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2 0 1 4 I N V O G E LV L U C HT
BIJEENKOMSTEN
·

In totaal 50 programma’s met ruim 170 sprekers en ruim 2.250 deelnemers
·
·
·
·

10 bijeenkomsten van StudiumGenerale
17 bijeenkomsten van Jonge Atlantici met 44 sprekers voor in totaal 680 jongeren
7 onderwijsprogramma’s voor in totaal 310 docenten en leerlingen
12 publieksbijeenkomsten met in totaal 39 sprekers en 1.045 deelnemers

WEBSITE
·
·
·

24.707 sessies
16.005 gebruikers
72.181 bekeken pagina’s

PUBLICATIES
·
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8 nummers van Atlantisch Perspectief met in totaal 41 artikelen

BEGUNSTIGERS EN ABONNEES
·
·

2

364 begunstigers en studentbegunstigers
130 abonnees en studentabonnees

INHOUD
2014 IN VOGELVLUCHT .
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PROGRAMMA’S
. . . .
·
StudiumGenerale . .
·
Jongeren . . . .
·
Onderwijs . . . .
·
Publieksbijeenkomsten
·
Studiebezoeken NAVO
·
Overige programma’s .
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MEDIA . . . . . . . . . . . . . .
·
Atlantisch Perspectief
. . . . . . .
·
Overige publicaties
. . . . . . . .
·
Opiniepeilingen
. . . . . . . . .
·
Website
. . . . . . . . . . .
·
Sociale media . . . . . . . . . .
·
Mediaoptredens, lezingen en publicaties directeur
·
Atlantische Commissie in de media . . . .
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DOELSTELLINGEN
Sinds haar oprichting in 1952 is de Atlantische Commissie
een forum voor het publieke debat over trans-Atlantische
veiligheidsvraagstukken. Zij geeft voorlichting over en
stimuleert onderzoek naar de betrekkingen tussen de
Verenigde Staten en Europa, ontwikkelingen in de NAVO en
Europese veiligheidskwesties. De Commissie wil hiermee
de maatschappelijke discussie over deze onderwerpen
bevorderen.
De Atlantische Commissie organiseert uiteenlopende
programma’s voor specifieke doelgroepen, zoals politici,
journalisten, universitair docenten, de bestuurswereld en
young professionals. Jonge Atlantici organiseert
programma’s voor studenten en pas-afgestudeerden. De
Atlantische Onderwijscommissie ontwikkelt programma’s
voor docenten en leerlingen in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs.
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De Atlantische Commissie geeft ook het tijdschrift
Atlantisch Perspectief uit. Daarnaast verschijnen er
incidenteel digitale onderwijspublicaties.

De onafhankelijkheid van de Atlantische Commissie wordt
gewaarborgd door het Stichtingsbestuur, waarin onder
andere vertegenwoordigers van politieke partijen en
deskundigen op het gebied van trans-Atlantische
betrekkingen en veiligheidspolitiek zijn vertegenwoordigd.
De Atlantische Commissie maakt deel uit van de Atlantic
Treaty Association - de overkoepelende organisatie van de
ruim 40 Atlantische commissies in de meeste lidstaten van
de NAVO en in de meeste landen van het Partnership for
Peace.
De Atlantische Commissie werkt samen met overheidsinstellingen, politieke instellingen, wetenschappelijke
instituten en non-gouvernementele organisaties in binnenen buitenland, en op ad hoc-basis met het bedrijfsleven.
Ten slotte initieert en steunt de Atlantische Commissie de
ontwikkeling van activiteiten van derden op het gebied van
internationale en nationale veiligheidsvraagstukken en
adviseert zij hen bij de opzet en uitvoering van projecten op
bovengenoemd gebied.

COLOFON
Atlantische Commissie
Bezuidenhoutseweg 237a-239a
2594 AM DEN HAAG
t 070-363.94.95
f 070-364.63.09
e info@atlcom.nl
i www.atlantischecommissie.nl
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VO ORWO ORD
In het afgelopen jaar zijn de verhoudingen in de driehoek
Amerika-Europa-Rusland door de bezetting van de Krim in
februari-maart door Rusland en de daarop volgende
‘ambigue’ oorlog tussen Oekraïne en Rusland aanzienlijk
gewijzigd.
Het staat buiten kijf dat de trans-Atlantische betrekkingen
onder grote druk staan: zowel op economisch (TTIP) als
veiligheidsgebied (Rusland, Midden-Oosten) is een grote
mate van samenwerking vereist om de stabiliteit te kunnen
garanderen. Daarnaast staat de relatie onder druk door de
toenemende invloed van China op het wereldstelsel, waarin
de trans-Atlantische relatie als dominante eenheid haar
langste tijd heeft gehad.
In het jaarprogramma 2014 stonden veel onderwerpen
centraal die voortkwamen uit deze ingrijpende
internationale veranderingen. In 2014 zijn maar liefst
50 programma’s uitgevoerd met 170 sprekers en
2.250 deelnemers. Dat is een stijging van 25% ten opzichte
van 2013.
Om een tipje van de sluier op te lichten: er was ruime
aandacht voor de NAVO-top in Wales, met als sprekers
onder andere de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij de NAVO Marjanne de Kwaasteniet, en haar
Amerikaanse collega Douglas E. Lute. Bijzonder was het
programma over ‘Het draagvlak voor de Krijgsmacht’ in
september, met onder andere de Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp. Dit seminar ging vergezeld van
een groot opinieonderzoek door TNS NIPO over het draagvlak voor Defensie en Buitenlandse Zaken. De resultaten
ervan trokken ruime media-aandacht. Op 26 juni sprak de
minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, die
inging op de toekomstige ontwikkelingen van Defensie in
internationaal perspectief. Voor de overige programma’s
verwijs ik graag naar de inhoud van dit jaarverslag.

In het bestuur vonden een aantal wijzigingen plaats. In
oktober trad vice-voorzitter Monika Sie terug. Zij was, in
verschillende hoedanigheden, lid van het bestuur sinds
1997. Zij werd opgevolgd door René Cuperus, die plaatsnam
in het Algemeen Bestuur. Ook Frank van den Heuvel
– secretaris sinds 2003 – nam in 2014 afscheid. Hij werd
opgevolgd door Michiel van Campen. Daarnaast verliet
Norbert Both het Dagelijks Bestuur. Voor hem in de plaats
kwam Alex Krijger. Tenslotte trad Otte Beeksma terug als
waarnemer namens het ministerie van Defensie. Zijn
opvolger was Wim Kok.
De uitwerking van de programma’s vergen een nauwe
samenwerking tussen bestuur, directie en bureauleden.
Door de geoliede samenwerking van alle betrokkenen was
de Atlantische Commissie ook in 2014 in staat een grote
output van hoge kwaliteit te leveren. De continuïteit van de
werkzaamheden is, na een zeer positieve externe evaluatie,
wederom voor een aantal jaren gewaarborgd. Wij zijn de
ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zeer
erkentelijk voor hun financiële en inhoudelijke steun bij de
totstandkoming van het jaarprogramma.
Dirk Jan van den Berg
Voorzitter Atlantische Commissie
Mei 2015
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WO ORD VAN DANK
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De Atlantische Commissie wil graag haar dank betuigen
aan de instellingen, bedrijven en particulieren die de
Atlantische Commissie in 2014 financieel hebben gesteund.

·
·
·

Zonder de subsidies van de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Defensie was de Atlantische Commissie niet in
staat geweest haar programma’s uit te voeren. Ook de
NATO Public Diplomacy Division, de Amerikaanse
ambassade in Den Haag, de Christelijke Hogeschool
Windesheim, NHL Hogeschool, en natuurlijk de particuliere
begunstigers droegen in belangrijke mate bij aan de
financiële realisering van de verschillende programma’s.

·

De Atlantische Commissie is de Koninklijke Marine, de
Nederlandsche Bank, Amnesty International, het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Bureau BKB, Fokker en Thales
Nederland zeer erkentelijk voor materiële bijdragen aan
programma’s van de Atlantische Commissie in 2014. Ten
slotte is de Commissie veel dank verschuldigd aan de vele
sprekers tijdens haar conferenties en andere bijeenkomsten, en aan de auteurs die belangeloos een bijdrage
leverden aan Atlantisch Perspectief en andere publicaties.
De programma’s van de Atlantische Commissie komen tot
stand in samenwerking met diverse instellingen en
instanties in binnen- en buitenland. In 2014 heeft de
Commissie samengewerkt met de volgende organisaties:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

6

Amerikaanse ambassade in Den Haag
Amnesty International
Atlantic Treaty Association (ATA)
Bureau BKB
Campus Den Haag
Christelijke Hogeschool Windesheim
De Nederlandsche Bank
Erasmus Student Network Utrecht
European Student Think Tank
Fokker Aerostructures
Grote Midden-Oosten Platform
Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de
Krijgswetenschap (KVBK)
Leiden University College
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

NATO’s Public Diplomacy Division
Nederlandse ambassade in Washington
Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen ‘Clingendael’
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
(NVVN)
NHL Hogeschool
PUSH for Disarmament
Radboud Universiteit Nijmegen
SIB-Amsterdam
SIB-Leiden
Stichting JASON
Studenten voor Morgen
Studievereniging Alias, Universiteit Utrecht
Studievereniging USA, Universiteit Utrecht
Studievereniging Politicologie ISMUS Radboud
Universiteit
Team NATO PA 2014, Tweede Kamer
Technische Universiteit Delft
Thales Nederland
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Veer Stichting

De Atlantische Commissie hoopt op voortzetting van de
vruchtbare samenwerking met deze organisaties.

