in dit onderzoek het belangrijkst en de folders die op dit onderwerp ingaan 

zullen zorgvuldig geanalyseerd worden. Dit betekent niet dat ander folder of 

documentatiemateriaal uit de aanwezige reeksen ongezien voorbijgaat. Dit materiaal is 

bijzaak die de trend in het documentatie- en voorlichtingsmateriaal mogelijk ondersteunt.  
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 In dit onderzoek ligt de nadruk op series documentatie- en voorlichtingsmateriaal. Het 

onderzoek begint overigens met enkele verslagen over de toepassing van het verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit materiaal is voor 

het onderzoek minder geschikt, omdat het niet aan de bevolking van de zes landen is gericht. 

Toch zie ik me genoodzaakt dit te gebruiken, omdat er geen ander materiaal uit die periode 

beschikbaar is. Daarbij is het wel bruikbaar om enig zicht te geven op de visie van de EGKS 

op haar identiteit, zij het niet in relatie tot de burger. Dit wordt gevolgd door de 

Tweewekelijkse inlichtingen van de Gemeenschappelijke Vergadering (tegenwoordig de 

Europese Commissie). In 1956 gaat dit over in een Maandelijks Inlichtingenbulletin. Tegen 

het einde van 1959 is er een naamsverandering. De Maandelijkse Uitgave is Europese 

Documentatie en deze documentatie is een reeks die met enige onregelmatigheden in uitgave, 

archivering doorloopt tot heden. Daarnaast kent het ook nog enkele naamswisselingen, zo 

wordt het een Maandelijks Overzicht, Algemeen Overzicht, en vervolgens wordt er 

thematische ingedeeld. Af en toe verschijnen er andere eenmalige folders tussendoor. In de 

periode 1979-1992 komt de reeks Notities over Europa die losstaat van de documentatie en in 

de afgelopen tien jaar (vanaf 1991) is de eveneens onafhankelijke reeks Europa in Beweging 

uitgegeven. Voor een overzicht van het gebruikte materiaal kan de bijlage en het 

bronnenoverzicht worden geraadpleegd.  

 Ter voorkoming van een langdradige en saaie opsomming van de hierboven genoemde 

punten zal er gebruik gemaakt worden van een werkblad ten dienste van de  continuïteit van 

de analyse, waardoor de uitwerking, ofwel deze thesis, zich kan richten op de ontwikkelingen, 

veranderingen en verschillen ofwel het resultaat van de analyse. Het werkblad en een 

uitgewerkte analyse van een folder uit de verschillende reeksen zijn ter illustratie terug te 

vinden in de bijlage. 
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Hoofdstuk 2 - Voorlichten met documentatie 

Zes landen ondertekenen op 18 april 1951 een verdrag dat de oprichting van de EGKS voor 

ogen had. Het plan verbindt Duitsland, Frankrijk, Italië en de landen van de Benelux (België, 

Nederland en Luxemburg) in een economische samenwerking op het gebied van kolen en 

staal. Ruim een jaar later op 25 juli 1952 wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal een feit. Een gemeenschap die wordt opgericht voor een termijn van vijftig jaar en een 

nog onduidelijke toekomst.  

 

Verslag van een tijdvak 

Het begin van deze Europese samenwerking krijgt uitwerking op papier die de ‘Heren 

Afgevaardigden’ voorlicht over de werkzaamheden van de EGKS.
49

 Deze heren zijn degenen, 

die plaats hebben genomen in een van de instituten die werden opgericht om de EGKS te 

besturen. Het materiaal kan worden verkregen door middel 

van een abonnement (á f12,50-) of voor f1,15- per los 

nummer. Hiervoor ontving men een roze gekafte folder die 

iets kleiner was dan een A4 formaat met een pagina-aantal 

dat varieert tussen de 50 en de 100. Deze voorlichting met 

de titel: Verslag over de toepassing van het verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal gedurende het tijdvak van 25 juli 1952 tot 31 

december 1953 wordt opgesteld door de Studie en 

Documentatiedienst van de Gemeenschappelijke 

Vergadering. Dit werk kenmerkt zich door een zakelijke en 

informatieve toon waarin ‘aan de hand van officiële 

documenten (…) de toepassing van het verdrag nagegaan’ 

wordt.
50

 Concreet betekent dit een overzicht van data van oprichting; samenstellingen van de 

Hoge Autoriteit, het Hof van Justitie en de verschillende commissies en werkzaamheden van 

de instituten.  
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 Naast de zakelijk informatie -vooral economisch van aard-, is er wel wat te vinden 

over de inwoners van de samenwerkende landen. Er staat bijvoorbeeld geschreven: ‘Behalve 

de oprichting van de instellingen en het aangaan van betrekkingen tussen deze instellingen en 

de “onderdanen” der Gemeenschap, hetgeen voortdurende raadpleging der betrokkenen 

mogelijk maakt, (…).’
51

 Dit toont de intentie om ‘onderdanen’ in de gelegenheid te stellen 

onderling contact te hebben. De term onderdaan is in deze strikt juridisch en bedoelt de 

inwoners van de landen die deelnemen aan de EGKS. Overigens is dit contact niet direct 

gericht tot de individuele ‘onderdanen’, maar tot de verenigingen van producenten en 

handelaren en de federaties van vakverenigingen van werknemers. Het toont het sterk 

economische karakter in de beginfase. Wanneer de bevolking nog eens aan bod komt gaat het 

eveneens in economische termen getuige bewoordingen als: de arbeider ‘en de verhoging van 

hun levenspeil’, arbeiderswoningen, vrije verplaatsing en arbeidsvoorwaarden.
52

  

 De EGKS is met de oprichting van een gemeenschappelijke markt voor kolen (10 

februari 1953) en voor staal (1 mei 1953) de voorbereidingsperiode voorbij en begint aan een 

overgangsfase die zal duren tot het Verdrag van Rome (1957). In de tussentijd verschijnen er 

in 1954 nog twee folders (drie in totaal) en in 1955 twee, die overzichtelijk de ontwikkelingen 

weergeven. Een duidelijke inhoud en verwijzing naar vorige edities vallen op wanneer dit 

wordt afgezet tegen later materiaal.  

 

Tweewekelijkse inlichtingen 

Dit overzichtelijke materiaal wordt in oktober 1955 voor het laatst gepubliceerd, maar al 

vanaf januari van hetzelfde jaar ondervangen door een Tweewekelijkse inlichtingen, 

betreffende de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal en Europese Integratie. Deze 

folders, die eveneens afkomstig zijn van de Gemeenschappelijke Vergadering, waren een slag 

kleiner (A5), eveneens roze gekaft, dunner (rond de vijftig pagina’s) en eveneens tegen een 

prijs van f1.15- te verkrijgen.  

 Voor de invulling wordt er gebruik gemaakt van krantenartikelen, artikelen uit 

vakbladen en staatsdocumenten die betrekking hadden op de ontwikkelingen binnen de 

EGKS. Er komt nauwelijks een visie naar voren die de weg beschrijft naar een mogelijk 

einddoel van de samenwerking. De gemeenschappelijke markt is de eerste stap, maar hieruit 

volgen zaken als wetenschap en sociale voorzieningen voor arbeiders. Later zou ook de 

energievoorziening een belangrijk punt worden (in de vorm van Euratom). De gemeenschap 
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kent vele uitbreidingsmogelijkheden, maar het is nog onduidelijk welke wenselijk en 

toepasbaar zijn. Dit wordt in de folders weergegeven door de discussie over de bestuurlijke 

vorm. De gedachtewisseling die al vanaf de vroege oprichting speelt en tot op vandaag actueel 

is over een supranationaal orgaan tegenover een tussenregering. De folders beginnen met een 

korte beschrijving van de ontwikkelingen in de verschillende instellingen. Na enkele 

bladzijden treft men een verzameling van artikelen die worden ingedeeld op onderwerp. Deze 

aanpak heeft twee voordelen. Ten eerste zorgt dit voor een benadering vanuit de actualiteit. 

Ten tweede kan de lezer zich een onafhankelijke visie vormen over de EGKS. Hoewel de 

artikelen en documenten worden geselecteerd door leden van de studie- en 

documentatiedienst,  is er wel een balans tussen positieve en negatieve visies. Hiertegenover 

staat dat de EGKS geen gezicht of identiteit toont door het beschrijvende karakter van de 

teksten. Er komt geen lange termijnvisie naar voren die richting geeft aan de ontwikkeling van 

de gemeenschap. Kleinschaligheid of juist verdere uitbreiding? Accent op geografisch of 

bestuurlijk gebied of allebei? In dit stadium lijkt alles nog mogelijk.  

 In de praktijk blijkt Frankrijk geen voorstander van supranationaal gezag. De Franse 

minister president Pleven, die al in 1950 het idee oppert om een Europese Defensie 

Gemeenschap (EDG) op te richten, ziet het verdrag hiervoor in 1952 ondertekend worden. 

Het moet een oplossing bieden voor het probleem dat men Duitsland geen eigen leger wil 

toestaan, maar wel een verdediging tegen de Sovjet Unie wil hebben. Met dit verdrag zou ook 

een Europese Politieke Gemeenschap (EPG)  opgericht worden ten bate van het buitenlandse 

beleid van Europa. Maar dit verdrag wordt niet geratificeerd, omdat het Franse parlement het 

in 1954 wegstemt. Beide plannen komen zo niet verder dan de uitwerking op papier.  

 Deze gebeurtenis, die plaatsvindt kort voor het aftreden van Monnet in de Hoge 

Autoriteit, heeft zijn weerslag in de folders. Er wordt gespeculeerd over het ontstaan van een 

superkartel in plaats van een ‘supranationaal gezagsorgaan’.
53

 Anderzijds worden er artikelen 

geplaatst uit bijvoorbeeld Le Monde die het belang van een politieke gemeenschap 

benadrukken.
54

 Duitsland toont zich eveneens voorstander van Europese integratie bij monde 

van professor Erhard (bondsminister): ‘nadruk op een brede grondslag voor grootse 

uitwisseling om mensen enthousiast te maken voor Europa’.
55

 En ook Schuman, een van de 

stichters van Europa, die een Stichting voor Europese Cultuur opricht met als doel: ‘onder 

Europese volkeren een gevoel van wederzijds begrip en democratische solidariteit te kweken 
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en te ontwikkelen door bevordering van culturele acties van algemeen Europees belang’.
56

 

Wat betreft onderwijs en jeugd vindt men in de folders eveneens ideeën om bij Europa 

betrokken te worden en meer eenheid te vormen. Toch blijft dit bij korte berichten en hebben 

deze berichten in de praktijk weinig vervolg. Daarbij komen de berichten uit externe bronnen 

en bieden ze nauwelijks inkijk in de visie van de gemeenschap zelf en de benadering van de 

Europese volken.  

 Over het algemeen zijn de teksten van de folders uit deze periode sterk economisch 

getint waarbij de ‘onderdanen’ vooral als verbruikers of arbeiders benoemd worden. Er is 

geen plaats ingeruimd voor een eigen visie of een voorwoord die enig zicht biedt op een 

vervolgtraject. De lezer wordt niet beïnvloed, maar ook niet gestimuleerd verder te lezen. 

Opmerkelijk is ook dat er geen enkele directe relatie gelegd wordt met de oorlog, die toch een 

belangrijke impuls was voor het ontstaan van de Europese samenwerking. 

   

Maandelijkse inlichtingen  

Nadat er in 1955 tweemaal een dubbel nummer uitkomt, dat een gehele maand beslaat, besluit 

men in 1956 over te stappen op een Maandelijks inlichtingenbulletin. Dit gebeurt een half jaar 

na de conferentie van Messina waar men besluit een 

uitbreiding van de gemeenschappelijke markt naar de gehele 

economische sector door te voeren. Dit is de voorbereiding 

op het Verdrag van Rome dat twee jaar later volgt.   

 Het januarinummer van 1956 is er voor het eerst een 

voorwoord dat het doel van de folders weergeeft: ‘In de 

nieuwe publikatie zal geen melding worden gemaakt van 

feiten of gebeurtenissen, welke als bekend mogen worden 

verondersteld. Er wordt integendeel naar gestreefd een zo 

getrouw mogelijke analyse te geven van de uit de 

voornaamste periodieken blijkende opvattingen en daarin 

uiteengezette vraagstukken’.
57

 Inhoudelijk vinden er enkele 

verschuivingen plaats, maar de opzet blijft vrijwel gelijk aan 

de folders ervoor. De inhoud richt zich primair op de economie, maar kent sporadisch stukjes 

die ingaan op de identiteit van Europa. De president van de Gemeenschappelijke Vergadering, 
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Pella, spreekt bijvoorbeeld over ‘eenheid vloeit voort uit de ontmoeting van zeer verschillende 

gedachtestromingen en van de grootste tradities der volken’.
58

  

 In maart 1956 vind er een verandering plaats in het voorlichtingsmateriaal. De 

artikelen of stukken ervan worden niet meer letterlijk overgenomen, maar meer in een 

lopende tekst verweven. Overigens wordt er nog steeds erg veel naar de artikelen verwezen, 

maar toch zien we hier een verandering die het begin kan zijn van het vormen van een eigen 

visie van de Gemeenschap. In de folders komt het probleem van de splitsing binnen Europa 

naar voren dat wordt veroorzaakt door de nauwe samenwerking van de Gemeenschap. Er zijn 

immers slechts zes landen lid en die werken onderling nauw samen. Landen als Groot-

Brittannië en Oostenrijk zijn geïnteresseerd, maar maken geen deel uit van de Gemeenschap 

en vrezen dat de kloof tussen Gemeenschap en de niet aangesloten landen groter zal worden.  

Tot het Verdrag van Rome kan de EGKS vooral geïdentificeerd worden als 

economische eenheid met een sterke focus op kolen en staal. Hieruit volgt een minimaal 

contact met de bevolking van de lidstaten en dit contact is gericht op de mens als arbeider of 

verbruiker. 

  

Het Verdrag van Rome  

In april 1957 verandert de ‘auteur’ van de folders. De Gemeenschappelijke Vergadering 

Studie- en Documentatiedienst wordt Gemeenschappelijke Vergadering Studie-, 

Voorlichtings- en Documentatieafdeling. Deze naamsverandering toont de overgang van 

enkel documentatie naar voorlichting, zoals hierboven al werd opgemerkt in het jaar 1956. 

Verder heeft de naamsverandering opmerkelijk genoeg, geen gevolgen voor de inhoud. De 

opzet verandert wel iets en er wordt voor het eerst gesproken over de Europese Economische 

Gemeenschap (EEG). Deze nieuwe gemeenschap wordt opgericht na de ondertekening van 

het Verdrag van Rome in maart 1957 en treedt op 1 januari 1958 in werking. Het zorgt, naast 

de oprichting van de EEG, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, beter 

bekend als Euratom). De EEG behandelt onder meer de betrekkingen met niet-leden, het 

transport en de landbouw. Euratom richt zich op de vreedzame toepassing van kernenergie om 

te voldoen aan de energiebehoefte van de lidstaten.  

 Het Verdrag van Rome betekent voor de voorlichting wederom een nieuwe ‘auteur’. 

De Gemeenschappelijke Vergadering wordt vervangen door het nieuw opgerichte Europees 
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Parlement
59

, de studie-, voorlichtings- en documentatieafdeling blijft. In de folder verschijnt 

een eenmalig voorwoord, dat deze de  ‘eerste van een nieuwe serie’ is bestemd om de 

‘werkzaamheden en bijkomende problemen van de verschillende instellingen’ weer te 

geven.
60

  Vier nummers volgen die de rest van het jaar bestrijken. De overgebleven acht 

maanden worden ongelijkmatig verdeeld. Het laatste nummer van 1958 omvat oktober, 

november en december en verandert wederom van ‘auteur’. Ditmaal naar Europees Parlement 

Directie Parlementaire documentatie en voorlichting en blijkt ook het laatste nummer van de 

serie te zijn. Er wordt gemeld dat men het volgend jaar zal beginnen met Europese 

parlementaire inlichtingen. In 1959 bleef het overigens stil tot aan april als er een eenmalige 

folder over ‘De landbouw en de gemeenschappelijke markt’ uitkomt.
61

   

 In 1958 kwam er een folder uit die, veel meer dan de documentatie, voor een groot 

publiek bestemd lijkt. De Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal, 

Voorlichtingsdienst van de Hoge Autoriteit 

brengt onder de titel ‘Europa gisteren, 

vandaag en morgen, steenkool en de 

behoefte aan energie’ een kleine folder van 

veertien bladzijden uit. Hierin wordt het 

energieprobleem beschreven en de angst 

voor economische neergang. Dit wordt 

onderbouwd door te verwijzen naar het kolenverbruik (2,5 ton) dat slechts een kwart van het 

verbruik van de Verenigde Staten is en de helft van Groot-Brittannië, terwijl het maar net 

boven het verbruik van de Sovjet-Unie (2) zit. Interessanter nog is de benadering van de EEG. 

Een kaartje op de voorkant toont geen landsgrenzen, maar slechts de eenheid van de lidstaten, 

de cijfers beschrijven in het merendeel van de folder de hele gemeenschap en niet per land, en 

op de laatste pagina wordt nog eens gesproken over ‘hoe sterk de lotsverbondenheid der 

volkeren van de EG is te midden van de economische werkelijkheid’.
62
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Maandelijkse Uitgave 

De nieuwe periodiek ziet het licht pas maanden later, in oktober 1959. Onder de titel 

Europese Documentatie, maandelijkse uitgave start de Directie 

Voorlichting en Parlementaire Documentatie een nieuwe reeks, 

ditmaal met systematische nummering (1
e
 jaargang No 1).

63
 De 

documentatie is niet gratis verkrijgbaar. Voor een exemplaar 

betaalt men f1.25- of f12.50- voor een jaarabonnement.  De 

nieuwe reeks kent nog steeds een soortgelijke thematische 

opbouw en wordt inhoudelijk grotendeels gevuld door respons 

uit de media en de betreffende economische sectoren. Deze reeks 

is ook nog altijd sterk gericht op de mensen die werkzaam zijn 

bij de instituten van de EGKS, EEG of Euratom. De folders 

blijven thematisch ingedeeld en sterk beschrijvend. Interessant 

hierbij is de benadering per land. Er wordt niet vanuit Europa 

over de landen gesproken, maar een beeld gegeven van de 

ontwikkelingen in de verschillende landen. Daarnaast zijn er 

verschillende slordigheden, zoals een inhoud die eenmalig aan het einde van de folder staat,
64

 

blanco pagina’s die een stuk van de tekst hadden moeten weergeven,
65

 een afsluitende 

bronnenlijst die geen vervolg krijgt.
66

 De reeks wordt ook gekenmerkt door een chronische 

afwezigheid van voor- en/of slotwoord. De lezer moet zelf op onderzoek gaan om erachter te 

komen wat de bedoeling van het materiaal is en of er een Europese visie in schuil gaat. De 

burger is geen punt van aandacht, hooguit de consument of verbruiker, maar ook die wordt 

niet aangesproken. De Maandelijkse Uitgaven zijn daardoor weinig aantrekkelijk en hebben 

een afstandelijk karakter.  

