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Plaatsen in Brussel met symbolische
betekenis voor Europa

SAMENVATTING

Hoewel Brussel vaak de feitelijke 'hoofdstad van Europa' wordt genoemd, lijdt de stad
volgens de Nederlandse architect Rem Koolhaas aan een 'iconografisch tekort': de
manier waarop de ruimte is georganiseerd en de architectuur van de EU-gebouwen
zijn niet bijzonder genoeg om een sterke indruk achter te laten.

Brussel telt nochtans heel wat plaatsen die van symbolisch belang zijn voor Europa.
We kunnen deze plaatsen indelen volgens drie grote thema’s: alles wat aan de EU
voorafgaat, zoals Europese mythen en de middeleeuwse beeldvorming rond Karel de
Grote; de grondleggers van de EU, in het bijzonder Robert Schuman, Altiero Spinelli
en Paul-Henri Spaak; en de Koude Oorlog en het verzet tegen autoritaire regimes.

Het afgelopen decennium zijn er verscheidene ambitieuze stadsprojecten gelanceerd
om het Europese karakter van Brussel te benadrukken en de architecturale eigenheid
van de momenteel op dat vlak onaanzienlijke Europese wijk te vergroten. Zo schreven
de Belgische overheid en de Europese Commissie in 2009 een wedstrijd uit voor een
volledige metamorfose van de Wetstraat.

Foto: Europees Parlement.
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Brussel als iconografische hoofdstad
Volgens de Nederlandse architect Rem Koolhaas lijdt Brussel, de feitelijke hoofdstad van
de Europese Unie1, aan een 'iconografisch tekort', waarmee hij doelt op een zeker gebrek
aan 'herinneringen' in vergelijking met nationale hoofdsteden. Elke hoofdstad bezit
inderdaad eigen typerende bouwwerken, die kunnen uitgroeien tot kernelementen van
het nationale geheugen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de parlementsgebouwen van
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije en de Verenigde Staten. Deze
hardwareherinneringen, om een term van Alexander Etkind te gebruiken, vormen
tastbare onderdelen van het gezamenlijke geheugen (voorwerpen, standbeelden,
gebouwen, plaatsen) en onderscheiden zich hiermee van de 'software' (teksten,
symbolische herinneringen) van dit geheugen. Hardwareherinneringen kunnen worden
ingedeeld in gebouwen en plaatsen die een praktisch nut hebben maar in de loop van de
tijd aan belang hebben gewonnen (zoals belangrijke officiële gebouwen), en
herdenkingsplaatsen: monumenten die speciaal voor het doel van het gezamenlijke
geheugen zijn gecreëerd.

Er zijn ten minste drie verklaringen voor het gebrek aan Europese hardwareherinneringen
in Brussel. Een eerste oorzaak is het langdurige debat over het soort hoofdstad dat de EU
moet hebben. De twee kanten van het debat komen goed tot uiting in het verslag over
'Brussel: hoofdstad van Europa', gepubliceerd in 2001 door de Europese Commissie, en
het Belgische voorzitterschap van de EU op basis van de discussies van een werkgroep
over dit onderwerp: ofwel worden alle EU-instellingen gecentraliseerd in dezelfde stad,
ofwel krijgt de EU verscheidene hoofdsteden, volgens het model van de Benelux. Het
tekort waarvan hier sprake is, kan deels worden teruggevoerd op de aarzeling tussen deze
twee modellen. Ten tweede beschikken de autoriteiten van de EU over weinig middelen
om de Europese hoofdstad vorm te geven. En ten derde zijn de EU-instellingen pas sinds
kort, namelijk sedert 1992, permanent in Brussel – en in Luxemburg en Straatsburg –
gevestigd.

Brussel als een jonge hoofdstad van Europa
Als hoofdsteden bezitten Washington en Berlijn een uitgesproken karakter en een lange
lijst monumenten die verband houden met de geschiedenis van de VS en Duitsland. Dit
komt vooral doordat ze bewust als hoofdstad zijn gebouwd respectievelijk
heropgebouwd.