BESTUUR
De Stichting Atlantische Commissie heeft een Dagelijks en
een Algemeen Bestuur, waarbij het Dagelijks Bestuur deel
uit maakt van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur
komt tenminste twee maal per jaar bijeen en het Algemeen
Bestuur houdt tenminste drie maal per jaar een vergadering. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben onder
andere vertegenwoordigers van politieke partijen zitting,
evenals deskundigen op het gebied van trans-Atlantische
betrekkingen en veiligheidspolitiek.
In 2014 was er een aantal wijzigingen in de samenstelling
van het Bestuur van de Atlantische Commissie.
In april trad Frank van den Heuvel terug als secretaris
van het bestuur. Hij vervulde deze functie sinds 2003. Hij
werd opgevolgd door Michiel van Campen, Algemeen
Directeur van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.
In april trad ook Norbert Both terug uit het bestuur. Hij
was lid van het Dagelijks Bestuur sinds 2006. Hij werd
opgevolgd door Alex Krijger, Regulatory Affairs Manager
Unconventionals bij Shell.
Otte Beeksma trad per 1 mei terug uit het Dagelijks
Bestuur als waarnemer namens het ministerie van
Defensie. Hij was waarnemer sinds 2003. De heer Beeksma
werd opgevolgd door Wim Kok, Directeur Communicatie
van het Ministerie van Defensie.
In oktober verliet vice-voorzitter Monika Sie Dhian Ho het
bestuur. Zij bekleedde die functie sinds 2004. Daarvóór was
zij lid van het Dagelijks Bestuur (2001-2004) en het
Algemeen Bestuur (1997-2001).
In november trad René Cuperus, wetenschappelijk
medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, toe tot het
Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur van de Atlantische Commissie
bestond op 31 december 2014 uit:
·
drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter
Voorzitter, College van Bestuur, Technische Universiteit
Delft
·
M.W. (Michiel) van Campen MA, secretaris
Algemeen Directeur, Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging
·
H.H.M. (Harry) Groen, penningmeester
Voormalig burgemeester van Noordwijk

·
mevrouw drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink
Woordvoerder Defensie voor de PvdA, Tweede Kamer der
Staten-Generaal; voorzitter Vaste Commissie voor
Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal
·
drs. T.A. (Alex) Krijger
Regulatory Affairs Manager Unconventionals, Shell
·
drs. R. (Ronald) Vuijk
Woordvoerder Defensie voor de VVD, Tweede Kamer der
Staten-Generaal
·
mr. W.H. (Wim) Kok, waarnemer namens het
Ministerie van Defensie
Directeur Communicatie, ministerie van Defensie
·
mr. J.C.S. (Joep) Wijnands, waarnemer namens het
ministerie van Buitenlandse Zaken
Directeur Veiligheidsbeleid, ministerie van Buitenlandse
Zaken
Het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie
bestond, buiten de leden van het Dagelijks Bestuur,
op 31 december 2014 uit:
·
mevrouw R. (Rowinda) Appelman Msc MA,
voorzitter Jonge Atlantici
Fellow, Meridian International Center
·
drs. R.H. (René) Cuperus
Wetenschappelijk medewerker, Wiardi Beckman Stichting
·
maj. M. (Mostafa) Hilali
Directie Communicatie, ministerie van Defensie
·
drs. R.W. (Raymond) Knops
Woordvoerder Defensie voor het CDA, Tweede Kamer der
Staten-Generaal
·
drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter Atlantische
Onderwijscommissie
Rector, Dalton Den Haag
·
drs. P. (Patrick) Mikkelsen
Executive Director, American Chamber of Commerce in the
Netherlands
·
prof. dr. P. (Paul) Scheffer
Publicist; hoogleraar Europese Studies, Tilburg School of
Humanities
·
dr. A. (André) Szász
Voormalig directeur De Nederlandsche Bank
·
lgen. b.d. M.L.M. (Marcel) Urlings
Voormalig bevelhebber der Landstrijdkrachten
·
ir. R. (Rein) Willems
Voormalig president-directeur, Shell Nederland B.V.
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DIRECTIE
De directie van de Atlantische Commissie bestond op
31 december 2014 uit:
·
dr. A. (Bram) Boxhoorn
Directeur van de Stichting Atlantische Commissie;
directeur van de Stichting voor Strategische Studies

BUREAU
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Het Bureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van
de diverse programma’s van de Atlantische Commissie.
Het houdt ook de website en de sociale media bij en
ondersteunt het Algemeen Bestuur en de subcommissies
van de Atlantische Commissie. Ten slotte verschaft het
Bureau informatie aan derden (telefonische helpdesk).

Naast de vaste staf leveren stagiair(e)s van verschillende
universiteiten een belangrijke bijdrage aan de
werkzaamheden. In 2014 waren de volgende stagiair(e)s
werkzaam bij de Atlantische Commissie:

De samenstelling van het Bureau onderging in 2014 één
wijziging.

·
·
·
·
·

In oktober nam het bureau afscheid van Kees
Kouwenhoven. Hij was sinds 2011 in dienst als
Secretariaatsmedewerker.
Het Bureau bestond op 31 december 2014 uit:
·
drs. N.T.J. (Niklaas) Hoekstra
Hoofd Secretariaat
·
M. (Maarten) Katsman MA
Eindredacteur Atlantisch Perspectief
·
J.G. (Janneke) Suiskind MA
Projectmanager Onderwijs en Jongeren
·
M.A.H. (Marianne) Copier MA
Secretaris Jonge Atlantici

8

·

Anne Bakker (Rijksuniversiteit Groningen /
Georg-August Universität Göttingen
Bas Braun (Universiteit van Uppsala)
Tessa Daling (Universiteit Leiden)
Femke de Haan (Rijksuniversiteit Groningen)
Jim Stoppelenburg (Haagse Hogeschool)
Sanne Wirken (Universiteit Leiden)

PROGRAMMA’S
StudiumGenerale
Het StudiumGenerale programma van de Atlantische
Commissie bestaat sinds 2011 en is gericht op ‘young
professionals’, uit zowel de particuliere als de
overheidssector. Het belangrijkste doel is de deelnemers
vanuit verschillende perspectieven over de transAtlantische betrekkingen informeren. Een tweede doel is
het netwerk van zowel deelnemers als de Atlantische
Commissie te verbreden.
In 2014 werd de derde jaargang van StudiumGenerale
afgerond en begon de vierde jaargang. Het programma van
de derde jaargang bestond uit tien bijeenkomsten
(‘blokken’) en liep van maart 2014 t/m februari 2015. De
onderwerpen liepen uiteen, maar besloegen – ruim
genomen – de (nieuwe) wereldordening vanuit Nederlands
en trans-Atlantisch perspectief.

Programma’s
BLOK 8
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:

(StudiumGenerale III)
17 januari
De politieke agenda van president Obama
medewerkers van de Amerikaanse
ambassade in Den Haag
Amerikaanse ambassade, Den Haag

BLOK 9
Datum:
Onderwerp:
Locatie:

(StudiumGenerale III)
7 februari
Afsluitende bijeenkomst
Ambassade Hotel, Amsterdam

BLOK 1
Datum:
Onderwerp:

(StudiumGenerale IV)
28 februari-2 maart
Teambuilding-weekend. Focus op intraEuropese verhoudingen en EuropeesAmerikaanse verhoudingen in historisch
perspectief
Vlissingen en Walcheren

Deelnemers
Locatie:
De deelnemers aan StudiumGenerale IV waren afkomstig
van ABN AMRO, Aegon, de gemeente Amsterdam, het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bureau BKB, het ministerie van Defensie, De Nederlandsche Bank, de gemeente Den Haag, het ministerie
van Economische Zaken, Fokker Elmo B.V., Royal HaskoningDHV, Save the Children en Shell International.

