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VOLG DE GIDS

Welkom in Mini-Europe
Voor u ziet u twee symbolen van de opbouw van Europa:
de zetel van de Europese Commissie en het huis waar Jean Monnet de tekst
opstelde die de grondleggers gebruikten als de basis van de Europese Unie. Elke
instelling, hoe sterk ook, steunt namelijk op mensen.
Deze twee gebouwen illustreren de bestaansreden van Mini-Europe: een
miniatuurwereld die mij de mogelijkheid biedt om mijn visie op de Europese
Unie met u te delen.
De monumenten en taferelen begeleiden u op uw reis. Ze staan symbool voor
de illustere tijdperken en de erfenissen die de Europeanen hebben gevormd,
die onze gemeenschappelijke waarden hebben gesmeed en die uiteindelijk
hebben geleid tot de oprichting van de Europese Unie.

THIERRY MEEUS

Algemeen directeur van
Mini-Europe Education vzw

Met deze gids gaat u op een ontdekkingstocht. Een ontdekkingstocht van deze erfenissen en
democratische waarden die zich vandaag uiten in de stadhuizen, het Britse parlement, de Arc de
Triomphe in Parijs, de zetel van de Europese Commissie of die worden voorgesteld in de animatie van
de val van de Berlijnse muur.
Net zoals tijdens de tentoonstelling 'Spirit of Europe' op het einde van de reis beleeft u de successen,
maar ook de grote uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd in een wereld die
almaar globaler wordt.
Bedankt aan iedereen die zijn of haar passie voor het verhaal van Mini-Europe met mij heeft gedeeld.
Aarzel niet om uw opmerkingen en suggesties door te sturen. Net zoals de Europese Unie verandert
het park constant. Ook u bouwt eraan mee!

In de volgorde van de wandeling vindt u een
beschrijving en anekdotes over alle monumenten.
Bent u verloren? Elk monument heeft een plaatje
met de naam.

JEAN-CLAUDE JUNCKER

–1000

0

Keltisch
erfgoed
200

GENIET VAN UW
BEZOEK!

Megalitisch tijdperk
2

Tempel van Mnajdra
3600-2500 v.Chr.

600

Romeinse Rijk
Porta Negra
ca. 180

KUNST &
ARCHITECTUUR

FUN &
GOSSIP

Ga een stap verder en ontdek de rode draad van de gids ... de diverse
erfenissen die de geschiedenis van Europa en de Europeanen verbinden
en uitstippelen. Kom meer te weten over de invloeden die het Europa
van vandaag hebben gevormd.
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Info over de EU:			
pag. 2, 3, 8, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

“Ik heb gezegd dat Europa grote dingen
groots moet aanpakken en kleine dingen
op kleinere schaal. Wel, Mini-Europa is
vanaf nu de enige plek in de Europese
Unie die grote dingen op kleine
schaal mag uitvoeren! ”
Voorzitter van de Europese
Commissie van 2014 tot 2019

GESCHIEDE
NIS

Informatiebordjes over de erfenissen uit het
verleden, naast de monumenten die de respectieve
periode illustreren:
pag. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

Geniet van de ontdekkingstocht en veel plezier!

Europese Commissie

Snuffel rond in de anekdotes die
u interesseren door in de gids de
themablokjes te volgen:

Ontdek heel Europa in enkel uren en beleef een unieke
ervaring! Verken steden en gebouwen, bestudeer de
geschiedenis en de innovaties van het oude continent...
Duik in het verleden, proef het heden en denk na over
de toekomst van Europa.
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De Europese Unie: waarom?
Samen staan de landen van de Unie sterker om
hun levenskwaliteit te bevorderen en hun visie
te ontwikkelen.

SAMEN VOOR DE VREDE
De opbouw van Europa bood oude rivalen
de mogelijkheid om, na eeuwen van oorlog,
samen te werken. Zeventig jaar is de langste
vredesperiode sinds de val van het Romeinse
Rijk.
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SAMEN VOOR EEN HOGERE
LEVENSSTANDAARD

SAMEN NIEUWE UITDAGINGEN
AANGAAN

De eengemaakte markt en het vrije verkeer
van goederen en middelen zorgden voor een
ongekende ontwikkeling. De Europeanen
behoren tot de rijkste inwoners van de planeet
met een van de beste verdelingen van rijkdom
onder de inwoners.

