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BIJEENKOMSTEN

In totaal 32 programma’s met meer dan 35 sprekers en ruim 1.811 deelnemers:

· 5 bijeenkomsten van StudiumGenerale voor 31 cursisten

· 13 bijeenkomsten van Jonge Atlantici met meer dan 23 sprekers voor 791 jongeren

· 4 onderwijsbijeenkomsten met 35 leerlingen en docenten

· 8 publieksbijeenkomsten met meer dan 12 sprekers en 950 deelnemers

WEBSITE

· 20.745 sessies

· 14.729 gebruikers

· 45.895 bekeken pagina’s

PUBLICATIES

· 6 nummers van Atlantisch Perspectief met in totaal 63 artikelen

· 3 videoproducties

· 1 boekpublicatie

BEGUNSTIGERS EN ABONNEES

· 374 begunstigers en studentbegunstigers

· 803 abonnees en studentabonnees

PRIMAIR BEREIK

· 900 Atlantisch Perspectief lezers

· 1.600 genodigden per publieksbijeenkomst

· 14.729 websitebezoekers

· 2.998 Facebookvolgers

· 1.3505 Twittervolgers

· 554 Instagramvolgers
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“Voor heel veel Nederlanders is dit de eerste keer in hun

leven dat er zo wordt ingegrepen in de vrijheid om hun

dagelijkse leven te ordenen (…) Ik ben één van die Neder-

landers die niets anders kent dan een vrij en veilig leven.”

Dat schreef minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in

het tweede nummer van Atlantisch Perspectief. Eigenlijk

was 75 jaar vrijheid het hoofdthema, niet wetende dat in dit

jubileumjaar Nederland getroffen zou worden door het

coronavirus. Helaas stond dit jaar in het teken van meer

onvrijheid dan Nederland sinds het einde van de Tweede

Wereldoorlog heeft meegemaakt. COVID-19 dreunt zowel

nationaal als internationaal door. Met gesloten grenzen,

toenemende rivaliteit tussen grootmachten en maatschap-

pelijke onrust tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de

mensen die ziek zijn geworden of dierbaren zijn verloren.

Uiteraard heeft de Atlantische Commissie ook de

gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Zo konden de

onderwijs-activiteiten slechts zeer beperkt doorgang

vinden. Dat-zelfde gold ook voor het StudiumGenerale-

programma, dat bedoeld is om getalenteerde Young

Professionals een kijkje in de keuken te geven binnen het

omvangrijke netwerk van ministeries en multinationals van

de Atlantische Commissie. De deuren gingen echter

overal dicht. De lichting van de negende jaargang kon

gelukkig op 9 februari nog meedoen aan de afsluitende

bijeenkomst met literair redacteur Wil Hansen. De

deelnemers van de tiende jaargang konden deelnemen aan

online programma’s.

Het organiseren van online programma’s is dit jaar een

tweede natuur geworden voor de Atlantische Commissie.

Dat blijkt ook uit de grote belangstelling voor deze of

hybride bijeenkomsten die de Atlantische Commissie

heeft georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Virtual

Town Hall Meeting op 16 april met de Amerikaanse

ambassadeur Pete Hoekstra over de Amerikaanse

presidents-verkiezingen van april met 95 (online)

aanwezigen. Later, op 22 september, organiseerde de

Atlantische Commissie een reeks hybride bijeenkomsten

over het buitenlandbeleid van de VS na de presidents-

verkiezingen. Een beperkt gezelschap in de zaal van De

Balie in Amsterdam, en een groot publiek op inter-net, kon

de sessie met Ivo Daalder volgen. De hamvraag was:

what’s next after the Presidental election? De vervolg-

sessie met Nicholas Burns in Nieuwspoort in Den Haag

trok 230 bezoekers, waarvan een klein deel in de zaal

aanwezig mocht zijn.

Dat maakt meteen een bruggetje naar Atlantisch Perspectief,

waarin vanzelfsprekend is ingegaan op diverse geopolitieke

ontwikkelingen. De verkiezingen in Amerika waren uiteraard

een onderwerp dat terugkwam. Zo ook in het vijfde nummer van

2020 dat geheel als special was gewijd aan de strijd tussen

Donald Trump en Joe Biden. Specials zag u dit jaar vaker terug:

Rusland, China, de eerder-genoemde bevrijding én cyber waren

onderwerpen die zich vooral op een overkoepelend doch zeer

relevant thema richtten. De rol van de NAVO en het debat rond

Europese strategische autonomie in een, mede door corona,

ver-anderende wereld waren binnen al deze thema’s een veel

geziene rode draad. De Atlantische Commissie heeft een

scherp oog voor ontwikkelingen in de wereld en is ook zelf

bereid om mee te veranderen.

Die verandering was ook terug te zien in Atlantisch Perspectief

zelf. Sinds 2020 heeft het blad een opfrisbeurt gehad. Zo is de

vormgeving veranderd door meer gebruik te maken van kleur,

waaronder door het gebruik van kleuren-foto’s. Dit was een

heel bewuste keuze in de hoop en verwachting dat een breder

en jonger publiek zich aangesproken voelt door het vernieuwde

Atlantisch Perspectief. Wij zijn ervan overtuigd dat het blad

sterk is verbeterd.

Het jongere publiek werd in 2020 ook sterk bediend door Jonge

Atlantici. NATO Night was één van de hoogtepunten. Tijdens

‘NATO: Brain Dead or Alive and Kicking?’ volgden honderden

mensen, om precies te zijn 364, online sessies met onder

anderen Jean-Paul Paloméros en Han ten Broeke, maar ook de

Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra was van de partij.

Dat ook de Atlantische Commissie alive and kicking is ondanks

de impact van de coronacrisis blijkt wel uit de publicatie van

het boek van Sebastian Reyn. Waren sociale media en podcasts

vorig jaar zwaartepunten in de informatievoorziening van de

Atlantische Commissie. Dit jaar waren dat online en hybride

bijeenkomsten én onze publicaties.

