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Het ePublicatie «Historische gebeurtenissen» plaatst de gebeurtenissen die de Europese eenwording sinds de 

Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag bepalen in een chronologische structuur.

Dit heeft tot doel de bezoeker/gebruiker een zo compleet mogelijk wetenschappelijk onderlegd overzicht over 

de geschiedenis van het verenigd Europa  te bieden. ENA wil daarbij geenszins alleen het communautaire 

standpunt belichten, maar heeft tot doel de meest belangrijke, regionale of interregionale initiatieven van 

toenadering of eenwording tussen Europese landen te presenteren. Hierbij wordt aandacht gegeven aan 

politieke, economische, sociale en militaire, wetenschappelijke en culturele  aspecten.

Onder de redactie van historici zijn de samenvattende teksten van dit gedeelte geschreven om de kenmerkende 

gebeurtenissen van de geschiedenis van de eenwording van Europa te beschrijven en deze in geschiedkundige 

context te plaatsen. Deze teksten worden systematisch begeleid door verklarende documenten uit bronnen van 

verschillende herkomst. Officiële publicaties, stukken uit openbare en particuliere archieven, uittreksels uit de 

memoires van ooggetuigen of van acteurs bij de eenwording van Europa, gelegenheidsgeschriften, 

persberichten uit maand-, week- of dagbladen van een bepaalde tijd, opiniepeilingen, facsimiles, foto’s, 

video’s, audiovisueel archiefmateriaal, karikaturen, grafieken en statistieken dragen bij om beter te kunnen 

oordelen over de voorvechters en de resultaten van het proces van eenwording van Europa. Daaraan 

toegevoegd zijn meer recente mondelinge bronnen van informatie, in de vorm van originele interviews, die de 

site van ENA nog levendiger maken en die de bezoeker midden in het hart van de gebeurtenissen plaatsen. 


