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1. De achtergrond van de tentoonstelling  

De tentoonstelling « Europa, dit is onze geschiedenis ! 50 jaar Europees avontuur » werd in 2007 door Tempora   
ontworpen en gerealiseerd op vraag het Museum van Europa. De expo vond plaats in Brussel naar aanleiding van de  
verjaardag van de verdragen van Rome. De expo richtte zich tot alle Europeanen en in het bijzonder tot de 
stichtende landen van de Europese Unie omwille van de locatie Brussel. Op vraag van de stad Wroclaw, werd de expo  
voorgesteld in Polen mits aanpassing voor de Poolse bezoekers. Het uitzonderlijk verhaal van Kardinaal Kominek  
(1903-1974) maakte deel uit van de aanpassing en zo vernamen  we zijn inzet voor een Europese verzoening. Vandaar 
werd beslist een rondreizende expo op te zetten die na het Vatikaan museum in Italië achtereenvolgens plaats vond 
in Berlijn, Wroclaw en nu Brussel. Zijn verhaal is ook heel weinig bekend bij ons. Hij ijverde voor de verzoening tussen  
Duitsers en Polen die lang als onmogelijk werd ingeschat en dus breder bekeken ook tussen Europeanen.

2. De historische context

De Polen, zo zegt professor Krzysztof Pomian curator van de expo, lijden nog steeds onder de gevolgen van de 
controle - en uitroeiingsoorlog  door nazi-Duitsland tegen het Poolse volk, hun land, hun cultuur. Anderzijds weigerde   
West-Duitsland de toekenning aan Polen, beslist op de Conferentie van Potsdam (1945), van de voormalige Duitse  
gebieden in compensatie voor deze die ze moesten opgeven in het Oosten. Een deel van de Duitse bevolking ervaarde als 
een onrecht het verlies, zonder hoop op terugkeer, van de voorouderlijke woningen nu bezet door de Polen gedwongen de 
hunne op te geven. Een onmogelijke verzoening tussen de twee volkeren? Bolesław Kominek, titulair aartsbisschop van 
Wroclaw was ervan overtuigd, dat « nationalisme » tot  het verleden behoort. Europa is de toekomst. « In 1965, tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie, schreef hij een brief ondertekend door alle aanwezige Poolse bisschoppen, de Brief van de 
Poolse bisschoppen aan hun Duitse broeders in Christus, die op het einde de  beroemde woorden omvat « Wij vergeven 
en vragen om vergeving ». De Pools-Duitse verzoening ging van start.

3. De tentoonstelling

De tentoonstelling draait om drie delen : 
 • In de schaduw van Hitler  : 1939-1945 
 • In de schaduw van Stalin  : 1945-1956  
 • Op weg naar verzoening  : 1956-1974

Kunstwerken, archiefstukken, persoonlijke en historische voorwerpen, museum installaties bundelen hun  krachten om 
de dubbele geschiedenis aan de bezoeker te doen herleven: de tragische geschiedenis van twee volkeren die elkaar 
afronteren en dat van een man die eerst een  «eenvoudige» toeschouwer van deze geschiedenis blijkt te zijn en achteraf 
de hoofdspeler wordt. 



4. Praktische informatie 

De expo vindt plaats in de Mezzanine - aan de kant van de Bozar tickets- van de Ravenstein galerij tegenover de  
hoofdingang van Bozar van 9 juni tem 30 juli 2017.

Het initiatief van deze expo ligt bij  

De curator van deze expo : Krzysztof Pomian, Directeur Wetenschappelijk comité van het Museum van Europa

De expo werd ontworpen en gerealiseerd door 

In partnership met

GRATIS TOEGANG

Meer info : info@tempora.be - +32 (0)2/549.60.43
www.tempora-expo.be/cardinal-kominek - www.expokominek.com

Openingsuren:    Toegankelijkheid:
Dinsdag - Zondag : 10u00–18u00               Trein :  Centraal station
Donderdag : 10u00-21u00    Metro 1 : Centraal station
Gesloten op maandag      Bus: 65, 66, 63

Perscontact : 

Charlotte Piens - charlotte.piens@tempora.be - +32 (0)2/549.60.43 
De foto’s kunnen gedownload worden op de website : www.expokominek.com