Dit jaar vond de externe evaluatie van de Atlantische

Commissie plaats over de periode 2015-2020. De uitkomst gaf

een zeer positief beeld ten aanzien van de jaar-programma’s en

van de organisatie. De evaluatie vormde de basis voor de

aanvraag van de meerjarenfinanciering 2021-2025. De evaluatie

bevestigt het optimisme ten aanzien van de Atlantische

Commissie. Zelfverzekerd en vol vertrouwen treedt zij de

toekomst tegemoet.

D.J van den Berg

Voorzitter

JvanVarik
Notitie
EnterMaart 2021
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De Atlantische Commissie wil graag haar dank betuigen

aan de instellingen, bedrijven en particulieren die de

Atlantische Commissie in 2020 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 Stenden 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 Nederlandsche Bank,

Shell International, Cordaid, het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie

van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van

Economische Zaken en Klimaat, Royal Haskoning DHV,

Philips Nederland, Diversion, Randstad en Thales

Nederland zeer erkentelijk voor de bijdragen aan het

StudiumGenerale-programma van de Atlantische

Commissie.

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 2020 heeft de

Commissie samengewerkt met de volgende organisaties:

· Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika

· Ambassade van het Verenigd Koninkrijk

· Atlantic Council of the US 

· Christelijke Hogeschool Windesheim

· Cordaid

· De Nederlandsche Bank

· Den Norske Atlanterhavskomité

· Deutsche Atlantische Gesellschaft

· Diversion

· Ministerie van Buitenlandse Zaken

· Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

· Ministerie van Defensie

· Ministerie van Economische Zaken en klimaat

· Nationale Jeugdraad

· NATO Communications and Information Agency

(NCIA)

· NATO’s Public Diplomacy Division

· Philips

· Radboud Universiteit Nijmegen

· Randstad

· Royal Haskoning DHV

· Shell International

· Universiteit van Maastricht

· Universiteit Utrecht

W O O R D  V A N  D A N K
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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 ten minste twee maal per jaar bijeen en het Algemeen

Bestuur houdt ten minste 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.

Er vonden in 2020 zes wijzigingen plaats in de samenstelling

van het Algemeen Bestuur. 

Dhr. N.V. (Norbert) Both trad per 13 februari toe tot het

Algemeen bestuur. 

Mw. L. (Laurien) Sillevis, trad per 2 juni aan als waarnemer

namens het ministerie van Defensie bij het Dagelijks

Bestuur.

Dhr. K. (Koen) Meijering trad aan als voorzitter van de

Jonge Atlantici en vervangt per 27 juni H. (Hugo)

Triesscheijn als lid zonder stemrecht van het Algemeen

bestuur.

Mw. A. (Annemijn) van  den Broek, volgde per 1 oktober

M. (Marieke) Monroy-Winter op als waarnemer namens

het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het Dagelijks

Bestuur.

Drs. H.M.J. (Hester) Somsen trad per 1 oktober terug als

waarnemer namen het ministerie van Buitenlandse Zaken

bij het Dagelijks Bestuur

Mr. A. (André) Bosman (Woordvoerder Defensie voor de

Tweede Kamerfractie van het VVD) trad terug uit het

bestuur per 13 oktober.

Het Dagelijks Bestuur van de Atlantische Commissie

bestond op 31 december 2020 uit:

· Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter

Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 

· Drs. T.A. (Alex) Krijger, vicevoorzitter

Oprichter en Managing Partner van Krijger&Partners;

voormalig Senior Government Relations Advisor, Royal

Dutch Shell

· M.W. (Michiel) van Campen MA, penningmeester

Executive Director, Permits Foundation; eigenaar Van

Campen International Business Development

· Mr. M. (Marije) Meines, secretaris 

Senior adviseur, RadarAdvies

· Drs. R. (Ronald) Vuijk

Secretaris Platform Defensie Bedrijfsleven. Voorzitter van

Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren (KVNRO).

Voormalig woordvoerder defensie voor de VVD, Tweede

Kamer der Staten Generaal 

· Drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink

Zelfstandig adviseur; voormalig woordvoerder Defensie

voor de PvdA en voormalig voorzitter Vaste Commissie voor

Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

· A. (Annemijn) van den Broek, waarnemer namens

het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoofd afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid bij het

ministerie van Buitenlandse Zaken

· L. (Laurien) Sillevis,  waarnemer namens het

ministerie van Defensie

Plaatsvervangend directeur Directie Internationale

Aangelegenheden, ministerie van Defensie

B E S T U U R S S A M E N S T E L L I N G



7

Het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie

bestond, buiten de leden van het Dagelijks Bestuur, op 

31 december 2020 uit:

· S. (Salima) Belhaj

Kamerlid voor D66, Tweede Kamer der Staten-Generaal

· Dhr. N.V. Both PhD

Head of Government Relations NL, Shell Nederland B.V. 

· Drs. R.H. (René) Cuperus

Associate fellow, Instituut Clingendael; research fellow,

Duitsland Instituut

· lkol. M. (Mostafa) Hilali

Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Meerjaren- en

Inzetplanning, landmachtstaf, ministerie van Defensie

· lgen b.d. A.J.H. (Ton) van Loon

Voormalig Commandant Eerste Duits-Nederlandse

Legerkorps

· Drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter Atlantische

Onderwijscommissie

Voormalig rector Dalton Den Haag

· Drs. P. (Patrick) Mikkelsen

Executive Director, American Chamber of Commerce in the

Netherlands

· Drs. A. (Bram) van Ojik

Kamerlid voor GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-

Generaal

· E. (Elsine) van Os

CEO en oprichter van Signpost Six; lid van de adviesraad

bij The Hague Security Data

· Prof. dr. P. (Paul) Scheffer

Publicist; hoogleraar Europese Studies, Tilburg School of

Humanities

· K. (Koen) Meijering, voorzitter Jonge Atlantici

Student  Security Studies  bij Universiteit Leiden. 