BLOK 2
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:
BLOK 3
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:

BLOK 4
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:
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(StudiumGenerale IV)
11 april
Het belang van de euro voor Nederland.
(voormalige) medewerkers van De
Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank, Amsterdam
(StudiumGenerale IV)
23 mei
Nederlandse buitenlandse politiek: nieuwe
accenten
medewerkers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den
Haag
(StudiumGenerale IV)
27 juni
Mensenrechten
medewerkers van Amnesty International
kantoor Amnesty International, Amsterdam

9

BLOK 5
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:

BLOK 6
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:
Locatie:

(StudiumGenerale IV)
7 november
Campagnes voeren
medewerkers Bureau BKB
Bureau BKB, Amsterdam

BLOK 7
Datum:
Onderwerp:

(StudiumGenerale IV)
28 november
De rol van multinationale ondernemingen in
de wereld: Thales
Medewerkers van Thales Nederland
hoofdkantoor Thales Nederland, Hengelo

Sprekers:
Locatie:
BLOK 8
Datum:
Onderwerp:
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(StudiumGenerale IV)
26 september
Vraagstukken van binnenlandse veiligheid
in trans-Atlantisch perspectief
medewerkers van het ministerie van
Binnenlandse Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Zoetermeer

Sprekers:
Locatie:

(StudiumGenerale IV)
12 december
De rol van multinationale ondernemingen in
de wereld: Fokker
medewerkers van Fokker
hoofdkantoor Fokker, Papendrecht

Jongeren
Jonge Atlantici bestaat sinds 2006 en heeft als doel
studenten en pas-afgestudeerden bewust te maken van en
te betrekken bij gezamenlijke veiligheidsvraagstukken van
de Verenigde Staten en Europa. Jonge Atlantici is een
platform voor dialoog over de toekomst van de NAVO, zowel
voor jongeren binnen Nederland als in de andere NAVO- en
Partnership for Peace-landen. Om dit te bereiken,
organiseert Jonge Atlantici verschillende nationale en
internationale evenementen die gericht zijn op een jong
publiek (18-35 jaar), waarbij zij samenwerkt met een groot
aantal partnerorganisaties.

Bestuur
Het bestuur van Jonge Atlantici onderging in 2014 een
aantal wijzigingen.
In de loop van 2014 verlieten Laura Hof, Arnold Hooiveld,
Biejan Poor Toulabi, Larissa Versloot en Remco
Zwetsloot het bestuur. Er kwamen ook leden bij: Wouter
Bartens, Karlijn Jans, Evelien Moors en Astrid Willems
traden toe tot het bestuur.
Het bestuur van de Jonge Atlantici bestond op 31 december
2014 uit:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Rowinda Appelman (voorzitter)
Marianne Copier (secretaris)
Wouter Bartens
Karlijn Jans
Evelien Moors
Ciska Schippers
Inez Treffers
Astrid Willems
Wouter van Zwieten

Jonge Atlantici / Netherlands Atlantic Youth

Giles Scott-Smith tijdens de bijeenkomst over
Rusland en de EU op 19 februari in Den Haag /
Giles Scott-Smith during the meeting on Russia
and the EU on 19 February in The Hague.

>

>
Een masterclass over Counter Insurgency op het kantoor van de Atlantische Commissie op 15 april /
A master class on Counter Insurgency at the office of the Netherlands Atlantic Association on 15 April.

Sprekers tijdens een conferentie over het Transatlantic Trade and Investment Partnership op 27 januari in Utrecht / Speakers during a conference on the Transatlantic Trade
and Investment Partnership on 27 January in Utrecht.
>

Programma’s
2014 was een zeer succesvol jaar voor Jonge Atlantici. Het
aantal deelnemers per bijeenkomst nam toe, evenals het
aantal leden. De masterclasses, waaraan slechts een
beperkt aantal deelnemers kan meedoen, zaten steevast
vol. Dit concept blijft populair, dus het wordt ook in 2015
doorgezet.
Naast de masterclasses zijn ook de paneldiscussies een
succesvolle formule. De onderwerpen die in 2014 de revue
passeerden waren veelal gerelateerd aan actuele thema’s
als de situatie in Oekraïne en het grotere Midden-Oosten.
Naast de ‘traditionele’ onderwerpen op het gebied van
veiligheid en defensie, zoals conflictsituaties en militaire
missies, werd tijdens conferenties in 2014 aandacht besteed
aan onderwerpen die nog niet eerder aan bod kwamen: de
relatie tussen duurzaamheid en veiligheid, en het
vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de
Europese Unie (TTIP).
Het grootste succes vond plaats tegen het einde van het
jaar: de bijdrage van Jonge Atlantici aan de Annual Session
van de NAVO Parlementaire Assemblée. In samenwerking
met de Tweede Kamer werd een programma voor
vrijwilligers van Jonge Atlantici en YATA georganiseerd. In
ruil voor het uitvoeren van taken tijdens de conferentie
kregen de circa veertig vrijwilligers een uniek kijkje achter
de schermen. Dit programma werd zowel door de
vrijwilligers als door de NAVO PA bijzonder gewaardeerd.
Zozeer zelfs dat de NAVO PA heeft besloten voor de
volgende sessies ook samen te willen werken met YATA.
Ook online gaat het goed met Jonge Atlantici. Het
ledenaantal van de Facebook-groep is gestegen van
ongeveer 450 naar bijna 600 leden. Vooral in de laatste
maanden kwamen er vrijwel dagelijks nieuwe leden bij.
Sinds een aantal maanden heeft Jonge Atlantici ook een
Facebook-pagina, die steeds beter bezocht wordt.
Binnen de internationaal overkoepelende organisatie YATA
is Jonge Atlantici, evenals vorig jaar, zeer actief geweest.
Om te beginnen was er de NATO PA in november, waaraan
ook vrijwilligers uit het YATA-netwerk deelnamen.
Daarnaast was Jonge Atlantici goed vertegenwoordigd op
diverse internationale conferenties en seminars. Maar
bovenal was er het voorzitterschap van het YATA bestuur
van Rowinda Appelman, die tegelijkertijd voorzitter van
Jonge Atlantici bleef.

CONFERENTIE
Datum:
27 januari
Onderwerp:
‘The Transatlantic Trade and Investment
Partnership. A Global Game Changer?’
Sprekers:
Koen Berden (EU28; Ecorys); Mark Dijk
(kandidaat-Europarlementariër, VVD); Bas
Eickhout (Europarlementariër, GroenLinks);
Niels Jongerius (kandidaat-Europarlementariër, SP); Marietje Schaake (Europarlementariër, D66); Piet Buitelaar (De Nederlandsche Bank); Geert Ritsema (Milieudefensie); Marcel Canoy (Ecorys); Meline
Arakelian (ministerie van Buitenlandse
Zaken); Sabine Mengelberg (Nederlandse
Defensie Academie); Roel van der Veen
(ministerie van Buitenlandse Zaken);
Gregory LoGerfo (Amerikaanse
Ambassade, Den Haag)
Moderators:
Marianne Copier, Remco Zwetsloot,
Arnold Hooiveld en Biejan Poor Toulabi
(bestuursleden Jonge Atlantici)
I.s.m.:
Studieverenigingen USA en Alias,
Universiteit Utrecht
Locatie:
Academiegebouw, Universiteit Utrecht
Deelnemers: 60 (studenten en jongeren)
MASTERCLASS
Datum:
19 februari
Onderwerp:
Nuclear Security Summit 2014 en
rondleiding door de reactor
I.s.m.:
PUSH for Disarmament; Ministerie van
Buitenlandse Zaken; Technische Universiteit
Delft
Locatie:
Reactor Instituut Delft
Deelnemers: 30 (leden van Jonge Atlantici en PUSH for
Disarmament)
BIJEENKOMST
Datum:
19 februari
Onderwerp:
‘Russia and the European Union’
Sprekers:
Jan Marinus Wiersma (Instituut
Clingendael), Giles Scott-Smith
(Universiteit Leiden, Roosevelt Study
Centre)
Moderator:
Remco Zwetsloot (bestuurslid Jonge
Atlantici)
I.s.m.:
European Student Think Tank (EST); Leiden
University College
Locatie:
Leiden University College, Den Haag
Deelnemers: 45 (leden van Jonge Atlantici, EST en
overige geïnteresseerden)
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BIJEENKOMST
Datum:
20 maart
Onderwerp:
Missie Mali
Sprekers:
Sergei Boeke (International Centre for
Counter-Terrorism, Den Haag); Patrick
Wekking (Ministerie van Defensie)
Moderator:
Dieuwertje Kuijpers (Vrije Universiteit
Amsterdam)
I.s.m.:
SIB-Amsterdam; Nederlandse Vereniging
voor de Verenigde Naties (NVVN)
Locatie:
CREA-theater, Amsterdam
Deelnemers: 40 (leden van Jonge Atlantici, SIB-Amsterdam, NVVN en overige geïnteresseerden)

BIJEENKOMST
Datum:
3 juni
Onderwerp:
‘Sisi’s Egypt: Status Quo or Change?
Stability or Chaos?’
Sprekers:
Rena Netjes (journalist/correspondent);
Paul Aarts (Universiteit van Amsterdam);
Mirjam van Dorssen (Oxfam Novib)
Moderator:
Marianne van Leeuwen (Universiteit van
Amsterdam)
I.s.m.:
SIB-Amsterdam
Locatie:
VOC-zaal, Oost-Indisch Huis, Amsterdam
Deelnemers: 40 (leden van Jonge Atlantici, SIB-Amsterdam en overige geïnteresseerden)

BEZOEK AMERIKAANSE AMBASSADE
Datum:
3 april
Onderwerp:
Amerikaans buitenlands beleid en transAtlantische betrekkingen
Spreker:
Brett Eggleston (Political/Military Officer)
Locatie:
Amerikaanse ambassade, Den Haag
Deelnemers: 25 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)

PUBQUIZ
Datum:
Onderwerp:

