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In de beginjaren hield het Europees Parlement zijn plenaire vergaderingen op
verschillende locaties die beschikbaar werden gesteld door andere instellingen of
door de gastlanden. Pas in 1973, met de bouw van het Schumangebouw in
Luxemburg, had het Parlement eindelijk de beschikking over een eigen gebouw met
een "hémicycle" (grote vergaderzaal) voor zijn plenaire vergaderingen.

De oorspronkelijke plannen uit de jaren zestig van de vorige eeuw moesten worden
aangepast toen met de bouw begonnen werd in 1970, gezien de verwachte
uitbreiding van de Gemeenschappen. In de jaren zeventig werd de hémicycle
regelmatig gebruikt voor plenaire vergaderingen, maar na de toename van het
aantal leden na de rechtstreekse verkiezingen van 1979, was de vergaderzaal niet
groot genoeg meer om plaats te bieden aan alle leden.

De hémicycle van Luxemburg staat bekend om de artistieke waarde van de
achterwand, met name het verzinkte bas-reliëf dat is vervaardigd door de NP2-groep
uit Turijn. Op basis van interviews met de kunstenaars worden in deze briefing
details van het kunstwerk gegeven, en wordt ook uit de doeken gedaan hoe het
Italiaanse bedrijf door de Belgische opdrachtgever werd ingeschakeld voor de
inrichting van de vergaderzaal.

Emilio Colombo, voorzitter van het Europees
Parlement, houdt een toespraak tijdens een plenaire

vergadering in Luxemburg in 1979.

In deze briefing komt het volgende
aan bod:

 Het Schumangebouw
 De hémicycle
 De NP2-groep
 De vervaardiging van het bas-

reliëf
 Het gebruik van de hémicycle
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Buitenaanzicht van het Schumangebouw (2012).

Het Schumangebouw
Sinds 1973 huisvest het Schumangebouw een aantal afdelingen van het secretariaat
van het Europees Parlement. Ondanks de sobere aanblik en het administratieve karakter
van het gebouw, bevindt zich hier de eerste hémicycle (grote vergaderzaal) die was
ontworpen en gebouwd voor de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement.

Het secretariaat was weliswaar van meet af aan gevestigd in Luxemburg, maar in het
midden van de jaren zestig was er slechts één gebouw om de Europese instellingen in
te huisvesten: de Toren, die in 1966 werd opengesteld voor gebruik door zowel het
Parlement als de Commissie en nu dienstdoet als conferentiecentrum.

Vanwege de toename van de werkzaamheden van het Parlement en de vereisten die
daaruit voortvloeiden, werd er onderhandeld met het Groothertogdom Luxemburg
over de bouw van een administratief gebouw op het plateau van Kirchberg. Dankzij
de documenten die bewaard zijn gebleven in het kantoor van voormalig secretaris-
generaal Hans Nord, kunnen we de verschillende stadia van de samenwerking tussen
het Europees Parlement en de Luxemburgse regering reconstrueren.

In 1965 opende het
Europees Parlement, dat bij
de besprekingen werd
vertegenwoordigd door de
directeur van het
directoraat-generaal
Algemene Zaken, Pierre
Ginestet, de
onderhandelingen met het
Luxemburgse ministerie van
Openbare Werken,
voornamelijk met architect
en projectleider Laurent
Schmit. Het Parlement was
met name geïnteresseerd in
de functionele en logistieke
aspecten, waaronder de bouw van ongeveer 470 kantoren met goede verlichting,
waarvan er 30 gebruikt zouden worden door de fracties en 15 voor
vertegenwoordigingen, een vergaderzaal voor ongeveer 100 personen met
tolkcabines, een bibliotheek en allerhande faciliteiten, zoals een cafetaria, kantine en
diverse opslagruimtes, onder andere voor archieven.1

Toen er eenmaal overeenstemming bereikt was over het bouwproject, kreeg de
Compagnie d'Entreprises CFE (voorheen: Compagnie Belge de Chemins de Fer et
d'Entreprises) in juni 1970 het project toegewezen, en zouden de werkzaamheden eind
1973 afgerond moeten zijn.