· Mr. G.J.A. (Truus) Valkering

Voormalig directeur Internationale Zaken, Tata Steel Europe

· Ir. R. (Rein) Willems

Voormalig president-directeur, Shell Nederland B.V.

20
20
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Studium Generale

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 informeren over de

trans-Atlantische betrekkingen. Een tweede doel is het

netwerk van zowel deelnemers als de Atlantische

Commissie te verbreden.

In 2020 werd de negende jaargang van StudiumGenerale

afgerond en begon formeel de tiende jaargang van dit

succesvolle programma voor talentvolle young professionals

uit overheid en bedrijfsleven. De heersende

coronamaatregelen hadden een zeer beperkende invloed op

het programma van deze jaargang. Het programma wordt

doorgeschoven naar 2021.

De 15 cursisten van de tiende jaargang waren afkomstig van

Royal HaskoningDHV, Shell Nederland, Thales Nederland,

het ministerie van Buitenlandse Zaken,  het ministerie van

Economische Zaken, het ministerie van Defensie, het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Cordaid, De Nederlandsche Bank, Philips, Randstad en

Diversion. Ook deed de winnaar van de Eisenhower

Scriptieprijs 2019 mee.

Programma’s

BLOK 10 StudiumGenerale IX

Datum: 24 januari 

Onderwerp: Nederlands Buitenlandbeleid

Sprekers: Medewerkers van het ministerie van

Buitenlandse Zaken 

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken in

Den Haag

Deelnemers: 16

BLOK 11 StudiumGenerale IX

Datum: 15 februari

Onderwerp: Slotbijeenkomst

Spreker: Wil Hansen (literair redacteur bij uitgeverij

De Bezige Bij)

Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam

Deelnemers: 16 deelnemers van StudiumGenerale

BLOK 1 online StudiumGenerale X

Datum: 9 april

Onderwerp: Corona en het bedrijfsleven

Moderator: Bram Boxhoorn

Deelnemers: 17 deelnemers van StudiumGenerale

BLOK 2 online StudiumGenerale X 

Datum: 28 mei

Onderwerp: Internationale Betrekkingen in het

Post-Corona-tijdperk

Moderator: Bram Boxhoorn

Deelnemers: 17 deelnemers van StudiumGenerale

BLOK 3 StudiumGenerale X

Datum: 25 september

Onderwerp: Het Waterbedeffect van Cyberveiligheid

Spreker: Elsine van Os (CEO van Signpost Six)

Moderator: Bram Boxhoorn

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort

Deelnemers: 12 deelnemers StudiumGenerale

Jonge Atlantici

Jonge Atlantici is actief sinds 2007. De organisatie heeft als

doel studenten en young professionals 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 andere NAVO-landen

en Partnership for Peace-landen. Jonge Atlantici

organiseert om dit te bereiken verschillende nationale en

internationale evenementen gericht op een jong publiek 

(18-35 jaar), waarbij zij samenwerkt met een groot aantal

partnerorganisaties.

In 2020 werd de Jonge Atlantici Adviesraad opgericht. Deze

raad voorziet de Jonge Atlantici van advies en ervaring.

Bestuur

Het bestuur van Jonge Atlantici onderging in 2020 een

aantal wijzigingen. 

Koen Meijering volgde Hugo Triesscheijn per 27 juni op

als voorzitter van het bestuur van Jonge Atlantici. 

20
20
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Hugo Triesscheijn, Mats van Dijk en Eline Groenewegen

van der Weiden traden terug uit het bestuur per 27 juni. 

Felix Armstrong Hall, Beer Neyssen, Megan van Melle,

Bram Romijn en Jacoline Slaager traden toe per 27 juni.

Christine Mertens trad terug als coördinator Jonge

Atlantici per 31 december 2020.

Het bestuur van Jonge Atlantici bestond op 31 december

2020 uit:

· K. (Koen) Meijering (voorzitter)

· M. (Matthijs) Olde (vicevoorzitter)

· J. (Jacoline) Slaager (secretaris)

· C. (Christine) Mertens (coördinator)

· F. (Felix) Armstrong Hall

· S. (Sophie) de Boorder

· V. (Veerle) van Dijk

· L. (Lennart) Freud

· H. (Hugo) van der Heijden

· M. (Megan) van Melle

· B. (Beer) Neyssen

· B. (Bram) Romijn

Jonge Atlantici Adviesraad

· W. (Wilbert) Bekendam MsC

Bestuurstrainee, Philips Nederland , Amsterdam

· S. (Sophie) Bijloos MsC

Adviseur defensiebeleid, Ambassade van het Verenigd

Koninkrijk, Den Haag

· K. (Karlijn) Jans PhD

Partner adviesbureau Bosman & Vos, Rijswijk

Programma’s

De uitbraak van COVID-19 heeft ook impact gehad op het

jaarprogramma van Jonge Atlantici. In maart 2020 werd het

al gauw duidelijk dat fysieke programma’s zoals NATO

Night 2020 niet op dezelfde wijze als in voorgaande jaren

doorgang kon vinden. Maar door de creativiteit, flexibiliteit

en de veerkracht van het Jonge Atlantici-bestuur werden de

activiteiten voor studenten en young professionals alweer

in april 2020 in hoog tempo hervat. Dit gebeurde vooral in

het online domein. Het bestuur van Jonge Atlantici kwam

ook met initiatieven om het aanbod aan programma’s te

diversifiëren en meer online interactie met deelnemers te

creëren. Zo zijn er het afgelopen jaar al vier succesvolle

edities van de Jonge Atlantici Boekenclub georganiseerd,

en staat voor 2021 al de vijfde editie in de planning.