In vergelijking met andere hoofdsteden telt Brussel, als 'hoofdstad' van de Unie, slechts
een paar monumenten die verwijzen naar de geschiedenis van de EU. Dit gebrek aan
symbolen en herinneringen staat in contrast met de internationale status van de stad.
Het hoofdkwartier van de NAVO en van andere internationale organisaties zoals de EVA
bevinden zich in Brussel. Niettemin hebben de EU-lidstaten de Belgische hoofdstad nog
niet zo lang geleden erkend als een Europese 'hoofdstad', namelijk tijdens de Europese
Raad van Edinburgh in 1992.

Brussel is al lang een brandpunt van de internationale politiek, en wordt in dat opzicht
almaar belangrijker. In 2009 constateerde de Europese Commissie dat Brussel de op een
na belangrijkste diplomatieke stad ter wereld is en ruim 2500 erkende diplomaten
huisvest. De Europese wijk omvat 3,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte, waarvan
de helft wordt ingenomen door de EU-instellingen. Van de 1,9 miljoen vierkante meter
kantoorruimte die de Europese instellingen bezetten, gebruiken de Europese Commissie
en haar uitvoerende agentschappen er 1 miljoen. Maar ook al blijkt uit deze cijfers hoe

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-mr/pbs/brussels_capital.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a6_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a6_en.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49284.htm
http://www.efta.int/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjuwpvqqrHMAhXCOhQKHW66DpgQFggoMAE&url=http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/pdf-1992-1975/edinburgh-european-council,-11-and-12-december-1992/&usg=AFQjCNGN-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjuwpvqqrHMAhXCOhQKHW66DpgQFggoMAE&url=http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/pdf-1992-1975/edinburgh-european-council,-11-and-12-december-1992/&usg=AFQjCNGN-
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_nl.htm
http://www.brussels-in-uk.irisnet.be/fr/about-brussels
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-341_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_nl.htm
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internationaal en Europees Brussel is, dit komt niet tot uiting in het ontwerp van de stad.
Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de keuze voor Brussel er geleidelijk is
gekomen, niet als een grandioos project maar als een compromis.

Op zoek naar een hoofdstad
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw discussieerden de lidstaten van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) over diverse projecten voor een hoofdstad. Een
aantal privé-actoren kwamen met onafhankelijke projecten voor een hoofdstad aan de
grens tussen Frankrijk en Duitsland.2 Karl Schreiner (1894-1972), een voormalig
krijgsgevangene van Duitse nationaliteit, en Georges Henri Pescadère (1915-2003), een
Fransman die ook tijdens de oorlog gevangen had gezeten in Duitsland, stelden na de
Tweede Wereldoorlog samen voor om in Wissembourg, in de Franse Elzas, een nieuwe
Europese hoofdstad op te richten (‘Bourg-Blanc’). In 1952 wezen de lidstaten het voorstel
echter af, aangezien Frankrijk zich verzette tegen het idee van een extraterritoriaal gebied
in de Elzas. Ook andere streken boden aan een nieuwe hoofdstad voor Europa te bouwen,
onder meer Saarland. Saarland werd na de Tweede Wereldoorlog een Frans protectoraat
(1947-1956). Aangezien de toekomst van het gebied onduidelijk was, ontwierpen de
plaatselijke autoriteiten een project voor een Europees district: zo dachten ze het
dilemma en de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland te kunnen omzeilen. Het
plaatselijk bestuur van Saarbrücken schreef de lidstaten en de instellingen van de EGKS
al in 1951 aan om hen in de streek te verwelkomen.3 Het stelde voor om niet ver van de
hoofdstad van de regio een Europees federaal district te bouwen, en opende een
internationale wedstrijd voor het ontwerp van de nieuwe stad. In 1953 pleitte de Raad
van Europa in een ontwerpresolutie voor een Europees statuut voor de regio.4 De hoop
op de verwezenlijking van dit project slonk evenwel na het Frans-Duitse verdrag van 1954
waarin een referendum werd gepland over de toekomst van Saarland (dit referendum
vond één jaar later plaats en had tot gevolg dat Saarland deel ging uitmaken van de
Bondsrepubliek Duitsland).