MASTERCLASS
Datum:
15 april
Onderwerp:
Counter Insurgency
Spreker:
Martijn Kitzen (NLDA)
Locatie:
kantoor Atlantische Commissie, Den Haag
Deelnemers: 25 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)
BEZOEK VLIEGBASIS
Datum:
24 april
Onderwerp:
Bezoek vliegbasis
Locatie:
Gilze-Rijen
Deelnemers:

20 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)

BIJEENKOMST
Datum:
14 mei
Onderwerp:
European Union and Ukraine
Sprekers:
André Gerrits (Universiteit Leiden);
Margarita Borozenets (Erasmus-student
uit Rusland)
Moderator:
Ainars Laksa-Timinskis (ESN Project
Committee)
I.s.m.:
Erasmus Student Network Utrecht (ESN)
Locatie:
Drift 25, Universiteit Utrecht
Deelnemers: 75 (leden van Jonge Atlantici, ESN en
overige geïnteresseerden)
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Locatie:
Deelnemers:

10 september
Quiz met vragen over internationale
(veiligheids)politiek en -problematiek
Amsterdam
15 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)

CONFERENTIE
Datum:
23 september
Onderwerp:
‘Securing sustainability, sustaining security’
Sprekers:
Herman Wijffels (Universiteit Utrecht);
Klaas van Egmond (Universiteit Utrecht),
Eric Puik (Shell International); Robert
Harmsen (Universiteit Utrecht); Marcel
Hendriks (Energie voor Inzet); Wladimir
van Wilgenburg (University of Exeter);
Sabina Voogd (Oxfam Novib)
I.s.m.:
Studenten voor Morgen, Stichting JASON
Partners:
Nationale Jeugdraad, Utrecht Sustainability
Institute
Locatie:
Deelnemers:

International Campus, Utrecht
65 (leden van Jonge Atlantici, partners en
overige geïnteresseerden)

BEZOEK NAVO PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE
EN NAVO-HOOFDKWARTIER
Datum:
9 oktober
Onderwerp:
Parlementaire Assemblée in Den Haag
Sprekers:
medewerkers van de Permanente
Vertegenwoordiging van Nederland bij de
NAVO; leden van het secretariaat van de
Parlementaire Assemblée van de NAVO;
leden van het secretariaat van de ATA
I.s.m.:
Team NATO PA 2014, Tweede Kamer
Locatie:
Brussel
Deelnemers: 40 geselecteerde student-begunstigers

BIJEENKOMST
Datum:
16 oktober
Onderwerp:
De missie in Mali
Spreker:
Arthur Stoop (Ministerie van Defensie)
Locatie:
Kantoor Atlantische Commissie, Den Haag
Deelnemers: 25 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)
BIJEENKOMST
Datum:
21 oktober
Onderwerp:
Rondetafeldiscussie ‘Women’s Rights in
Conflict Situations’ tijdens conferentie
‘Universality of Human Rights in the
21st Century’
Spreker:
Emma Jansen (Peace Brigades
International)
I.s.m.:
ISMUS (Round Table International
Association for Political Science Students
(IAPSS) Autumn Convention)
Locatie:
Radboud Universiteit Nijmegen
Deelnemers: 30 deelnemers IAPSS Autumn Convention

BIJEENKOMST
Datum:
10 december
Onderwerp:
NAVO na Oekraïne. Hoe om te gaan met
asymmetrische oorlogvoering?
Sprekers:
Dieuwertje Kuijpers (Vrije Universiteit;
Stukjeduiding.nl); Tim Sweijs (The Hague
Centre for Strategic Studies); Sabine
Mengelberg (Nederlandse Defensie
Academie)
I.s.m.:
SIB-Amsterdam
Locatie:
Oudemanhuispoort, Universiteit van
Amsterdam
Deelnemers: 35 (leden van Jonge Atlantici, SIBAmsterdam en overige geïnteresseerden

BIJEENKOMST
Datum:
28 oktober
Onderwerp:
Jihadisme in het Midden-Oosten
Sprekers:
Pieter Stockmans (freelance journalist);
Carl Stellweg (journalist, auteur); EvertJan Grit (PAX)
Moderator:
Wietse van den Berge (Centre for
Terrorism & Counterterrorism)
I.s.m.:
Het Grote Midden Oosten Platform
Locatie:
Crea-theater, Amsterdam
Deelnemers: 70 (leden van Jonge Atlantici en overige
geïnteresseerden)
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MASTERCLASS
Datum:
13 november
Onderwerp:
Inlichtingendiensten
Spreker:
Bob de Graaff (Universiteit Utrecht)
Locatie:
Marine Etablissement Amsterdam
Deelnemers: 40 leden van Jonge Atlantici
NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY
Datum:
19-24 november
Locatie:
Den Haag
Deelnemers: Leden van Jonge Atlantici; deelnemers aan
het profielwerkstukkenproject
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Onderwijs
De Atlantische Onderwijscommissie (AOC) besteedt veel
aandacht aan voorlichting over trans-Atlantische
veiligheidsvraagstukken aan docenten en scholieren in de
bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en het Hoger
Beroepsonderwijs (HBO).
De onderwijscommissie organiseert conferenties, regionale
(nascholings-) seminars en studiereizen voor docenten in
het Voortgezet Onderwijs en het HBO. Docenten ontvangen
voor hun deelname een nascholingsverklaring, mogelijk
gemaakt door de samenwerking met vakverenigingen voor
docenten.
Drie docentenverengingen, te weten de Vereniging voor
docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland
(VGN), de Nederlandse Vereniging van Leraren
Maatschappijleer (NVLM) en het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) zijn in de
Onderwijscommissie vertegenwoordigd.

20
14

De Atlantische Onderwijscommissie heeft een
onderwijsbestand van ruim 2.500 secties van scholen die
op de hoogte worden gehouden van de verschillende
activiteiten die worden georganiseerd. Daarnaast is er
een digitaal adressenbestand van 800 docenten die via
e-mail nieuws over de activiteiten ontvangen.
Ten slotte geeft de Commissie (digitaal) lesmateriaal uit.
Op de website staan lesmodules met veel informatie over
actuele internationale veiligheidsontwikkelingen.
Leerlingen kunnen zelf door middel van individuele en
groepsopdrachten met de onderwerpen aan de slag.

Onderwijscommissie
In 2014 verlieten twee leden de Atlantische Onderwijscommissie: Trudy Elsenaar-Tijsze (lid sinds 2006) en
Sietze van der Vinne (lid sinds 2011).
De Onderwijscommissie werd uitgebreid met een vijftal
leden: Martin Bakker (docent aardrijkskunde aan het
Segbroek College in Den Haag), Vincent Fiddelaar
(docent geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen aan het Regiocollege
Zaandam en het Novacollege Amstelveen), Gertruud
Kruse (docent maatschappijleer, geschiedenis en
economie aan het Martinus College in Grootebroek),
Rob Lucas (docent geschiedenis aan het Eldecollege in
Schijndel) en Wilma Peters (docent aardrijkskunde/
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Geography (TTO) aan het Over Betuwe College in
Bemmel).
De Atlantische Onderwijscommissie bestond op
31 december 2014 uit:
·
drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter
Rector, Dalton Den Haag
·
dr. A. (Bram) Boxhoorn, secretaris
Directeur, Atlantische Commissie
·
drs. M. (Martin) Bakker
Docent aardrijkskunde, Segbroek College, Den Haag
·
mevrouw A-M. (Anne-Marit) Dannijs
Hogeschooldocent maatschappijleer, Instituut voor
Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam
·
drs. V.M. (Vincent) Fiddelaar
Docent geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen, Regiocollege Zaandam en
Novacollege Amstelveen
·
mevrouw T. (Tanja) Groenendijk-de Vos MA
·
Th. (Theo) Hoebink
Oud-docent aardrijkskunde, Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
·
drs. J.D.S. (Jacques) Kriens
Vertegenwoordiger namens de NVLM; oud-docent
maatschappijleer, De Nassau Scholengemeenschap, Breda
·
mevrouw drs. G. (Gertruud) Kruse
Docent maatschappijleer, geschiedenis en economie,
Martinus College, Grootebroek
·
P. (Paul) Lemmens
Vertegenwoordiger namens de VGN; docent geschiedenis,
De Nassau Scholengemeenschap, Breda
·
R. (Rob) Lucas
Docent geschiedenis, Eldecollege, Schijndel
·
W.F. (Frederik) Oorschot
Vertegenwoordiger namens het KNAG; docent
aardrijkskunde, NSG Groenewoud, Nijmegen
·
drs. R. (Robert) de Oude
Docent geschiedenis en maatschappijleer, Walburgcollege,
Zwijndrecht; lid commissie bovenbouw HAVO-VWO, VGN
·
mevrouw drs. W.T.L. (Wilma) Peters
Docent Aardrijkskunde/Geography (TTO), Over Betuwe
College, Bemmel
·
J. (Jos) Roozenbeek
·
drs. J.E. (Jan Evert) Volders
Docent lerarenopleiding Geschiedenis, Christelijke
Hogeschool Windesheim, Zwolle

Atlantische Onderwijscommissie / Atlantic Education Committee

Een workshop tijdens de Atlantische
Onderwijsconferentie in Utrecht op
4 februari / A workshop during the
Atlantic Education Conference in
Utrecht on 4 February.