Ideeën om de burger meer bij Europa te betrekken zijn er in die tijd wel degelijk, maar 

die komen vrijwel altijd van bewegingen buiten de Gemeenschap zelf en worden slechts 

beschreven in de documentatie. Voorbeelden zijn de discussies over een Europese universiteit 

en het idee om rechtstreekse verkiezingen te organiseren. Dit wordt onder andere door de 

Europakring van Vlaamse studenten te Leuven geopperd. Deze Europakring komt met dit idee 
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om het volk de democratische controle te geven, maar dit krijgt eind jaren zestig nog geen 

vervolg.
67

 De toevoeging van het hoofdstukje ‘Europa en de doctrine’ belooft in de titel meer 

dan het waar maakt. De Maandelijkse Uitgave blijft met artikelen komen in plaats van een 

eigen visie te ontwikkelen of een analyse te geven van de situatie.   

 Vanaf 1961 worden er af en toe ‘eigen berichten’ geplaatst. Hierin wordt bijvoorbeeld 

een toespraak van een lid van het Europees Parlement uitgewerkt. De heer Motte spreekt in 

april 1961 over de noodzaak dat een Europese hoofdstad voorkomen moet worden en een 

decentrale besturing van belang is wanneer men de sociale voorzieningen Europees geregeld 

wil hebben.Tevens komt de Europese rekenmunt ‘euror’ aan bod. Het actiecomité voor een 

Verenigde Staten van Europa, dat onder leiding staat van Jean Monnet, streeft naar verdere 

economische en politiek eenmaking. In 1962 blijven het externe stemmen die pleiten voor 

politieke integratie, wat een logische gevolg zou zijn van de realisering van de 

gemeenschappelijke markt. In de praktijk wordt er door een tentoonstelling van Europese 

kunst in Wenen en het vertalen van letterkundige werken in Europese talen het een en ander 

gedaan aan binding tussen burgers.
68

 Dit krijgt geen enkel vervolg in de uitgaven van de EEG. 

In april 1962 wordt het standaard hoofdstuk ‘Europa en de doctrine’ de titel ‘Algemene 

vraagstukken van de Europese eenheid’ en wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd over ‘De 

culturele samenwerking’. Het blijft vrijwel allemaal gevuld met berichten vanuit kranten, 

vakbladen of toespraken. In het gecombineerde augustus- en septembernummer is aan vrijwel 

elk hoofdstuk een kroniek toegevoegd, een kort overzicht met gebeurtenissen in de 

betreffende maand(en). In het oktobernummer zijn de Duitse bondskanselier Adenauer en de 

Nederlandse minister Luns als voorstanders van verdere algemene integratie punt van 

aandacht. Tevens worden berichten aangehaald die de huidige vrede toeschrijven aan de 

Duits-Franse alliantie. De identiteit wordt zo, voornamelijk vormgegeven rond de bevordering 

van een gemeenschappelijke markt. Rond het jaar 1963 vindt er een wijziging van de inhoud 

van de folders plaats, waardoor de ‘Algemene vraagstukken’ aan het begin van de uitgaven 

komen en de berichten over het Europees Parlement en de nationale parlementen naar 

achteren verschuiven. De ‘kroniek’ wordt voortaan een ‘chronologisch overzicht’ genoemd.
69

 

In 1963 behouden de folders hun brede opzet. Enige wijziging is dat de Directie wordt 
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vervangen door Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie. Verder 

besluit men dat de Europese universiteit in Florence wordt gevestigd.
70

  

  

Heeft Europa toekomst? 

 In het begin van 1964 wordt de prijs van de documentatie verlaagd van f1.15- naar f1.10- 

voor een los nummer en van f12.50- naar f8.75- voor een abonnement. Waarschijnlijk een 

gevolg van uitgaven die met enige regelmaat 2 maanden bestrijken. De uitgaven blijven de 

indruk wekken dat ze met weinig aandacht in elkaar worden gezet. Het januari nummer van 

1964 begint met een inhoudsopgave die wel compleet is, maar niet op de juiste volgorde staat. 

De volgorde van de bladzijde om de inhoud kloppend te maken zou zijn 1-3-2-4.
71

 Daarbij 

duiken af en toe spelfouten op, wat duidt op een beperkte nabewerking van de gekozen 

artikelen. Het wekt de indruk een samenraapsel van artikelen te zijn waar nauwelijks verder is 

gekeken dan de plaatsing in de uitgaven. In dit jaar spelen 

vooral de Frans-Duitse betrekkingen een belangrijke rol en de 

standpunten van beide landen ten opzichte van de Europese 

samenwerking. Duitsland is vrijwel continu voor verdere 

integratie, terwijl Frankrijk zich terughoudend opstelt. Deze 

verschillende visies leggen de basis voor het debat, dat bij 

voortduring een rol speelt in de Europese samenwerking. Een 

federatieve eenheid, een superstaat of een los 

samenwerkingsverband zijn enkele visies die een eenduidig 

beleid in de weg staan en in het jaar 1964 extra aandacht 

krijgen. Dit volgt uit de afgebroken onderhandelingen met 

Groot-Brittannië over toetreding tot de Europese samenwerking. 

Henri Spaak stelt tegen het einde van 1964 een plan op om 

enkele ‘wijzen’ een nieuwe structuur te laten vormgeven die de 

buitenlandse politiek, defensie en cultuur kan betrekken in de samenwerking. De 

ontwikkeling van Europa is volgens hem noodzakelijk om de industrie geïnteresseerd te 
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houden en een terugkeer naar nationalisme, zoals voor de Eerste Wereldoorlog te 

voorkomen.
72

  

    In 1965 blijft de toon van de folders afstandelijk. De discussie over hoe Europa vorm 

moest is ook dit jaar actueel. Dit jaar wordt overigens 

gekenmerkt door twee opmerkelijke ontwikkelingen in het 

voorlichtingsmateriaal. Ten eerste is er de uitgave van een 

speciaal nummer met de ondertitel ‘Handleiding bij de 

documentatie over het Europese Parlement’ (zie afbeelding 

5). Deze ondertitel is opmerkelijk te noemen, aangezien het 

om het achtste nummer van de 7
e
 jaargang in deze reeks 

gaat. De inleidende opmerking opent als volgt: ‘Uit talrijke 

vragen om inlichtingen is de noodzaak gebleken een 

handleiding bij de documentatie over het Europees 

Parlement uit te geven’.
73

 De uitgave bevat een bibliografie 

met verslagen en rapporten over de Europese 

samenwerking. Ondanks de gesignaleerde vraag naar 

inlichtingen wordt er verder geen poging ondernomen om in de eigen documentatie enige 

helderheid te scheppen. Ten tweede komt er in oktober een nieuwe lettertype en een nieuw 

overzicht van de beschikbare en op te vragen documentatie op de achterkant van de 

Maandelijkse Uitgave. Alle aanvragen van documentatie gaat gepaard met enige kosten en de 

distributiepunten die voorheen voor elk land van de EEG, de Verenigde Staten en Groot-

Brittannië werden aangegeven is nu beperkt tot het centrale adres in Luxemburg.  

Het nieuwe jaar begint met een nieuwe voorkant. Behalve deze verandering blijft de 

inhoud vrijwel ongewijzigd, afstandelijk en een weinigzeggende Europese visie. In het april 

nummer is aandacht voor de Europese scholen (o.a. in Bergen, Nederland) en de noodzaak om 

nationalistische sentimenten uit schoolboeken te halen en nieuwe lesboeken meer Europees 

vorm te geven. Dit punt wordt overigens gemaakt door de Duitse socialist Merten die niet 

spreekt namens de EEG. Vanaf juni 1966 is er in de kaft van het voorlichtingsmateriaal een 
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uitleg te vinden. Hierdoor kan men in één oogopslag zien dat het gaat om een overzicht van 

teksten, standpunten en werkzaamheden van het Europees Parlement.
74

  

 

De Beginjaren 1954-1966 

In de periode van 1954 tot 1966 komt de voorlichting moeizaam op gang. Eigenlijk is er geen 

sprake van voorlichting. Het begint namelijk met verslagen en documentatie. De 

tweewekelijkse inlichtingen, Maandelijks inlichtingenbulletin, Maandelijkse Uitgave en 

Maandelijks Overzicht geven slechts zeer sporadisch eigen berichten van de Gemeenschap en 

die zijn slechts beschrijvend. Het ontwikkelende karakter van de Gemeenschap en 

onzekerheid over een eindpunt maakt de Gemeenschap speelbal van continue discussies die 

worden uiteengezet in de documentatie door het weergeven van artikelen van externe 

bronnen. In 1956 vind een beperkte verandering plaats in de opzet. De periode rond het 

Verdrag van Rome kent vele ‘auteurs’ wisselingen, onregelmatigheid in uitgave en 

slordigheden. De eenmalige folder is een opvallende uitschieter, maar staat ook duidelijk los 

van het andere materiaal.  

De structurele reeks die in 1959 begint loopt door de methode van documentatie achter 

de feiten aan. Er is weinig uitleg over wat de Gemeenschap is en wat het wil. De lezer zit 

dicht op de actualiteit en moet zijn eigen mening vormen. De periodieke aanpak zorgde 

ervoor dat veel verschillende thema’s iedere maand in vrij dikke folders behandeld werden. 

De visies van vele Europese spelers komen aan bod, maar geen overkoepelende Europese 

visie. Ondanks de continuïteit van de uitgaven zorgt dit, samen met de kosten en de 

slordigheidfoutjes voor een onduidelijke voorlichting, die eigenlijk geen voorlichting mag 

heten. 

 De identiteit van Europa is niet meer dan een economische samenwerking op basis van 

kolen en staal die het monster van de oorlog voedden, maar door de beheersing van deze 

bedrijfstakken wordt nu de vrede bewaakt. Later wordt dit wat breder getrokken naar de 

Gemeenschappelijke markt, maar blijft economisch. De enkele mooie woorden van Europese 

politici over verenigen van burgers komen niet tot uiting in het materiaal of de praktijk.  

De unieke samenwerking waarbij landen soevereiniteit afstonden voor een vreedzame 

wereld én economisch (eigen)belang kent geen duidelijk einddoel en de pogingen om een 

politieke integratie of Europees burger te verwezenlijken komen, ondanks enkele initiatieven 

nauwelijks aan bod. Het materiaal is hier ook niet op gericht.  
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Hoofdstuk 3 - Overzichtelijk voorlichten? 
In 1967 slaat men een nieuwe weg door slechts vijf folders uit te geven in plaats van de 

gebruikelijke 10 tot 12. Het vierde nummer van deze negende jaargang verandert de titel in 

Europese Documentatie, Algemeen overzicht en beslaat april tot en met september. Hoewel 

een bijgeleverd los blaadje meldt dat het vanaf april per drie maanden zal verschijnen, worden 

dit er direct zes. Verdere aanpassingen zijn de toevoeging van een bibliografisch overzicht en 

bronverwijzingen. De indeling wordt omgegooid. Het laatste nummer van 1967 beslaat wel 

drie maanden en continueert de aanpassingen, evenals de uitgaven van de jaren 1968 en 1969. 

Artikelen over een verdere integratie zijn ook in deze jaargangen terug te vinden, bijvoorbeeld 

van de Europese Beweging of de Pan Europese Unie, maar de EEG zelf  spreekt met een 

veelvoud van stemmen. Ondertussen gaat de discussie over verdere integratie door. De 

voorzitter van de Europese Commissie verwacht tegen het einde van de jaren zeventig de 

afronding van de EMU met één munt en al in het begin van het nieuwe decennium de 

toetreding van Noorwegen, Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden. De realiteit toont de 

moeizame werking, onvoorspelbaarheid en het verschil tussen theorie en praktijk wat betreft 

doelgerichtheid van de Europese samenwerking. Noorwegen wijst het lidmaatschap in een 

referendum af en de Europese munt zal nog lang op zich laten wachten. 

 In 1968 verschijnt de folder De eerste tien jaar 1958-

1968. In niet minder dan 205 pagina’s worden de ‘eerste’ tien 

jaren per thema behandeld. Er werd onder andere ingegaan 

op de culturele samenwerking. Dit is voorheen niet zo 

specifiek aan de orde gekomen. Hoewel er sprake is van 

diverse cultuurvormen beschrijft de folder dat er wel degelijk 

sprake is ‘van één bakermat, (…) één beschaving’ in 

Europa.
75

 Verder wordt geschreven over de erkenning van de 

grote invloed van onderwijs en cultuur op de vorming van de 

Europese geest in 1961 en hieruit volgende oprichting van 

een Raad om op het gebied van onderwijs het Europese 

denken te verspreiden. Dit doet men bijvoorbeeld door 

samenwerking, uitwisseling en het oprichten van een Europese 

universiteit te Florence. Vervolgens wordt er uitgebreid 

stilgestaan bij deze zaken. Het slothoofdstuk wekt geen illusies over de problemen op het 
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gebied van politieke samenwerking. Er is nauwelijks sprake geweest van ontwikkeling in 

tegenstelling tot het gebied van de economische samenwerking. Er wordt geconstateerd dat 

‘uit iedere opiniepeiling in de E.E.G.-landen blijkt dat de politiek-ongenuanceerde wil van de 

staatsburgers van onze landen met grote meerderheid op de politieke eenheid van Europa is 

gericht, [maar] toch is het niet gelukt deze wil vorm te geven, (…)’.
76

 De grens tussen politiek 

en economie vervaagt in de moderne samenleving en hoe meer communautaire beslissingen 

er worden genomen hoe groter de noodzaak is voor een politieke grondslag. De noodzaak om 

het Europees Parlement te versterken wordt als noodzakelijke voorwaarde gesteld om tot een 

politiek bestel in Europa te komen.  

In 1970 wordt het secretariaat Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire 

documentatie van het Europees Parlement de ‘auteur’ van het voorlichtingsmateriaal. 

Commissielid Spinelli uit kritiek op de politieke samenwerking: ‘In de behoeften van onze 

volkeren moet grotendeels worden voorzien door communautaire instellingen die vrijwel geen 

politieke betekenis hebben’.
77

 Hij pleit voor meer bevoegdheden voor de Commissie en het 

Parlement en rechtstreekse verkiezingen om een politieke eenheid te creëren. In deze 12
e
 

jaargang probeert men nog eens orde op zaken te stellen door drie speciale nummers uit te 

brengen met de inhoud van de jaargangen 1966-1969 en van de jaargang 1970. Het derde 

speciale nummer is inzake het Europees Parlement met bibliografie. In 1971 worden nog twee 

nummers uitgegeven.  

 

Catchy folders en terugval 

Tussen juni 1971 en 1976 zijn er geen gearchiveerde 

folders gevonden.
78

  In 1976 verschijnt een redelijk catchy 

folder, die uit de toon valt door zijn vormgeving en 

omvang (25 bladzijden). De folder draagt de titel ‘Het 

Europese Parlement’ en introduceert dit instituut bij de 

lezers. Het aantal leden en de zetelverdeling worden 

uiteengezet, gevolgd door een korte geschiedenis van het 

ontstaan en de aankomende hervorming. Het benadrukt het 
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beperkte nationale belang. ‘In het Europees Parlement is het de fracties alleen al door hun 

transnationale samenstelling niet mogelijk nationaal-egoïstisch te zijn.’
79

 Bij de beschrijving 

van de taken van het Europees Parlement blijft de vertegenwoordiging van Europeanen 

overigens achterwege. Dit ondanks de ruime verdubbeling van het aantal zetels van 198  

naar 410. Hoewel de omvang van de folder in verhouding 

beperkt is, staat er toch erg veel informatie in. Het lijkt soms te 

gedetailleerd, ondanks de toevoeging van verduidelijkende 

plaatjes en foto’s, om interessant te blijven. De folder valt ook 

op door zijn gerichtheid op een duidelijke doelgroep, namelijk 

de burger. De vele illustraties maken de folder beter verteerbaar 

dan de droge opsomming van teksten uit de Maandelijkse 

Uitgave en voorlopers daarvan. De binnenkant van de achterkaft 

toont een kaart van Europa waarop alle landen met een eigen 

kleur herkenbaar zijn.  

 In juli en september van het volgende jaar (1977) volgen nog twee folders over de 

uitbreiding en de eerste rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Onder de titel 

Europese Verkiezingen, een 

parlement met 410 zetels 

verschijnt, met dezelfde 

‘auteur’, een veel minder 

uitnodigende folder (zie 

afbeelding 10). De inhoud 

van de folder is overigens vrij 

van enige verduidelijkende 

illustraties en ook het 

ontbreken van een voor- of 

nawoord doet het terugvallen 

in de traditie van maandelijkse 

documentatie. Er wordt 

positief gesproken over ‘de 
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weg is nu open voor het Europa van de burgers naast dat van de staten’.
80

 In hetzelfde jaar 

komt ook nog een meer algemene folder uit die wordt samengesteld door het Bureau voor 

officiële publikaties der Europese Gemeenschappen (zie afbeelding 11). Hoewel de burger 

van Europa centraal staat in deze folder, blijft er veel onduidelijkheid bestaan over wat die 

Europese burger is. Mooie termen worden gebezigd, als in de titel van het eerste hoofdstuk – 

‘wezenlijk is hetgeen verenigt’-, frases als ‘vreedzaam samengaan’ en ‘hetgeen verenigt is 

fundamenteel geworden’, maar wat ‘hetgeen’ is blijft erg onduidelijk.
81

 De visie in de folder 

richt zich op eenheid en kan met enige moeite worden gevonden in een Europa als beschermer 

van alle Europese burgers, zowel de arbeidsomstandigheden (gelijke kansen), diversiteit in 

landschap en levenswijzen als de handhaving van de vrede in Europa.
82

 De folder kost de 

koper f2.70-. 

   

Een aarzelend begin van de voorlichting 

De folders die worden uitgegeven tussen 1967 en 1977 kunnen worden gezien als de 

aarzelende beginperiode van de voorlichting. Het overzichtswerk van 1958-1968 is voor het 

eerst duidelijk vanuit Europa geschreven zonder de steun op vele externe artikelen, maar kan 

met meer dan tweehonderd pagina’s nauwelijks als folder aangeduid worden. Daarbij is dit 

werk een uitzondering. Het Algemeen Overzicht maakt weer gebruik van externe bronnen en 

wordt ogenschijnlijk zonder verdere controle van een redactie vormgegeven. Centraal staat de 

institutionele discussie over hoe de samenwerking vorm te geven en voort te zetten. De 

overzichten van de Europese Documentatie zijn in de jaren zeventig slechts beperkt 

gearchiveerd. 

Tegen het einde van deze periode zijn er wat losse folders die afwijken van de 

overzichten. Hierin is de burger duidelijk de doelgroep waar men zich op richt en er wordt het 

een en ander aan de hand van foto’s en illustraties verduidelijkt. Het is dan ook een gemiste 

kans dat de folder: De Gemeenschap vandaag en morgen alleen verkregen kan worden tegen 

het bedrag van f2.70-. Het materiaal spreekt wat meer aan en blijkt een tussenstap naar de 

Notities over Europa (1979-1992), die zich daadwerkelijk tot de burger zullen richten.  