1952: Luxemburg, een tijdelijke oplossing
Een bestaande stad of een geheel nieuwe nog te bouwen hoofdstad: de regeringen van
de lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) konden het niet
eens worden over één specifiek project. Op 27 juli 1952 kwamen ze bijeen in Parijs om
de zaak te beslechten. Op hun lijstje stonden vijf steden: Saarbrücken en Straatsburg,
allebei voorgesteld door Frankrijk, Luik, voorgesteld door België, Luxemburg en Den Haag
(alleen voor het Hof van Justitie).

De ministers werden het maar niet eens, dit als gevolg van de vereiste unanimiteit en het
feit dat Nederland slechts één instelling op zijn grondgebied wilde verwelkomen. Om drie
uur 's nachts, toen de onderhandelingen helemaal vastgelopen waren, nam plots de
Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Bech, het woord: "Ik stel voor om
zonder uitstel aan het werk te gaan in Luxemburg; dat zal ons de tijd geven om na te
denken over de toekomst."5 De EGKS-instellingen werden dus voorlopig gehuisvest in
Luxemburg en de gemeenschappelijke vergadering zou bijeenkomen in Straatsburg.

Na 1952 werden er nog meer privé-initiatieven genomen. Een Amerikaanse architect,
James Marshall Miller, suggereerde de bouw van 'Lake Europa', een federale Europese
hoofdstad in het midden van een kunstmeer langs de Moezel, op de grens tussen
Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, in de buurt van Schengen.6 Andere architecten zoals
Maurice Rotival stelden voor grote delen van Parijs om te vormen zodat de Europese
instellingen er zich konden vestigen.

http://www.cvce.eu/en/obj/joseph_bech-en-5a457133-901d-4a48-8ce5-79a49551377c.html
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In 1952-1953 riepen de gemeenschappelijke vergadering en andere instellingen van de
EGKS de lidstaten7 ertoe op één enkele vestigingsplaats te kiezen voor alle Europese
instellingen. Deze oproep gebeurde in de context van de mogelijke oprichting van de
Europese Defensiegemeenschap (EDG) en de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). De
gemeenschappelijke vergadering – later de Europese Parlementaire Vergadering (1958)
en het Europees Parlement (1962) – speelde inderdaad een sleutelrol in het debat over
de hoofdstad van Europa.

De wedstrijd van 1958
Een jaar na de ondertekening van de Verdragen tot oprichting van de EEG en Euratom in
Rome leefde het debat over de vestigingsplaats van de instellingen weer op. De Raad
besloot een wedstrijd te organiseren met als doel een hoofdstad voor Europa te kiezen.
Dit keer schoof Frankrijk nog andere kandidaten naar voren (Parijs, Nice, Straatsburg en
het departement Oise); Italië op zijn beurt stelde Monza, Stresa, Milaan en Turijn voor.
Luxemburg wilde zijn situatie handhaven8, vooral aangezien het al had geïnvesteerd in de
transformatie van de wijk Kirchberg in de stad Luxemburg. Een comité van deskundigen
kreeg de opdracht voorstellen te doen aan de Raad van Ministers, na stemming in het
Europees Parlement.

De Europese Parlementaire Vergadering en de wedstrijd van 1958
In 1958 hield de EPV twee debatten over de kwestie van een Europese hoofdstad. Het
eerst vond plaats op 21 juni en ging over de procedure voor het kiezen van een stad. Na
lang beraadslagen besloten de leden van de EPV om met behulp van voorkeursstemmen
te kiezen, en niet via eliminatie. Tijdens het tweede debat, op 23 juni 1958, brachten
126 leden hun stem uit. Brussel kwam als winnaar uit de bus, met 170 punten,
Straatsburg werd tweede met 161 punten, en daarna volgden Milaan (155), Nice (153) en
Luxemburg (99). De EPV bracht de lidstaten op de hoogte van de uitkomst van de
stemming, maar deze namen hier geen officieel standpunt over in.