Al in september 1970 vroeg men zich als gevolg van de verwachte uitbreiding van de
Gemeenschap na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken
af of het gebouw wel groot genoeg zou zijn, en moest het project worden herzien
door een extra verdieping toe te voegen, waarmee de capaciteit van het gebouw van
1000 naar 1200 personen steeg. De eerste afdelingen verhuisden er in januari 1973
heen, ook al waren de werkzaamheden nog niet voltooid,2 en aan het eind van het
jaar werd het gebouw definitief in gebruik genomen. Op voorstel van de toenmalige
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Simone Veil, voorzitter van het Europees Parlement tijdens de dialoog van de
groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan met
Europa – 1979 in Luxemburg.

voorzitter van het Parlement, Cornelis Berkhouwer, werd het gebouw vernoemd naar
Robert Schuman.3

Tegenwoordig heeft het rechthoekige gebouw zes verdiepingen boven en twee
verdiepingen onder de grond, met twee binnenplaatsen die de kantoren aan
weerszijden van de gangen voorzien van natuurlijk licht. Het gebouw is 100 m lang,
56 m breed en 33 m hoog en bestrijkt een oppervlakte van 36 000 m2 met een
bouwvolume van 125 000 m3.

Een aantal plannen die waren gevonden in een briefwisseling uit 19744 laten zien hoe
de verschillende verdiepingen werden gebruikt: de bibliotheek en het restaurant
bevonden zich op de begane grond, de hémicycle, de bar van de leden en de
kantoren van de voorzitter waren op de eerste verdieping, de tweede verdieping
leidde naar het balkon van de hémicycle, de tolkcabines en de controlekamer. Op
dezelfde verdieping waren ook een persruimte, de kantoren van de secretaris-
generaal en een paar kantoren die waren gereserveerd voor leden van de Raad. De
derde verdieping was bestemd voor de fracties, en de kantoren van de quaestoren
waren ondergebracht op de vierde verdieping, samen met een aantal administratieve
kantoren, de protocollaire afdeling, een aantal parlementaire commissies en kantoren
voor leden van de Raad en de Commissie. De vijfde verdieping werd volledig in beslag
genomen door de parlementaire commissies, en op de zesde verdieping bevonden
zich het toenmalige DG D, Onderzoek en Documentatie en de tolken. De twee
ondergrondse verdiepingen boden plaats aan de drukpers, waar belangrijke
documenten voor het werk van de instelling werden gedrukt en gedistribueerd, en
diverse technische en opslagruimtes.

De hémicycle
Na de ondertekening van het Fusieverdrag werden de steden Luxemburg, Brussel en
Straatsburg gekozen als tijdelijke werklocaties van het Europees Parlement. In 1965
werden de diensten van het secretariaat in Luxemburg gevestigd, terwijl Straatsburg
de plenaire vergaderingen voor zijn rekening zou nemen. In de jaren zeventig werd
het debat over de keuze voor één vergaderplaats van de instelling nog op openlijke
en geanimeerde wijze gevoerd. De bouw van een grote vergaderzaal (hémicycle) waar
de leden van het Parlement plenaire vergaderingen konden houden in Luxemburg,
wakkerde de angst aan dat
Straatsburg geleidelijk zou
worden afgeschaft.

De toenmalige voorzitter,
Walter Behrendt, gaf in zijn
openingstoespraak tijdens
de eerste plenaire
vergadering in het
Schumangebouw zelf de
redenen voor dit besluit: "Er
is absoluut geen sprake van
een beperking van onze
politieke aanwezigheid in
Straatsburg. Wel is het in
1973, evenals in
voorgaande jaren, een
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kwestie van zo kostenefficiënt mogelijk proberen om te gaan met de toenemende
hoeveelheid werk waardoor we meer vergaderingen moeten beleggen."5

