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Geachte leden en sympathisanten
van VIRA,
Op donderdag 26 maart 2020 om 12u30
organiseert VIRA een lunchdebat
over

“AMERIKA en EUROPA
Bilan en perspectieven”
met drie oud-ambassadeurs in Washington

Henne SCHUWER
Johan VERBEKE
Alex REYN

Wat betekende Trump voor de transatlantische betrekkingen? Kijken we ontnuchterd naar de
onvoorspelbaarheid in de internationale betrekkingen, naar klimaatontkenning, achteruitgang van het
multilateralisme, toevlucht tot handelsconflicten, relativering van de mensenrechten? Waar zit de
actuele en potentiële dynamiek van de transatlantische verhoudingen en samenwerking?
Welke democratische tegenspeler maakt de meeste kans tegen Donald Trump?
Twee ex-ambassadeurs, Henne SCHUWER en Johan VERBEKE, wier ambtstermijnen in Washington
gedeeltelijk samenvielen, zullen zowel de conjuncturele als de structurele kanten van het Amerikaanse en
transatlantische spectrum belichten.
Ambassadeur Alex REYN, die er ten tijde van Clinton en Bush Jr fungeerde en 9/11 meemaakte, zal het
debat modereren…en hier en daar een eigen accent leggen.
De conferentie met warme maaltijd gaat door op donderdag 26 maart 2020 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 23 maart 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 voor dinsdagavond 24 februari te gebeuren.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Hendrik (Henne) J.J. SCHUWER
Ambassadeur Schuwer (Den Haag, 1953) studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Als jonge
Nederlandse diplomaat was hij achtereenvolgens werkzaam in Hanoi, New Delhi, Brussel (op de
Permanente Vertegenwoordiging bij de EU), Los Angeles, Den Haag (plv directeur op Europese
Integratie) en Washington .
In 2002 werd hij plv Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU in Brussel. In 2006 werd hij
kabinetschef van de Secretaris-Generaal van NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, eveneens te Brussel. Nadien
leidde hij in Den Haag de Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten.
Van 2010 tot 2015 was Henne Schuwer bilateraal Ambassadeur te Brussel en van 2015 tot 2019 was
ambassadeur in Washington.
Hij is thans Senior Advisor bij KREAB Group (Financial, Corporate and Public Affairs communications).

Johan VERBEKE
Johan Verbeke (Gent, 1951) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de universiteiten van Gent en
Nancy. Als jonge diplomaat was hij op post in Beiroet, Amman, Bujumbura en Santiago de Chile tot hij in
1990 woordvoerder werd van Buitenlandse Zaken en vervolgens ‘Antici’ op de Belgische
Vertegenwoordiging bij de EU. Van 1994 tot 1998 was hij nr. 2 op de Ambassade in Washington.
Van 1998 tot 2004 was hij achtereenvolgens directeur Europa en kabinetschef van de Minister van
Buitenlandse Zaken.
Na zijn zending als permanent vertegenwoordiger van België bij de VN in New York (2004-2008) trad hij
op als speciale gezant van de VN-Secretaris-Generaal in Libanon en Georgië.
Van 2010 tot 2014 was hij ambassadeur in Londen en in 2014-2016 ambassadeur in Washington.
Hij is thans gastdocent aan de KUL en de VUB en Directeur-Generaal van het Egmont-instituut.

Alex REYN
Tijdens een goed deel van zijn diplomatieke carrière was Alex Reyn aktief betrokken bij de Europese en
VN-dossiers. In Brussel leidde hij enkele jaren de Dienst Europese Integratie, was hij diplomatiek
adviseur van de Eerste Minister en kabinetschef van de ministers van Buitenlandse Zaken.
Hij was ambassadeur bij de Verenigde Naties zowel te Genève als te New York alvorens, aan het einde
van zijn loopbaan, ambassadeur te worden in Washington.
Momenteel is hij verbonden aan het Egmont Instituut en de Vereniging voor de Verenigde Naties.
Komende activiteiten van VIRA
Woensdag 29 april 2020 om 18u00 : conferentie (met cocktail) door Ambassadeur Staffan DE MISTURA,
vml. adjunct Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en speciaal gezant voor Syrië, Afghanistan,
Irak en Libanon over “Where are we in the Syria conflict ?”
Het bezoek aan de NAVO met ambassadeurs Pascal Heyman (BE) en Marisa Gerards (NL), dat gepland
was voor 28 februari 2020, werd wegens de dreiging van het Corona-virus afgelast. Het bezoek zal
opnieuw gepland worden wanneer de NAVO groepsbezoeken opnieuw toelaat.
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.
Er bestaat eveneens een formule van lidmaatschap voor rechtspersonen en hun personeel.
______________
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