Uiteindelijk besloot de Raad om
van Brussel voorlopig een
derde hoofdstad te maken, in
afwachting van een definitief
besluit in 1962: dan moest er
namelijk een beslissing worden
genomen over de mogelijkheid
van een Europees district, dat
nog altijd de voorkeur genoot
van een aantal van de
grondleggers van Europa zoals
Jean Monnet.9 Een dergelijk
district werd evenwel nooit
werkelijkheid. In 1965 namen
de lidstaten een beslissing10

over de voorlopige vestiging
van de instellingen waarmee
het bestaan van drie Europese
zetels werd bevestigd, namelijk
Brussel, Luxemburg en
Straatsburg.

Europese lieux de mémoire en gebouwennamen

Gegevensbron: Europees Parlement.
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De keuze voor Brussel
In 1958 stelden privébedrijven in Brussel voor om nieuwe gebouwen neer te zetten voor
de Europese Gemeenschappen in de Leopoldwijk. Het Berlaymontproject liep vertraging
op en uiteindelijk was het Karel de Grotegebouw in 1967 het eerste gebouw waarin
Europese ambtenaren hun intrek namen. Het Berlaymont werd uiteindelijk voltooid in
1968. Intussen doopten de Belgische autoriteiten de rotonde op de Wetstraat om tot de
Schumanrotonde, om het nieuwe karakter van de buurt te benadrukken.

De daaropvolgende jaren hadden de Europese instellingen almaar meer kantoorruimte
nodig in Brussel, vooral na de versmelting van de Hoge Autoriteit van de EGKS met de
Commissies van de EEG en Euratom in 1967.11 Aangezien de lidstaten echter maar geen
besluit namen over een permanente vestigingsplaats voor de instellingen, kozen de
Belgische autoriteiten voor gebouwen die ook door andere ondernemingen konden
worden gebruikt als de instellingen er zouden weggaan. Deze elementen bieden een
eerste verklaring voor het 'gebrek aan symbolen' van Brussel. Tot de Europese Raad van
Edinburgh in 1992 bleef de stad een voorlopige gastlocatie voor de instellingen.

Drie types Europese symbolen in Brussel
De Europese symbolen in de architectuur en monumenten in Brussel worden
gedomineerd door drie elementen, die verheldering bieden over de staat van de
Europese geschiedschrijving en de verschillende strategieën van de diverse EU-
instellingen.

Symbolen van vóór de EU
De plaatsen met symboolwaarde in de EU-wijk die het licht zagen voor 1992, verwijzen
voornamelijk naar het historische erfgoed van België (Berlaymont, Justus Lipsius) en van
voor de EU (onder meer Karel de Grote en de mythe van Europa), en niet zozeer naar de
grondleggers van de EU of de geschiedenis van de Europese eenmaking. Hetzelfde kan
worden gezegd van de plaatsen die de Europese landen tijdens de naoorlogse naar voren
hebben geschoven.12 Begin de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd in Aken de
Karel de Grote-prijs in het leven geroepen:
in die tijd was de Karolingische keizer heel
populair omdat de Duitsers hem als Duits en
de Fransen hem als Frans beschouwden.
Zijn rijk bestreek bovendien ongeveer alle
gebieden die deel uitmaakten van de EGKS.

Bij deze eerder discrete plaatsen met
symboolwaarde ging het vooral om namen
van gebouwen en standbeelden. De focus
lag op een specifieke herinnering in verband
met Europa die geen verband hield met de
aan de gang zijnde eenmaking in de vorm
van de Europese Gemeenschappen of de
Europese Unie. Deze mythologische of
historische elementen werden ook gebruikt
tijdens het interbellum en verwijzen naar
het gemeenschappelijke culturele erfgoed
van het Europese continent.

De godin Europa bij de Schumanrotonde

Bron: Raad van de Europese Unie / toestemming van de
kunstenaar.