 Het gebrek aan daadkracht en vertegenwoordiging van de Europese burger door het 

Europees Parlement wordt treffend verbloemd door een zin als ‘Daarom oefent het Europees 
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Parlement een zo doeltreffend mogelijke democratische controle uit op de instellingen van de 

Gemeenschappen’,
83

 die geen onjuistheid verkondigt, maar wel vrij breed te interpreteren is. 

De burger zal zich tot nog toe geenszins aangesproken hebben gevoeld door de voorlichting. 

De omvang van de Overzichten en de kosten en gedetailleerdheid van de losse folders maken 

het waarschijnlijk dat de burger de folders links liet liggen.  
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Hoofdstuk 4 - Europees keerpunt, begin van de 
voorlichting.  
De Europese verkiezingen van het parlement markeren het begin van de meer toegankelijke 

voorlichting over Europa. In januari 1979 start de reeks Notities over Europa geschreven door 

de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting. De 

nieuwe serie verschijnt twee keer per maand met af en toe een dubbel nummer, waardoor het 

op twintig nummers per jaar uitkomt. In het begin kent elk nummer een beperkte omvang van 

acht bladzijde, dat later oploopt tot 12 en af en toe 16 pagina’s. De nummers hebben een eigen 

titel en behandelen thema’s in plaats van periodes zoals in de voorgaande reeks meer 

gebruikelijk was. Het eerste nummer, Waarom een Europese 

Gemeenschap, richt zich op de economische crisis en het 

belang om hier door een Europese aanpak verandering in te 

brengen. De folders hebben een heldere structuur. Ze 

beginnen met een aansprekende inleiding die zich richt op de 

belevingswereld van de Europese burger en worden gevolgd 

door een korte geschiedenis van het onderwerp binnen 

Europa. De belangrijke vraag is dan wat Europa doet en 

waarom Europa actief is op het betreffend gebied. Dit loopt 

uit in een vrij gedetailleerde verdieping van het onderwerp. 

Dit wil nog wel eens erg beleidstechnisch worden en minder 

interessant voor de Europese burger. Toch is deze burger wel 

veel meer dan voorheen de doelgroep van dit materiaal, zij 

het dat de burger wel geïnteresseerd moet zijn in het betreffende onderwerp. Dit lijkt voor de 

hand te liggen, maar door de frequentie van de folders komen er af en toe onderwerpen 

voorbij die minder relevant lijken en de idee geven dat de folder uitgegeven moet worden, 

vanwege de frequentie (vorm) in plaats van het belang (inhoud) ervan.  

 

Van uitbreiding tot cultuurbeleid 

Na onder andere de industriële politiek en de bescherming van het leefmilieu behandelt de 

vijfde folder de uitbreiding van de Europese Gemeenschap met Griekenland (1981), Spanje en 

Portugal (1986). De nadruk ligt hier op het politieke belang van de toetreding van deze 

voorheen ondemocratische regimes voor de vrede en vrijheid in de betreffende landen.  

Afb. 12: Eerste versie van Notities 

over Europa uit 1979. Bron: 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
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In de reeks is in 1979 aandacht voor veel bekende elementen van Europa, het 

energiebeleid, het landbouwbeleid, het Europees Monetair Stelsel, wetenschappelijk 

onderzoek en consumenten. Twee opvallende zaken voor dit jaar zijn nog belangrijk om te 

benoemen. Ten eerste wordt er over ‘ons’ en ‘wij’ gesproken wat een persoonlijke benadering 

benadrukt en verwijst naar een veronderstelde of na te streven eenheid in de gemeenschap. 

Ten tweede wordt er vanaf het dertiende nummer een regel in het begin van de folders 

geplaatst: ‘De inhoud van deze publikatie is niet noodzakelijk een officiële weergave van de 

opvattingen van de Gemeenschapsinstellingen’.
84

 Naast het feit dat de opmerking op zich 

eigenaardig is aangezien het thema’s behandelt die de instellingen rechtstreeks aangaan wordt 

het contrast nog eens versterkt door kort hieronder de eindverantwoordelijke te plaatsen, te 

weten Het Bureau voor Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen.  

De identiteit komt in de folder over het onderwijs als praktische zaak naar voren.
85

 Er 

kan aan gewerkt worden door gelijkschakeling van het onderwijssysteem, zodat uitwisseling 

makkelijker wordt. Het wordt tevens belangrijk gevonden om in het basis- en middelbaar 

onderwijs aandacht te besteden aan Europa en er wordt geschreven over Europese studies, 

documentatiecentra en het Europees Universitair Instituut te Florence.
86

 Alle instellingen die 

de welwillende burger tot Europeaan kunnen vormen.  

Het foldermateriaal is duidelijk beïnvloed door de tijd wanneer thema’s als vrouwen, 

milieu en de derde wereld passeren. De folders leggen uit wat er binnen de Europese 

Gemeenschap gebeurt in plaats van een overzicht van opinies te geven. De opzet is ook beter 

te volgen door de catalogus die vanaf 1980 achterin de folder staat met de reeds uitgekomen 

nummers. De onderwerpkeuze is soms opmerkelijk. Dit lijkt het gevolg van de plichtmatige 

tweewekelijkse uitgave, die ervoor zorgt dat de onderwerpen nog wel eens erg specifiek 

worden, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de biotechnologie of de toekomst van de 

Europese wijn. Af en toe verschijnt er weer een folder met basale informatie die de burger 

veel meer zal aanspreken. Een voorbeeld zien we in Waar of niet waar? Vragen over de EG.
87

 

Een opiniepeiling uit 1979 wordt aangehaald waarin 58 procent de Europese Gemeenschap 

een goede zaak vindt en enkele vooroordelen over bureaucratie en de begroting worden 

verhelderd. Met welluidende vragen als ‘Is de Gemeenschap één gigantische bureaucratie?’, 
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‘Is de gemeenschap een geldverslindende toren van Babel?’ en ‘Halen de andere Europese 

landen meer voordeel uit de Gemeenschap dan het mijne?’ zou de folder ook in de huidige 

tijd prima overeind blijven, zij het in een aan deze tijd aangepaste versie.
88

 De antwoorden 

vallen, zoals verwacht mag worden, uit in het voordeel van de Gemeenschap. De begroting is 

nihil ten opzichte van alle nationale begrotingen bij elkaar en de bureaucratie is duizend maal 

kleiner ten opzichte van de som van de nationale staten. Het overdragen van de nationale 

soevereiniteit wordt verdedigd door de communautaire besluitvorming en het idee dat 

gezamenlijk optreden de nationale staten per stuk ook sterker maakt.
89

  

Tegen het einde van 1980 brengt de notitie De Gemeenschap van de tien: welkom 

Griekenland! op een positieve wijze informatie over het toekomstige tiende lid. De toetreding 

van Griekenland is volgens de folder belangrijk, omdat het de naamgever van Europa is 

geweest en een levende bron van beschaving.
90

 In februari van het jaar 1981 volgt een folder 

over de jeugd en gaat het in het kopje ‘Leven als Europeanen’ over het belang van 

voorlichting, onderwijs, talenkennis en uitwisseling.
91

  

In de reeks verschijnen folders die oudere versies over hetzelfde thema bijwerken en 

vervangen. In 1982 vervangt De instellingen van de Europese Gemeenschap de gelijknamige 

versie uit 1979. Op de laatste bladzijde wordt geschreven over het unieke karakter van de 

Gemeenschap door het doel, namelijk de Europese Unie, en de methodes, meer dan 

intergouvernementeel en voor een Europees belang, alsmede resultaten en wetten. Ondanks 

het beschreven unieke karakter zullen weinig burgers zich door deze zaken verenigd hebben 

gevoeld. Toch is er in deze periode een positieve visie op Europa, zo blijkt uit een 

opiniepeiling in 1982 waarin 72 procent zich voor de samenwerking uitspreekt. In andere 

folders van dit jaar gaat het onder meer over toerisme, goed voor een blik op de diversiteit en 

daardoor voor wederzijds begrip en vrede, en het daaruit voortvloeiende belang van het 

behoud van Europees erfgoed.
92

 De EG heeft zichzelf de taak opgelegd de volkeren te 

verenigen.
93

 In 1982 wordt hiertoe de Europese Stichting opgericht die onderling begrip moet 

kweken tussen de volkeren en de kennis van het Europees cultureel erfgoed moet trachten uit 
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te breiden. Hiervoor geldt dezelfde aanpak als eerder bij de jeugd werd vermeld, namelijk: het 

informeren en voorlichten van de burger, stimuleren van ontmoetingen, talenkennis uitbreiden 

en het in stand houden en de ontwikkeling van cultureel erfgoed.
94

 De folder De 

Gemeenschap en de cultuur geeft een visie op de Europese cultuur: ‘De verschillen en 

overeenkomsten maken het mogelijk dat in geheel Europa, te allen tijde, het oude en het 

nieuwe een dialoog kunnen aangaan en dat de traditie het zoeken naar het nieuwe niet in de 

weg staat. Deze samenspraak is ongetwijfeld de bron voor onze rijke Europese beschaving’.
95

 

Hieruit blijkt dat Europa de eenheid in de diversiteit zoekt. Europa voert daarom geen 

cultuurbeleid, maar streeft een coördinerende rol na bij de activiteiten van de lidstaten. Het 

gaat dan om vrij verkeer van cultuurgoederen, verbetering van de levensomstandigheden van 

de culturele werkers, meer belangstelling kweken voor kunstuitingen, en het instandhouden 

van architectonisch erfgoed.
96

  

 

De politieke unie en de burger 

Het doel van een politieke unie blijft veelal op de achtergrond. Dit idee bestaat al vanaf het 

begin van de EGKS, maar ligt erg gevoelig zoals blijkt uit de 

folder over politieke samenwerking: ‘Het grootste deel van 

de vraagstukken van de buitenlandse politiek blijft echter 

buiten het veld van de Europese verdragen en juist op dat 

gebied doet zich scherper dan elders het probleem voor van 

de nationale soevereiniteit waaraan de landen van de 

Gemeenschap zeer gehecht blijven. Toch zijn zij gaan inzien 

dat zij hun samenwerking op dit “gevoelige” gebied moesten 

uitbreiden’.
97

 Het belang van de politieke samenwerking en 

het doel tot het versterken hiervan wordt in 1983 te Stuttgart 

in een verklaring vastgelegd. Een stevigere politieke 

samenwerking betekent ook dat de burger een belangrijkere rol 

moet gaan spelen, in ieder geval in de West Europese traditie. 

Voorlopig biedt de structuur van het Europees Parlement daar 

weinig toegang voor.  
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Het jaar 1984 begint met een nieuwe voorkant en een opmerkelijke titel, Burgers van 

Europa – uw nieuwe rechten (zie afbeelding 13). Er wordt geschreven over de aankomende 

verkiezingen van het Europees Parlement, waarbij de te kiezen ‘vertegenwoordigers’ qua 

macht in het parlement beperkt zijn vanwege de adviserende rol van dit parlement. Verder 

wordt ook het Europees paspoort aangekondigd dat het jaar erop zijn intrede zal doen.
98

 Dit is 

een concreet voorbeeld met symbolische waarde. Het nationale paspoort verdwijnt ten gunste 

van een Europees model. In de folders wordt daarbij consistent gerekend in ECU’s (de 

Europese rekeneenheid) wat evenzo een meer internationaal karakter stimuleert. Interessant is 

dat in de folder van februari wordt vermeld dat 70 procent van de jeugd klaagt over het gebrek 

aan voorlichting.
99

 Het frequent uitgebrachte materiaal blijft vrij algemeen vormgegeven en 

richt zich, zonder verder onderscheid, op Europese burgers.  De opmaak van de folders wordt 

verrijkt met illustraties, zowel foto’s als diagrammen en kaarten. Tegen het einde van 1984 

wordt nog in een folder de idee naar voren gebracht een meertalig Europees televisiekanaal te 

beginnen vanwege de ‘thans verwaarloosde politieke en culturele behoefte’.
100

 Het blijft 

verder stil over de concrete uitwerking hiervan.
101

  

Er treedt in deze periode veel herhaling op van folders die aan de actualiteit worden 

aangepast en verder weinig nieuwe inhoudelijke elementen bieden. In het augustus – 

september nummer van 1985 komt bijvoorbeeld wederom de cultuur aan bod. Hoewel de 

insteek in eerste instantie stevig lijkt: ‘Het Europa van de cultuur is een realiteit’, komt er al 

snel een nuancering: ‘(…), een Europese identiteit, die berust op een gemeenschappelijk 

cultureel erfgoed en op velerlei inbreng van mensen, ideeën, gedragingen en waarden die in 

de loop der jaren onze beschaving gestalte hebben gegeven’.
102

  De realiteit is nogal complex 

en Europa wil de cultuur niet eenvormig maken. Het wil  ruimte creëren, zonder nadere 

invulling te geven aan de inhoud. Daardoor blijft het beleid beperkt tot de gedachte, dat de 

verplaatsing van mensen binnen de culturele sector in Europa vereenvoudigd moet worden 

alsook de uitwisseling van hun producten.  
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De toetreding van Spanje en Portugal, die per 1 januari 1986 zal plaatsvinden, toont 

volgens de voorlichting de vitaliteit van Europa, maar is tevens aanleiding om de 

bestuurbaarheid nader te bekijken. De uitbreiding zou mogelijk gepaard moeten gaan met 

versoepeling van de besluitvorming en versterking van de 

communautaire instellingen.
103

  

De burger lijkt steeds meer centraal te staan in het 

voorlichtingsmateriaal. Zo verschijnt er in 1986 een folder 

onder de titel Naar het Europa van de burgers. Er wordt 

geschreven over het, in 1984 opgerichte, comité ad hoc 

‘Europa van de burgers’ dat de identiteit en het beeld van de 

Gemeenschap moet versterken. Twee verslagen volgen 

waarin onder andere de afschaffing van de grenscontroles 

vastgelegd wordt. Wat opvalt aan de folder is de opmerking 

over het versterken van het verbond tussen burgers, dat is 

vastgelegd in eerdere verdragen. ‘Het verbond is een 

fundamenteel doel van de Gemeenschap die niet uitsluitend 

en ook niet in hoofdzaak economische doeleinden nastreeft’.
104

 Dit moet ook in die tijd 

hebben geklonken als uitermate vreemd ten opzichte van de praktijk. De focus was immers 

vooral gericht op de economische samenwerking en wordt pas sinds kort wat breder 

getrokken. Toch is dit een folder die laat zien wat Europa wil zijn naast het nastreven van de 

economische samenwerking.  Wat de voordelen voor de burgers zijn bijvoorbeeld, zoals 

wonen en werken in het land naar keuze doordat het rijbewijs in heel Europa geldig is en men 

een Europees paspoort heeft, vermindering van formaliteiten aan de grens en overal toegang 

tot medische zorg. Interessant is ook de notie dat het voorlichtingsmateriaal verbeterd moet 

worden. ‘De instellingen van de Gemeenschap en de Lidstaten zouden nauwer moeten 

samenwerken om de burgers voor te lichten over de historische redenen voor de opbouw van 

Europa over wat thans op het spel staat’.
105

  Daarnaast wordt benadrukt dat Europa voelbaar 

moet zijn, bijvoorbeeld in de internationale toegang tot medische zorg, maar ook sport wordt 

als bindend element genoemd. Verder wordt er nog kort aandacht besteed aan symbolen voor 

de bevordering van de eenheid: de vlag, de hymne en de Europa-dag op 9 mei. Een folder die 
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vrij tijdloos overkomt en ook nu nog interessant zou zijn om mensen bewust te maken van de 

(positieve) invloed van Europa en de meerwaarde naast de economische aspecten. De aanpak 

blijft beschouwend. Er wordt uiteengezet wat er voor zaken plaats vinden op Europees niveau. 

Dit wordt niet omgezet in voorlichtingsmateriaal dat de burger persoonlijk aanspreekt en als 

doel heeft de identiteit te profileren.  

Een jaar later verschijnt wederom een folder met een duidelijk focus op het politiek-

culturele bestaansrecht van de Gemeenschap. Dit heeft veel 

van doen met de Europese Akte uit 1986. Deze Akte 

harmoniseert wetten binnen Europa en maakt het gereed 

voor de interne markt. De Europese Politieke 

Samenwerking (EPS) moet vanaf de ondertekening 

voorzien in een samenwerkingsverband voor coördinatie 

van de buitenlandse politiek. Europa’s identiteit – van de 

symbolen naar de sport heet de notitie van maart 1987. Er 

komen enkele nogal opvallende uitspraken voorbij. ‘(…) 

sedert het Verdrag van Rome – in zekere zin de grondwet 

van de Europese Gemeenschap -   spant die Gemeenschap 

zich in haar identiteit te versterken en (…) één van haar 

voornaamste doelstellingen: een meer verenigd Europa dat dichter bij de burgers staat’.
106

 De 

middelen hiertoe zijn sport en symbolen. De noodzaak van de betrokkenheid van de burger bij 

Europa wordt benadrukt door de beperkte opkomst bij de verkiezingen in 1984, slechts 60 

procent weet de gang naar de stembus te vinden. Verder is de constatering dat het ‘misschien 

nog erger is dat de verkiezingscampagne dikwijls met de Gemeenschap en haar parlement 

niets te maken had’ het vermelden waard.
107

 De folder beschrijft een top in Fontainebleau om 

dit probleem aan de kaak te stellen en aan te pakken. De notitie was een aanvulling op de 

hiervoor beschreven folder. De invoering in mei 1986 van de vlag, de hymne (Ode aan de 

Vreugde – uit de negende symfonie van Beethoven) en de Dag van Europa (jaarlijks op 9 

mei) krijgen meer aandacht. Er wordt over het voor de eerste keer hijsen van de vlag het 

volgende geschreven: ‘De ceremonie voltrok zich in een sfeer van jeugd en feestvreugde. 