Tevens werd razendsnel en flexibel gereageerd op het

uitstel van NATO Night 2020, het ‘flagship program’ van

Jonge Atlantici. Hoewel deze anderhalve week voor

aanvang het programma alsnóg naar het online domein

werd verplaatst, heeft de NATO Night werkgroep een

bijzonder interessant programma kunnen neerzetten. Met

sprekers als voormalig NATO SACT Generaal (ret.) Jean-

Paul Paloméros en VS Ambassadeur Pete Hoekstra was er

ruimte voor een interessante discussie met een

recordaantal deelnemers over de toekomstbestendigheid

van de NAVO.

Uiteraard was er in 2020 ook aandacht voor de Amerikaanse

verkiezingen. Jonge Atlantici organiseerde in oktober een

bijeenkomst over de online campagnes van de

presidentskandidaten in samenwerking met

campagnebureau BKB en journalist Laila Frank. 

Eind 2020 introduceerde Jonge Atlantici het programma

‘Atlantic Dialogue’, waarbij studenten en young

professionals de kans krijgen om leiders en experts in het

veld van internationale veiligheid en trans-Atlantische

betrekkingen te interviewen. Bij de eerste editie in

december schoof Midden-Oosten expert Emma Sky via een

livestream aan. Ze vertelde over haar ervaringen als

voormalig adviseur van de Amerikaanse strijdkrachten in

Irak. De online opzet stond de levendigheid van de

discussie over haar visie op de huidige en toekomstige

uitdagingen in het Midden-Oosten niet in de weg. 

Podcast De Atlantische Blik werd ook in 2020 verder

doorgezet met acht succesvolle afleveringen. De podcast

speelde in op programma’s van Jonge Atlantici en vulde

waar nodig de jaaragenda aan met thema’s over de

toenemende uitdaging van China voor het westen, trans-

Atlantische ruimtesamenwerking en natuurlijk de

Amerikaanse verkiezingen.

Overige programma’s

BIJEENKOMST
Datum: 5 februari

Onderwerp: NAVO en de EU anno 2020: meer

eensgezindheid of verder verdeeld?

Sprekers: Jantine van Bakel,  Thierry van der Horst,

Stijn Mols, David Stolwijk (Ministerie van

Buitenlandse Zaken)

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den

Haag 

Deelnemers: 30 studenten en young professionals
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BIJEENKOMST online
Datum: 14 april

Onderwerp: De invloed van COVID-19 op de trans-

Atlantische relatie

Spreker: Sven Koopmans (lid Tweede Kamer

namens de VVD)

Moderator: Lennart Freud (bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 16 studenten en young professionals

BOEKENCLUB online 
Datum: 23 april 

Onderwerp: Timothy Snyder, The Road to Unfreedom:

Russia, Europe, America

Moderators: Veerle van Dijk en Eline Groenewegen

van der Weiden (bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 12 studenten en young professionals

BIJEENKOMST online 
Datum: 20 mei 

Onderwerp: NATO in the Disinformation Era

Spreker: Carmen Romero (Deputy Assistant

Secretary General for Public Diplomacy bij

NAVO)

Moderator: Hugo Triesscheijn (voorzitter Jonge

Atlantici)

Deelnemers: 53 studenten en young professionals

BOEKENCLUB online 
Datum: 27 mei 

Onderwerp: Ties Dams, De Nieuwe Keizer. Xi Jinping, de

machtigste man van China

Moderators: Veerle van Dijk en Lennart Freud (bestuur

Jonge Atlantici)

Deelnemers: 9 studenten en young professionals

BIJEENKOMST online 
Datum: 3 juni 

Onderwerp: De VN- Veiligheidsraad & de toekomst van

de multilaterale wereldorde

Spreker: Ambassadeur Karel van Oosterom

(Permanente Vertegenwoordiger van

Nederland bij de Verenigde Naties)

Moderator: Sophie de Boorder (bestuur Jonge

Atlantici)

Deelnemers: 40 studenten en young professionals

BOEKENCLUB online 
Datum: 24 juni 

Onderwerp: Huib Modderkolk, Het is oorlog maar niemand

die het ziet

Moderators: Veerle van Dijk en Koen Meijering

(bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 10 studenten en young professionals

BOEKENCLUB online 
Datum: 17 september 

Onderwerp: Anne Applebaum, Twilight of Democracy: The

Seductive Lure of Authoritarianism

Moderators: Veerle van Dijk en Jacoline Slaager

(bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 8 studenten en young professionals

BIJEENKOMST online 
Datum: 23 september 

Onderwerp: Europese: veiligheid tijd voor nieuwe

stappen? 

Sprekers: Dick Zandee (Instituut Clingendael),

Sabine Mengelberg (Nederlandse

Defensieacademie) 

Moderator: Matthijs Olde (bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 19 studenten en young professionals

NATO NIGHT hybride 
Datum: 8 oktober

Onderwerp: NATO Night 2020: “Brain Dead”, or Alive

and Kicking? 

Sprekers: Gen. (ret) Jean-Paul Paloméros (voormalig

NAVO SACT), Maj. Gen. (ret.) Pieter

Cobelens (voormalig directeur MIVD),

Frank Pieke (Universiteit Leiden), Han ten

Broeke (HCCS), Mirjam Grandia

(Nederlandse Defensieacademie), HE mr.

Naor Gilon (Ambassadeur Israël in

Nederland), Geoffrey van Leeuwen

(Ministerie van Buitenlandse Zaken), Gen.