Het standbeeld van Léon de Pas siert de ingang van het
gebouw van de Raad van Ministers sinds 1997, toen het
40-jarige bestaan van de Verdragen van Rome werd
gevierd. Volgens de kunstenaar is het geen voltooid
kunstwerk maar veeleer een project.
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Een ander interessant element van dit type symbolen is de recente opkomst van
standbeelden die de vrede uitbeelden en tegelijk naar de euro, de Europese munt. In
2003 liet de Europese Commissie in de buurt van het Jean Reyplein een vredesmonument
oprichten, waarin verschillende handen de aardbol omhooghouden. 'Unity in Peace', van
de Franse kunstenaar Bernard Romain, werd ingehuldigd in 2003 ter gelegenheid van het
jaar van solidariteit met personen met een handicap en de uitbreiding van de EU. Het
kunstwerk werd gemaakt door slechtziende kinderen uit een heleboel landen, onder
leiding van de kunstenaar.

In 1993 liet het Europees
Parlement bij de ingang van
het Paul-
Henri Spaakgebouw een
standbeeld neerzetten ter
ere van Europa. Uit de
sokkel rijst een spiraal van
mannen en vrouwen op die
een vrouw ondersteunen
met in de rechterhand de
Europese 'E', het symbool
van zowel Europa als de
Europese eenheidsmunt. In
de loop der jaren is het
standbeeld een trekpleister
geworden voor toeristen, die er foto’s nemen van zichzelf tijdens hun bezoek aan de
instellingen.

Naamgeving van EU-gebouwen
Het Europees Parlement heeft een heus ‘geheugenbeleid’ voor zijn gebouwen
uitgewerkt. Andere Europese instellingen hebben het voorbeeld van het Parlement
gevolgd. In 1973 besloot13 het Parlement om zijn gebouwen een nieuwe naam te geven
ter nagedachtenis aan voormalige voorzitters van het Parlement14, en later ook andere
belangrijke Europeanen. Datzelfde jaar werd het Kirchberg II-gebouw in Luxemburg
hernoemd, naar Robert Schuman. In 1999 noemde het Parlement het D1-D2-gebouw in
Brussel naar Paul-Henri Spaak en het D3-gebouw naar Altiero Spinelli. Het huidige
Montoyergebouw droeg toen nog de naam van Bertha von Suttner en het huidige
Jacques Delorsgebouw heette nog het Belliardgebouw; deze gebouwen, die zich allebei
eveneens in Brussel bevinden, bieden tegenwoordig onderdak aan het Comité van de
Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Sinds 2007 bezit het Europees
Parlement twee nieuwe gebouwen in de buurt van het Luxemburgplein in Brussel die de
naam dragen van Willy Brandt en József Antall. Het plein voor het Europees Parlement
heet de Simone Veil-agora, vernoemd naar de eerste vrouwelijke voorzitter van het
Parlement en de eerste voorzitter van het rechtstreeks verkozen Parlement. Zij en
Jacques Delors zijn de enige levende personen die hun naam aan een EU-gebouw hebben
gegeven.

Standbeeld ‘Unity in
Peace’

Foto: Europese
Commissie.

Europabeeld

Foto: Europees Parlement.

Het Europabeeld (1993) is een geschenk aan het
Europees Parlement van de hand van de Belgische
kunstenares May Claerhout.
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Herinneringen aan de Koude Oorlog
Het Europees Parlement was ook de eerste om de Koude Oorlog in het Europese
geheugen op te nemen. Vanaf 2004 nam het Parlement resoluties aan over de 25e
verjaardag van Solidarność, de 50e verjaardag van de Hongaarse opstand van 1956, en
de proclamatie van 23 augustus als de Europese dag ter nagedachtenis van de
slachtoffers van het stalinisme en het nazisme. Als gevolg hiervan kregen diverse
onderdelen van gebouwen van het Parlement in Brussel een naam die verband houdt
met gebeurtenissen uit de Koude Oorlog, zoals de Solidarność 1980-esplanade buiten het
Parlement en de Baltische Weg binnen. Deze
latere gebeurtenissen uit de Koude Oorlog
speelden een belangrijke rol bij de val van de
Berlijnse Muur, die de hereniging van Europa
inluidde. Fragmenten van de Berlijnse Muur
waren vroeger tentoongesteld op het
Luxemburgplein en zijn nu te zien in het
Leopoldpark.