Scholieren zwaaiden met kleine Europese vlaggetjes, ambtenaren van de gemeenschap 

stonden er voldaan en ontspannen bij, voorbijgangers keken wat verwonderd en Sandra Kim, 
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de jonge Belgische zangeres van Italiaanse origine, zong het liedje “J’aime la vie” waarmee 

zij de Eurovisie- wedstrijd 1986 won’.
108

 De vlag bestaat al sinds 1955 voor de Raad van 

Europa, die alle democratische landen van het continent verenigt en zal daarom geen 

aanpassingen kennen wanneer het aantal lidstaten toeneemt. Het Europees paspoort, rijbewijs 

en de sport worden ook als verenigende elementen genoemd. Het paspoort blijft ‘in rechte een 

nationaal paspoort’, maar is een stap tot het Europees burgerschap, aldus de folder. Het 

rijbewijs daarentegen, is het ‘eerste persoonlijke document met een communautair karakter 

omdat het in  verscheidene Europese landen als een identiteitsbewijs wordt beschouwd. Op 

het gebied van sport gaat het zowel om bestaande zaken als de Olympische Spelen en 

vrijetijdsbesteding als speciaal opgezette zeilwedstrijden en wielerrondes die een verenigend 

karakter moeten hebben. De Europese weken – tussen de Europadag (9 mei) en de 

geboortedag van Schuman (29 juni) – worden voorzien van feestelijkheden en gaan gepaard 

met conferenties, ceremonies en een galaconcert. Een van de afsluitende zinnen vermeldt 

‘Europa wordt ook geboren uit al hetgeen de burgers tot elkaar brengt’.
109

  

In het augustus-september nummer van 1987 wordt nog eens benadrukt dat het 

politieke ideaal van duurzame vrede is verwezenlijkt door 

de pragmatische oplossing van economische 

samenwerking.
110

 Er wordt uitgewerkt hoe men ‘Europees 

leven’ kan. Dit door Europa zichtbaar te maken in de 

leefomgeving, zoals landbouw, toerisme en 

milieubescherming. Solidariteit is hier ook van belang, 

bijvoorbeeld bij gelijkheid tussen man en vrouw, gelijke 

rechten, bescherming van werknemers en consumenten en 

programma’s voor uitwisseling.
111

 Na een aantal voordelen 

van één instituut ten opzichte van twaalf lidstaten te hebben 

genoemd sluit de folder af met de zin: ‘Wat is beter: Europa 

of geen Europa? Het antwoord ligt voor de hand: Europa is 

eenvoudiger en doeltreffender’.
112

  

De terugkerende folder in de reeks met diagrammen en grafieken van Eurostat opent 

het jaar 1988 en toont de nieuwe voorkant van de folder. De kleurrijke folder met weinig tekst 
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is snel door te nemen en erg aantrekkelijk om een inkijk te krijgen in verschillende zaken rond 

de Europese Gemeenschap.
113

  

In april volgt een nummer dat zich specifiek op jongeren richt en uiteenzet waar de 

programma’s COMETT, Erasmus en Yes voor Europa op gericht zijn. COMETT wil de 

Europese identiteit bevorderen door stages voor jongeren die net zijn afgestudeerd bij 

bedrijven in andere lidstaten. Erasmus is een uitwisselingsprogramma voor studenten en Yes 

voor Europa is gericht op uitwisselingen voor jongeren om ‘beter de Europese identiteit aan te 

voelen en die te versterken’.
114

  De tweede folder van april gaat over civiele bescherming. 

Ondanks de focus op gemeenschappelijk optreden bij rampen is de eerste zin opmerkelijk: 

‘Het gevoel te behoren tot een zelfde samenleving en de 

concrete voorstelling van de Europese identiteit bij de 

burgers van de Gemeenschap zijn afhankelijk van de 

bijdragen van solidariteit die het beeld en de conceptie van 

het Europese leven van alle dag tot elkaar brengen’.
115

 Het 

laat de zakelijke en omslachtige formulering zien die vaker 

gehanteerd wordt en niet bijdraagt aan herkenning of 

identificatie bij de Europese burger.  

De folder van begin mei is gericht op Jean Monnet, 

vanwege het Monnet jaar. De folder wordt gemaakt in 

samenwerking met het Directoraat-generaal voorlichting en 

public relations van het Europees Parlement en bevat een 

biografie, de ‘methode Monnet in internationale 

betrekkingen’ en de ‘methode Monnet in actie’. De drie de 

hoofdstukken staan vol citaten van Monnet en geven een goed beeld van een van de oprichters 

van de Europese samenwerking.  

De folder die hierop volgt is eveneens gericht op de Europese identiteit. In De 

Europese Gemeenschap en de cultuur kan men lezen dat het ‘pluralistische humanisme, 

gebaseerd op democratie, rechtvaardigheid en vrijheid’ als ‘cultureel fundament’ wordt 
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benoemd.
116

 Na deze vier nummers is er een duidelijk contrast met de rest van het jaar waarin 

het materiaal bestaat uit globale en zeer specifieke onderwerpen, als luchtvervoer,  

vliegtuigbouw en geïntegreerde mediterrane programma’s.
117

  

De archivering van de Notities over Europa is vanaf eind 1989 fragmentarisch. Er is 

geen materiaal uit 1990 aangetroffen. De enkele stukken uit 1991 en 1992 zijn vooral 

herhalingen van wat al eens is langsgekomen met hooguit enkele aanpassingen aan de 

actualiteit. De reeks eindigt in 1992. De beperkte archivering kan eveneens het gevolg zijn 

van de nieuwe reeks Europa in Beweging die vanaf 1991 aanvangt. Deze reeks wordt 

verderop behandeld. 

 

Wat is een Europeaan? 

In 1979, na bijna dertig jaar (!) Europese samenwerking, zorgt de rechtstreekse verkiezing van 

het Europees Parlement voor het eerste periodieke voorlichtingsmateriaal.  Het contrast met 

de Maandelijkse Overzichten en andere reeksen uit de Europese Documentatie is aanzienlijk. 

Een beperkte omvang van 8 of 12 pagina’s, een ruimere en meer puntsgewijze opzet zorgen 

met de overzichtelijke catalogus en thematische opzet voor een veel meer aansprekende 

folder. Toch is het merendeel nog erg economisch of specifiek technisch gericht wat de 

Europese burger, in die hoedanigheid, weinig zal hebben aangesproken. Dit is het gevolg van 

de dwingende vorm, die bestaat uit een vast aantal bladzijden en een frequente uitgave van 

twee maal per maand. Veel folders verzanden hierdoor, na een aansprekende inleiding die 

zich op de beleggingswereld van burger richt, in gedetailleerde uitwijdingen over weinig tot 

de verbeelding sprekende zaken. Enkele folders springen er overigens uit en zijn duidelijk 

gericht op het sociaal-culturele aspect van de Europese politiek.  

De folders uit de laatste categorie benaderen het identiteitsvraagstuk tweeledig, te 

weten theoretisch en praktisch. De nadruk ligt op de praktische variant. Dit is een 

identiteitsvorming van Europa of de Europese Gemeenschap op zich. Men schrijft over het 

behoud van vrede en democratie en daarnaast over de economische doelstellingen. Hoewel 

het laatste punt geen vastheid kan bieden door het veranderende karakter dat zich aanpast aan 

de nieuwe situatie kan een gemeenschappelijk economisch beleid op een steeds uitgebreider 
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terrein gezien worden als onderdeel van de Europese identiteit. De burger zal zich maar 

beperkt aangesproken voelen door deze beleidstechnische identiteit.  

De tweede theoretische variant is de identiteit van de burger als Europeaan. Hierbij 

gaat het veel meer om wat de persoon in verhouding tot het collectief betekent en of hij zich  

hiermee verbonden voelt. Op nationaal niveau geschiedt dit meestal kunstmatig door middel 

van het gelijktrekken van taal binnen de grenzen en overeenkomstige culturele gebruiken. In 

Europa is de taal is geen overeenkomstige factor en de diversiteit in leefwijze lijkt ook weinig 

hoopgevend voor het ontspringen van de zelfbewuste Europeaan die zich losmaakt van 

nationale grenzen. Europa wil ook geen centraliserende rol spelen om dit te verwezenlijken. 

De nadruk in de folders ligt op diversiteit binnen Europa. Er wordt wel over ‘ons’ en ‘wij’ 

geschreven, maar de vorming is praktisch gericht. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden 

van lesmateriaal over Europa, uitwisselingen stimuleren (Erasmus, COMETT), talenkennis 

bevorderen, toerisme stimuleren en zorgdragen voor cultureel erfgoed.  

De theoretische inkadering van het begrip Europese identiteit is nauwelijks aan de 

orde. Wat het Europeaan zijn inhoudt lijkt de instellingen zelf ook onduidelijk. Griekenland 

komt even aan bod als levende bron van de Europese beschaving. De folder over Monnet 

wekt de indruk van de eerste Europeaan en de folders over cultuur zorgen door de symbolen 

(vlag, ECU, hymne) voor bindende elementen.  

De identiteit bestaat niet uit zijn, maar uit wording. De vorming van de Europeaan is 

net als Europa in ontwikkeling. Europeaan zijn is een wijze van jezelf bewust ontwikkelen 

met de focus op de buitenwereld door middel van een brede talenkennis en uitwisselingen. De 

scholing en mogelijkheden tot uitwisseling zullen overigens slechts voor een beperkte groep 

beschikbaar zijn, wat betekent dat er ook een groep wordt uitgesloten. 

Een mogelijkheid om de Europeaan te vormen is door hem of haar zeggenschap te 

geven door middel van vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Overigens is het 

Europees Parlement in deze periode, maar ook nu nog, in realiteit vooral een adviesorgaan, 

waardoor de burger weinig gevoel heeft bij de Europese zaken, wanneer het niet om expliciet 

nationale belangen gaat. De folder uit maart 1987 meldt dan ook dat het ‘misschien nog erger 

is dat de verkiezingscampagne dikwijls met de Gemeenschap en haar parlement niets te 

maken had’.
118

 Het statement is nog steeds actueel. De aflopende opkomst percentages bij de 

verkiezingen tonen de moeite om Europeanen betrokken te houden wanneer hun belangen niet 
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expliciet duidelijk worden gemaakt en niet Europees vertegenwoordigd worden. In 1984 

wordt er al geklaagd over de lage opkomst, ook al was het percentage toen nog zestig procent.  

Het materiaal zal, ondanks frequente uitgaven, foto’s, verduidelijkende diagrammen 

en kaarten, zeer beperkt hebben aangesproken hebben door de vormgeving. De reeks was zeer 

algemeen van opzet en omvatte allerlei onderwerpen, maar zonder een duidelijke ordening 

daarbinnen is het lastig op de juiste folder bij de juiste doelgroep te krijgen.  De opmerking uit 

1986 is even waar als opmerkelijk, ook al omdat hij in het voorlichtingsmateriaal zelf wordt 

gemaakt: ‘De instellingen van de Gemeenschap en de Lidstaten zouden nauwer moeten 

samenwerken om de burgers voor te lichten over de historische redenen voor de opbouw van 

Europa over wat thans op het spel staat’.
119
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Hoofdstuk 5 - Europese documentatie in nieuwe vorm 
Het fragmentarisch gearchiveerde vervolg van de Europese Documentatie begint weer in 

1976 en kent een soortgelijke opzet als de Notities over Europa. 

De folders zijn een stuk dunner dan de Maandelijkse Uitgaven en 

overzichten (gemiddeld twintig pagina’s) en worden voor f 1.40- 

aangeboden door de Europese Commissie Voorlichting. De 

beschrijving van de gebeurtenissen in een maand is vervangen 

door een thematische benadering net als in de Notities over 

Europa. Deze benadering, de inhoudsopgave, de 

verduidelijkende diagrammen, een bibliografie en een overzicht 

van de aanwezige thema’s in de reeks maken het een stuk 

overzichtelijker voor de lezer. Men kan andere exemplaren 

verkrijgen door zich tot de verkoopbureaus te wenden in Den 

Haag of Brussel. Onderwerpen die in 1976 passeren zijn onder 

andere de buitenlandse handel, de opening van de grenzen en de 

opleiding van leerkrachten. De folders lijken in dit stadium een soort overgang naar de 

Notities die vanaf 1979 worden uitgegeven,  maar deze reeks stopt niet als de Notities 

beginnen. De abstracte voorkant toont 9 stippen in een raster, die symboliseren de 9 lidstaten.  

 De twee aanwezige folders uit 1977 geven de inhoudsopgave aan het einde van de 

folder, wat een uitzondering is op de rest van de folders. De vijfde folder van het jaar 

behandelt de Douane-unie. De inleiding staat kort stil bij het nationalisme dat er voor zorgde 

dat er politiek grenzen werden opgetrokken in Europa die voor veel ellende zorgden. Daarna 

wordt de vergelijking getrokken met de middeleeuwen waarin vrijwel geen politieke grenzen 

bestonden en als ze er al waren open stonden voor iedereen. Hierdoor kreeg het universitaire 

leven een internationaal karakter evenals de handel. Daarnaast worden ook de douane 

(economische) grenzen historisch  geduid. De politieke grenzen komen verder niet ter sprake, 

aangezien de folders zich  richt op de Douane-unie die in dat jaar van start gaat.
120

  

 Er lijkt weinig aandacht voor de eerste Europese verkiezingen, hoewel een slag om de 

arm in acht moet worden genomen vanwege de gaten in deze serie. De folders worden wat 

omvangrijker (30 á 40 bladzijden) en daardoor vaak ook gedetailleerder wat het leesgemak 

niet ten goede komt. Verder worden er af en toe verklarende woordenlijsten en cartoons 

                                                 
120

 Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, De Douane-unie (Brussel 1977) 3-4.  

Afb. 18: De eerste uitgave van 

Europese documentatie in 

1976. Bron: Koninklijke 

Bibliotheek, Den Haag.   



 52

toegevoegd ter verduidelijking en om het toegankelijker te maken. In De consument in de 

Europese Gemeenschap wordt vooral benadrukt dat de Gemeenschap de consument 

beschermt tegen steeds groter wordende bedrijven. Als voordelen komen de toename in 

keuze, prijsstabilisering en toezicht op kartelvorming aan de orde.
121

  

 De folders komen, zoals reeds aangegeven, ook in 1979 en daarna uit, het moment dat 

Notities over Europa begint. De prijs gaat omhoog naar f 2.05- en de auteur wordt nu 

aangeduid als afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties. Naast deze 

globale aanduiding zijn er enkele folders die ook een persoon als auteur vermelden. Er wordt 

vaak gebruik gemaakt van diagrammen, grafieken en kaartjes, een samenvatting en een 

overzicht van alle verkooppunten en voorlichtingsbureaus zorgt voor steeds betere 

vormgeving. De reeks kent net als de Notities herhalingen in de thema’s die het onderwerp 

bijwerken tot het jaar van de betreffende folder. In 1980 wordt de prijs nogmaals verhoogd 

naar f 2.60- en verandert de auteursafdeling in de vierde folder van het jaar naar IX/C/11. De 

samenvatting van de folder verschuift naar de achterkant van de, inmiddels glanzend 

afgedrukte kaft.  

De derde folder van 1980 richt zich specifiek op het culturele aspect van de 

Gemeenschap. In de samenvatting op de achterkant wordt de culturele dimensie van Europa 

benadrukt als voorloper op de verdeling in nationaliteiten. De culturele ontwikkeling komt 

naar voren als hét verbindende element in Europa dat de grenzen achter zich laat. De auteur is 

Georges H. Dumont. De eerste zin geeft al een goede inkijk in de benadering: ‘Voor de 

historicus is Europa geen werelddeel, maar een beschaving; dat wil zeggen een erfgoed van 

culturen, geloven, kennis, en gebruiken die langzaam zijn verworven en vaste vorm hebben 

gekregen en vervolgens tot een geestelijke constellatie zijn versmolten’. Kort hierop volgt ‘De 

Europeaan wordt niet gekenmerkt door ras of taal, maar door de geestelijke vrijheid, zonder 

welke hij niet meer zichzelf zou zijn, namelijk een dialectische mens die weigert op te gaan in 

de massa’. Het kruis wordt benoemd als het symbool van de Europese beschaving. Niet persé 

religieus als wel een kruising tussen ‘anarchistisch individualisme en het verstikkende 

collectivisme, een kruising tussen zekerheid en gevaar’.
122

 Via de Griekse mythes, de 

‘autonomie van de menselijke rede’, het ‘geschreven recht’ van Rome, het christendom en de 

gemeenschapszin en dadendrang van de Germanen wordt een beeld van Europa vorm 

geschetst. De dichter en literatuurcriticus T.S. Elliot en filosoof Karl Jaspers worden 
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aangehaald om het betoog over de vrij denkende Europeanen te versterken. Het verhaal staat 

stil bij het Karolingische Rijk en verschillende kunstvormen in Europa, om aan te tonen dat de 

cultuur ondanks oorlogen zich niet laat verstikken en een basale factor van Europa is. Hierbij 

worden onder andere genoemd de kennis van de Arabieren, de ontdekking van Columbus, de 

rede en tolerantie van de grote denkers en de ontembare scheppingsdrang van de grote 

kunstenaars. ‘Alles is nieuw en barstend van jong leven’ staat er geschreven en dit geeft de 

indruk dat er sprake is van enige teleologie in dit stukje tekst, waarin al het voornoemde 

samenkomt in de huidige Europese eenheid. Kortom de cultuur is onmiskenbaar van belang. 

Het stimuleert wetenschap en op die manier de economie en is zo een belangrijke aanjager 

van de Europese voorspoed.
123

 Ondanks deze mooie woorden in de inleiding vervolgt de 

folder dat er geen sprake zal zijn van een Europees cultuurbeleid, omdat dit niet wordt 

voorgeschreven in het Verdrag van Rome en een zaak is van de lidstaten zelf. Een ‘“Europese 

cultuur” als totaliteit’ of een ‘culturele uniformiteit’ wordt dan ook van de hand gewezen. De 

Gemeenschap zal alleen daar ingrijpen waar sociale en economische zaken een rol spelen. 

Verschillende toppen in de jaren zeventig benadrukken het belang van actie op cultureel 

gebied. In de folder wordt vervolgens de resolutie van 18 

januari 1979 betreffende dit onderwerp, vrijwel letterlijk 

uiteengezet wat erg droog overkomt.
124

 Het in stand houden 

van cultureel erfgoed wil de Gemeenschap bevorderen via 

steun en congressen over dit onderwerp. Daarnaast is 

uitwisseling een belangrijk middel om vooroordelen weg te 

nemen en onderling begrip te stimuleren. Dit wordt 

bijvoorbeeld gedaan door een koor en orkest van de Europese 

Gemeenschap, maar ook door het initiatief te lanceren van 

‘Europese zalen’ in musea om zo een indruk te wekken van 

het cultureel erfgoed van Europa. Er wordt behoorlijk  

gedetailleerd ingegaan op de regelgeving en hoe de 

uitwisseling en kennismaking eenvoudiger kan.
125
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Een nieuwe vorm met bekende omvang 

In 1982 wordt de prijs niet meer aangegeven op het materiaal. Dit is het gevolg van een 

vernieuwde, meer glanzende kaft (zie afbeelding 19). De folders worden ook aanmerkelijk 

dikker, zo tussen de 50 en 100 bladzijden, en gedetailleerder. Hier lijkt men terug te vallen in 

de traditie van de Maandelijkse overzichten en uitgave. Veel thema’s worden herhaald in een 

tweede of derde uitgave. Een folder over De wijn in de Europese Gemeenschap omvat 

bijvoorbeeld negentig (!) bladzijden.  

In 1983 schrijven Jean-Claude Deheneffe en Jacques-René Rabier (inleiding) de folder 

Europeanen bekijken zichzelf, tien jaar opinies onderzocht – 1973-1983. In deze folder 

schrijft Rabier in de inleiding: ‘Elke gezaghebbende macht verstrekt inlichtingen; elke macht 

wint inlichtingen in. (…) de instellingen van de Europese Gemeenschap (…), hebben (…), er 

vanaf het begin voor gezorgd, dat het publiek op de hoogte was van hun bedoelingen, hun 

oogmerken en de geboekte resultaten (…)’.
126

 De brochure 

laat ‘Europeanen zien (…), hoe zij zichzelf zien’ en is 

hierdoor weinig relevant voor dit onderzoek.
127

 Wel is het 

interessant dat volgens de peilingen ‘het Europese publiek 

zeer open staat voor Europese ideeën’. Tegenstrijdig met het 

citaat over het verstrekken van inlichtingen is de opmerking: 

‘Of de moed van datzelfde publiek al dan niet te danken is 

aan een gebrekkige kennis van de reële implicatie en de 

politieke of economische gevolgen die daaruit voortvloeien, 

doet er minder toe’.
128

 Het lijkt of de voorlichting  nauwelijks 

van belang wordt geacht. De afsluitende opmerking van de 

inleiding is evenzo opmerkelijk: ‘I[s] Europa misschien nu al 

een vaderland waarmee de mensen zich met hart en geest 

verbonden voelen?’.
129

 Vervolgens wordt in verschillende 

grafieken en tabellen de mening van de burger weergegeven.  

