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EUROPE CALLING 2017
Werkplaats van Europa.
Gelegen in het hart van Europa was Maastricht de ideale naamgever van het Verdrag dat de geboorteakte
zou worden van Europese Unie en de euro. Op 7 februari 1992 signeerden de toenmalige 12 Europese
regeringsleiders dit historisch traktaat in het Limburgse Provinciegebouw (Het Gouvernement).
Ter viering van het zilveren jubileum zijn voor dit jaar door de gemeente en de provincie een reeks van
evenementen georganiseerd onder de naam “Europe Calling”. De MABP heeft zich hierbij aangesloten en
zal in haar traditionele culturele randprogramma, in samenwerking met het Centre Ceramique, op
zondagmiddag 5 maart in de Stadshal van de bibliotheek (aan Plein 1992) een publieke lezing met discussie
verzorgen onder de titel: “Europa 25 jaar jong of ou(d)t?”
Professor Mathieu Segers zal de lezing geven met als gespreksleider Sander Kleikers over de vraag of de
Europese Unie nog wel 25 jaar jong is te noemen in een tijd van groeiend populisme dat meer en meer de
focus legt op eigen land en volk ten nadele van een solidair Europa.
Tijdens de beursdagen worden de getekende en gewaarmerkte kopie van het Verdrag, alsmede de
ambtsketting van de toenmalige burgemeester mr. Philip Houben tentoongesteld op de beursvloer. Deze
verdragsrelikwieën bevinden zich normaliter strikt bewaard in de eerbiedwaardige krochten van het
gouvernement.
Mathieu Segers (1976) is decaan van het University College Maastricht en hoogleraar Eigentijdse Europese
Geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht, voorts heeft hij fellowships aan de universiteiten van
Oxford en Harvard. Talloze publicaties over Europa staan op zijn naam. In 2013 verscheen zijn “Reis naar het
continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden”, dat bekroond werd met de Prinsjesboekenprijs
voor het beste politieke boek van dat jaar. Inmiddels schrijft hij columns in Het Financiële Dagblad en de
Groene Amsterdammer.
Mathieu Segers staat bekend als een bevlogen spreker.
Sander Kleikers (1976) is als presentator, commentator, verslaggever en programmamaker verbonden aan de
Limburgs lokale publieke omroep L1. Hij heeft o.m. gewerkt als verslaggever bij Radio 1 en 2, en BNR. In
Brussel (EU) is Kleikers kind aan huis.
Ton Stille, vice voorzitter MABP
Publiek debat Mathieu Segers / Sander Kleikers. Titel “Europa 25 jaar jong of oud(t)”
Stadshal Centre Ceramique , zondag 5 maart 2017. Aanvang 14:00 uur.
Toegang euro 2,00 . Kaartjes bij de balie CC.
Meer info zie: www.mabp.eu : Contact info@mabp.eu. +31 (0) 43 3219923 ; +31 (0) 6 22 91 64 75