Voorts heeft het Parlement twee van zijn
gebouwen naar belangrijke figuren uit
Midden-Europa genoemd, met name József
Antall (in Brussel) en Václav Havel
(binnenkort, in Straatsburg). In het kader van het Koude-Oorlogerfgoed van Europa is ook
de Sakharovprijs in het leven geroepen. Een deel van de Solidarność-esplanade is gewijd
aan Sacharov en de Sacharovprijs. Andrej Sacharov, een vooraanstaand sovjetdissident
en mede-uitvinder van de Sovjetrussische waterstofbom, won in 1975 de Nobelprijs voor
de vrede. Na zijn loopbaan als kerningenieur ging hij ijveren voor de mensenrechten en
nucleaire ontwapening in de Sovjet-Unie. Ook de Europese Commissie heeft sinds kort
aandacht voor het herdenken van de Koude Oorlog. In 2015 inaugureerde
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dicht bij het Berlaymontgebouw een
monument ter herdenking van de val van de Berlijnse Muur.

‘Harde’ tegenover ‘zachte’ hoofdstad van Europa
Het debat uit 2001 over het soort hoofdstad dat Europa nodig heeft
Niettegenstaande de toename van plaatsen met Europese symboolwaarde in Brussel
werd er gediscussieerd over de omvorming van de Europese wijk. In 2001, tijdens het
Belgische voorzitterschap van de Raad, boog de Europese Commissie zich over betere
manieren voor Brussel om zichzelf als een hoofdstad van Europa te presenteren. Guy
Verhofstadt, de toenmalige Belgische premier, en Commissievoorzitter Romano Prodi

Solidarność-esplanade

Foto: Europees Parlement.

Berlijnse Muur

Foto: Europees Parlement.

Simone Veil-agora

Foto: Europees Parlement.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0357&language=EN&ring=B6-2005-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0357&language=EN&ring=B6-2005-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0454+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA%282008%290439&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA%282008%290439&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569013/EPRS_ATA%282015%29569013_EN.pdf
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2519022/2015/11/09/Un-pan-du-mur-de-Berlin-sur-l-esplanade-du-Berlaymont.dhtml
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verzamelden een groep Europese intellectuelen met als opdracht na te denken over de
status van Brussel. Een van hen was Umberto Eco, die pleitte voor een gedecentraliseerd
model met Brussel als één van meerdere Europese hoofdsteden, een soort ‘zachte’
hoofdstad.15 Architect Rem Koolhaas verzette zich hiertegen en ijverde voor een ‘harde’
hoofdstad. Hij stelde voor om de bestaande situatie in Brussel te verbeteren door ‘het
verleden te omarmen’ of om een nieuwe start te maken in een ander deel van de stad,
bijvoorbeeld in Thurn en Taxis, een uitgestrekte en historische voormalige industriële
zone niet ver van het stadscentrum. De groep suggereerde de oprichting van een centrum
voor geavanceerde studies en een instituut voor meertaligheid en de invoering van
internationale stedelijke en architecturale wedstrijden ter verbetering van de
levenskwaliteit in de Europese wijk.

Herbouwen van de Europese wijk
In 2008 lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in nauwe samenwerking met de
Europese instellingen een internationale wedstrijd om de Europese wijk nieuw vorm te
geven. Verscheidene internationale agentschappen namen deel; doel was de EU-
instellingen langs de Wetstraat te ontwikkelen. Christian de Portzamparc won de
wedstrijd met een kolossaal project, waarin de Europese Commissie er onder meer een
nieuw gebouw bij kreeg. Wegens het ingewikkelde bestuursmodel van Brussel is er sinds
2009 evenwel weinig gebeurd om het project uit te voeren.

Als een van de drie hoofdsteden van Europa ontbreekt het Brussel niet aan symbolen.
Wat de stad echter wel mist, is de soort grootsheid die een Europese hoofdstad volgens
sommige architecten moet bezitten en die een sleutelelement vormt voor de
ontwikkeling van een Europese identiteit.
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