De tweede folder van 1984 gaat in op het Gemeenschapsrecht. In de folder wordt 

expliciet uitgelegd dat de drie Gemeenschappen sinds 1958 sterke overeenkomsten vertonen 

en er in 1978 in het Europees Parlement voor gekozen is om voortaan van de Europese 
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Gemeenschap te spreken. Dit zal ook in deze folder worden toegepast. De folder wil de burger 

bekend maken met het Gemeenschapsrecht dat in verschillende verdragen, vaak 

onoverzichtelijk, is vormgegeven en daarom weinig toegankelijk. Aangezien het zaken zijn 

die de burger raakt is het voor hem of haar van belang hiervan op de hoogte te zijn. De 

constitutie van de Gemeenschap is gebaseerd op twee beginselen namelijk recht en 

democratie.
130

 Verscheidene malen wordt de vergelijking getrokken tussen het recht van een 

staat en het recht in de Gemeenschap. De onduidelijkheid over de toekomst komt naar voren 

in ‘Ook al is de EG (nog) geen staat’.
131

 In het tweede hoofdstuk gaat het over de 

fundamentele waarden van de gemeenschap, namelijk duurzame vrede, eenheid, gelijkheid, 

solidariteit alsmede economische en sociale zekerheid’.
132

  

In de loop van 1985, als de afdeling is verhuisd naar IX/D5 worden de folders wat 

ruimer in de opzet en daardoor beter behapbaar, de omvang slinkt overigens niet en is nog 

vaak meer dan zestig pagina’s.  

In 1988 komt een folder uit die buiten de reeks valt, maar wel door Europese 

Documentatie gemaakt is. Deze folder wordt geschreven door Emile Noël, voorzitter van de 

Europese Universitaire Instelling (zie afbeelding 21). Het 

behandelt de instellingen van de Europese Gemeenschap. Op 

de titelpagina in de folder wordt kort ingegaan op het 

institutionele stelsel: ‘Het aan de zorg van de historici van 

morgen overlatend om ons institutionele stelsel in een 

volkenrechtelijke categorie onder te brengen, stellen we ons 

hier voorzichtigheidshalve tevreden door te spreken van een 

“communautair” stelsel’.
133

 De folder vervolgt met een 

uitgebreide uitleg over de werking van de Europese 

Gemeenschap. Onderdeel is het verduidelijken van de fusie 

van de drie Gemeenschappen in 1967 tot de Europese 

Gemeenschap. Dit kan worden beschouwd als een eerste stap 

naar eenwording in Europa.  

De afdeling in de reguliere reeks verander in 1988 naar IX/E-5 en  krijgt het logo van 

de vlag op de voorkant als ook een kader in het raster met daarin ‘Doelstelling 92’. De folder 
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Overheidsopdrachten in een eengemaakte economische ruimte wordt aangeduid als een 

‘informatiebrochure voor het grote publiek (…)’.
134

 De omvang van 120 bladzijden en de 

specifieke inhoud doen overigens anders vermoeden.  

Het jaar 1990 begint met een folder over Europese eenwording, oorsprong en groei. 

Een zeer algemene folder over de Gemeenschap. In negentig bladzijden wordt verteld over 

soortgelijke projecten in de geschiedenis, zoals die van Napoleon, Hitler en de Pan Europese 

beweging die alle mislukten door de dominantie van 

nationalisme en imperialisme. Na de Tweede Wereldoorlog 

was de noodzaak drieledig, waardoor het nieuwe initiatief 

slaagde. De aanjagers waren: de positie op het wereldtoneel 

naast de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika, 

vrede en de ordening van de internationale samenleving. Na 

een kort overzicht van andere internationale organisaties als 

de NAVO en de OEES wordt de uniciteit van de Europese 

Gemeenschap benadrukt. Deze uniciteit zit in de overdracht 

van nationale soevereiniteit en het ‘nastreven van een vaste 

en onverbrekelijke organisatorische en politieke eenheid’.
135

 

In het eerste hoofdstuk komt de geschiedenis in detail aan 

bod en wordt opgemerkt dat op het gebied van de economie er duidelijk minder last is van 

nationale gevoeligheden dan in de politiek. De onvrede van de burger wordt geconstateerd, 

vooral over het landbouwbeleid, evenals dat men vaak de langdurige vrede vergeet.
136

 De 

negatieve indrukken als ondoorzichtigheid probeert men te ontmantelen. Een meer effectieve 

rol voor het Europees Parlement komt naar voren als een doel en blijkt in statistieken door de 

bevolking gesteund. Het zijn de beleidsmakers van de Lidstaten die weigeren meer 

soevereiniteit af te dragen.
137

 Het streven naar een politieke eenheid sijpelt tussen de regels 

door, maar de toon is veelal oppervlakkig. In het slotwoord wordt een opsomming gegeven 

van zaken die Europa meer waarneembaar moeten maken voor de burger. Hier zien we veelal 
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dezelfde zaken terug als bij Notities over Europa, onder andere het Europees paspoort, een 

Europees tv-kanaal, symbolen en uitwisselingsprogramma’s.
138

  

 

Begin jaren negentig 

Het volgende nummer, Een sociaal Europa, beschrijft de culturele pluriformiteit als Europa’s 

rijkdom, maar ook als probleem. ‘Vele EG burgers zijn zo sterk in hun vaderland vast 

geworteld, dat zij nooit gebruik zullen maken van de door de Gemeenschap geboden vrijheid 

van vestiging en internationale mobiliteit’.
139

 De folder 

toont dat de Gemeenschap zich bewust is van de problemen 

die door culturele verschillen worden veroorzaakt, zoals 

taalproblemen, verschillende levensritmes, de invloed van 

het weer op het humeur, maar ook loonverschillen en 

arbeidsomstandigheden. Veel positiever is de derde folder 

van 1990, Een nieuw idee voor Europa, De verklaring van 

Schuman – 1950-1990, die de veertigste verjaardag viert 

van de Gemeenschap. 

Hier is overigens ook 

aandacht voor de 

problemen: ‘Tot op 

welke hoogte is 

eenmaking wenselijk, 

mogelijk en uitvoerbaar om de kracht die eenheid geeft, zo 

groot mogelijk te maken zonder de identiteit van de landen 

aan te tasten en het eigen karakter te vernietigen dat de 

rijkdom van onze naties, onze regio’s en onze culturen 

uitmaakt’.
140

 Het gaat goed met Europa, maar men moet zich 

afvragen hoe verder te gaan. De val van de muur en het 

communisme stelt Europa voor nieuwe uitdagingen, maar 
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betekent geen einde van Europa. De folder verdedigt het communautaire beleid en ziet dit ook 

functioneren in de toekomst.  

De folders uit 1990 lopen wat betreft onderwerpen in elkaar over. De vierde folder is 

getiteld Europa, een humane maatschappij (zie afbeelding 24) en schrijft in de inleiding over 

de vrijheid van de mens en het daaruit volgende belang van democratie.
141

 In het eerste 

hoofdstuk gaat het over de al lange bestaande droom (vanaf het Karolingische Rijk) van een 

Europees evenwicht. ‘Meer dan ooit droomden de volkeren van een samenwerking tussen de 

naties, gebaseerd op de gemeenschappelijke regels die de rechten van de mensen 

verzekeren’.
142

  De nadruk in deze folder ligt sterk op het verenigende karakter van de 

democratie en de ontwikkelingen betreffende de Europese Akte die op 1 juli 1987 werd 

ondertekend.  

Deze reeks van Europese Documentatie stopt wat betreft archivering evenzo abrupt als 

de hiervoor genoemde reeksen. De rest van de jaren negentig is slechts fragmentarisch in 

andere archieven gevonden. Voor de rest van het jaar 1990 blijven de onderwerpen terugkeren 

die we al eerder tegenkwamen. De lay-out wordt veranderd, waardoor er meer puntsgewijs, 

met verklarende kaders en in twee kolommen wordt geschreven. Ondanks het feit dat de 

folders af en toe een doel omschrijven in de trant van ‘de 

algemene voorlichting van niet-specialisten’
143

 lijkt de 

omvang die nog altijd boven de veertig pagina’s ligt dit tegen 

te spreken. De informatie is te specifiek gericht op een 

onderwerp en te weinig concreet relevant voor de Europese 

burger.  

De documentatie Tien lessen over Europa uit mei 

1992 is een soort lesprogramma dat tien aspecten van de 

Europese samenwerking nader verklaart. Van de historische 

fasen tot de interne markt en van de economische en 

monetaire unie tot het Europa van de burgers komt aan bod. 

Hier zien we de nadruk op cultuur terug in de zin: ‘Het 

culturele Europa moet voortaan de bovenhand krijgen op het 
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economische Europa en bijdragen tot de vorming van een gemeenschappelijk bewustzijn’.
144

 

Verder wordt ook de nadruk gelegd op het democratische Europa dat meer inhoud moet 

krijgen onder andere ‘door de oprichting van echte Europese partijen’.
145

 In 1995 volgt een 

folder die zich wat betreft uiterlijk en vormgeving uit de toon valt (zie afbeelding 25). Het 

introduceert De Europese Commissie 1995-2000 door een ruim opgezette tekst en pasfoto’s 

van leden met hun functie binnen de commissie, de afgelegde loopbaan en enkele 

persoonlijke gegevens. Hoewel de folder op het oog indruk maakt en het initiatief goed is, 

blijft de afstandelijke en zakelijke toon aanwezig die de Unie weinig dichter bij de burgers zal 

brengen zoals in de folder wordt beloofd.
146

 

 

De voortzetting van de documentatie 

Het documentatiemateriaal wat in de tweede helft van de jaren zeventig wordt voortgezet of 

opnieuw op gang komt (onduidelijk door gebrekkige archivering) is in eerste instantie een 

stuk dunner dan we gewend waren, maar de omvang neemt in de loop van de tijd toe. De 

nieuwe thematische opzet die het maandelijks overzicht vervangt vertoont gelijkenis met de 

Notities over Europa. Veelal dezelfde onderwerpen worden in beide reeksen besproken, zij 

het in de documentatie een stuk uitgebreider. Hoewel de cartoons en andere illustraties het 

materiaal wat luchtiger maken is het toch te gedetailleerd om echt te boeien. Interessant is dan 

ook de opmerking over voorlichting, dat al vanaf het begin van de Europese samenwerking 

plaats zou vinden en de tekst in de folder over opinieonderzoek onder de Europese burgers:  

‘Of de moed van datzelfde publiek al dan niet te danken is aan een gebrekkige kennis van de 

reële implicatie en de politieke of economische gevolgen die daaruit voortvloeien, doet er 

minder toe’.
147

 Wat de impact van het materiaal is en of die er überhaupt is lijkt men niet 

interessant te vinden.  

 De focus komt duidelijk meer op de burger te liggen naar mate het materiaal van de 

jaren tachtig. Er is aandacht voor het tegengaan van nationalisme, dat de politieke muren 

optrok in Europa en een nadruk op de cultuur en beschaving die bindend zou werken, ondanks 

de diversiteit. Opvallend is ook de historische inslag in enkele folders. Men zoekt de Europese 

wortels tot in de Middeleeuwen.  
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Hoewel een theoretische inkadering van de Europese burger beperkt blijft, lezen we in 

1980 toch enkele uitlatingen hierover. De Europeaan is een vrij denkende geest en ‘een 

dialectisch mens die weigert op te gaan in de massa’.
148

 Verder worden de problemen die 

gepaard gaan met de eenwording ook benoemd. De Europese burger is nog te sterk geworteld 

in de eigen natiestaat.
 149
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Hoofdstuk 6 – Europa in beweging  
Dit laatste hoofdstuk werpt een korte blik het materiaal dat in de jaren negentig en daarna is 

uitgekomen. Het betreft onder andere de reeks Europa in Beweging die door het Directoraat-

generaal ‘voorlichting, communicatie, cultuur en audiovisuele sector’ eenheid “publikaties” 

van de Europese Commissie wordt uitgegeven vanaf 1991. Er worden zowel achtzijdig 

uitklapbare folders als boekjes gemaakt. De opzet is thematisch. Opvallend is de uitleg over 

de Europese Gemeenschap en Europese Unie in een kader naast de inhoudsopgave.
150

 De 

folder heeft een stevige kaft, veel foto’s (ongeveer één per twee pagina’s), een tekst over twee 

kolommen en met regelmaat blokjes tekst ter verduidelijking van de doorlopende tekst.  

In 1999 gaat de folder in op het  Verdrag van Amsterdam. De omvang is dertig 

bladzijden. Deze folder behandelt de veranderingen in de 

jaren negentig. Eerst gaat de aandacht uit naar het Verdrag 

van Maastricht (1992), dat de Europese Unie opricht en het 

burgerschap van de Europese Unie vastlegt, maar het 

Europese burgerbegrip blijft inhoudsloos, waardoor het 

Verdrag van Amsterdam nodig was voor de nodige 

aanpassingen. Dit verdrag wordt in 1997 getekend en treedt 

in mei 1999 in werking. 

Het richt zich op de 

uitbreiding van Europa, de 

euro, de versterking van 

het Europees Parlement en 

de drie pijlers van de 

Europese Unie. De voordelen voor de burger komen aan 

bod. De toon van de folder is behoorlijk zakelijk. Er staan 

enkele internetverwijzingen achterin voor verdere 

informatie.
151

  

De volgende folder dateert van juni 2001 en gaat 

over de uitbreiding van de Europese Unie. Na Oost-
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Duitsland in 1990 en Zweden, Finland en Oostenrijk in 1995 zijn er dertien aspirant-leden die 

hopen lid te worden van de Europese Unie. In de folder wordt niet direct een termijn 

genoemd, maar wel wordt er ingegaan op de voorwaarden (het acquis) waaraan deze landen 

moeten voldoen.
152

  

In november 2003 komt een vervolg in het onderwerp van de hierboven genoemde 

folder in Meer eenheid, Meer diversiteit. Een tegenstrijdige titel die de problematische kant 

van een verenigd Europa toont.  De uitbreiding die in 2004 zal plaatsvinden wordt beschreven 

en de landen die toetreden geïntroduceerd. De mogelijk negatieve tendensen worden 

besproken onder de kop ‘De uitdagingen’ en kort verklaard. Landen die voor 2004 al lid 

waren mogen bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten in 

dat land mogen komen werken.
153

 In het laatst hoofdstuk over de toekomstplannen wordt 

geschreven over de mogelijke toekomstige uitbreidingen en dat geografisch en politiek 

Europa samenvallen wanneer de overige staten toetreden. Het gaat om Bulgarije en 

Roemenië, eventueel Turkije en Kroatië en mogelijk ook IJsland, Zwitserland, Liechtenstein 

en Noorwegen.
154

  Op de laatste bladzijde is een kaart te vinden die de Europese Unie toont 

en de kandidaat-lidstaten.  

Beter af in Europa, wat de interne markt u te bieden heeft beschrijft de voordelen van 

Europa. Naast veel economische en technische zaken wordt er in een kader geschreven over 

het ‘Met de burger meedenken’. Hierin wordt het gratis telefoonnummer van Europe Direct 

gegeven en verschillende websites die de burger helpen hun weg te vinden binnen andere 

Europese lidstaten.
155

 Daarnaast wordt er bij het terugkerende kopje ‘nieuwe uitdagingen’ 

geschreven over concrete maatregelen die in de toekomst van belang zijn. Daarbij worden 

verschillende contactpunten genoemd om een mening te uiten, zoals het nationaal parlement, 

het Europees Parlement, beroepsorganisaties, vakbonden en de Europese Commissie. Aan het 

einde van de folder worden telefoonnummer en de websites nog eens herhaald en is wederom 

een kaart van de huidige Europese Unie te vinden.  

Buiten de reeks Europa in beweging komen ook enkele folders uit. Een daarvan is 

Eurofabels, de grootste misverstanden over Europa. De folder is van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, het Bureau van de Europese Commissie in Nederland en het Bureau van 
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het Europees Parlement. Hierin komen zaken als ‘De opheffing van Nederland’, ‘Wat nou, 

milieu?’ en ‘Europa als lachertje’ aan bod.
156

 Op luchtige wijze met veel cartoons worden de 

vooroordelen over Europa besproken en veelal ontkracht. Een folder die vijf jaar na het 

uitkomen ervan nog steeds actueel is.  

In oktober 2006 wordt de folder met de herkenbare titel Europa in 12 lessen 

geschreven door Pascal Fontaine, uitgegeven. Hoewel het eerder nog tien lessen waren zijn er 

nu twaalf nodig om de burger kennis te laten maken met Europa. Hoewel de folder 

omvangrijk is zorgen foto’s en kaders voor overzicht en een bijzonder mooie uitgave. De 

vraag blijft wie zich door de ruim zestig pagina’s heen leest.  

De afgelopen jaren (2005-2009) valt op dat er materiaal uitkomt dat specifiek is 

gericht op kinderen en de jeugd. Dit materiaal bestaat vrijwel volledig uit een cartoonachtige 

weergave van de Europese lidstaten met de nadruk op nationale elementen. Bij Nederland 

zien we onder andere een koe, een schaatser een molen en een werk van Mondriaan.
157

 Voor 

de jeugd is er een paspoort met stickers en voor de jongeren een brochure over reizen, 

taalcursussen en uitwisselingen in Europa.
158

 Hier zien we de praktische inslag om de jeugd 

bekend te maken met Europa en uit te nodigen zich Europeaan te voelen.  

 

Voorlichting tot op heden 

Een vluchtige blik over de afgelopen jaren laat de globale lijnen van dit materiaal zien. Deze  

periode wordt gekenmerkt door ontwikkelingen in vormgeving die het materiaal aansprekend 

maken. Veel kleur, veel foto’s, verduidelijkende kaders en een ruimere opzet gecombineerd 

met veelal minder tekst maakt het materiaal het meest toegankelijke voorlichtingsmateriaal tot 

nu toe. Het materiaal voor kinderen is opvallend. 

