
Programma Douzelage-Symposium

‘25 jaar Verdrag van Maastricht en 
de toekomst van de Europese Unie
voor eenheid in verscheidenheid’ 

Datum: 8 oktober 2016
Locatie: Gouvernement te Maastricht
Aanvang: 09.00 tot 16.30u
Dagvoorzitter: Ger Kockelkorn, oud-deputé Provinciale 

Staten en oud-burgemeester Meerssen



Progra09.00 - 09.30 uur: Ontvangst en koffie

09.30 - 09.40 uur: Opening Symposium door drs. Theo Bovens, 
gouverneur Provincie Limburg

09.40 - 10.10 uur: Jeroen Lenaers: Europarlementariër CDA te Brussel.
Spreekt over: ‘De Nederlandse democratie in relatie tot
vrijheid van meningsuiting’

10.10 - 10.40 uur: Joost van den Akker: docent European Studies aan de 
Zuyd Hogeschool; schrijver van ‘Maastricht the Treaty’ 
(2006/2007) t.g.v. het 15-jarig bestaan Verdrag van 
Maastricht; promovendus EU-referenda aan de Universi-
teit Twente;  fractievoorzitter Provinciale Staten (VVD).
Spreekt over: 'Het Verdrag van Maastricht: de totstand-
koming en de betekenis 25 jaar later voor Maastricht en 
Europa'

10.40 - 11.00 uur: Koffie/theepauze

11.00 - 11.30 uur: Mevr. Prof .dr. A.A.M. Schrauwen: bekleedt de leer-
stoel ‘Europese integratie, in het bijzonder burger-
schapsrecht en geschiedenis’ aan de UVA.
Spreekt over: ‘Europa in crisis?’

11.30 - 12.00 uur: Mark Schalekamp: schrijver van ‘Dit is Europa’.
Spreekt over: ‘Youropeans! Het verslag van een twee-
jarige journalistieke rondreis langs de EU-hoofdsteden 
op zoek naar de mooie verschillen en overeenkomsten 
binnen Europa, met als doel bij te dragen aan het 
Europese clubgevoel’

12.00 - 13.30 uur: Lunchpauze en de mogelijkheid om onder leiding van 
Erik Lemmens de expositie van ‘Het Verdrag van Maas-
tricht’ te bezoeken



amma13.30 - 15.30 uur: Workshops

1. door Erik Lemmens
Erik Lemmens is politicoloog, werkzaam voor het kabi-
net van de commissaris van de Koning in de provincie 
Limburg. Hij houdt zich bezig met de Euregionale 
samenwerking.
Thema: Door het Verdrag van Maastricht werden we 
officieel "burgers van de Europese Unie". Ervaren we dat
ook zo, willen we daaraan inhoud geven en zo ja: op 
welke wijze?

2. door Ger Essers
Ger Essers is bestuurslid Deutsch Niederländische Gesell-
schaft (DNG) en schrijver van ‘Vrij verkeer van personen 
in 60 arresten’. 
Thema: ‘Een grens creëert ongelijkheid: hoe verder met
open binnengrenzen?’

3. door Mathijs van Haver
Mathijs van Haver is voorzitter Stichting Model Euro-
pean Parliament Limburg en student rechten aan de 
Katholieke Universiteit Leuven. 
Thema: Jongeren en Europa 

4. door Joop de Vries
Joop de Vries is gepromoveerd chemicus; consultant
bij sociaal-culturele onderzoeksinstituten in Parijs en 
Heidelberg. Auteur van “Wiens Europa wint?” gepubli-
ceerd bij Business Contact Amsterdam (2006). Werkt 
thans aan follow-up, met werktitel “Europe’s Hearts and
Minds”.   
Thema: Douzelage: kan deze unieke stedenband een 
voortrekkersrol spelen in Europa?



Inschrijving

Doel Symposium
In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van het Verdrag van Maastricht en van de
vereniging ‘Meerssen in Europa’, Douzelage, willen wij middels dit symposium stilstaan bij
de ontwikkelingen in de Europese Unie. 
Aandacht wordt besteed aan de historische ontwikkeling van de EU en de grote opgaven
waarvoor de Unie zich gesteld ziet. Hoe kunnen wij als twinning towns van de Douzelage-
vereniging, 28 steden die met elkaar op het niveau van individuele burgers samenwerken,
hierin een rol spelen en hoe kunnen we vanuit onze burgers er zorg voor dragen dat onze
blik gericht blijft op datgene wat ons verbindt.  
Er zijn immers, zonder dat we onze eigen identiteit hoeven te verloochenen, meer dingen
die ons verbinden dan die ons scheiden.

In de eerste lezing wordt ingegaan op de vraag of absolute vrijheid van meningsuiting bij-
draagt aan het democratisch gehalte van onze politiek.

In de tweede lezing wordt ingegaan op de historische aspecten van het Verdrag van Maas-
tricht en de betekenis van dit verdrag vandaag de dag.

In de derde lezing zal verteld worden, welke verworvenheden de Europese Unie aan alle sta-
ten binnen Europa opgeleverd heeft, en waarom er toch vooral de laatste jaren zo’n gevoel
van scepsis en soms daadwerkelijke afkeer van Europa is ontstaan en openlijk wordt geven-
tileerd.

De vierde lezing geeft op luchtige en ludieke wijze een uniek beeld van onze mede-lidsta-
ten binnen de Europese Unie door middel van een journalistiek verslag van de reis die de
spreker maakte langs alle Europese hoofdsteden en landen.

In de workshops zullen de deelnemers met elkaar kunnen spreken over de verschillende on-
derwerpen die aan de orde komen.

Inschrijven voor deelname kan tot uiterlijk 20 september a.s.
Inschrijven kan alleen schriftelijk of per mail door middel van het opsturen van een volledig
in blokletters ingevuld en getekend inschrijfformulier. 
Er wordt een lunch verstrekt aan alle deelnemers waarvoor wij de bijdrage vragen van 
€ 12,- (douze!) p.p., over te maken op het volgende IBAN rekeningnummer: 
NL33 RABO 0132 6525 87 onder vermelding van SYMPOSIUM DOUZELAGE.
U kunt zich inschrijven voor twee workshops.
U geeft op het inschrijfformulier aan welke u graag wilt volgen.

Namens het bestuur van Douzelage Meerssen, Wil Schrijnemaekers, voorzitter



SYMPOSIUM DOUZELAGE MEERSSEN OP 8 OKTOBER 2016

NAAM  

ADRES  

POSTCODE  

PLAATSNAAM

LAND

TEL.NR/GSM

EMAILADRES

FUNCTIE

DATUM

HEEFT HET BEDRAG VAN € 12 OVERGEMAAKT OP IBAN REKENING NUMMER: 
NL33 RABO 0132 6525 87 OVV SYMPOSIUM DOUZELAGE

HANDTEKENING

WORKSHOP KEUZE 1

WORKSHOP KEUZE 2

Gaarne versturen aan of inleveren bij:

Harry Crombag, penningmeester Douzelage Meerssen
Markt 11
6231 LR  Meerssen
harrycrombag@kpnplanet.nl

INDIEN U MET TWEE OF MEER PERSONEN HET SYMPOSIUM WILT BIJWONEN, 
GELIEVE DAN TOCH ÉÉN INSCHRIJFFORMULIER PER PERSOON TE GEBRUIKEN.

Inschrijfformulier
Maximale capaciteit symposium is 150 personen