Nadat het Parlement tijdens de eerste besprekingen over het project in 1965
inderdaad de aanleg van een grote vergaderzaal voor ongeveer 100 personen had
aangevraagd, werd in een nota uit 1970 van secretaris-generaal Hans Nord aan
voorzitter Mario Scelba6 duidelijk dat er behoefte was aan geschikte gebouwen en
arbeidsomstandigheden in zowel Straatsburg als Luxemburg. De versie van het
project uit 1971 omvatte dan ook de bouw van een hémicycle die geschikt zou zijn
voor het houden van plenaire vergaderingen. Uit een nota die Pierre Ginestet in
januari 1971 aan Hans Nord stuurde, kunnen de criteria worden afgeleid waaraan de
vergaderzaal moest voldoen. Deze moest plaats bieden aan de 142 leden van het
Europees Parlement, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 208 plaatsen,
vooruitlopend op de verwachte toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en
Denemarken (en Noorwegen, dat vervolgens tegen toetreding besloot). De
vergaderzaal moest ook ruimte bieden aan de voorzitter en het Bureau van het
Parlement, een podium voor sprekers, de vertegenwoordigers van de Raad en de
Commissie en de ambtenaren die hen begeleidden, en een tafel voor de stenografen.
Het plan was om een galerij op de bovenverdieping te bouwen, die bereikbaar was
van zowel binnen als buiten de vergaderzaal en plaats bood aan maximaal 200
personen, onder andere journalisten en het grote publiek.7 De vergaderzaal moest
beschikken over tolkcabines en technische apparatuur zoals koptelefoons, microfoons
en tv-schermen waarop de debatten te volgen waren en waarop de namen van de
sprekers en de titels van de besproken verslagen werden weergegeven.

De ambtenaren van het Parlement richtten zich weliswaar voornamelijk op de
technische en praktische aspecten van de vergaderzaal, maar het eindresultaat geeft
ook blijk van een zeer verfijnd interieurontwerp. De rechthoekige zaal (28 x 20 m) was
subtiel ingericht met een combinatie van verschillende materialen: met leer bedekte
muren, houten stoelen en metalen kroonluchters en plafond. De stoelen van de leden
waren opgesteld in een U-vorm tegenover de katheder en het podium van de
voorzitter. De achterwand viel op door een geometrisch bas-reliëf van zink, dat was
ontworpen door de NP2-groep uit Turijn. In het midden bevonden zich twee deuren
met hetzelfde motief, die onopvallend waren verwerkt in de sculptuur en toegang
gaven tot het kantoor van de voorzitter.

Het project voor de vergaderzaal werd toegekend aan de Belgische
interieurontwerper en kastenmaker René Simonis, die in 1928 de Entreprise Simonis
had opgericht, een bedrijf dat nu nog steeds actief is en bekendstaat om zijn
medewerking aan grote projecten zoals de vergaderzaal van de Belgische Senaat en
de Bank Brussels Lambert. Wat onvermeld blijft in de documenten is hoe Simonis en
de NP2-groep de opdracht hadden gekregen om de vergaderzaal in te richten. Het
gegeven dat het project geen sporen heeft nagelaten in de historische archieven van
het Europees Parlement, van het Luxemburgse ministerie van Openbare Werken of
zelfs maar in de plannen van architect Laurent Schmit, suggereert dat dit aspect
volledig werd afgehandeld door het bouwbedrijf. Simonis, die zeer bekend was in
Brusselse kringen van die tijd, was waarschijnlijk geselecteerd door de Compagnie
d'Entreprises (CFE) vanwege zijn staat van dienst.

Dankzij de interviews met leden van de NP2-groep en documenten uit het archief van
Nerone Ceccarelli hebben we de stappen kunnen achterhalen die ertoe hebben geleid
dat de NP2-groep de opdracht kreeg voor de vervaardiging van het bas-reliëf.8
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Giovanni Ceccarelli, die bekendstond als 'Nerone', en Gianni Patuzzi,
met hun team.

De NP2-groep
De NP2-groep werd opgericht door Giovanni Ceccarelli, die bekendstond als Nerone
(1937-1996), en Gianni Patuzzi (geboren in 1932), die internationaal actief waren9

tussen 1962 en 1974,10 belangrijke prijzen in de wacht hebben gesleept11 en hebben
samengewerkt met bekende kunstenaars als Emilio Vedova, Marcel Breuer en
anderen. De twee jonge kunstenaars leerden elkaar kennen toen ze studeerden aan
de Kunstacademie van Venetië (Accademia di Belle Arti) en kwamen elkaar in 1959
weer tegen in Turijn, waar ze een succesvol partnerschap aangingen met de
oprichting van de NP2-groep in 1962. Hun werk was gebaseerd op het idee om kunst
te bevrijden uit musea en galerieën en toegankelijk te maken voor een groter publiek,
door kunst te integreren in architectuur.