 De afname van omvang komt onder andere door het weglaten van de gehele 

geschiedenis en de focus op het heden. De toename aan verdragen en forse uitbreidingen 

maken het een turbulente periode, waar toch vrij goed materiaal uit voortkomt. De 

verwijzingen naar internet en een centraal telefoonnummer maken Europa beter 

aanspreekbaar voor de burger. Daarnaast wordt een beeld gegeven van wat men wil met 

Europa, namelijk, indien mogelijk, alle Europese landen verenigen. De kaart die aan het einde 

van elke folder terugkeert maakt de Europese Unie zichtbaar voor de lezer. De Europese 

identiteit blijft verder gericht op de praktische kant, zoals we vooral zien in het materiaal dat 
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zich richt op de jeugd. Opvallend hierin zijn de nationale kenmerken die worden benadrukt in 

het laagdrempelige materiaal.  
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Conclusie 

 

‘I[s] Europa misschien nu al een vaderland waarmee de mensen zich 

met hart en geest verbonden voelen?’.
159

 

 

Het citaat uit 1983 geeft in één zin de essentie van dit onderzoek weer. Wat is Europa en wat 

is de Europeaan volgens de Europese Gemeenschap geuit door middel van 

voorlichtingsmateriaal? Belangrijk voor dit onderzoek was het verkrijgen van materiaal en 

technische gegevens over dit materiaal. De zoektocht via archieven, bibliotheken, 

vakspecialisten en de Europese commissie in zowel Nederland als Luxemburg ging met veel 

moeite. Uiteindelijk is het gelukt om de eerste vijftig jaar aan voorlichting degelijk te 

onderzoeken met de toevoeging van documentatiemateriaal en een globale blik in het heden. 

In de afgelopen twintig jaar valt op dat de archivering van dit materiaal nauwelijks structuur 

kent, waardoor een deel van het onderzoek besteed moest worden aan inventarisatie en 

ordening hiervan. Daarbij kent de periode van de jaren vijftig tot en met de jaren zeventig 

opmerkelijk abrupte eindes van archivering die niet nader verklaard konden worden door de 

bezochte instellingen.  

 

De folders 

In 1954 begint de voorlichting over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal met 

verslaggeving over de toepassing van het verdrag. In 1956 wordt er gekozen voor een andere 

opzet en begint men met het weergeven van documentatie uit externe bronnen. We zien in dit 

materiaal continu de discussie terugkeren over hoe de samenwerking vorm moet krijgen. In 

deze periode kennen de folders veel slordigheden in de afwerking en zorgt het plaatsen van 

artikelen uit externe bronnen ervoor dat het materiaal achter de feiten aan loopt. De 

onduidelijkheid wordt in deze folders niet verholpen door een voor- en/of nawoord van de 

redactie. De tweewekelijkse en vervolgens maandelijkse uitgaven geven een beeld van alle 

thema’s in die periode en zijn daardoor vrij omvangrijk.  

 De omvang blijft fors in de overgang naar de jaren zeventig maar de inhoud kent meer 

nadruk op de institutionele vormgeving. In de tweede helft van de jaren zeventig zien we ook 

enkele losse folders die veel meer op het grote publiek gericht zijn. Het bestaat volledig uit 
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eigen teksten en wordt verduidelijkt met illustraties en foto’s. Dit lijkt dan ook de tussenstap 

te zijn van de Europese documentatie naar de voorlichtingsreeks Notities over Europa.  

 Deze nieuwe reeks is duidelijk een breuk het met reguliere materiaal wat eraan vooraf 

gaat. Opmerkelijk is dat de reeks pas na 30 jaar van Europese samenwerking verschijnt. 

Hoewel de burger dan pas een stem krijgt in de Europese samenwerking door de Europese 

verkiezingen van 1979 is de vraag gewettigd, waarom niet eerder begonnen is met eigen 

voorlichting. Het materiaal is voorzien van foto’s en diagrammen die de tekst verduidelijken. 

Het is algemeen gericht en kent een standaard beperkte omvang en voorkant. De subgroepen 

binnen het Europese publiek op wie sommige thema’s van toepassing zijn zullen moeilijk hun 

weg hebben gevonden naar dit materiaal door deze algemene uitstraling, ondanks dat dit 

materiaal gratis te verkrijgen was.   

 In de tweede helft van de jaren zeventig duikt het documentatiemateriaal weer op. 

Hoewel aanvankelijk vrij beperkt naar inhoud, groeit de omvang successievelijk en is er ook 

een overlap in onderwerpen waar te nemen met de Notities over Europa. De documentatie is 

alleen veel uitgebreider en alleen tegen betaling verkrijgbaar is. De vraag of dit de 

voorlichting van de burger niet beperkt blijkt niet uit de positieve inslag van de folder over 

opiniepeilingen, maar hier wordt wel vastgesteld dat het inlichtingenmateriaal er weinig toe 

doet.
160

 De documentatie kan vrijwel zonder twijfel worden afgeschreven als 

voorlichtingsmateriaal. De moeite die het kostte om het te verkrijgen lijkt het niet te kunnen 

winnen van de (matige) interesse van de bevolking. De kosten, de omvang en de 

gedetailleerde en afstandelijke informatie zijn de grootste obstakels.  

 De Notities over Europa en de losse folders zijn ten opzichte van de Europese 

Documentatie een enorme vooruitgang. De losse folders behouden het probleem van de 

kosten en de Notities over Europa zijn weinig consistent in de onderwerpen en zijn juist weer 

heel constant in de vormgeving. Het beschouwende karakter komt al snel afstandelijk over. 

Dit is deels te wijten aan het informatieve karakter en de collectieve verantwoordelijkheid 

voor een algemeen probleem, maar meer concreet gerichtheid op de burger was effectiever 

geweest.  

 De laatste twintig jaar toont enkele interessante veranderingen. De nummers worden 

niet meer ordelijk genummerd, zoals we dat zagen bij een deel van de Europese Documentatie 

en de Notities over Europa. De folders worden kleurrijker, voorzien van veel foto’s en 

verduidelijkende grafieken en kaders. Een ruimere opzet zorgt ervoor dat dit het meest 
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aansprekende materiaal is van de gehele periode. Dit is zeker in de laatste jaren, 

waarschijnlijk het gevolg van de toenemende kritiek vanuit de bevolking op de Europese 

Unie. Hieruit volgt waarschijnlijk ook de nationale insteek van het materiaal voor de jeugd.  

 

De identiteit 

De Europeaan is vooral een overkoepelend begrip dat weinig meer inhoudt, dan het 

lidmaatschap van een lidstaat, hetgeen later ook wordt vastgelegd in het Verdrag van 

Maastricht. Dit wordt overigens geproblematiseerd door de vervaging van de grenzen, wat 

door dezelfde samenwerking wordt bewerkstelligd.  

De identiteit van Europa is in de jaren vijftig en zestig de economische samenwerking 

op het gebied van kolen en staal. Deze bedrijfstakken lagen aan de basis van de mogelijkheid 

tot oorlog en de samenwerking op dit gebied tussen verschillende landen moest de vrede 

bewaren. Het materiaal richt zich praktisch op de omstandigheden van die tijd en houdt zich 

in het begin weinig bezig met welke kant het op moet gaan met de samenwerking. Na enige 

jaren, waarin de samenwerking als vanzelf uitbreidt naar andere gebieden die verbonden zijn 

met sectoren, zoals bescherming van werknemers, wordt de vraag over de toekomst en wat 

Europa eigenlijk inhoudt voor de burger iets meer van belang.   

 Na de uitbreiding van de samenwerking op economische gebied naar de gehele interne 

markt beginnen de folders in toenemende mate aandacht te schenken aan de noodzaak om de 

Europese burgers te betrekken bij de samenwerking. Het Europees Parlement wordt in de 

folders geïntroduceerd en het belang van Europa voor de burger. De folders proberen de 

eerste rechtstreekse verkiezingen en uitbreiding van het parlement te laten voorkomen als zeer 

democratisch, terwijl datzelfde parlement in de praktijk weinig daadkrachtig is of leeft bij de 

bevolking. De verkiezingen zijn eerder een aanjager van het voorlichtingsmateriaal dan een 

daadwerkelijke vertegenwoordiging van de burgers in Europa.   

 De Notities over Europa reeks is de eerste voorlichtingserie die duidelijk oog heeft 

voor de belevingswereld van de burger. Toch is er een nadruk op de praktische kant van het 

identiteitsvraagstuk (scholing en uitwisselingen), die vooral de uiterst welwillende Europeaan 

zal aanspreken, maar niet de gewone Europese burger. De (culturele) diversiteit binnen 

Europa wordt niet ontkend, maar juist benadrukt als element van eenheid. Toch lijkt eenheid 

in diversiteit, een vrijwel onmogelijke opgave voor het merendeel van de burgers, maar 

evengoed de enige realistische keuze voor Europa wanneer men het nationalistische 

identiteitsbeeld wil vermijden. Europa wil hierin geen centraliserende rol spelen. Het wil er 
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een ruimte voor creëren, zonder er vorm aan te geven. Theoretische blijft wat en wie de 

Europeaan is, onduidelijk. 

 De focus komt eind jaren zeventig en in de jaren tachtig in de documentatie ook meer 

op de burger te liggen. De Europeaan wordt omschreven als houder van een beschaving van 

vrijdenkende mensen. Een vrij idealistisch beeld, dat maar moeilijk voor binding zorgt. De 

Europeaan is vooral een overkoepelend begrip. Je bent Europeaan door je nationaliteit die je 

hebt verkregen door te zijn geboren in een lidstaat. Dit wordt later in het Verdrag van 

Maastricht vastgelegd. Hoewel het in zekere zin in strijd is met het ideaal om de grenzen niet 

enkel in realiteit, maar ook in het denken te slechten. 

 De laatste jaren is de identiteit eveneens gericht op het praktische deel. De verklarende 

folders duiden wat Europa of vooral de samenwerking inhoudt. De identiteit van de 

Europeaan blijft een onderbelicht aspect. Veel verder dan de identiteit van het instituut 

Europa komt men niet. Men wil enerzijds de burger betrekken en tot Europeaan maken, maar 

ziet eigenlijk maar weinig aanknopingspunten buiten de gemeenschappelijke instellingen en 

het gemeenschappelijk beleid. De vraag komt daarom op of het mogelijk is te komen tot een 

omschrijving van de identiteit van de Europese burger. Wanneer men dit niet poogt houdt 

men het probleem van het gebrek aan de mogelijkheid betrokkenheid bij burgers te genereren. 

Het materiaal voor de jeugd lijkt een goede poging om Europese burgers in spe ‘op te 

voeden’. De insteek die in het materiaal voor de jongste lezers gebruikt wordt, namelijk het 

benadrukken van nationale kenmerken, is uiterst frappant. De wat oudere jeugd wordt 

gestimuleerd taalcursussen in het buitenland te volgen of op uitwisseling te gaan. Zaken die 

veel meer tot een open visie zullen leiden.  

 

Een persoonlijke visie 

Het materiaal dat als voorlichting wordt aangeboden is pas in de afgelopen dertig jaar 

langzaamaan tot een redelijk niveau ontwikkeld. Afgezien van de effectiviteit is de 

vormgeving goed. De diversiteit aan onderwerpen is erg hoog en het gebrek aan duidelijke 

ordening maakt het de welwillende burger niet makkelijk. Als schrijver van deze thesis 

bevind ik mij aan de zijde van de voorstanders van de Europese samenwerking. Dat betekent 

dat ik voor een grondwettelijk verdrag voor Europa ben, verdere geografische uitbreiding 

(inclusief Turkije) als positief beschouw en eveneens graag een verdere diepgaande 

(politieke) Europese integratie zou zien. De vooronderstelling van dit onderzoek was gelegen 

in de interesse naar de onbeholpenheid van de Europese Unie om het Europese volk niet te 

kunnen enthousiasmeren voor de, in mijn ogen, bijzondere en positieve samenwerking. Deze 
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onbeholpenheid kwam pijnlijk aan het licht bij het referendum over het grondwettelijk 

verdrag en de verkiezingen van 2009. Er wordt gesproken over Europa en Europeanen alsof 

het de normaalste zaak van de wereld is zonder enige besef van de historische uniciteit. De 

Europese samenwerking in de huidige vorm is historisch gezien een zeer recent verschijnsel. 

Daarbij is het betrekken van de burger pas sinds eind jaren zeventig een feit. De burger heeft 

zich ontwikkeld in de volgende twintig jaren van gematigd tot uiterst positief, afhankelijk van 

de nationaliteit, tot een kritische toeschouwer. In zekere zin is dit positief, omdat Europa 

onder de aandacht komt. Maar het feit dat de burger vooral een toeschouwer is, is 

problematisch. Het zou een stap vooruit zijn wanneer het Europees Parlement daadkrachtig 

kan optreden bij zaken die landsgrenzen overschrijden. Het zou daarvoor een wetgevende 

bevoegdheid moeten krijgen. Dit maakt het voor de burgers mogelijk zich vertegenwoordigd 

te zien en zodoende zichzelf meer als Europeaan te beschouwen. Het theoretische holle begrip 

van Europeaan dat vooral het overkoepelend begrip is voor de burgers van de lidstaten, kan 

door een sterker Europees Parlement inhoud krijgen. Een vormgeving van de Europeaan als 

een vrijwillige keuze door de Europese burgers, die als eenheid in diversiteit de nationale 

grenzen zowel fysiek als geestelijk doorbreken.  

 Dit idee van een eenduidige en verbroederende identiteit die voor elke Europeaan kan 

gelden is een illusie, maar ook een keuze. Men kan streven naar een open visie bij de 

inwoners van de Europese lidstaten , die over grenzen heen willen kijken. De verzwakking 

van de grenzen die in de realiteit al heeft plaats gevonden moet nog plaatsvinden in het 

denken van mensen. De vorming van Europese partijen speelt hierbij een belangrijke rol. Dit 

vermindert de nationale tendens die de afgelopen verkiezingen overheersten. Het onderwijs 

kan hierin ook een belangrijke rol inspelen.  

 De oorsprong in de Tweede Wereldoorlog en de pragmatische economische oplossing 

die werd gevormd door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ontwikkelde zich 

onder de druk van de bipolaire wereld tijdens de Koude Oorlog tot een steeds meer 

omvattende samenwerking. In de huidige multipolaire wereld zoekt Europa zijn plaats en zal 

zich democratischer en daadkrachtiger moeten vormgeven om bestaansrecht te houden. De 

economische oplossing is vanaf het begin slechts de helft van de Europese samenwerking 

geweest. Het evenwicht wordt pas gevonden wanneer de politieke samenwerking, 

bijvoorbeeld op buitenlandse zaken en defensie, wordt verwezenlijkt. Deze pogingen 

mislukten continu tot aan het Verdrag van Maastricht, waar onder andere het Europese 

Burgerschap werd vastgelegd. Het bindende element komt voort uit deze pogingen tot 
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politieke samenwerking. Het Europese volk verenigt zich en vindt haar identiteit in de poging 

het nationalisme te overwinnen.  
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Bijlagen 
 

Werkblad voor analyse van voorlichtingsmateriaal: 

 

Titel:  

Datum:  

Omvang:  

 

1
e
 Laag:  - De Boodschap -  

Inhoud  -Onderwerp?  

 

             - Kennisbronnen? 

 

Vorm     

- Globale vormgeving:    benadering (zakelijk, emotioneel, 

                                                           persoonlijk, leefwereld/ 

                                                           ervaring – 

                                                           geloofwaardigheid 

                                                           door vertrouwen of feiten). 

                                                            

- Concrete vormgeving:  opbouw      (chronologisch,  

                                                           geografisch, hiërarchisch) 

 

                                        taalgebruik  

 

 

1
e
 Laag: - De doelgroep -  

Wat is de doelgroep en wat zijn de consequenties voor de 

inhoud?  

(te moeilijk, simpel, neerbuigend, te genuanceerd of juist te 

weinig) 

 

 

 

1
e
 Laag: - Voorlichtingsvorm -  

Wat is de voorlichtingsvorm?  

(informatief, persuasief, educatief, vormend) 

 

 

 

2
e
 Laag:  

Eindverantwoordelijke:  

Historische situatie:  

Centrale vraag: Hoe wordt de Europese identiteit in 

het voorlichtingsmateriaal omschreven? 
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Ingevuld werkblad ter illustratie van de gehanteerde werkwijze 

 

Titel: Notities over Europa De gemeenschap en de cultuur 5/83 

Datum: maart 1983 

Omvang: 8 

 

1
e
 Laag:  - De Boodschap -  

Inhoud  -Onderwerp?  

 

 

 

 

 

 

             - Kennisbronnen? 

Hoe om te gaan met de 

culturele diversiteit in 

Europa. Geen 

centraliserende rol spelen, 

maar wel ruimte creëren 

om de cultuur te stimuleren.  

 

Kennisbronnen zijn 

onduidelijk. 

Vorm     

- Globale vormgeving:    benadering (zakelijk, emotioneel, 

                                                           persoonlijk, leefwereld/ 

                                                           ervaring – 

                                                           geloofwaardigheid 

                                                           door vertrouwen of feiten). 

                                                            

- Concrete vormgeving:  opbouw      (chronologisch,  

                                                           geografisch, hiërarchisch) 

 

 

                                        taalgebruik  

 

 

In de inleiding persoonlijk 

en op de leefwereld gericht, 

maar wordt vervolgens erg 

zakelijk, informatief.  

 

 

Hiërarchisch: Persoonlijke 

inleiding, Historische 

duiding en beleid. 

 

Persoonlijk en zakelijk. 

1
e
 Laag: - De doelgroep -  

Wat is de doelgroep en wat zijn de consequenties voor de 

inhoud?  

(te moeilijk, simpel, neerbuigend, te genuanceerd of juist te 

weinig) 

 

 

Het materiaal is op de 

burgers van de Europese 

Gemeenschap gericht.  

Na een eenvoudig begin 

wordt het snel erg 

genuanceerd. 

1
e
 Laag: - Voorlichtingsvorm -  

Wat is de voorlichtingsvorm?  

(informatief, persuasief, educatief, vormend) 

 

 

 

Informatief 

2
e
 Laag:  

Eindverantwoordelijke: Commissie van de 

Europese Gemeenschap, 

Directoraat Generaal 

Voorlichting. 

Historische situatie: Eind jaren zestig en in de 

jaren zeventig zijn 

verschillende toppen over 

actie op cultureel gebied. In 
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1982 wordt de Europese 

Stichting opgericht. Daarbij 

is het drie jaar voor de 

ondertekening van de 

Europese Akte.  

Centrale vraag: Hoe wordt de Europese identiteit in 

het voorlichtingsmateriaal omschreven? 

Hoewel er over culturele 

verwantschap wordt 

gesproken blijft onduidelijk 

wat het bindende element 

is. Het is vooral gericht op 

de beleidskant en spreekt 

de burger weinig aan op 

een eventuele Europese 

identiteit. De folder 

probeert dit ook niet te 

vormen en is zeer 

beschrijvend.  
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Schematisch overzicht van het behandelde  folderaantallen per jaar en per decennium: 

 

Jaartal Voorlichting Documentatie 

 1954 0 3 

1955 0 23 

1956 0 10 

1957 0 11 

1958 1 7 

1959 0 (jaren ’50: 1) 4 (jaren ‘50: 58) 

1960 0 11 

1961 0 11 

1962 0 10 

1963 0 10 

1964 0 10 

1965 0 11 

1966 0 10 

1967 0 5 

1968 0 5 

1969 0 (jaren ’60: 0) 5 (jaren ‘60: 88) 

1970 0 7 

1971 0 2 

1973 0 0 

1974 0 0 

1975 0 2 

1976 1 4 

1977 3 2 

1978 0 1 

1979 20 (jaren ’70: 24) 3 (jaren ‘70: 21) 

1980 18 3 

1981 20 0 

1982 20 4 

1983 20 5 

1984 19 7 

1985 19 3 

1986 19 3 

1987 17 2 

1988 17 0 

1989 15 (jaren ’80: 184) 3 (jaren ‘80: 30) 

1990 0 8 

1991 3 3 

1992 6 1 

1993 0 1 

1994 0 1 

1995 0 2 

1996 1  0  

1997 0 0 

1998 0 0 

1999 1 (jaren ‘90: 11) 0 (jaren ‘90: 16) 

2000 0 0 

2001 1 0 
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Jaartal Voorlichting Documentatie 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 3 0 

Totaal 224 213 
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1954 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie- en documentatiedienst, Verslag over de toepassing 

 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
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 1953). 
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 1954). 
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 gedurende het tijdvak van 1 mei tot 15 november 1954 (werkdocument) (15 november 

 1954). 