De Europese Unie blijft een belangrijke speler
in de wereld, maar de mondiale ontwikkeling
heeft haar aanzien ietwat beperkt. In 1989, bij de
opening van Mini-Europe, was de Europese Unie
nog goed voor:
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De Europese Unie en haar lidstaten dragen
ongeveer 50 % bij aan internationale hulp. Tel
daarbij nog de diplomatieke inspanningen van
de Europese Unie in een constant evoluerende
wereld.
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Trots om EUROPEAAN te zijn (FMI 2019)

Madeira (P)
Canarische
Eilanden (Sp)

Zweden

Noorwegen

Groothertogdom
Luxemburg

• 25 % van de wereldhandel tegenover 15 %
in 2018.
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• 10 % van de wereldbevolking tegenover
6,8 % in 2018 en ongetwijfeld minder dan
6 % in 2030.

Afzonderlijk kunnen de landen die de
Unie vormen, niet langer hun mannetje
staan tegenover de nieuwe economische
grootmachten.
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Cyprus
→ Richting van het bezoek: begeef u naar laagste deel
van het park naar Denemarken.
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DENEMARKEN
Koninkrijk

KOPENHAGEN
Trelleborg

43.000 km2
5,7 miljoen

1973
Levensstandaard:

Beurs KOPENHAGEN
125/100

1619-1640 – Scandinavische renaissance

100 = gemiddelde van de EU

Het grondgebied van Denemarken, een
strategische toegangspoort tot de Baltische Zee,
was vroeger heel uitgebreid. Het land, dat uit
406 eilanden bestaat, is omringd door de zee.
De Vikingen zetten zeil vanuit de Scandinavische
landen (Denemarken, Zweden en Noorwegen) op
ontdekkingstocht naar IJsland, Groenland, ...

Om de Deense economie een nieuwe impuls te geven,
gaf koning Christiaan IV de opdracht tot de bouw van de
Beurs van Kopenhagen. Om zijn positie als koning van de
drie Scandinavische landen (Denemarken, Noorwegen
en Zweden) te benadrukken, liet hij op de top van het
geelkoperen torentje 3 kronen plaatsen.

Merk op het geelkoperen torentje
ook de 4 ineengevlochten staarten
op van de draken die het gebouw
moesten beschermen tegen
aanvallen en brand.

Sinds 1979 zijn de Faeröereilanden en Groenland autonome
gebieden, maar ze staan nog altijd onder het bestuur
van Denemarken. Ze maken echter geen deel uit van de
Europese Unie.

Trelleborg ZEALAND
980 – Scandinavische middeleeuwse stijl

Vergeet de Vikingen uit de
televisieseries ... in tegenstelling
tot het hedendaagse geloof
droegen Vikingen helemaal
geen helmen met hoorns.

Het meest bekende gereconstrueerde Vikingkamp is Trelleborg.
Dit was een cirkelvormige vesting met 31 houten 'langhuizen',
die waren omgeven door een systeem van grachten en wallen.
In afwachting van hun overzeese tochten waren hier tussen
500 en 800 soldaten gelegerd, vaak met vrouw en kind. Harald
Blauwtand (958-987), koning van Noorwegen en Denemarken,
liet vijf van deze vestingen bouwen. Volgens de legende
was het ook Harald die het christendom in Denemarken
introduceerde.

De Vikingerfenis (8e-11e eeuw)
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De Scandinavische Vikingen hebben de sociale en politieke structuren
van de Europese volkeren grondig door elkaar geschud. Ze dwongen
de Europeanen namelijk om zich te verdedigen en om de macht te
organiseren en te centraliseren. Deze ongeëvenaarde zeevaarders
hebben ook de handel bevorderd. Zij begonnen handel te drijven
in edele metalen en startten gloednieuwe handelsroutes tussen
havensteden en factorijen op. Op deze manier hebben ze de
Scandinavische landen dichter bij de rest van Europa gebracht. Hun
burgerlijke wetten en rechtssysteem staan aan de wieg van onze
moderne jury's.

Nyhavn KOPENHAGEN
1670-1673
De vele houten schepen en de mooi gekleurde
gevels getuigen van het belang van Nyhavn als
handelshaven in de 17e en 18e eeuw. De bouw
van deze haven profiteerde van de Nederlandse
knowhow en het harde labeur van de Zweedse
gevangenen uit de Deens-Zweedse oorlog
(1658-1660) die de funderingen van de huizen
groeven. Vandaag is de haven een toeristische
trekpleister, maar de echte zeelieden laten zich
er nog altijd tatoeëren, net zoals koning Frederik
IX in de 20e eeuw.