>

Leerlingen geven een presentatie tijdens een bijeenkomst van het Profielwerkstukkenproject / Pupils give a
presentation during one of the meetings of the Profile Assignment Project.

>

>

Karel Smouter van De Correspondent was een
van de sprekers tijdens het onderwijsseminar in
Zwolle op 16 april / Karel Smouter (journalist for
De Correspondent) was one of the speakers
during the Education Seminar in Zwolle on 16
April.

Programma’s
De pilot van het Profielwerkstukkenproject uit 2013 kreeg
in 2014 een succesvol vervolg. 20 koppels (van in totaal 45
leerlingen) van 18 verschillende middelbare scholen kregen
de mogelijkheid een excellent profielwerkstuk te schrijven
over een thema gerelateerd aan ‘Internationale Vrede &
Veiligheid’. Nieuw dit jaar was de zogenaamde
terugkombijeenkomst. Hier presenteerden de leerlingen,
nadat zij hun PWS hadden ingeleverd bij de organisatie, de
resultaten aan de overige koppels binnen het project en
evalueerden ze het proces van het schrijven van een PWS.
Naast de reguliere bijeenkomsten, waar de koppels elkaar
op de hoogte hielden van de vorderingen met betrekkingen
tot hun PWS en gedeelde problemen bespraken, waren er
dit jaar ook een aantal side events die de leerlingen konden
bijwonen. Een van deze events was een lezing van minister
Hennis-Plasschaert op 26 juni. Daarnaast was de
organisatie van de Parlementaire Assemblée van de NAVO,
die dit jaar in Den Haag plaatsvond, zo vriendelijk de
leerlingen de gelegenheid te bieden om de plenaire sessie
op 24 november bij te wonen in het World Forum. Ook
konden de leerlingen in een apart bezoek aan de Tweede
Kamer Harry van Bommel (SP), Kamerlid en delegatielid
voor de NAVO PA, vragen stellen over thema’s die op de
NAVO PA aan bod zouden komen.
Tijdens de onderwijsconferentie op 18 maart 2015 werd
bekend gemaakt welk koppel binnen het project volgens de
jury het beste PWS heeft geschreven. Daarnaast hoorden
de koppels of hun PWS excellent bevonden was.
Het thema van de jaarlijkse onderwijsconferentie werd in
2014 gekoppeld aan de Nuclear Security Summit die op
24 en 25 maart plaatsvond in Den Haag. Op 4 februari was
er tijdens de lezingen in de ochtend en de workshops in de
middag, zowel aandacht voor nucleaire veiligheid in de
21e eeuw als voor nucleaire veiligheid ten tijde van de
Koude Oorlog.
‘Migratie & Muren’ was het thema van het onderwijsseminar dat de Atlantische Commissie op 16 april voor de
vierde maal organiseerde in samenwerking met de NHL
Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Veel docenten en studenten (in opleiding tot docent)
kwamen naar Zwolle om lezingen bij te wonen over
migratievraagstukken waar verschillende continenten, zoals
Amerika en Europa, dagelijks mee worstelen.

dit jaar ‘Excellent Onderwijs’. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst voor de reis enthousiasmeerde Marca
Wolfensberger, lector ‘Excellentie in het Hoger Onderwijs’
aan de Hanzehogeschool, de deelnemers voor het thema en
de unieke kans om onderzoek te verrichten in de Verenigde
Staten. De 14 deelnemers bezochten in oktober een
excellente openbare en charter school in Boston, en werden
ontvangen op Harvard en het Massachusetts Institute of
Technology. De deelnemende docenten verzorgden
individueel een toelichting bij de sites van de historische
Freedom Trail. In New York bezocht de groep New York
University, en een van de beste private schools in Amerika
(mede dankzij bemiddeling door het Nederlandse
consulaat). Tevens stonden een historische wandeling door
zuid-Manhattan onder leiding van Heleen Westerhuijs en
een bezoek aan Ground Zero op het programma.
ATLANTISCHE ONDERWIJSCONFERENTIE
Datum:
4 februari
Onderwerp:
Nucleaire veiligheid tijdens en na de Koude
Oorlog
Sprekers:
Caecilia Wijgers (Ministerie van Buitenlandse Zaken); Keir Lieber (Georgetown
University); Elmar Hellendoorn (Universiteit Utrecht); Sico van der Meer (Instituut Clingendael; Erasmus Universiteit
Rotterdam); Marianne van Leeuwen
(Universiteit van Amsterdam); Wilbert van
der Zeijden (NoNukes TEAM); Selma van
Oostwaard (IKV Pax Christi); Jacobien
van Es (Hogeschool Windesheim); Laurien
Crump (Universiteit Utrecht); Robert de
Oude (Walburg College, Zwijndrecht)
Moderator:
Hans Luyendijk (Dalton Den Haag,
voorzitter Atlantische Onderwijscommissie)
Locatie:
Academiegebouw, Utrecht
Deelnemers: 75 (docenten (in opleiding) aardrijkskunde,
geschiedenis en maatschappijleer in het
voortgezet onderwijs en overige
belangstellenden)
COLLEGE
Datum:
Onderwerp:
Spreker:
Locatie:
Deelnemers:

17 maart
Internationale (geopolitieke) conflicten van
1945 tot heden
Theo Hoebink (Atlantische Onderwijscommissie)
Fontys Hogeschool, Tilburg
25 studenten journalistiek

De studiereis ging in 2014, net als in 2013, naar de
Amerikaanse steden Boston en New York. Het thema was
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SEMINAR
Datum:
Onderwerp:

Sprekers:

Moderator:

I.s.m.:
Locatie:
Deelnemers:

COLLEGE
Datum:
Onderwerp:

20
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Spreker:
Locatie:
Deelnemers:
COLLEGE
Datum:
Onderwerp:
Spreker:
Locatie:
Deelnemers:

16 april
Migratie & Muren. De historische en
geografische context van hedendaagse
migratiestromen in het Middellandse
Zeegebied, Noord-Amerika en China
Karel Smouter (De Correspondent); Otto
Verkoren (Universiteit Utrecht); Peter
Druijven (Rijksuniversiteit Groningen);
Hanneke Maasland (Hogeschool Rotterdam)
Sietze van der Vinne (Christelijke
Hogeschool Windesheim; lid Atlantische
Onderwijscommissie)
Christelijke Hogeschool Windesheim, NHL
Hogeschool
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
80 (docenten (in opleiding) aardrijkskunde,
geschiedenis en maatschappijleer in het
voortgezet onderwijs en overige
belangstellenden)

17 april
Internationale (geopolitieke) conflicten van
1945 tot heden
Theo Hoebink (Atlantische Onderwijscommissie)
Fontys Hogeschool, Tilburg
25 studenten journalistiek

22 april
Internationale (geopolitieke) conflicten van
1945 tot heden
Theo Hoebink (Atlantische Onderwijscommissie)
Fontys Hogeschool, Tilburg
25 deeltijdstudenten journalistiek

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT
Datum:
26 juni
Onderwerp:
Startbijeenkomst Profielwerkstukkenproject
in het kader van excellent onderwijs
(kennismaking, informatieverschaffing)
Locatie:
Kantoor Atlantische Commissie, Den Haag
Deelnemers: 45 leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT
Datum:
25 september
Onderwerp:
Tweede bijeenkomst
Profielwerkstukkenproject in het kader van
excellent onderwijs
Locatie:
Kantoor Atlantische Commissie, Den Haag
Deelnemers: 45 leerlingen uit 6 VWO en 5 HAVO
VOORBEREIDINGSBIJEENKOMST DOCENTENREIS
Datum:
29 september
Onderwerp:
Kennismaking, inleidende lezingen en
reisinformatie
Spreker:
Marca Wolfensberger (Universiteit
Utrecht; Hanze Hogeschool Groningen)
Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht
Deelnemers: 14 docenten
STUDIEREIS DOCENTEN
Datum:
15-22 oktober
Onderwerp:
Excellent onderwijs & Amerikaanse
geschiedenis
Locaties:
Boston en New York
Deelnemers: 14 docenten maatschappijleer, geschiedenis
en aardrijkskunde uit het voortgezet
onderwijs; organisatie: Janneke Suiskind;
deelname namens de Atlantische
Onderwijscommissie: Janneke Suiskind en
Theo Hoebink
PROFIELWERKSTUKKENPROJECT
Datum:
13 november
Onderwerp:
Derde bijeenkomst
Profielwerkstukkenproject in het kader van
excellent onderwijs
Locatie:
Kantoor Atlantische Commissie, Den Haag
Deelnemers:

40 leerlingen uit 6 VWO en 5 HAVO

Lesmateriaal
In 2014 is de AOC gestart met de ontwikkeling van een
conflictsimulatiespel. Het simulatiespel, getiteld
‘Rusland, Letland en de NAVO’, behandelt een fictieve
casus waarbij NAVO-lidstaat Letland wordt binnengevallen
door soldaten in groene uniformen zonder insignes. De
Letten zeggen dat het de Russen zijn. Het spel sluit aan bij
de actualiteit en heeft als doel leerlingen een
spoedvergadering van de Noord-Atlantische Raad na te
laten spelen.
Het spel werd gepresenteerd tijdens de Atlantische
Onderwijsconferentie op 18 maart 2015.