 

1955 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie- en documentatiedienst, Verslag over de toepassing 

 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

 gedurende het tijdvak 16 november 1954 tot 30 april 1955 (werkdocument) (30 april 

 1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie- en documentatiedienst, Documentair overzicht met

  betrekking tot de  toepassing van het verdrag tot oprichting van de Europese 

 Gemeenschap voor Kolen en Staal gedurende het tijdvak van 1 mei  tot 30 oktober 

 1955 (werkdocument) (31 oktober 1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 15 

 januari 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 1 

 februari 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 15 

 februari 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 1 

 maart 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 15 

 maart 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 31 

 maart 1955 (1955). 
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Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 30 

 april 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 

 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 15 

 mei 1955 (1955). 
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 juni 1955 (1955). 
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 betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Integratie, 1 

 december 1955 (1955). 

Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatiedienst, Tweewekelijkse inlichtingen 
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Gemeenschappelijke Vergadering, Studie en documentatieafdeling, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, januari 1956 

 (1956). 
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Europees Parlement, Studie-, voorlichtings- en documentatieafdeling, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, maart-april 1958

 (1958). 

Europees Parlement, Studie-, voorlichtings- en documentatieafdeling, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, mei-juni 1958

 (1958). 

Europees Parlement, Studie-, voorlichtings- en documentatieafdeling, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, juli 1958

 (1958). 

Europees Parlement, Studie-, voorlichtings- en documentatieafdeling, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, augustus-september

 1958 (1958). 

Europees Parlement, Directie Parlementaire documentatie en voorlichting, Maandelijks 

 inlichtingenbulletin, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, oktober-november-

 december 1958 (1958). 

 

1959 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, De landbouw en de 

 gemeenschappelijke markt (April  1959). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 1
e
 jaargang no 1 (oktober 1959).  

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 1
e
 jaargang no 2 (november 1959). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 1
e
 jaargang no 3 (december 1959). 

 

1960 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 1 (januari 1960). 
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Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 2 (februari 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 3 (maart 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 4 (april 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 5 (mei 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 6 (juni 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 7 (juli 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 8/9 (augustus-september 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 10 (oktober 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 11 (november 1960). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 2
e
 jaargang no 12 (december 1960). 

 

1961 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 1 (januari 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 2 (februari 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 3 (maart 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 4 (april 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 5 (mei 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 6 (juni 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 7 (juli 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 8/9 (augustus-september 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 10 (oktober 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 11 (november 1961). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 3
e
 jaargang no 12 (december 1961). 

 

1962 
Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 1 (januari 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 2 (februari 1962). 
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Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 3 (maart 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 4 (april 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 5 (mei 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 6 (juni 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 7 (juli 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 8/9 (augustus-september 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 10 (oktober 1962). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 4
e
 jaargang no 11/12 (november-december

 1962). 

 

1963 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 1 (januari 1963). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 2 (februari 1963). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 3 (maart 1963). 

Europees Parlement, Directie voorlichting en parlementaire documentatie, Europese 

 Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 4 (april 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 5 (mei 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 6 (juni 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 7 (juli 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 8/9 (augustus-

 september 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 10 (oktober 1963). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 5
e
 jaargang no 11/12 (november-

 december 1963). 

 

1964 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 1 (januari 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 2 (februari 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 3 (maart 1964). 
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Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 4 (april 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 5 (mei 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 6 (juni 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 7 (juli 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 8/9 (augustus-

 september 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 10 (oktober 1964). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 6
e
 jaargang no 11/12 (november-

 december 1964). 

 

1965 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 1 (januari 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 2 (februari 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 3 (maart 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 4 (april 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 5 (mei 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 6 (juni 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 7 (juli 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, speciaal nummer: handleiding bij de 

 documentatie over het Europese Parlement, 7
e
 jaargang no 8 (augustus 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 9 (augustus 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 10 (oktober 1965). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse uitgave, 7
e
 jaargang no 11/12 (november-

 december 1965). 

 

1966 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 1 (januari 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 2 (februari 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 3 (maart 1966). 



 85

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 4 (april 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 6 (juni 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 7 (juli 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 8/9 (augustus-

 september 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 10 (oktober 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 11 (november 1966). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 8
e
 jaargang no 12 (december 1966). 

 

1967 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 9
e
 jaargang no 1 (januari 1967). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 9
e
 jaargang no 2 (februari 1967). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Maandelijkse overzicht, 9
e
 jaargang no 3 (maart 1967). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 9
e
 jaargang no 4 (april-september

 1967). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 9
e
 jaargang no 5 (oktober-december

 1967). 

 

1968 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 10
e
 jaargang no 1 (januari-maart

 1968). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 10
e
 jaargang no 2 (april-juni 1968). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 10
e
 jaargang no 3 (juli-september 

 1968). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 10
e
 jaargang no 4 (oktober-december

 1968). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, De eerste tien jaar 1958-1968, (1968). 

 

1969 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 11
e
 jaargang no 1 (januari-maart

 1969). 
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Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 11
e
 jaargang no 2 (april-juin 1969). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 11
e
 jaargang no 3 (juli-september 

 1969). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, speciaal nummer: de conferentie van 

 staatshoofden en regeringsleiders ’s Gravenhage – december 1969, 11
e
 jaargang no 

 4a (oktober-december 1969). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 11
e
 jaargang no 4b (oktober-december 

 1969). 

 

1970 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 12
e
 jaargang no 1 (januari-maart

 1970). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 12
e
 jaargang no 2 (april-juni 1970). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 12
e
 jaargang no 3 (juli-september 

 1970). 

Europees Parlement, Secretariaat Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire 

 documentatie,  Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 12
e
 jaargang no 4 

 (oktober-december 1970). 

Europees Parlement, Secretariaat Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire 

 documentatie,  Europese Documentatie, Algemeen overzicht, speciaal nummer inhoud 

 jaargangen 1966-1969, 12
e
 jaargang (1970). 

Europees Parlement, Secretariaat Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire 

 documentatie,  Europese Documentatie, Algemeen overzicht, speciaal nummer inhoud 

 jaargangen 1970, 12
e
 jaargang (1970). 

Europees Parlement, Secretariaat Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire 

 documentatie,  Europese Documentatie, Algemeen overzicht, speciaal nummer II 

 handleiding inzake het Europees Parlement: bibliografie en zittingsdocumenten, 12
e
 

 jaargang (september 1970). 

 

1971 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 13
e
 jaargang no 1 (januari-maart

 1971). 

Europees Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en parlementaire documentatie, 

 Europese Documentatie, Algemeen overzicht, 13
e
 jaargang no 2 (april-juin 1971). 

 

1975 

Europese Commissie Voorlichting,  Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en 

 de ontwikkelingslanden  2/1975 (Brussel/Den Haag). 

Europese Gemeenschappen, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorlichting, De 

 Europese Gemeenschap en het energievraagstuk 1975/2. 

 

1976 
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Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, De buitenlandse handel van de 

 Europese Gemeenschap (1958-1974) 1/1976 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, Technische 

 handelsbelemmeringen: de Europese Gemeenschap opent de grenzen 2/1976 

 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, De opleiding van leerkrachten in 

 de Europese Gemeenschap – voorlichting onderwijs 2/1976 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, Het landbouwbeleid van de 

 Europese Gemeenschap5/1976 (Brussel/Den Haag). 

 

1977 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, Meer zeggenschap voor de 

  Europese werknemer 3/1977 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, De Douane-unie 5/1977 

 (Brussel/Den Haag). 

 

1978 

Europese Commissie Voorlichting, Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en

  het energievraagstuk 1/1978 (Brussel/Den Haag). 

 

1979 

Europese Commissie, Afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De Europese Economische en Monetaire Unie 3/1979 

 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, E.P. Wellenstein, Afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding van 

 publikaties,  Europese Documentatie, 25 jaar buitenlandse betrekkingen van de 

 Europese Gemeenschap 4/1979 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap

 5/1979 (Brussel/Den  Haag). 

 

1980 

Europese Commissie, Afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk 2/1980 

 (Brussel/Den Haag).  

Europese Commissie, Georges H. Dumont, Afdeling IX/D/11 Coördinatie en voorbereiding

  van publikaties, Europese Documentatie, De actie van de Europese Gemeenschap in 

 de culturele sector 3/1980 (Brussel/Den Haag).  

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De Douane-unie 4/1980  (Brussel/Den Haag). 

 

1982 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Het vrije verkeer van personen in de Europese Gemeenschap 

 3/1982 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Een onderwijsbeleid voor Europa 4/1982 (Brussel/Den 

 Haag). 
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 Europese Commissie, Pierre Maillet, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van 

 publikaties,  Europese Documentatie, De industriestrategie van de Europese 

 Gemeenschap 5/1982 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap 6/1982 

 (Brussel/Den Haag). 

 

1983 

Europese Commissie, Antonio Niederbacher, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding

  van publikaties, Europese Documentatie, De wijn in de Europese Gemeenschap 2-

 3/1983 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Het hof van justitie van de Europese Gemeenschap 4/1983 

 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De Douane-unie 6/1983 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Toegang tot Japanse overheidsopdrachten voor leveranties

 1983 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Jean Claude Deheneffe en Jaques-René Rabier, Afdeling IX/C/11 

 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, Europese Documentatie,  Europeanen 

 bekijken zichzelf, tien jaar opinies onderzocht 1973-1983 7/1983  (Brussel/Den 

 Haag). 

 

1984 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Het milieubeleid van de Europese Gemeenschap 1/1984 

 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, Klaus-Dieter Borchardt, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en 

 voorbereiding van publikaties, Europese Documentatie, Het ABC van het 

 gemeenschapsrecht 2/1984 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties,

  Europese Documentatie, De vrouw in de Europese Gemeenschap 1984 (Brussel/Den 

 Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en haar rechtsorde 5/1984 

 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De ECU 6/1984 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De economie van de Europese Gemeenschap 7-8/1984 

 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/C/11 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Europese Gemeenschap mededingingsregels, gids voor 

 kleine en middelgrote ondernemingen 1983/1984 (Brussel/Den Haag). 

 

1985 

Europese Commissie, Afdeling IX/D5 Coördinatie en  voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, Het onderzoeksbeleid van de Europese Gemeenschap 2/1985

  (Brussel/Den Haag). 
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Europese Commissie, Francois Duchéne, Afdeling IX/D5 Coördinatie en  voorbereiding van 

 publikaties,  Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en het 

 Middelandse-Zeegebied 3-4/1985 (Brussel/Den Haag).  

Europese Commissie,  Afdeling IX/D-5 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

 Europese Documentatie, De nucleaire veiligheid in de Europese Gemeenschap 5/1985 

 (Brussel/Den Haag). 

 

1986 

Europese Commissie,  Afdeling IX/D-5 Coördinatie en voorbereiding van  publikaties, 

 Europese Documentatie, De begroting van de Europese Gemeenschap 1/1986 

 (Brussel/Den Haag). 

Europese Commissie, Klaus-Dieter Borchardt, Afdeling IX/D-5 Coördinatie en voorbereiding 

 van  publikaties,  Europese Documentatie, Het ABC van het Gemeenschapsrecht 

 2/1986 (Brussel/Den  Haag). 

Europese Commissie, Afdeling IX/D-5 Coördinatie en voorbereiding  van  publikaties, 

 Europese Documentatie, Het hof van justitie van de Europese Gemeenschap

 5/1986 (Luxemburg). 

 

1987 

Europese Commissie, Jacques Burtin, Afdeling IX/E-5 Coördinatie en voorbereiding  van 

 publikaties, Europese Documentatie, Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

 zijn hervorming 1/1987 (Luxemburg). 

Europese Commissie, Afdeling IX/E-5 Coördinatie en voorbereiding van publikaties, 

  Europese Documentatie, De ECU 5/1987 (Luxemburg). 

 

1988 

Emile Noël, Europese Documentatie, De instellingen van de Europese Gemeenschap 1/1988 

 (Luxemburg). 

Europese Commissie,  Afdeling IX/E-5 Coördinatie en voorbereiding  van  publikaties,

 Europese Documentatie, Overheidsopdrachten in een eengemaakte economische 

 ruimte  1988 (Luxemburg). 

 

1989 

Europese Commissie,  Afdeling IX/E-5 Bureau voor officiële publikaties van de Europese 

 Gemeenschappen, Europese Documentatie, Eén grote markt zonder grenzen 

 2/1989 (Luxemburg). 

Europese Commissie,  Afdeling IX/E-5 Bureau voor officiële publikaties van de Europese 

 Gemeenschappen, Europese Documentatie, Een Europese financiële ruimte 4/1989 

 (Luxemburg). 

Europese Commissie,  Afdeling IX/E-5 Bureau voor officiële publikaties van de Europese 

 Gemeenschappen, Europese Documentatie, Een Gemeenschappelijk 

 landbouwbeleid voor de jaren negentig 5/1989  (Luxemburg). 

 

1990 

Europese Commissie, Dr. Klaus-Dieter Borchardt, DG “voorlichting, communicatie, cultuur, 

 audiovisuele  sector”, Redactie, Eenheid “Publikaties”, Europese Documentatie, De 

 Europese eenwording, oorsprong en groei van de Europese Unie  (Luxemburg januari 

 1990). 

Europese Commissie, Directoraat-generaal, Voorlichting, communicatie en cultuur, 

 <<Publikaties>>, Een sociaal Europa (Luxemburg 1990). 
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Europese Commissie,  Pascal Fontaine, Afdeling IX/E5, Bureau voor officiële publikaties van 

 de  Europese  Gemeenschappen, Europese  Documentatie, Een nieuw idee 

 voor Europa, de verklaring van Schuman 1950-1990 3/1990 (Luxemburg). 

Europese Commissie,  Mr. Georges de Kerchove d’Exaerde, Afdeling <<Publikaties>>, 

 Bureau voor officiële publikaties van de Europese Gemeenschappen, Europese 

 Documentatie, Europa een humane maatschappij 4/1990 (Luxemburg). 

Europese Commissie,  DG “Voorlichting, Communicatie, Cultuur”, Afdeling “Publikaties”,  

 Europese Documentatie, Het milieubeleid in de Europese Gemeenschap 5/1990 

 (Luxemburg maart 1990). 

Europese Commissie,  DG “Voorlichting, Communicatie, Cultuur”, Afdeling “Publikaties”,  

 Europese Documentatie, Het belastingswezen in de interne markt 6/1990  (Luxemburg 

 juni 1990). 

Europese Commissie,  DG “Voorlichting, Communicatie, Cultuur”, Afdeling “Publikaties”,  

 Europese Documentatie, Energie in de Europese Gemeenschap 7/1990  (Luxemburg 

 juni 1990). 

Europese Commissie,  DG “Voorlichting, Communicatie, Cultuur”, Afdeling “Publikaties”,  

 Europese Documentatie, De Europese Gemeenschap en haar oosterburen 8/1990 

 (Luxemburg oktober 1990). 

 

1991 

Europese Commissie, DG “audiovisuele sector, voorlichting, communicatie, cultuur”, 

 Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, Het ABC van het gemeenschapsrecht 

 1/1991 (Luxemburg augustus 1990). 

Europese Commissie, DG “audiovisuele sector, voorlichting, communicatie, cultuur”, 

 Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, Consumentenbeleid in de interen 

 markt 2/1991 (Luxemburg oktober 1990). 

Europese Commissie, Emile Noël, DG “audiovisuele sector, voorlichting, communicatie, 

 cultuur”, Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, De instellingen van de 

 Europese Gemeenschap heruitgave 1991 (Luxemburg 1988). 

 

1992 

Europese Commissie, Pascal Fontaine, DG “audiovisuele sector, voorlichting, communicatie, 

 cultuur”, Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, Tien lessen over Europa 

 1/1992 (Luxemburg mei 1992). 

 

1993 

Europese Commissie, Emile Noël, DG “voorlichting, communicatie, cultuur, audiovisuele 

 sector”, Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, De instellingen  van de  

 Europese Gemeenschap heruitgave (Luxemburg november 1993). 

 

1994 

Europese Commissie, Klaus-Dieter Borchardt, DG “voorlichting, communicatie, cultuur, 

 audiovisuele  sector”, Afdeling “Publikaties”, Europese Documentatie, Het ABC van 

 het gemeenschapsrecht (Luxemburg oktober 1993). 

 

1995 

Europese Commissie, DG “voorlichting, communicatie, cultuur,  audiovisuele  sector”, 

 Redactie, Eenheid “Publikaties”, Europese Documentatie, De Europese Commissie 

 1995-2000 (Luxemburg januari 1995). 
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Europese Commissie, Pascal Fontaine, DG “voorlichting, communicatie, cultuur, 

 audiovisuele  sector”, Redactie, Eenheid “Publikaties”, Europese 

 Documentatie, Tien lessen over Europa 1995 (Luxemburg december 1994). 

 

 

 



 92

Primaire bronnen – Voorlichting (chronologisch) 

 

Jaren ‘50 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voorlichtingsdienst van de Hoge Autoriteit, 

 Europa gisteren, vandaag en morgen (1957 of 1958). 

 

1976 

Secretariaat-generaal van het Europese Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en Public 

 Relations, Het Europese Parlement (1976). 

 

1977 

Secretariaat-generaal van het Europese Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en Public 

 Relations, Europese Verkiezingen, een parlement met 410 zetels (juli 1977). 

Secretariaat-generaal van het Europese Parlement, Directoraat-generaal voorlichting en Public 

 Relations, Europese Verkiezingen, een parlement met 410 zetels (september 1977). 

Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, De Gemeenschap vandaag 

 en morgen (1977). 

 

1979 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Waarom een Europese Gemeenschap 1/79  (januari 1979).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De instellingen van de Europese Gemeenschap 2/79 (januari 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De industriële politiek van de Gemeenschap 3/79 (februari 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de bescherming van het leefmilieu 4/79 

 (februari 1979).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Naar een nieuwe uitbreiding van de Europese Gemeenschap 5/79 (maart 

 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een Europese staalpolitiek 6/79 (maart 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het Europees Monetair Stelsel 7/79 (april 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Naar een Europese energiepolitiek 8/79 (april 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa 9/79 (mei 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De regionale ontwikkeling en de Europese Gemeenschap 10/79 (mei

 1979).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en het wetenschappelijk onderzoek 11/79 

 (juni 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het wegwerken van de technische handelsbelemmeringen 12/79 (juni

 1979). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de consumenten 13/79 (juli-augustus

 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese concurrentie-politiek 14/79 (juni-augustus 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Gemeenschappelijk acties op het gebied van de nucleaire veiligheid 

 15/79 (september 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Economische groei en besparing op energie 16/79 (september 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap helpt de derde wereld: de Lomé Conventie 17/79 

 (oktober 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en het onderwijs 18/79 (oktober 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het Europees Sociaal Fonds 19/79 (november-december 1979). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het gemeenschappelijk vervoerbeleid 20/79 (november-december 1979). 