(ret.) Rob Bertholee (voormalig directeur

AIVD), Tony van der Togt (Instituut

Clingendael), Hans Oversloot (Universiteit

Leiden), Ewan van der Broek (Koninklijke

Landmacht), Sebastian Reyn (MIVD),

Vincent Slieker (Ministerie van Justitie en

Veiligheid), HE mr. Pete Hoekstra

(Ambassadeur van de Verenigde Staten in

Nederland)

Moderator: Stefan Szepesi (onderhandelingsexpert)

Locatie: Cursus-en vergadercentrum Domstad

Utrecht en Zoom, livestream op Youtube en

Facebook

Deelnemers: 364 studenten, young professionals en

andere geïnteresseerden
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Jonge Atlantici / Netherlands Atlantic Youth
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Midden-Oostenexpert Emma Sky nam deel aan Atlantic Dialogue vanuit

Groot-Brittannië. Dieuwertje Kuijpers modereerde deze livestream vanuit

De Balie in Amsterdam / Middle East expert Emma Sky took part in the first

instalment of Atlantic Dialogue from the UK, answering questions from the

audience, moderated by Dieuwertje Kuijpers in “De Balie” in Amsterdam

De break-out sessie over het Midden-Oosten tijdens NATO Night 2020. Van links naar rechts: Naor Gilon, Han ten Broeke (op scherm), Geoffrey van Leeuwen, Stefan

Szepesi en Mirjam Grandia / The breakout session about the Middle East during NATO Night 2020. From left to right: Naor Gilon, Han ten Broeke (both on screen), Geoffrey van

Leeuwen, Stefan Szepesi, and Mirjam Grandia

De key note speaker van NATO Night2020 was generaal (ret.) Jean Paul Paloméros.

Hij werd geïnterviewd door moderator Stefan Szepesi / The keynote speaker for NATO

Night 2020 was General (ret.) Jean Paul Paloméros. He was interviewed by moderator

Stefan Szepesi
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BIJEENKOMST online
Datum: 12 oktober

Onderwerp: Q&A Defensievisie 2035

Spreker: Dr. Saskia van Genugten (Ministerie van

Defensie)

Moderator: Bram Romijn (bestuur Jonge Atlantici)

Deelnemers: 15 studenten en young professionals

BIJEENKOMST hybride 
Datum: 8 december

Onderwerp: Atlantic Dialogue 

Spreker: Emma Sky (Directeur Yale World Fellows

Program en voormalig adviseur

Amerikaanse strijdkrachten in Irak)

Moderator: Dieuwertje Kuijpers (journalist) 

i.s.m. Atlantische Commissie

Locatie: De Balie, Amsterdam, livestream via Vimeo,

Facebook en Youtube

Deelnemers: 127 studenten en young professionals en

andere geïnteresseerden in de Balie, op

Youtube, Vimeo en Facebook

BIJEENKOMST online 
Datum: 17 december

Onderwerp: Cybersecurity 

Spreker: Max Smeets (Center for Security Studies

ETH Zurich)

Deelnemers: 31 studenten en young professionals

Afleveringen podcast

Polderen in oorlogsgebied
Datum: 11 februari

Onderwerp: Samenwerking Nederlandse krijgsmacht

met lokale bevolking in oorlogsgebied

Spreker: Sophie de Boorder

Interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 395

Geen rechten zonder staat
Datum: 15 april

Onderwerp: Stateloosheid

Spreker: Michiel Hoornick

Interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 262

Ready for lift-off: de Nederlandse krijgsmacht in de ruimte
Datum: 5 augustus

Onderwerp: Militaire activiteiten van Defensie in de

ruimte, trans-Atlantische ruimte

samenwerking

Spreker: Romek Vinke

Interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 182

NATO Night 2020 Special: “America is not retrenching”
Datum: 21 september

Onderwerp: NAVO,  trans-Atlantische betrekkingen, rol

VS op het wereldtoneel

Spreker: VS Ambassadeur Pete Hoekstra

interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 144

Deel 1: verrast door een nieuw China
Datum: 5 oktober

Onderwerp: Opkomst China op het wereldtoneel,

historische relatie Westen en China

Spreker: Joris Teer

interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 110

Deel 2: verrast door een nieuw China
Datum: 12 oktober

Onderwerp: EU-China strategie, Amerikaanse

verkiezingen en de invloed op China-beleid

VS en Europa

Spreker: Joris Teer

Interviewer: Hugo van der Heijden

Luisteraars: 73

U.S. election special part I
Datum: 31 oktober

Onderwerp: Amerikaanse verkiezingen, data, peilingen

Spreker: Paul Verhagen

Interviewer: Felix Armstrong Hall

Luisteraars: 153

U.S. election special part II
Datum: 2 november

Onderwerp: Amerikaanse verkiezingen, buitenlands

beleid, Pete Buttigieg’s presidentiële

campagne

Spreker: Adham Sahloul

Interviewer: Felix Armstrong Hall

Luisteraars: 85
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Onderwijs

De Atlantische Onderwijscommissie (AOC) besteedt

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 vakverengingen, 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.

De Atlantische Onderwijscommissie organiseert jaarlijks

een profielwerkstukkenproject voor havo- en vwo-

leerlingen. Koppels van middelbare scholen uit het hele

land kunnen meedoen aan dit project en krijgen zo de

gelegenheid een profielwerkstuk (PWS) te schrijven op het

terrein van internationale vrede en veiligheid.

Ten slotte geeft de Commissie (digitaal) lesmateriaal uit.

Op de website staan lesmodules met veel informatie over

actuele trans-Atlantische en internationale

veiligheidsontwikkelingen. Leerlingen kunnen zelf door

middel van individuele en groepsopdrachten met de

onderwerpen aan de slag.

Onderwijscommissie

In 2020 vond er één wijziging plaats in de Atlantische

Onderwijscommissie.