16

Publieksbijeenkomsten
De openbare bijeenkomsten zijn bedoeld om verschillende
belangrijke doelgroepen van de Atlantische Commissie
(begunstigers, studenten, politici, journalisten, wetenschappers, beleidsambtenaren, leden van het corps
diplomatique) voor te lichten over actuele thema’s uit de
nationale en internationale politieke betrekkingen. Daartoe
worden een of meerdere sprekers uitgenodigd die hun licht
laten schijnen over het onderwerp. Na de inleidingen gaan
de sprekers met elkaar, de moderator en met de zaal in
discussie.
In 2014 werden twaalf publieksbijeenkomsten georganiseerd
die door in totaal 1.045 belangstellenden werd bezocht. De
nieuwe serie bijeenkomsten waarbij prominente (voormalige) diplomaten werden geïnterviewd, bleek een succes.
In 2014 waren er vier van dergelijke interviews. Tijdens deze
bijeenkomsten kwamen veel actuele kwesties aan de orde,
zoals de crises in Oekraïne, Syrië en Irak. De interviewserie
wordt in 2015 voortgezet.
Twee andere hoogtepunten waren de lezing van minister
van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op 26 juni, en het
drukbezochte seminar op 15 september over het maatschappelijk draagvlak voor de krijgsmacht. Verder werden er
twee bijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van de
NAVO-top in Wales, en twee bijeenkomsten over het einde
van de ISAF-operatie en de verkiezingen in Afghanistan.
Van negen bijeenkomsten werden video-opnames gemaakt
die terug te zien zijn op de website.

Programma’s

PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
3 februari
Onderwerp:
‘Pre-Nuclear Security Summit on the Right
to Decide’
Sprekers:
Keir A. Lieber (Georgetown University);
Juurd Eijsvoogel (NRC Handelsblad)
Spreker/
moderator:
Paul Wilke (Instituut Clingendael)
I.s.m.:
VeerStichting; Amerikaanse Ambassade;
Campus Den Haag
Locatie:
Campus Den Haag
Deelnemers: 80 (begunstigers, universitair docenten en
studenten, politici, journalisten, vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, leden van het
corps diplomatique, en overige belangstellenden)
PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
20 februari
Onderwerp:
‘The NATO Summit 2014. What to Expect in
Wales’
Sprekers:
Douglas E. Lute (Permanent Vertegenwoordiger van de VS bij de NAVO);
Marjanne de Kwaasteniet (Permanent
Vertegenwoordiger van Nederland bij de
NAVO)
Moderator:
Dirk Jan van den Berg (voorzitter,
Atlantische Commissie)
Locatie:
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Deelnemers: 100 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)

PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
23 januari
Onderwerp:
‘Reflecties over de veiligheidspolitieke
ontwikkelingen vanuit een Nederlands
perspectief’
Spreker:
Frank Majoor (voormalig Permanent
Vertegenwoordiger van Nederland bij de
NAVO)
Moderator:
Robert van de Roer (diplomatiek expert)
Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Deelnemers: 80 (begunstigers, universitair docenten,
journalisten, leden van het corps diplo matique, politici, vertegenwoordigers van
de ministeries van Buitenlandse Zaken
en van Defensie, studenten en overige
belangstellenden)

PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
11 maart
Onderwerp:
‘Afghanistan in 2014 and beyond’
Sprekers:
Maurits Jochems (NATO Senior Civilian
Representative in Afghanistan); Stefanie
Babst (Head, Strategic Analysis, NATO)
Moderator:
Frans Osinga (Nederlandse Defensie
Academie; vice-voorzitter KVBK)
I.s.m.:
Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de
Krijgswetenschap (KVBK)
Locatie:
Sociëteit De Witte, Den Haag
Deelnemers: 85 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
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Defensie, studenten en overige belangstellenden)
PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
3 april
Onderwerp:
‘Afghanistan on the Eve of the Elections’
Spreker:
Jörg Vollmer (Commandant, ‘Division
Schnelle Kräfte’, Bundeswehr; Regional
Commander North, ISAF in 2009 en 2013)
Moderator:
Ton van Loon (voormalig commandant
Eerste Duits-Nederlands Legerkorps;
Regional Commander South, ISAF, 20062007)
Locatie:
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Deelnemers: 60 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
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PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
20 mei
Onderwerp:
‘International Crisis Management
Diplomacy: A European View’
Spreker:
Pieter Feith (senior diplomaat en
internationaal crisisbeheersingsexpert))
Moderator:
Robert van de Roer (diplomatiek expert)
Locatie:
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Deelnemers: 80 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
12 juni
Onderwerp:
‘U.S. Foreign Policy in a Post Ukraine
Context’
Spreker:
Damon Wilson (Atlantic Council of the
United States)
Moderator:
Maarten Huygen (NRC Handelsblad)
Locatie:
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Deelnemers: 60 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
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RONDETAFELCONFERENTIE
Datum:
20 juni
Onderwerp:
‘Preparing for NATO’s 2014 Summit Under
the Spell of the Ukraine Crisis’
Sprekers:
Tomas Ries (Swedish National Defence
College); Jamie Shea (NAVO); Peter van
Ham (Instituut Clingendael); Hans
Binnendijk (Johns Hopkins University);
Isabelle François (Atlantic Council of the
United States); Dick Zandee (Instituut
Clingendael)
Moderator:
Stanley R. Sloan (Middlebury College;
Atlantic Community Initiative)
I.s.m.:
Instituut Clingendael
Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Deelnemers: 60 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
26 juni
Onderwerp:
Internationale samenwerking: ‘The next
level’
Spreker:
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister
van Defensie)
Moderator:
Dirk Jan van den Berg (voorzitter
Atlantische Commissie)
Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Deelnemers: 130 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
SEMINAR
Datum:
Onderwerp:

Sprekers:

15 september
Het draagvlak voor de krijgsmacht anno
2014: welke strategieën tot behoud en
verbreding ervan?
Tom Middendorp (Commandant der
Strijdkrachten); Jan van der Meulen
(Universiteit Leiden); Coreline Boot
(Nederlands Instituut voor Militaire
Historie); Jan Kuitenbrouwer (De Taalkliniek); Joep Wijnands (Ministerie van
Buitenlandse Zaken); Angelien Eijsink
(Tweede Kamer, PvdA); Wassila Hachchi
(Tweede Kamer, D66); Raymond Knops

Seminar: Draagvlak voor de krijgsmacht op 15 september /
Seminar: Public Support for the Armed Forces, on 15 September

Angelien Eijsink (Tweede Kamerlid voor de PvdA en bestuurslid van de
Atlantische Commissie) / Angelien Eijsink (Member of Parliament for the
Social Democratic Party and Board Member of the Netherlands Atlantic
Association).

>

>
Jan Kuitenbrouwer (De Taalkliniek)
/ Jan Kuitenbrouwer (The Language
Clinic).

Commandant der Strijdkrachten
Tom Middendorp / Chief of Defence
>
Tom Middendorp.

Grote publieke belangstelling voor het seminar / Great public interest in the seminar.
>

Moderator:
Locatie:
Deelnemers:

(Tweede Kamer, CDA); Dieuwertje
Kuijpers (Vrije Universiteit; Blog Stukje
Duiding); Niels Roelen (Ministerie van
Defensie; auteur Soldaat in Uruzgan)
Kees Homan (Instituut Clingendael)
Sociëteit De Witte, Den Haag
130 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)

PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
30 september
Onderwerp:
‘War and Peace: The Role of UN and NATO’
Spreker:
Herman Schaper (Ministerie van
Buitenlandse Zaken; Universiteit Leiden)
Moderator:
Robert van de Roer (diplomatiek expert)
Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Deelnemers: 70 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)
PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum:
8 december
Onderwerp:
Syrië, Irak en de aanpak van ISIS
Spreker
Nikolaos van Dam (voormalig
ambassadeur; Midden-Oosten expert)
Moderator:
Robert van de Roer (diplomatiek expert)
Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Deelnemers: 110 (begunstigers, universitair docenten,
politici, journalisten, leden van het corps
diplomatique, vertegenwoordigers van de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie, studenten en overige belangstellenden)

Studiebezoeken NAVO
De Atlantische Commissie organiseert jaarlijks enkele
studiebezoeken aan het NAVO-hoofdkwartier voor
specifieke doelgroepen. Zij worden tijdens een werkdiner en
een dagprogramma op de hoogte gebracht van de jongste
ontwikkelingen binnen de verdragsorganisatie door leden
van de Internationale Staf en medewerkers van diverse
permanente vertegenwoordigingen. In 2014 werd één zo’n
bezoek georganiseerd, in samenwerking met NATO’s Public
Diplomacy Division.

