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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
op donderdag 27 juni 2019 om 12u30
organiseert VIRA een lunchconferentie door
Minister van Staat

Jaap DE HOOP SCHEFFER
Vml. NAVO Secretaris-Generaal,
Hoogleraar Universiteit Leiden, over :

“Politiek, Diplomatie en Cultuur
in een Europese omgeving”
Als politicus, diplomaat en cultuurdrager mediteert Jaap de Hoop Scheffer over de woelige, soms
ontstuimige golven die onze samenlevingen beroeren. Klimaatcrisis, handelsoorlog, migratie,
kernbewapening, etnische of religieuze conflicten: het zijn maar enkele van een reeks opmerkelijke
geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Zijn we geconfronteerd met voorbodes van ernstige verstoringen, ja zelfs van tectonische
verschuivingen, of ontwaren we ook kiemen van frisse kracht en nieuwe harmonie?
Zal Europa zich opwerpen als een global player op het wereldforum, naast de Verenigde Staten,
Rusland en China, bijvoorbeeld?
Welke politieke, diplomatieke, economische en culturele troeven hebben we daarvoor in handen?
De lunchconferentie gaat door op donderdag 27 juni 2019 om 12u30, zoals naar gewoonte in de
Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).
Het aperitief wordt opgediend vanaf 12u00.
Voor deelname kan worden ingeschreven tot maandagavond 24 juni via :
- de website van de VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/
- of emailbericht naar vira@mail.org,
- of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 40 € voor leden van VIRA,
45€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.
Afmeldingen dienen ten laatste op dinsdagavond 25 juni te gebeuren.
Voordien, om 11u00, houdt VIRA in de Universitaire Stichting haar jaarlijkse statutaire algemene
vergadering. De leden van VIRA ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Jaap de Hoop Scheffer
Jakob Gijsbert (Jaap) de Hoop Scheffer werd op 3 april 1948 geboren te Amsterdam.
Na het behalen van het diploma Gymnasium-A studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden
(doctoraal examen 1974). Tussen 1974 en 1976 vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de
Koninklijke Luchtmacht en zwaaide af als reserve-officier.
Van 1976 tot 1986 was hij werkzaam in de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Achtereenvolgens was hij tot 1978 ambassadesecretaris te Accra (Ghana) en tot 1980 bij de
Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te Brussel. Tot 1986 was hij Particulier Secretaris van
de Minister van Buitenlandse Zaken.
Parlementaire loopbaan
Hij was van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het Christen
Democratisch Appèl (CDA). Van 1995 tot 1997 als vice-voorzitter en van 1997 tot 2001 als voorzitter
van de CDA-fractie.
Jaap de Hoop de Scheffer werd op 22 juli 2002 benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken in het
Kabinet-Balkenende I, welke functie hij vanaf 27 mei 2003 in het Kabinet-Balkenende II opnieuw
bekleedde. Hij was voor het jaar 2003 “ Chairman in Office” van de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa ( OVSE)
Van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2009 was hij Secretaris Generaal van de NAVO en voorzitter van de
Noord-Atlantische Raad.
Sinds 1 oktober 2009 is de Hoop Scheffer hoogleraar aan de Universiteit Leiden.
Hij is tevens voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, commissaris bij Air FranceKLM , voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden en lid van het curatorium van VNO-NCW.
Op 30 april 2009 hield hij voor VIRA en EAVB een uiteenzetting
over “NATO at 60” (zie foto).
Jaap de Hoop Scheffer is gehuwd met Jeannine de Hoop
Scheffer-van Oorschot, docent Frans en Nederlands. Zij hebben
2 dochters.
Jos DELBEKE over het Europees Klimaat-en Milieubeleid
De Powerpoint over het Europees Klimaat-en Milieubeleid, door Prof. Jos DELBEKE voorgebracht
tijdens zijn lunchconferentie op 24 mei 2019, kan u opnieuw bekijken op de website van VIRA via de
link http://www.vira-org.be/nieuws/powerpoint-presentatie-prof-j-delbeke/
Lid worden van VIRA
U vult het formulier in dat te vinden is op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft
35 € over op de VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.
Jongeren onder de 30 j. zijn van lidgeld vrijgesteld.
____________
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