Drs. W.F. (Frederik) Oorschot trad terug. Bart Vermeulen

volgde hem op als vertegenwoordiger namens KNAG

De bestuurssamenstelling was op 31 december 2020 als

volgt:

· Drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter

Voormalig rector Dalton Den Haag

· Dr. A. (Bram) Boxhoorn, secretaris

Directeur, Atlantische Commissie

· Drs. M. (Martin) Bakker

Docent aardrijkskunde, Segbroek College, Den Haag

· A-M. (Anne-Marit) Dannijs

Hogeschooldocent maatschappijleer, Instituut voor

Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

· T. (Tanja) Groenendijk-de Vos MA

Amerikanist

· T. (Thomas) Klijnstra MSc

Vertegenwoordiger namens de NVLM, vakdidacticus

Maatschappijleer, Universiteit van Amsterdam, docent

Maatschappijleer, Adriaan Roland Holst College

· P. (Paul) Lemmens

Vertegenwoordiger namens de VGN; docent geschiedenis,

De Nassau Scholengemeenschap, Breda

· S. (Sybo) Mocking MA

Docent geschiedenis, Scala College, Alphen a/d Rijn

· Drs. R. (Robert) de Oude

Docent geschiedenis en maatschappijleer, Walburgcollege,

Zwijndrecht; lid commissie bovenbouw HAVO-VWO, VGN

· A. (Antoine) Raijmakers, docent maatschappijleer

en maatschappijkunde aan het Commanderij College in

Gemert

· J. (Jos) Roozenbeek

Projectmanager border control, TUI

· N. (Nelleke) van der Vlist - van Zanten MEd

Docent geschiedenis, CSG Willem de Zwijger,

Schoonhoven

· D. (Daan) Verhoeven MEd/MSc

Docent maatschappijleer, Dalton Den Haag

· B. (Bart) Vermeulen

Vertegenwoordiger namens het KNAG; docent

aardrijkskunde, Vlietland College, Leiden

· R. (Romy) Verwijk MA

Docent geschiedenis en maatschappijleer, Scala College,

Alphen a/d Rijn

· Drs. J.E. (Jan Evert) Volders

Docent lerarenopleiding geschiedenis, Christelijke

Hogeschool Windesheim, Zwolle

Programma’s 

Dit jaar was heel uitzonderlijk.  Dat gold ook voor de

programma’s van de Atlantische Onderwijs Commissie

(AOC). De jaarlijkse Atlantische Onderwijs Conferentie

zou dit jaar in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Die kon

vanwege de eerste lockdown geen doorgang vinden en

uitstel bleek onmogelijk. 

De prijsuitreiking aan de winnaar van het profielwerk-

stukkenproject (PWS) kon nog wel doorgang vinden. Dit

project werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd.
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Begin maart reikte voormalig fractievoorzitter van

GroenLinks en algemeen bestuurslid Bram van Ojik in de

Tweede Kamer de prijs uit aan Tijn Uijlenburg. Hij had een

profielwerkstuk geschreven over ‘Nut en legaliteit van

internationale ad hoc tribunalen’. Dit schitterende werkstuk

was van bijna academisch niveau.

Overige wapenfeiten zijn spaarzaam. De zevende editie van

de PWS-wedstrijd kon wel van start gaan met een online

bijeenkomst op 24 juni. Deze werd gevolgd door een aantal

begeleidingssessies, die eveneens online plaatsvonden.

UITREIKING PROFIELWERKSTUKKENPROJECT
Datum: 4 maart 

Spreker: Bram van Ojik (Groenlinks, Tweede Kamer

der Staten Generaal)

Locatie: Fractiekamer GroenLinks, Tweede Kamer

der Staten Generaal, Den Haag

Deelnemers: 25 deelnemers aan het

Profielwerkstukkenproject

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT online
Datum: 24 juni 

Onderwerp: introductiebijeenkomst

profielwerkstukkenproject 

Spreker: Veerle van Dijk (Atlantische Commissie)

Deelnemers: 10 deelnemers van het

Profielwerkstukkenproject 

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT online 
Datum: 1 oktober 

Onderwerp: Onderzoek en bronvermelding  

Moderator: Veerle de Kock (onderwijsstagiaire

Atlantische Commissie)

Deelnemers: 18 deelnemers van het

Profielwerkstukkenproject

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT online
Datum: 18 november

Onderwerp: Schrijven en structuur

Moderator: Veerle de Kock (onderwijsstagiaire

Atlantische Commissie)

Deelnemers: 18 deelnemers van het

Profielwerkstukkenproject

Publieksbijeenkomsten

De openbare bijeenkomsten zijn bedoeld om verschillende

belangrijke doelgroepen van de Atlantische Commissie

(begunstigers, studenten, politici, journalisten, weten-

schappers, beleidsambtenaren van de ministeries van

Buitenlandse Zaken en Defensie, 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, met de moderator en met de zaal in

discussie.

Programma’s

Het jaar 2020 bracht een reeks onderbrekingen en

onzekerheden met zich mee. Al snel na de eerste lockdown

organiseerde de Atlantische Commissie het eerste online-

programma. Later volgde een reeks hybride programma’s,

die naarmate het jaar vorderde, steeds meer

belangstellenden trokken.

PUBLIEKSBIJEENKOMST
Datum: 3 maart 

Onderwerp: The UK and the EU’s future relationship –

what are the major political and economic

issues and changes ahead of us?

Sprekers: H.E. Peter Wilson (Ambassadeur van het

Verenigd Koninkrijk in Nederland), Caroline

de Gruyter (NRC Handelsblad), John

Springford (Centre for European Reform),

François Heisbourg (IISS)

Moderator: Robert van de Roer (diplomatiek expert)

Locatie: Pleinzaal, Sociëteit de Witte, Den Haag

Deelnemers: 120

PUBLIEKSBIJEENKOMST online
Datum: 16 april 

Onderwerp: Virtual Town hall Meeting

Spreker: H.E. Pete Hoekstra (ambassadeur van de

Verenigde Staten in Nederland) 

Moderator: Alex Krijger (vicevoorzitter Atlantische

Commissie)

I.s.m.: Ambassade van de Verenigde Staten van

Amerika 

Deelnemers: 95 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 online 
Datum: 19 mei 

Onderwerp: What did the ‘Sixties’ bring us? Liberation

or Confusion? 