Programma
STUDIEBEZOEK
Datum:
Onderwerp:
Sprekers:

I.s.m.
Locatie:
Deelnemers:

13 juni
Recente ontwikkelingen binnen de NAVO
o.a. Eric Povel (Public Diplomacy Division);
Timo Koster (Defence Policy and Planning
Division; Marjanne de Kwaasteniet
(Permanent Vertegenwoordiger van
Nederland); Radoslava Stefanova
(Political Affairs and Security Policy
Division); Nick Williams (Operations
Division)
NATO’s Public Diplomacy Division
Brussel
11 journalisten: Dirk-Jan van Baar
(freelance, De Volkskrant), Eelco Bosch van
Rosenthal (Nieuwsuur), Thijs Broer (Vrij
Nederland), Johann de Graaf (EenVandaag),
Jaap Jansen (Pauw), Bart Klijberg
(Nieuwsuur), Diederik Kramers (Novum
Nieuws), Nicole Lucas (Trouw), Frenk der
Nederlanden (Het Parool), Leonard Ornstein
(Buitenhof), Frank van Vliet (De Telegraaf).
Namens de Atlantische Commissie: Bram
Boxhoorn
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Overige programma’s

De jury van de scrptieprijs bestond uit:

Studiebezoek jounalisten

·
·
·
·

In verkiezingsjaren in de Verenigde Staten organiseert de
Atlantische Commissie een studiereis van een week voor
journalisten naar dat land. In 2014 bezochten 8 journalisten
aan de vooravond van de Congresverkiezingen de ‘swing
state’ North Carolina en Washington D.C. Zij spraken onder
andere met politici van beide partijen, vertegenwoordigers
van denktanks en met de Nederlandse ambassadeur in
Washington.
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STUDIEREIS VERENIGDE STATEN
Datum:
18-25 oktober
Onderwerp:
Amerikaanse Congresverkiezingen
Locaties:
Raleigh (NC) en Washington D.C.
Deelnemers: 8 journalisten: Paul Brill (De Volkskrant),
Corinne Hegeman (VPRO-Buitenhof),
Esther Lammers (Trouw), Bertine Moenaff
(EO-Dit Is De Dag), Rick Nieman (RTL
Nieuws), Maartje Somers (NRC Handelsblad), Harm Taselaar (RTL Nieuws), Robbert
de Witt (Elsevier); organisatie en deelname
namens de Atlantische Commissie: Bram
Boxhoorn (directeur)

Dwight D. Eisenhower Scriptieprijs
De Atlantische Commissie heeft een tweejaarlijkse
scriptieprijs ingesteld op het gebied van trans-Atlantische
betrekkingen: de Dwight D. Eisenhower-scriptieprijs. De
prijs beoogt de wetenschappelijke belangstelling en de
aandacht voor dit thema onder studenten te vergroten. De
prijs is bedoeld voor masterstudenten Geschiedenis,
Politicologie, of een verwant vakgebied, die een excellente
scriptie hebben geschreven (in het Nederlands of Engels)
over een onderwerp op het gebied van de moderne transAtlantische betrekkingen. Het gaat hierbij om de politieke,
economische en/of culturele banden tussen de Verenigde
Staten en Europa, of Nederland in het bijzonder.
Via een systeem van nominatoren (docenten van
verschillende universiteiten) werden vier kandidaten
geselecteerd. Zij schreven hun masterscriptie in 2013 of
2014. Vervolgens bepaalde een jury de winnaar bepaald. In
december 2014 vond in Den Haag de prijsuitreiking plaats:
Caramay Schmelzer (Universiteit Utrecht) was de
winnaar van de editie 2013-2014 met haar scriptie
‘Ambivalent Multilateralism. The United States and the
Biological Weapons Convention Protocol’.
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Dr. A. Boxhoorn (voorzitter)
M. Katsman MA (secretaris)
Drs. R.H. Cuperus (Wiardi Beckman Stichting)
Drs. A.J. van der Peet (Nederlands Instituut voor
Militaire Historie)

Atlantic Treaty Association
De Atlantische Commissie is lid van de Atlantic Treaty
Association (ATA), de netwerkorganisatie van alle
Atlantische Commissies in de wereld. Twee maal per jaar
organiseert de ATA een vergadering voor al haar leden. Ook
Jonge Atlantici heeft een internationale moederorganisatie:
de Youth Atlantic Treaty Association (YATA).

Programma
Op maandag 1 december vond de jaarlijkse Algemene
Assembléé van de ATA en YATA plaats in Brussel. Doordat
de Assemblée dit keer maar één dag duurde in plaats van
de gebruikelijke twee, was er vooral aandacht voor
bestuurlijke zaken en minder tijd voor een inhoudelijk
component. Bij de YATA werd er eerst teruggeblikt op het
afgelopen jaar, waarna er werd stilgestaan bij
mogelijkheden voor verbetering in 2015. Dit spitste zich
vooral toe op de communicatie, zowel tussen de nationale
chapters onderling als tussen het bestuur en de nationale
chapters. Vervolgens werd het nieuwe bestuur gekozen. In
de middag vonden er workshops plaats, gericht op het
verbeteren van praktische vaardigheden van de deelnemers.
ATA EN YATA ASSEMBLEE
Datum:
1-2 december
Locatie:
Brussel
Deelnemers: namens Jonge Atlantici: Rowinda Appelman, Marianne Copier, Karlijn Jans en
Inez Treffers

MEDIA
Atlantisch Perspectief
Atlantisch Perspectief (AP) is het tijdschrift van de
Atlantische Commissie. Het blad verschijnt acht maal per
jaar en bevat opinieartikelen, analyses en columns over
(actuele) ontwikkelingen op het gebied van de
internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek.
Op de website zijn alle artikelen die zijn verschenen tussen
1991 en 2014 gratis te raadplegen en doorzoekbaar op auteur
en titel.

Redactie
De redactie van Atlantisch Perspectief bestaat uit een
eindredacteur, een Redactionele Adviesraad en een
Internationale Adviesraad. De redactie onderging in 2014
geen wijzigingen.
De redactie van Atlantisch Perspectief was op 31 december
2014 als volgt samengesteld:
Eindredacteur
·

M. (Maarten) Katsman MA

Adviesraad
·
dr. A. (Bram) Boxhoorn, voorzitter
Directeur, Atlantische Commissie
·
drs. N.T.J. (Niklaas) Hoekstra, senior redacteur
Hoofd Secretariaat, Atlantische Commissie
·
genmaj marns b.d. mr. drs. C. (Kees) Homan
Senior Research Associate, Instituut Clingendael, Den
Haag
·
J. (Joris) Janssen Lok
Thales Nederland BV
·
prof. dr. R.V.A. (Ruud) Janssens
Hoogleraar Amerikanistiek, Universiteit van Amsterdam
·
prof. dr. W. (Wim) Klinkert
Universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis,
Nederlandse Defensie Academie; Hoogleraar Militaire
Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
·
drs. J.M.D. (Hans) van Leeuwe
Hoofddirectie Algemeen Beleid, Ministerie van Defensie

·
prof. dr. M. (Marianne) van Leeuwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
bijzonder hoogleraar Moderne Trans-Atlantische
Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam
·
drs. R. (Rik) van der Linden
Wethouder Jeugd, Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en
Vervoer, Gemeente Dordrecht
·
drs. A.J. (Anselm) van der Peet
Wetenschappelijk medewerker, Nederlands Instituut voor
Militaire Historie, Den Haag
·
dr. S.J.G. (Sebastian) Reyn
Directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie,
Ministerie van Defensie
·
drs. A.P. (Auke) Venema
Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid
Internationale Adviesraad
·
Dr. Hans Binnendijk
Senior Fellow, Center for Transatlantic Relations, Paul H.
Nitze School of Advanced International Studies, Johns
Hopkins University, Washington D.C.
·
Dr. Ann-Sofie Dahl
Associate Professor and Senior Research Fellow, Center
for Military Studies, Copenhagen; Adjunct Fellow, Center
for Strategic and International Studies, Washington D.C.
·
Marten van Heuven
Senior Consultant, RAND Corporation, Washington D.C.
·
Prof. dr. Jan Willem Honig
Senior Lecturer, Department of War Studies, King’s
College, Londen
·
Prof. dr. Margarita Mathiopoulos
Chief Executive Officer, EAG European Advisory Group,
Berlijn
·
Prof. dr. Alexander Moens
Professor of International Relations, Simon Fraser
University, Burnaby (BC), Canada
·
Dr. Henning Riecke
Head, Transatlantic Relations Program, Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlijn
·
Stanley Sloan
Visiting scholar, Rohatyn Center for International Affairs,
Middlebury College (VT), Verenigde Staten
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Artikelen
In 2014 stonden twee thema’s centraal in de internationale
betrekkingen. De Russische annexatie van de Krim en de
daaropvolgende separatistische conflicten in OostOekraïne domineerden de krantenkoppen, samen met de
opkomst van en strijd tegen Islamitische Staat in Syrië en
Irak. Deze twee crises vormden gedurende het jaar daarom
een belangrijke basis voor veel achtergrondartikelen in
Atlantisch Perspectief.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het
wereldtoneel voor de langere termijn, de opkomst van Azië
en van China in het bijzonder, verdiende evenwel blijvende
aandacht. In een katern beschreven verschillende auteurs
de positie van China, Japan, Zuid-Korea, en Vietnam in het
huidige en toekomstige machtsevenwicht in Oost-Azië.
Een belangrijke technische verandering was de introductie
van een nieuwe app, waarmee Atlantisch Perspectief lezers
digitaal bedient. Via de reader-applicatie Bruna Tablisto
kunnen gebruikers van iPads en Android-tablets AP digitaal
lezen. AP in Bruna Tablisto is gratis voor abonnees van het
gedrukte tijdschrift. Het is daarnaast mogelijk voor nieuwe
gebruikers om in de kiosk een digital only-abonnement af te
sluiten of losse nummers aan te schaffen.
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Opiniepeilingen
In 2014 liet de Atlantische Commissie twee opiniepeilingen
uitvoeren door onderzoeksbureau TNS NIPO. In januari
vond het jaarlijkse onderzoek plaats over de NAVO, en in
augustus was er een onderzoek naar het maatschappelijk
draagvlak voor NAVO, Defensie en Buitenlandse Zaken.
Uit de enquête van januari kwam onder ander naar voren dat
in Nederland steun voor de NAVO weer verder was
afgenomen, maar dat bijna twee derde van de
ondervraagden meer voor- dan nadelen zag aan integratie
op defensiegebied met andere landen.
Het onderzoek in augustus vond plaats aan de vooravond
van de NAVO-top in Wales van 4-5 september. Het leek er
op dat de geopolitieke onrust van de maanden daarvoor zijn
uitwerking niet had gemist op de publieke opinie van de
Nederlanders.
De resultaten van beide onderzoeken zijn na te lezen op de
website.