De studio in Borgaro Torinese, waar het tweetal werkte, bleek een ware broedplaats
voor experimenten, met veel ruimte voor samenwerking met andere kunstenaars en
ambachtslieden. Hun productlijnen waren omvangrijk en gevarieerd: ze ontwierpen
en bouwden monumentale sculpturen, meubels, installaties en panelen, met
technieken die varieerden van metaal- en houtbewerking tot betonwerk en
marmergravures, waarmee ze blijk gaven van originaliteit, creativiteit en geweldige
technische vaardigheden. Aan het eind van de jaren zestig sloegen de twee
kunstenaars een andere creatieve weg in: naast hun unieke kunstwerken (die nog
altijd de NP2-signatuur hadden) begonnen ze in serie geproduceerde
wandbekledingen en architectonische accessoires te maken. Tijdens ons interview
met hem vertelde Gianni Patuzzi dat ze hard werkten in de studio,12 maar uit zijn
woorden komt nog steeds het enthousiasme naar voren dat zo kenmerkend was voor
de kunstwerken van de groep.

In 1964 sloot Piercarlo Ceccarelli,
de jongere broer van Nerone, die
toen nog maar aan het begin
van zijn managementcarrière
stond, zich ook aan bij de NP2-
groep. Piercarlo hield zich bezig
met de administratieve en
commerciële aspecten, en zijn
bijdrage bleek essentieel voor de
promotie van het werk van de
groep. Via
architectuurtentoonstellingen
slaagde hij erin een nauw
netwerk van contacten op te
bouwen met architecten,
tentoonstellingsruimtes en
kunst- en designgalerieën, in
eerste instantie in de Verenigde
Staten maar later ook in
Europa.13 Al snel stroomden de
opdrachten binnen, zowel uit de overheids- als uit de particuliere sector.
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De vervaardiging van het bas-reliëf
Aan het eind van de jaren zestig werden de werken van NP2 op veel plaatsen
tentoongesteld, onder andere in de ook nu nog bestaande galerie van ontwerper
Roger Vanhevel aan de Louizalaan in Brussel. Zo kregen de kunstenaars waarschijnlijk
de opdracht om het bas-reliëf te vervaardigen. Aangezien Simonis en Vanhevel14

elkaar zowel persoonlijk als zakelijk kenden en gezien de nabijheid van de Enterprise
Simonis en Galerie Vanhevel toentertijd, kwam Simonis daar waarschijnlijk in
aanraking met de werken van Nerone en Patuzzi en viel zijn keus op hen voor de
voltooiing van zijn project.

Dankzij het interview met de kunstenaar, Gianni Patuzzi, in december 2014 zijn we
veel extra details te weten gekomen over de totstandkoming van zijn kunstwerk.
Patuzzi herinnerde zich dat Piercarlo Ceccarelli een tekening van het vooraanzicht van
de te decoreren wand mee naar de studio had genomen. In de bovenste helft van de
muur waren vier rechthoekige gaten aangebracht voor de tolkcabines, waaruit de
kunstenaars inspiratie putten voor hun motief.

Het bas-reliëf beslaat een oppervlakte van ongeveer 150 m2 (25 x 6 m) en bestaat uit
83 rechthoekige zinken panelen van uiteenlopende afmetingen, aangebracht op zes
niveaus. Het patroon rond de vier gaten in de bovenkant werd gevormd door een
decoratie in Griekse stijl. De rechte lijnen van het bovenste gedeelte van het kunstwerk
werden afgezet tegen de golvende lijnen van het onderste gedeelte, die als accolades het
abstracte geometrische patroon omzomen. In de woorden van Nerone Ceccarelli was het
een boodschap die geen vertaling behoefde15. Het bas-reliëf dateert uit 1972.

De sculptuur werd geheel en al vervaardigd in studio Borgaro Torinese, waar de
kunstenaars werkten en werden bijgestaan door assistenten. Het hele proces, van het
ontwerp tot de voltooiing van de sculptuur, duurde ongeveer twee maanden,
waaronder twee weken om de panelen te beschilderen en twee weken om ze te
etsen. De platen waren oorspronkelijk 1 x 2 m lang en 2 mm dik.

Ze waren van dezelfde soort als waarvan doodskisten werden gemaakt en werden,
zoals gebruikelijk bij deze kunstenaars, afgenomen van een plaatselijke handelaar.