Spreker: Christopher Caldwell (Claremont Institute)

Moderator: Paul Brill (het Parool)

Deelnemers: 22 begunstigers, universitair docenten,

politici, journalisten, leden van het corps

diplomatique, vertegenwoordigers van de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie, studenten en overige

belangstellenden

PUBLIEKSBIJEENKOMST online 
Datum: 24 juni 

Onderwerp: Build back better after COVID-19: a

conversation about the UK-NL relationship

with Peter Wilson

Spreker: H.E. Peter Wilson (ambassadeur van het

Verenigd Koninkrijk in Nederland)

Moderator: Alex Krijger (vicevoorzitter Jonge

Atlantici)

Deelnemers: 53 begunstigers, universitair docenten,

politici, journalisten, leden van het corps

diplomatique, vertegenwoordigers van de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie, studenten en overige

belangstellenden

PUBLIEKSBIJEENKOMST online 
Datum: 30 juni 

Onderwerp: The U.S. Presidential Election

Spreker: Matt Mayer (Opportunity Ohio)

Moderator: Robbert de Witt (Elsevier Weekblad)

Deelnemers: 50 begunstigers, universitair docenten,

politici, journalisten, leden van het corps

diplomatique, vertegenwoordigers van de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie, studenten en overige

belangstellenden

PUBLIEKSBIJEENKOMST hybride
Datum: 22 september 

Onderwerp: US foreign policy in a new world order.

What’s next after the Presidential Election,

part I 

Spreker: Ivo Daalder (Chicago Council on Global

Affairs) 

Moderator: Robert van de Roer (diplomatiek expert)

Locatie: De Balie, Amsterdam, livestream op

Facebook, Youtube, Vimeo

Deelnemers: 210 begunstigers, universitair docenten,

politici, journalisten, leden van het corps

diplomatique, vertegenwoordigers van de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie, studenten en overige

belangstellenden op locatie, Facebook,

Youtube en Vimeo

PUBLIEKSBIJEENKOMST hybride
Datum: 30 september 

Onderwerp: Presentatie boek: American Power and the

Cloak of Idealism. The ‘Great Quarrel’

between Charles de Gaulle and Uncle Sam.

Spreker: Dr. Sebastian Reyn (ministerie van

Buitenlandse Zaken), Paul Brill (Het

Parool)

Moderator: Bram Boxhoorn (directeur Atlantische

Commissie)

Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag, livestream op

Facebook en Youtube

Deelnemers: 170 begunstigers, universitair docenten,

politici, journalisten, leden van het corps

diplomatique, vertegenwoordigers van de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie, studenten en overige

belangstellenden op locatie, Facebook en

Youtube 

PUBLIEKSBIJEENKOMST hybride
Datum: 27 oktober

Onderwerp: US foreign policy in a new world order.

What’s next after the Presidential election,

part II

Spreker: R. Nicholas Burns (Harvard Kennedy

School)

Moderator: Robert van de Roer (diplomatiek expert)

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, livestream op

Youtube en Facebook 

Deelnemers: 230 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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Publieksbijeenkomsten / Public Meetings

>

>

Begin maart vond het programma

‘The UK and the EU’s future

relationship – what are the major

political and economic issues and

changes ahead of us?’ plaats. Dit

programma was het eerste én het

laatste reguliere programma van dit

jaar. Van links naar rechts: Robert

van de Roer (moderator),

ambassadeur Peter Wilson,

François Heisbourg, John

Springford en Caroline de Gruyter / 

At the beginning of March, the first

and last regular program of the year

took place, a panel discussion about

UK-EU relations: “The UK and the

EU’s Future Relationship: What are

the Major Political and Economic

Issues and Changes Ahead of Us?”

From left to right: Robert van de Roer

(moderator), H.E. Ambassador Peter

Wilson, François Heisbourg, John

Springford, and Caroline de Gruyter

Eind september presenteerde

Sebastian Reyn (rechts)zijn

nieuwe boek, uitgegeven door

de Atlantische Commissie, in

de Glazen Zaal, Den Haag.

Samen met columnist Paul

Brill (links) ging hij in gesprek

over de Amerikaans- Europese

verhoudingen / At the end of

September, Sebastian Reyn

(right) presented his new book,

American Power and the Cloak

of Idealism: The “Great

Quarrel” between Charles de

Gaulle and Uncle Sam, in “De

Glazen Zaal”, The Hague.

Together with columnist Paul

Brill (left), he spoke about

American–European relations
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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 2020 werden er

vanwege de geldende COVID-19-maatregelen geen

bezoeken georganiseerd.

Overige Programma’s

Studiereis journalisten

In verkiezingsjaren in de Verenigde Staten organiseert de

Atlantische Commissie een studiereis van een week voor

Nederlandse journalisten naar dit land. Wegens de

geldende coronamaatregelen heeft er in 2020 geen

studiereis plaatsgevonden.

Leerstoel

In 2019 benoemde de Radboud Universiteit Nijmegen prof.

dr. Jaap Verheul tot bijzonder hoogleraar Trans Atlantische

betrekkingen. Deze leeropdracht is ingesteld door de

Atlantische Commissie. Hij zal zich in het bijzonder

toeleggen op de bestudering van de culturele dimensie van

de moderne trans-Atlantische betrekkingen tussen de

Verenigde Staten en Europe, met speciale aandacht voor

binnenlandse beeldvorming en gedeelde waarde die aan

internationale samenwerking ten grondslag liggen.

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 vakgebied van de moderne

trans-Atlantische betrekkingen. Het gaat hierbij om de

politieke, economische en/of culturele banden tussen de

Verenigde Staten en Europa of Nederland in het bijzonder.