De Deense schrijver Hans Christian Andersen, bekend voor zijn novellen en
sprookjes, heeft in Nyhavn gewoond. Hier heeft hij, onder andere, 'De prinses
en de erwt' geschreven. Andersen is de schrijver van talrijke Europese verhalen
die in 125 talen zijn vertaald.
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ZWEDEN

441.000 km2
10,1 miljoen

Koninkrijk

STOCKHOLM

1995
Levensstandaard:

100 = gemiddelde van de EU

FINLAND
Republiek

Zweden, op het dak van Europa, is een industrieel, dunbevolkt land.
Hier werd Alfred Nobel geboren (1833-1896), de rijke industrieel
en uitvinder van het dynamiet, die zijn hele fortuin naliet om de
'Nobelprijs' in het leven te roepen. Deze internationale bekroningen
eren personen die zich inzetten voor de mensheid, of het nu op het
vlak van fysica, chemie, geneeskunde, literatuur, economie of de
vrede is.

Savonlinna

338.000 km2
5,5 miljoen

1995
Levensstandaard:

110/100

100 = gemiddelde van de EU

Finland, in de loop der eeuwen altijd een buffer tussen Rusland en
Zweden, is een van de zeldzame landen dat op natuurlijke wijze
grond terugwint op de Baltische Zee (ongeveer 10 km² per jaar).
Dit fenomeen is te danken aan de verheffing van de aardkorst
van Noord-Europa ten gevolge van de smeltende gletsjers die,
gedurende 40.000 jaar, op dit gedeelte van het continent wogen.

HELSINKI

Ken u Pippi Långstrump? Natuurlijk wel, Pippi Langkous, het kleine meisje met de
rechtopstaande vlechtjes dat in 1945 is ontsproten uit de verbeelding van de Zweedse
schrijfster Astrid Lindgren.

Stadhuis STOCKHOLM
1911-1923 – Nationale romantische stijl
Sinds de bouw is het stadhuis van Stockholm elk jaar gastheer voor het Nobelbanket. Op de top van de toren prijken 3 kronen, het nationale embleem van
Zweden sinds de 14e eeuw. In 1550 waagde de Deense koning Christiaan het
echter om de 3 kronen op zijn blazoen te plaatsen. De twist was geboren: Zweden
beschuldigde Denemarken ervan dat de Denen Zweden wilden veroveren
en Denemarken beschuldigde de Zweden ervan dat ze het symbool van de
Scandinavische unie monopoliseerden.
* Monument geschonken door Zweden

Kasteel van
Olavinlinna SAVONLINNA

Wist u dat er in Finland meer sauna's
dan auto's zijn?
In de sauna zijn kleren niet
toegelaten, met uitzondering van
de 'pefletti' (kleine handdoek).
Naaktheid en naturisme zijn
bovendien altijd en overal wettelijk.

1475-1485 – Militaire gotische stijl
Dankzij de strategische positie op het kanaal dat
verschillende meren verenigde, was het kasteel
van Olavinlinna een uitstekende defensieve barrière tegen Rusland. Vandaag is het bouwwerk
een populaire plaats voor zomeropera's.

Boven de poolcirkel is het altijd donker van
november tot januari.
En van mei tot juli gaat de zon nooit onder.
In Savonlinna zijn het dus hele korte
zomernachten ...

Rechts van het gebouw ziet u de doublé sarcofaag van Birger Jarl (1200-1266).
Deze, weliswaar lege, graftombe eert de stichter van Stockholm en de mannen
die aan de wieg stonden van het Zweedse rijk.

De symbolen van de Europese Unie
• De vlag van de Europese Unie bestaat uit een
cirkel van 12 sterren, een getal dat symbool staat
voor perfectie.
• Het Europese volkslied 'Ode an die Freude' is
afkomstig uit het laatste deel van de 9e
symfonie van Ludwig van Beethoven.
• De oorsprong van de naam 'Europa' komt
ongetwijfeld van het Fenicische woord 'Ereb'.
Dit betekent 'daar waar de zon ondergaat', het
westen in tegenstelling tot 'land van de
opkomende zon', Azië. In het Grieks betekent
8

met de goede kant
boven

ondersteboven

het woord 'Europa' eigenlijk 'grote ogen',
een verwijzing naar een mooie jonge
Fenicische prinses die door Zeus
werd meegenomen.
• Op 9 mei, de dag waarop we de
verklaring van Schuman herdenken,
vieren we de verjaardag van de Europese Unie.
• De leuze van de Europese Unie is 'Verenigd in
verscheidenheid'.
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BELGIË
Koninkrijk
Brugge