 

1980 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap aan het begin van 1980 1/80  (januari-

 februari 1980).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Nieuwe energiebronnen voor de Gemeenschap 2/80 (januari-februari

 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europa en informatietechnieken 3/80 (maart 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Commissie wil de melkoverschotten wegwerken 4/80 

 (maart 1980).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Gelijke kansen voor werkende vrouwen 5/80 (april 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en het water 6/80 (april 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap in de wereld 7/80 (mei 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de gehandicapten 8/80 (mei 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de migrerende werknemers  9/80 (juni 

 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de recycling van afvalstoffen 10/80 (juni

 1980).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Verandert de biotechnologie ons leven? 11/80 (juli 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een toekomst voor de Europese Wijn 12/80 (juli 1980). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Waar of niet waar? Vragen over de Europese Gemeenschap 13-14/80 

 (augustus-september 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europese demonstratieprojecten op energiegebied 15/80 (oktober 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Micro-elektronika en werkgelegenheid in Europa  16/80 (oktober 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap van tien: welkom Griekenland! 17-18/80 (november 

 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de kleine en middelgrote ondernemingen

 19/80 (december 1980). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Onderlinge erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties 20/80

 (december 1980). 

 

1981 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het grondstoffenvraagstuk 1/81  (januari 1981).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de bescherming van het milieu 2/81 

 (januari 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de jeugd 3/81 (februari 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa 4/81 (februari 

 1981).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een beter verkeersnet voor Europa 5/81 (maart 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap helpt de derde wereld: de Lomé Conventie 6/81 (maart 

 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De belastingharmonisatie in de Gemeenschap 7/81 (april 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De regionale ontwikkeling en de Europese Gemeenschap 8/81 (april 

 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Algemene preferenties voor de derde wereld 9/81 (mei 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Strategie voor Europa’s industrie 10/81 (mei 1981).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De indeling en het verkorten van de werktijd in de Gemeenschap 11/81 

 (juni-juli 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Energiedoelstellingen voor 1990: wat is er tot nu toe bereikt? 12/81

 (juni-juli 1981). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een nieuw actieprogramma voor de consument 13/81 (augustus-

 september 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de Noord-Zuid dialoog 14/81 (augustus-september 

 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De rechten van de werknemers in de onderneming 15/81 (oktober 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het mandaat van 30 mei 1980: een nieuwe impuls voor Europa 16/81

  (oktober 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Investeren om energie te besparen 17/81 (november 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Naar een Europees octrooi- en merkenrecht 18/81 (november 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het vijfde programma voor de economische politiek 1981-1985 19/81

 (december 1981). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Catalogus 1979-1981 20/81 (december 1981). 

 

1982 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De toekomst van de auto-industrie 1/82  (januari 1982).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap in de wereld 2/82(januari 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een nieuwe impuls voor Europa’s industrie en werkgelegenheid 3/82 

 (februari 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Een nieuwe impuls voor Europa’s landbouwbeleid 4/82 (februari 

 1982).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Leningen van de Europese Gemeenschap 5/82 (maart 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De instellingen van de Europese Gemeenschap 6/82 (maart 

 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De textielindustrie in de Gemeenschap 7/82 (april 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese strategie op energiebeleid 8/82 (april 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en staatssteun aan ondernemingen 9/82 (mei 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De publieke opinie en Europa 10/82 (mei 1982).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europa tegen de armoede 11/82 (juni-juli 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: JET en nucleaire kernversmelting 12/82 (juni-juli 1982). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het sociaal beleid van de Gemeenschap 13/82 (augustus-september

 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de honger in de wereld 14/82 (augustus-september 

 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Hoe staat het met het Europese onderzoek en ontwikkeling? 15/82 

 (oktober 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europese staalpolitiek 16/82 (oktober 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en het toerisme 17/82 (november 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Euronet DIANE: Op weg naar een gemeenschappelijke informatiemarkt

 18/82 (november 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de Mediterrane landen en gebieden 19/82

 (december 1982). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Catalogus 1979-1982 20/82 (december 1982). 

 

1983 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Energiebesparing, alternatieve energiebronnen: de 

 demonstratieprojecten van de Gemeenschap 1/83  (januari 1983).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese concurrentiepolitiek 2/83 (januari 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 3/83  (februari 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het Europees Monetair Stelsel 4/83 (februari 1983).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de cultuur 5/83 (maart 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de kleine en middelgrote ondernemingen 6/83 

 (maart  1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Sociale zekerheid: een belangrijk Europees debat 7/83 (april 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Naar een Europa van wetenschap en onderzoek 8/83 (april 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De geschillen tussen Europa, de Verenigde Staten en Japan 9/83 (mei

 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa 10/83 (mei 1983).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het gemeenschappelijke visserijbeleid 11/83 (juni-juli 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Van Douane-unie naar Europese interne markt 12/83 (juni-juli 1983). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese politieke samenwerking 13/83 (augustus-september

 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de bescherming van het leefmilieu 14/83

  (augustus-september  1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de consumenten 15/83 (oktober 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en het vervoersbeleid 16/83 (oktober 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Naar een nieuwe uitbreiding van de Europese Gemeenschap 17/83 

 (november 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De regionale ontwikkeling en de Europese Gemeenschap 18/83 

 (november 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap 19/83

 (december 1983). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Catalogus 1979-1983 20/83 (december 1983). 

 

1984 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Burgers van Europa – uw nieuwe rechten 1/84  (januari 1984).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het Europees Sociaal Fonds, instrument ter bestrijding van de 

 werkloosheid  2/84 (januari 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de jeugd  3/84 (februari 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Gelijke kansen voor de vrouwen 4/84 (februari 1984).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Vragen en antwoorden over de Europese Gemeenschap 5-6/84 (maart

 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Fast – welke toekomst voor de Europeanen 7/84 (april 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de nieuwe technologieën van esprit naar de 

 “biomaatschappij”  8/84 (april 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De rechten van de werknemers in de onderneming 9/84 (mei 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De belastingharmonisatie in de Gemeenschap 10/84 (mei 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Strategie voor Europa’s industrie 11/84 (juni-juli 1984).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europa’s strategie op energiebeleid 12/84 (juni-juli 1984). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Onderlinge erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, zich 

 vestigen in het land van zijn keuze 13/84 (augustus-september 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap in de wereld 14/84 (augustus-september

 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De regio’s van de Europese Gemeenschap, de sociaal economische 

 situatie van de Europese regio’s 15/84 (oktober 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De toekomst van de Europese auto-industrie 16/84 (oktober 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De instellingen van de Europese Gemeenschap 17/84 (oktober 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De begroting van de Europese Gemeenschap 18/84  (november 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Televisie zonder grenzen 19/84 (november 1984). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Catalogus 1979-1984 20/84 (december 1984). 

 

1985 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Leningen van de Europese Gemeenschap 1/85  (januari 1985).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Europese staalpolitiek, een politiek tot gezondmaking van de 

 staalindustrie 2/85 (januari 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en het onderwijs 3/85 (februari 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Vennootschapsrecht in de Europese Gemeenschap 4/85 (februari 1985).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de bescherming van het leefmilieu 5/85 

 (maart 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese concurrentiepolitiek 6/85 (maart 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De regionale politiek van de Gemeenschap 7/85 (april 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De interne markt van de Gemeenschap, op weg naar het eind van de 

 grenzen 8/85 (april 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 9/85 (mei 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en het vervoerbeleid 10/85 (mei 1985).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Gemeenschap en het toerisme 11/85 (juni-juli 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de consumenten 12/85 (juni-juli 1985). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en haar immigranten 13/85 (augustus-

 september 1985).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De Europese Gemeenschap en de cultuur 14/85 (augustus-september 

 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: Het Europese beleid inzake onderzoek 15/85 (oktober 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, Notities 

 over Europa: De kernindustrie in de Europese Gemeenschap 16/85 (oktober 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap van de twaalf – 

 welkom Spanje en Portugal! 17-18/85 (november 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 televisieindustrie 19/85 december 1985). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Catalogus 1979-1985 20/85   

(december 1985). 

 

1986 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De geïntegreerde mediterrane 

 programma’s 1/86 (januari 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het gemeenschappelijk 

 landbouwbeleid van Europa 2/86 (januari 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar het Europa van de burgers 3/86  

(februari 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Strategie voor Europa’s industrie, 

 Grote markt en nieuwe technologieën 4/86 (februari 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: EUR 12 – Diagrammen van de 

 vergrote Gemeenschap 5-6/86 (maart 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europese demonstratieprojecten op 

 energebeleid, energiebesparing, alternatieve energiebronnen enz. 7/86 (april1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het sociale beleid van de 

 Gemeenschap 8/86 (april 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De belastingharmonisatie in de 

 Gemeenschap, een Europa zonder grenzen 9/86 (mei 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het gemeenschappelijk visserijbeleid

  10/86 (mei 1986). 



 100

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De instellingen van de Europese 

 Gemeenschap 11/86 (juni-juli 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en Latijns 

 Amerika 12/86 (juni-juli 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Telecommunicatie en de toekomst van 

 Europa 13/86 (augustus-september 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar een audiovisueel beleid van de 

 Gemeenschap 14/86 (augustus-september 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het Europees Monetair Stelsel 15/86

 (oktober 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap in de 

 wereld 16/86 (oktober 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De begroting van de Europese 

 Gemeenschap, hoe en waarom betaalt u 17/86 (november 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het programma SPRINT, de 

 Gemeenschap ten dienste van innovatie en overdracht van technologieën 18/86 

 (november 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het Europees Sociaal Fonds, 

 instrument ter bestrijding van de werkloosheid 19/86 (december 1986). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Catalogus 1979-1986 20/86 

 (december 1986). 

 

1987 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De buitenlandse handel van de 

 Europese Gemeenschap 1/87 (januari 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het Europese energiebeleid 2/87 

 (januari 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europa en de nucleaire fusie, JET,

  NET, DEMO… 3/87 (februari 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Gemeenschappelijke strijd tegen

  armoede 4/87 (februari 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 bescherming van het leefmilieu 5/87 (maart 1987). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europa’s identiteit – van de symbolen 

 naar de sport 6/87 (maart 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: EUR 12 – Het Europa van de 

 Europeanen, diagrammen van het dagelijks leven 7-8/87 (april 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap en het toerisme 9/87 

 (mei 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Gelijke kansen voor vrouwen 10/87

  (mei 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Burgers van Europa – uw nieuwe 

 rechten 11/87 (juni-juli 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 consumenten 12/87 (juni-juli 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europa – Onze toekomst 13/87 

 (augustus-september 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De regionale politiek van de 

 Gemeenschap 14/87  (augustus-september 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap en de 

 ontwikkelingslanden 15/87  (augustus-september 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Algemene preferenties voor de Derde 

 Wereld 16/87  (oktober 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het Europa zonder grenzen: naar een 

 grote binnenmarkt, doelstelling 1992 17/87  (november 1987). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De kernenergie in de Europese 

 Gemeenschap 18/87 (november 1987). 

 

1988 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Diagrammen van de Europese 

 Gemeenschap 1-2/88 (januari 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap en de 

 ondernemingen – het actieprogramma voor de KMO’s 3/88 (februari 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar een grote audiovisuele markt 

 4/88 (februari 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europa tegen kanker, doel: 15% 

 minder slachtoffers in het jaar 2000 5-6/88 (maart 1988). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Voor de jongeren: COMETT, 

 ERASMUS, “YES voor Europa” 7/88 (april 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar een Europese samenleving - de 

 civiele bescherming 8/88 (april 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur en Europees Parlement, Directoraat-generaal Voorlichting en 

 Public Relations, Notities over Europa: Europa onze toekomst, Jean Monnet: een 

 boodschap voor Europa 9/88 (mei 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 cultuur 10/88 (mei 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 samenwerking tussen KMO’s, naar een communautair beleid 11/88 (juni-juli 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Een Europese financiële ruimte: de 

 liberalisatie van kapitaal bewegingen 12/88 (juni-juli 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het sociale beleid van de 

 Gemeenschap met 1992 in het vooruitzicht 13/88 (augustus-september 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De grote Europese markt – hoogste

  troef voor een economie en werkgelegenheid 14/88 (augustus-september 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Telecommunicatie: De nieuwe

 elektronische snelwegen van de grote Europese markt 15/88 (oktober 1988). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap in de 

 wereld 16/88 (oktober 1988).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar een grote binnenmarkt van de 

 financiële diensten 17/88 (november 1988).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het wegnemen van de technische 

 handelsbelemmeringen 18/88 (november 1988).  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De opening van de 

 overheidsopdrachten in de Gemeenschap 19/88 (december 1988). 

 

1989 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De opening van de 

 overheidsopdrachten in de Gemeenschap 1/89 (januari-februari 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar het Europa van het luchtvervoer 

 en van de vliegtuigbouw 2/89 (januari-februari 1989). 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap van de twaalf: 

 kerncijfers 3-4/89 (maart 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 rechten van de mens 5/89 (april 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europese economische 

 samenwerkingsverbanden (EESV), een nieuw instrument voor de economische 

 samenwerking in de Gemeenschap 6/89 (april 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De geïntegreerde Mediterrane 

 programma’s 7/89 (mei 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 waterproblemen 8/89 (mei 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: “Eurobarometer”- de publieke opinie 

 en Europa 9/89 (juni-juli 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het Europa zonder grenzen – 

 halverwege de vervaldatum 1992 10/89 (juni-juli 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De begroting van de Europese 

 Gemeenschap, hoe en waarom betaalt u? 11/89 (augustus-september 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Nucleaire veiligheid – de 

 Gemeenschap na Tsjernobyl 12/89 (augustus-september 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en 

 beroepserkenning van diploma’s 13/89 (oktober 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Vennootschapsrecht in de Europese 

 Gemeenschap 14/89 (oktober 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: ESPRIT, sleutel voor de opleving van 

 technologisch Europa 15/89 (november 1989). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Octrooien, merken en auteursrechten 

 in de Europese Gemeenschap 17/89 (december 1989). 

 

1991 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, DG audiovisuele sector, voorlichting, 

 communicatie, cultuur. Redactie: Eenheid “Publikaties”,  Europa in Beweging, Wat is 

 het EMS? (mei 1991) 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap van de Twaalf: 

 kerncijfers 6-7/1991. 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur en Europees Parlement, voorlichting en public relations,
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 Notities over Europa: De instellingen van de Europese Gemeenschap, Europa, onze 

 toekomst 8/1991. 

 

1992 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Europa 2000: naar een Europese 

 ruimtelijke ordening 1/1992 (Brussel). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Europese Gemeenschap en de 

 sport 2/1992 (Brussel). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Naar een grote interne markt voor 

 financiële diensten 3/1992 (Brussel). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: De Gemeenschap bestrijdt de sociale 

 uitsluiting 4/1992 (Brussel). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Veiligheid en gezondheid op het werk: 

 een uitdaging voor Europa 5/1992 (Brussel). 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voorlichting, 

 communicatie en cultuur, Notities over Europa: Het audiovisuele beleid van de 

 Europese Gemeenschap 6/1992 (Brussel). 

 

1996 

Europese Commissie, Directoraat-generaal “Voorlichting, communicatie, cultuur en 

 audiovisuele sector” Eenheid “Publikaties”, Europa in Beweging, Hoe voorziet de 

 Europese Unie in sociale en regionale behoefte? (juni 1996). 

 

1999 

Europese Commissie, Directoraat-generaal “Voorlichting, communicatie, cultuur en 

 audiovisuele sector” Eenheid “Publikaties”, Europa in beweging, Verdrag van 

 Amsterdam: Wat is er veranderd in Europa? (Brussel juni 1999). 

 

2001 

Europese Commissie, Dienst media en communicatie, publicaties, Europa in Beweging, De 

 Europese Unie: de uitbreiding gaat voort (Juni 2001).  

 

2007 

Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland, Paspoort, Europese Unie, Europa

  (Den Haag 2007). 

Europese Commissie, Gonzalo López-Menchero, Eenheid in Verscheidenheid (2007). 

Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland, Go Europe! 
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Afbeeldingen 
Afb. 1:  Eerste folder van de EGKS gedateerd op 4 januari 1954.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 

Afb. 2:  Het eerste Maandelijkse Inlichtingenbulletin van de EGKS gedateerd op 

januari 1956. 

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 3:  Voorkant Europa gisteren, vandaag en morgen: een kaart zonder grenzen.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 4:  Voorbeeld van de nieuwe reeks die begon in oktober 1959.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 5:  De handleiding bij de Europese documentatie uit augustus 1963.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 6:  Het eerste nummer van 1966 met een vernieuwde voorkant.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 7:  Overzicht van de eerste tien jaar in een werk.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 8:  De tweede folder die specifiek op de burger gericht is.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 9:  Een kaart van Europa die de verschillende lidstaten met felle kleuren  

  benadrukt.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 10: De minder sprekende variant van de folder over de veranderingen in het  

  Europese Parlement.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 11: De kleurrijke folder die zich richt op de burger en eenheid.   

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 12:  Eerste versie van Notities over Europa uit 1979.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 13:  Notities over Europa: Burgers van Europa – uw nieuwe rechten.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 14:  Notities over Europa: Naar het Europa van de burgers.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 15:  Notities over Europa: Europa’s identiteit.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 16:  Eerste Notities over Europa van 1988 met nieuwe voorkant.  

Bron: Universiteitsbibliotheek de Uithof, Utrecht. 

Afb. 17:  Speciale uitgave van Notities over Europa vanwege het Jean Monnet Jaar.  

Bron: Universiteitsbibliotheek de Uithof, Utrecht. 

Afb. 18:  De eerste uitgave van Europese documentatie in 1976.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 19:  De nieuwe vormgeving van Europese documentatie.  

Bron: Universiteitsbibliotheek de Uithof, Utrecht. 

Afb. 20:  Europese documentatie over het gemeenschapsrecht met twaalf stippen op de

  voorkant, die de lidstaten symboliseren.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 21:  Een folder over de instellingen van de EG.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 22:  Europese Eenwording met een vernieuwde voorkant.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
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Afb. 23:  Een nieuwe voorkant voor de Europese documentatie aan het begin van 1990. 

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 24:  De eerste foto op de voorkant van de Europese Documentatie.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 25:  De folder over de Europese commissie.  

Bron: Universiteitsbibliotheek de Uithof, Utrecht. 

Afb. 26:  Europa in Beweging – Verdrag van Amsterdam.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Afb. 27:  De Europese Unie de Uitbreiding gaat voort.  

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 


