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• VDE-Europalezing 

 
- VDE-Europalezing 2012 

Op 23 april 2012 hield VVD-politica Jeanine Hennis-Plasschaert, die 

toen nog geen minister van Defensie was, de VDE-Europalezing onder 

de titel ‘Europa ligt niet op Mars: wij zijn Europa!’. Zij sprak over haar 

Europese ervaringen, eerst als ambtenaar bij het Directoraat ‘Uitbrei-

ding’ van de Europese Commissie, in Brussel en Riga, en later als lid 

van het Europees Parlement van 2004 tot 2012. Op het moment dat zij 

de lezing hield, was Hennis-Plasschaert lid van de Tweede Kamer voor 

de VVD. 

Eind 2013 is de lezing uitgegeven in de reeks ‘VDE-Europalezingen’, 

waarna deze aan de leden van de vereniging is verzonden. 

 

- VDE-Europalezing 2013 

Op 18 december 2013 hield Jan Willem Sap, hoogleraar Europees recht 

aan de Open Universiteit te Heerlen en universitair hoofddocent Euro-

pees recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de VDE-Europale-

zing 2013: ‘Zwitserland als model voor een federaal Europa’. 

Zwitserland is een interessant voorbeeld van een niet-homogene samen-

leving. Het land is meertalig en bestaat uit 26 kantons, met elk hun ei-

gen grondwet en parlement, die samen de deelstaten van de federatie 

vormen. Ondanks deze verdeling bestaat er bij het Zwitserse volk een 

eenheidsgevoel en gaat het heel goed met het land. De economie groeit 

met twee à drie procent per jaar, de werkloosheid is laag en de 

koopkracht is hoog evenals het ‘geluksgevoel’ bij de burgers. 

Wat is nou het geheim van dit land? En hoe zou Europa hier een voorbeeld aan kunnen ne-

men? Prof. dr. Jan Willem Sap geeft daar in de VDE-Europalezing 2013 een antwoord op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VDE-Europalezing 2013 is uitgebracht als video op de website. De lezing is daarnaast als 

tweetalig boekje – Nederlands en Engels – in 2014 uitgegeven en, evenals de VDE-Europale-

zing 2012, verstuurd aan de leden. 
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• DVD + werkboekje ‘Europa, hoe bestaat het?’ 
In 2012 verscheen de documentaire ‘Europa, hoe bestaat het?’, een film 

over de Europese integratie. De film richt zich op een breed publiek, 

maar toch vooral op jongeren van 15 tot 25 jaar. Ook in 2014 is de dvd 

en een bijbehorend werkboek verstrekt aan docenten geschiedenis, maat-

schappijleer en economie van middelbare scholen in Nederland, die daar-

voor een bijdrage deden in de onkosten. 

 

 

• VDE-Cahiers 

 
- VDE-Cahier 6 

In 2014 schreef Paul Kapteyn, socioloog en voorzitter van de VDE, het 

zesde deel in de reeks VDE-Cahiers. Hierin gaat hij in op de Europese 

eigenaardigheid, of anders gezegd: de eigenaardige dynamiek van de 

Europese samenleving met haar vele nationale variaties. 

Het boekje verschenen tweetalig – De Europese eigenaardigheid en The 

European Singularity – en is verstuurd aan de leden van de vereniging.  

 

- VDE-Cahier 7 

Eind 2012 organiseerde de VDE een debat tussen haar voorzitter Paul 

Kapteyn en oud-voorzitter Arjo Klamer onder het motto ‘Wat voor een 

Europa wilt u?’ Zowel Kapteyn als Klamer kwam tot de conclusie dat 

een euro zonder een Europees fiscaal gezag gedoemd is te mislukken. 

Kapteyn pleitte daarom voor een dergelijk gezag, terwijl Klamer aangaf 

om die reden altijd tegen de invoering van de euro te zijn geweest. Bei-

de heren hekelden het democratisch tekort van Europa en de afwezig-

heid van politiek leiderschap van de politieke elite. 

Tot op de dag van vandaag is het onderwerp van dit debat nog uiterst 

actueel. Met de verkiezingen voor het Europees Parlement in zicht 

kwam de vraag naar het einddoel van Europa weer prangend naar voren. 

Stevenen wij af op een Europese federatie of moet de Europese Unie 

weer terug naar een louter economisch samenwerkingverband? Daarom 

gaf de vereniging het zevende deel uit in de reeks VDE-Cahiers. Hierin 

wordt het debat tussen Klamer en Kapteyn uit 2012 nog eens op papier 

overgedaan. Naast de pleidooien van Paul Kapteyn en Arjo Klamer is ook een uitleiding 

opgenomen van Otto Holman die destijds optrad als debatleider. 

 

 

• Boek ‘Europa en de wereld’ 
In samenwerking met de Europese Beweging Nederland (EBN) heeft de 

VDE in 2014 het boek ‘Europa en de wereld’ uitgegeven, onder redactie 

van Ernst John Kaars Sijpesteijn. 

Als het in Nederland over Europa gaat, gaat het meestal over wat Europa 

voor ‘ons’ land betekent. In het boek wordt de vraag ook de andere kant 

op gericht: wat betekent Europa voor de wereld. De globalisering rukt met 

indrukwekkende snelheid steeds verder op. De vraag die in het boek aan 

de orde komt, is of de Europese schaal te groot of misschien juist te klein 

is voor de grote problemen van het samen leven. ‘Eén wereld of geen we-

reld’ was ooit de waarschuwende oproep tegen onderlinge rivaliteit. Kan 

er een koers worden uitgezet naar een duurzame mondiale samenleving? 

Het boek bevat bijdragen van: Steve Austen, Koos van der Bruggen, Meine Pieter van Dijk, Wybe 

Th. Douma, Charles Groenhuijsen, Godelieve van Heteren, John Huige, Michel van Hulten, Mi-

chiel Keyzer, Edy Korthals Altes, Eimert van Middelkoop, Jan Rood, Els Ruijsendaal, Geert Jan 

Spijker, Gabi Spitz & Ries Kamphof, Fred van Staden, Piet Terhal en Wolfgang Wagner. 
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• Overige projecten 
Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement or-

ganiseerden Studievereniging Europese Studies (SES) en Studen-

tenvereniging Internationale Betrekking (SIB) in samenwerking 

met de VDE op 13 mei 2014 het ‘Groot Studenten EP-debat’. In 

De Balie te Amsterdam gingen kandidaat-Europarlementariërs 

Wim van de Camp (CDA), Cora Nieuwhuizen (VVD), Judith 

Sargentini (GroenLinks), Marietje Schaake (D66), Eric Smaling 

(SP) en Paul Sneijder (PvdA) in debat met de Amsterdamse stu-

denten. Onder leiding van moderators Lenneke Hoedemaker en 

Titus van Dijk is er gedebatteerd over privacy, onderwijs, werk-

gelegenheid en het buitenlandse beleid van de Europese Unie. 

 

  