Antwerpen
AldenLeuven Biesen
BRUSSEL
Luik

Gent

Dinant Celles

30.500 km2
11,4 miljoen

Citadel* DINANT

1952
Levensstandaard:

118/100

100 = gemiddelde van de EU

Het land te midden van enkele machtige staten wordt
achtereenvolgens geregeerd door de Karolingers, de
Bourgondiërs, de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen
en de Nederlanders. Er zijn drie officiële talen en een
verbazingwekkende institutionele complexiteit. België is ook
een stuwende kracht achter de Benelux, het vrijhandelsakkoord
tussen België, Nederland en Luxemburg.

1815 – Romaanse renaissancestijl
Dinant was lange tijd een strategische plaats langs de
Maas. Vandaar de opeenvolging van talrijke versterkte
kastelen. In het licht van de evolutie in oorlogsmateriaal
werd de citadel in 1815 gebouwd op basis van een
nieuwe verdedigingsstructuur. Hieraan ontleende Dinant
zijn bijnaam van citadelstad.

Dankzij de avonturen van Kuifje en zijn trouwe
bondgenoot Bobbie, sinds 1929 de beroemdste
personages van de pen van Hergé, werd België het
land van het stripverhaal.

Kasteel van Vêves* CELLES

Het kasteel wordt nog altijd
bewoond door dezelfde
oorspronkelijke familie.

Oude reuzenrad
van het pretpark
Walibi.

Collegiale* DINANT

1230 (herbouwd omstreeks 1410) – Romaanse stijl

13e eeuw – Gotische stijl

Dit kasteel met het voorkomen van een hoogteburcht,
strategisch gelegen in de vallei van de Ry, een kleine
zijrivier van de Lesse, is vandaag nog altijd volledig
bemeubeld. Het geheel geeft een mooi beeld van de
manier waarop de mensen leefden in de middeleeuwen.

De Collegiale, of Onze-Lieve-Vrouwekerk, leunt tegen een enorme rotswand. Alhoewel ze
voortdurend werd gerenoveerd, heeft ze altijd haar glorie en de beroemde peervormige
toren behouden.

Curtiushuis* LUIK
1597-1610 – Maaslandse renaissancestijl en Lodewijk
XIV-stijl
Het Curtiushuis werd gebouwd op bevel van Jean de
Corte, of Curtius, een Luikse industrieel en financier.
De bouw van dit monumentale paleis aan de oevers
van de Maas was te danken aan het fortuin dat hij
had verworven dankzij een monopolie op de levering
van poeder aan de Spaanse strijdmachten. Vandaag is
het gebouw een museum.
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Sinds 1550 vertrekt een traditionele
processie vanuit de Collegiale. De
processie is gebaseerd op het verhaal
van de 'vier heemskinderen' , een
van de populairste vertellingen uit de
middeleeuwen. Ze vertelt het verhaal
van de opstand van dit broederschap
tegen keizer Karel de Grote.

* Monumenten gecreëerd met steun van de Federatie Wallonië-Brussel.

Christelijke erfenis
Het katholicisme is een van de fundamenten waarop Europa is gebouwd.
Ondanks de breuk tussen katholieken en orthodoxen en, later, protestanten
is het christendom voor de Europeanen lange tijd een
gemeenschappelijk steunpunt geweest.
De hele Europese maatschappij was doordrenkt van de christelijke
waarden: respect voor het menselijke leven waaruit de rechten
van de mens voortvloeiden, gelijkheid, goedheid, solidariteit en
universalisme. Het katholicisme als culturele grootheid speelt nog
altijd een grote rol in ons dagelijkse leven. Denken we maar aan
onze kalender, de feesten en feestdagen. Het katholieke geloof staat
eveneens aan de wieg van enkele grote steden rond pelgrimsplaatsen.
De kerk maakte het mogelijk om kennis te verspreiden via
universiteiten (bv. de universiteit van Vilnius) en manuscripten die
door monniken werden gekopieerd. Het is dankzij de kerk dat, onder
andere, het Grieks-Romeinse erfgoed zijn weg vond in heel Europa.
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