De panelen werden bewerkt met een etstechniek die normaal gesproken gebruikt
wordt voor gravures en drukwerk. Het ontwerp op de panelen werd beschilderd met
een vet materiaal zodat het een negatieve afbeelding werd, om de metalen delen te
beschermen die niet geëtst mochten worden. Vervolgens werden de panelen
afgeveegd met in salpeterzuur gedoopte sponzen die reliëf tot stand brachten in het
metaal van maximaal 1 mm dikte, waardoor er een verrassend chiaroscuro-contrast
ontstond. De panelen werden genummerd en verpakt in speciale dozen naar
Luxemburg gestuurd en werden, zoals toen gebruikelijk was, volgens de instructies
van de kunstenaars bevestigd door het bedrijf dat met deze taak was belast.

Het gebruik van de hémicycle
De eerste vergadering in de nieuwe hémicycle werd gehouden op 12 februari 1973;
bij die gelegenheid presenteerde de toenmalige voorzitter van de Commissie,
François-Xavier Ortoli, het zesde jaarprogramma van de Commissie voor 1973. Tussen
1973 en 1979 werden er 35 vergaderingen van het Europees Parlement gehouden, die
werden voorgezeten door vier verschillende voorzitters. In deze periode werden de
plenaire vergaderingen van het EP afwisselend gehouden in Luxemburg en
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Bijeenkomst van de Raadgevende Vergadering van de ACS-EEG in
Luxemburg, 1976: Jean, groothertog van Luxemburg en Joséphine-
Charlotte, groothertogin.

Plattegrond met de indeling naar fracties in
de vergaderzaal, september 1975.

Straatsburg, waarvan bijna de helft in Luxemburg. Het jaarrooster van de
vergaderingen werd vastgesteld door het Bureau in uitgebreide samenstelling.

Als reactie op de op- en
aanmerkingen na de eerste
vergadering, werd de
vergaderzaal diverse malen
aangepast. Een verklaring van
secretaris-generaal Hans Nord
bevatte een lijst van
verbeteringen die moesten
worden aangebracht,
voornamelijk met betrekking
tot het ontoereikende
geluidsysteem, het gebrek
aan apparatuur waarmee
personeelsleden debatten
vanuit hun kantoor konden
volgen en de behoefte aan
meer zitplaatsen voor de
vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad.16 Het aantal tolkcabines werd ook
verhoogd van vier naar zes talen.

Van alle verslagen die in deze vergaderzaal werden toegelicht, vestigen we graag de
aandacht op het verslag-Patijn "Ontwerp-verdrag over de verkiezing van de leden van
het Europese Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen" dat
werd besproken tijdens de plenaire vergadering van 14 januari 1975. Uit de
transcriptie van het debat bleek hoe belangrijk het Parlement het vond om in dit
speciale verband het debat openbaar te maken en te communiceren met de Europese
burgers, zoals ook kon worden opgemaakt uit het grote aantal verslaggevers en tv-
camera's in de vergaderzaal.17

Na de eerste Europese verkiezingen van juni 1979
steeg het aantal leden van het Parlement van 208
naar 410, waardoor de hémicycle niet langer
geschikt was voor het houden van plenaire
vergaderingen, die dus na verloop van tijd steeds
vaker in Straatsburg plaatsvonden. Tussen 1975 en
1980 werden de drie oprichtingsvergaderingen en
vijf jaarvergaderingen van de Raadgevende
Vergadering van de ACS-EEG in de hémicycle van
het Schumangebouw gehouden. De Vergadering
bestond uit de vertegenwoordigers van 46 landen in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en
de negen EEG-lidstaten die de Overeenkomst van
Lomé hadden ondertekend.

Door de jaren heen wordt de hémicycle nog steeds
gebruikt door het Europees Parlement en andere
instellingen voor diverse evenementen en
vergaderingen, bijvoorbeeld door leden van het
Parlement of andere instellingen georganiseerde evenementen of
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rondetafelgesprekken, zoals het World Peace Forum en de Nationale Jeugdraad van
Luxemburg. De hémicycle is ook een van de hoogtepunten van de groepsbezoeken
die worden georganiseerd door het voorlichtingsbureau van het EP in Luxemburg.

De zaal, het decor en het grote bas-reliëf van zink zijn in perfecte staat behouden
gebleven en vormen met hun geschiedenis een levend bewijs van de periode van sterke
groei en ingrijpende veranderingen die het Europees Parlement heeft doorgemaakt.
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