Website
Alle artikelen die in 2014 in Atlantisch Perspectief zijn
verschenen, zijn na te lezen op de website:
www.atlantischecommissie.nl/media/archief-ap/
Verschenen:
Oplage:

8x
1.200 ex.

Overige publicaties
JAARVERSLAG
Verschenen: mei 2014
Oplage:
500
Op de website staat een overzicht van alle publicaties die
de Atlantische Commissie in de afgelopen jaren heeft
uitgegeven.
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Op de website van de Atlantische Commissie
(www.atlcom.nl of www.atlantischecommissie.nl) staat
informatie over de organisatie, doelstellingen en de vele
activiteiten van de Atlantische Commissie, de Atlantische
Onderwijscommissie en Jonge Atlantici.
Veel onderwijspublicaties kunnen online worden ingezien
en docenten en leerlingen kunnen werken met de
verschillende lesmodules en websheets. In het archief van
Atlantisch Perspectief staan alle artikelen die tussen 1991
en 2014 zijn verschenen. Via de site kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor programma’s van de
Atlantische Commissie, en (video)verslagen lezen en
bekijken van afgelopen bijeenkomsten.
In 2014 werd de site 24.707 keer bezocht door 16.005
bezoekers. In totaal werden 72.181 pagina’s bekeken, ruim
8.500 meer dan het jaar daarvoor.

>
Bureau van de Atlantische Commissie. Van links naar rechts: Marianne Copier, Maarten Katsman, Janneke Suiskind, Bram Boxhoorn, Niklaas Hoekstra en Mieke Molthof /
Secretariat of the Netherlands Atlantic Association. From left to right: Marianne Copier, Maarten Katsman, Janneke Suiskind, Bram Boxhoorn, Niklaas Hoekstra and Mieke
Molthof.
Bram Boxhoorn (l) reikt de Dwight D. Eisenhower-scriptieprijs uit aan
Caramay Schmelzer op 18 december in Den Haag / Bram Boxhoorn (l) awards
the Dwight D. Eisenhower Thesis Prize to Caramay Schmelzer on 18 December
in The Hague.

>

>

Marianne van Leeuwen, bijzonder
hoogleraar Moderne Trans-Atlantische
Betrekkingen aan de Universiteit van
Amsterdam tijdens de Atlantische
Onderwijsconferentie in Utrecht op
4 februari / Marianne van Leeuwen,
Professor, by special appointment, of
Modern Transatlantic Relations at the
University of Amsterdam, during the
Atlantic Education Conference in Utrecht
on 4 February.

Sociale media

Atlantische Commissie in de media

De Atlantische Commissie en Jonge Atlantici zijn actief op
Facebook en Twitter. De sociale media worden ingezet voor
het vergroten van de naamsbekendheid van zowel de
Atlantische Commissie als Jonge Atlantici. Daarnaast
worden de ‘volgers’ via deze nieuwe media op de hoogte
gehouden van de activiteiten die worden georganiseerd, en
de publicaties die verschijnen.

De volgende dag-, week- en maandbladen en websites
besteedden in 2014 aandacht aan (activiteiten van) de
Atlantische Commissie:

De Facebookpagina van de Atlantische Commissie had op
31 december 2014 276 leden/’likes’, die van de Jonge
Atlantici-groep 619 en van de Jonge Atlantici-pagina 258.
Er werd in 2014 261 keer een bericht gepost.
Het aantal volgers op Twitter was op 31 december 2014 285.
Er werden in 2014 59 tweets verzonden.

Mediaoptredens, lezingen en
publicaties directeur
PANELLID
Datum:
Onderwerp:
Locatie:
Deelnemers:

14 januari
Toekomst Nederlandse defensie
Amsterdam
35 leden van Jonge Democraten (D66)
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AD (Haagsche Courant)
Barneveldse Krant
Dagelijksestandaard.nl
Defensiekrant
Diplomat Magazine
Friesch Dagblad
Internationale Spectator
Joop.nl
Metro
Nederlands Dagblad
Nieuws.nl
NOS.nl
NRC Handelsblad
nu.nl
Parool
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
De Volkskrant

20
14

GASTCOLLEGE
Datum:
7 mei
Onderwerp:
Nederland en trans-Atlantische
betrekkingen in historisch perspectief
Locatie:
Rijksuniversiteit Groningen
Deelnemers: 25 MA-studenten
PRESENTATIE
Datum:
5 december
Onderwerp:
‘Russia, Europe and the US’
Bijeenkomst: Conferentie van The Liberty Foundation
Locatie:
Londen
ARTIKELEN
·
Recensies in de boekenrubriek ‘Internationale
Verhoudingen’, Geschiedenis Magazine nr. 4 (juni
2014, jrg. 49), pp. 58-59.
·
Blog John Adams Institute: ‘The Tar Heel State and
the mid-term elections in the US’, November 2014.
·
Recensies in de boekenrubriek ‘Internationale
Verhoudingen’, Geschiedenis Magazine nr. 8
(november 2014, jrg. 49), pp. 60-61.
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LEERSTOEL
De Atlantische Commissie heeft in 2005 een bijzondere
leerstoel Moderne Trans-Atlantische Betrekkingen
ingesteld aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van
de Universiteit van Amsterdam.
De leerstoel wordt op het ogenblik bekleed door
dr. Marianne van Leeuwen. Zij werkt sinds 2003 bij de
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) als
senior beleidsadviseur.
In 2014 gaf zij onder andere een werkcollege ‘TransAtlantische betrekkingen getoetst aan buitenlands beleid’
voor 17 Masterstudenten. Zij rondde de begeleiding af van
vier Masterscripties, en was tweede lezer voor eveneens
vier Masterscripties. Eind december 2014 begeleidde zij
8 Masterscripties, en is zij promotor voor één kandidaat.
Marianne van Leeuwen schreef een vijftal artikelen en gaf
zeven lezingen of presentaties voor diverse doelgroepen.
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STI CHTING VOOR
STRATEG I S CHE STUDI ES
De Stichting voor Strategische Studies is een zelfstandige
organisatie die zorg draagt voor de wetenschappelijke
activiteiten van de Atlantische Commissie. De Stichting
richt zich op het initiëren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar veiligheidsvraagstukken.
Dr. Rob de Wijk was van mei 1999 tot februari 2008 bijzonder
hoogleraar Strategische Studies aan de Universiteit Leiden
op een door deze stichting opgerichte en gefinancierde
leerstoel. Van april 2009 tot juli 2011 was dr. Julian LindleyFrench bijzonder hoogleraar Strategische Studies.
Dr. Isabelle Duyvesteyn is de bijzonder hoogleraar
Strategische Studies. Haar leeropdracht omvat internationale veiligheid in brede zin, met speciale aandacht
voor de rol van militaire macht als instrument in het
buitenlands beleid van regeringen. Isabelle Duyvesteyn is
universitair hoofddocent bij het Departement Geschiedenis
en Kunstgeschiedenis van de Faculteit Geestesweten-
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schappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij
onder andere lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van
de Adviesraad Internationale Vraag-stukken.
Het bestuur van de Stichting voor Strategische Studies
bestond op 31 december 2014 uit:
·
·
·
·

drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter
M.W. van Campen MA, secretaris
H.H.M. (Harry) Groen, penningmeester
dr. A. (Bram) Boxhoorn, directeur

STA AT VAN BATEN EN LA STEN
bedragen x 1.000, afgerond op duizendtallen
BATEN
Inkomsten overheid
Overige inkomsten
Totaal baten

€ 510
€ 124
––––––
€ 634

LASTEN
Platform- en netwerkactiviteiten
Onderwijs
Publieksprogramma’s
Media
Totaal lasten

€ 192
€ 133
€ 151
€ 202
––––––
€ 678

SALDO 2014

€ (44)
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