De prijsuitreiking vond plaats op 20 januari 2021.

De jury van de Dwight D. Eisenhower-scriptieprijs 2020

bestaat uit:

· Dr. A. (Bram) Boxhoorn (voorzitter)

· G. (Gerben) Stormbroek MA (secretaris)

· Prof. Dr. M. (Marianne) van Leeuwen (emeritus

hoogleraar transatlantische betrekkingen)

· Drs. A.J. (Anselm) 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. Tweemaal 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’s

GENERAL ASSEMBLY ATA online
Datum: 23 juni

Deelnemers: Bram Boxhoorn namens de Atlantische

Commissie.

Jonge Atlantici was ook in 2020 vertegenwoordigd op het

internationale vlak.

GENERAL ASSEYMBLY YATA online
Datum: 4 september 

Deelnemers: namens Jonge Atlantici: Koen Meijering

(voorzitter) en Felix Armstrong Hall.

Media

Atlantisch Perspectief

Atlantisch Perspectief (AP) is het tijdschrift van de

Atlantische Commissie. Het blad verschijnt zes keer per

jaar en bevat opinieartikelen, analyses en columns over

actuele ontwikkelingen op het gebied van de internationale

betrekkingen en veiligheidspolitiek.

Er wordt hard gewerkt om ook op de vernieuwde website

alle artikelen die zijn verschenen tussen 1991 en 2020 gratis

ter beschikking te stellen. De betreffende artikelen zijn

sinds dit jaar ook voor een groot deel terug te vinden op de

database van JSTOR. Werkzaamheden om het archief op de

eigen website te ontsluiten zijn dit jaar, met behulp van

stagiairs, van start gegaan. 

20
20
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De redactie van Atlantisch Perspectief bestaat uit de

eindredacteur, de Redactionele Adviesraad en de

Internationale Adviesraad. 

De redactie onderging in 2020 twee wijzigingen: Hans van

Leeuwe en Marianne van Leeuwen traden terug en

Margriet Drent en Laurien Crump zijn toegetreden. 

De redactie van Atlantisch Perspectief was op 31 december

2020 als volgt samengesteld:

Eindredacteur

· G.H.E.J. (Gerben) Stormbroek

Adviesraad

· Dr. A. (Bram) Boxhoorn, voorzitter

Directeur, Atlantische Commissie

· Dr. L. (Laurien) Crump

Universitair docent en onderzoeker in de Geschiedenis van

de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

· Dr. P.A. (Paul) van Hooft

Max Weber Fellow, European University Institute, Florence

· Dr. M. (Margriet) Drent

Beleidsadviseur Counter Hybrid bij het ministerie van

Defensie 

· J. (Joris) Janssen Lok

Marketing Manager / Team Leader Future Market

Requirements, 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. S.N. (Sabine) Mengelberg

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies,

Nederlandse Defensie Academie, Breda

· Drs. A.J. (Anselm) van der Peet

Wetenschappelijk medewerker, Nederlands Instituut voor

Militaire Historie, Den Haag

Internationale Adviesraad

· Dr. H. (Hans) Binnendijk

Senior Fellow, Center for Transatlantic Relations, Paul H.

Nitze School of Advanced International Studies, Johns

Hopkins University, Washington D.C.

· Dr. A-S (Ann-Sofie) Dahl

Associate Professor and Nonresident Senior Fellow,

Atlantic Council (US)

· M. (Marten) van Heuven

Voormalig Senior Consultant, RAND Corporation,

Washington D.C.

· Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Honig

Senior Lecturer, Department of War Studies, King’s

College, Londen

· Prof. dr. M. (Margarita) Mathiopoulos

Chief Executive Officer, EAG European Advisory Group,

Berlijn

· Prof. dr. A. (Alexander) Moens

Professor of International Relations, Simon Fraser

University, Burnaby (BC), Canada

· Dr. H. (Henning) Riecke

Head, Transatlantic Relations Program, Deutsche

Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlijn

· S. (Stanley) Sloan

Visiting scholar, Rohatyn Center for International Affairs,

Middlebury College (VT), Verenigde Staten

Artikelen

Atlantisch Perspectief 2020 kenmerkte zich wederom door

een verscheidenheid aan onderwerpen én een nieuw

uiterlijk. Het nieuwe uiterlijk vertaalde zich in het gebruik

van kleurfoto’s een ander lettertype en kortere, maar een

grotere hoeveelheid aan, artikelen. 

Onderwerpen die in de artikelen  aan de orde kwamen,

waren bijvoorbeeld 75 jaar bevrijding in relatie tot de

coronacrisis en themanummers over China, Rusland en

cyber. Ook de aanloop naar de Amerikaanse

presidentsverkiezingen kon niet ontbreken.

De laatste editie van 2020 had een brede waaier aan

artikelen. Waaronder over het presidentschap van Donald

Trump, deterrence, veiligheid in relatie tot de coronacrisis

en militaire strategie van kleine staten.

Prominente auteurs mochten niet ontbreken: in het

bevrijdingsnummer stonden gastcolumns van de ministers

Blok en Bijleveld en het openingsartikel van het

cybernummer kwam van de hand van Jamie Shae. 

Alle artikelen die in 2020 in Atlantisch Perspectief zijn

verschenen, zijn begin volgend jaar na te lezen op de

nieuwe website: www.atlantischecommissie.nl

én op de database van JSTOR:

https://www.jstor.org/journal/atlapers

Verschenen: 6x

Oplage: 1.200 ex. Het themanummer over Cyber had

een extra oplage van 200. 
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Notitie
''G. (Gerben) Stormbroek'' is voldoende
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In een drietal filmpjes geven diverse internationale experts

inzicht over de situatie rondom COVID 19. Er wordt gesproken

over de huidige realiteit en de consequenties die deze

pandemie zal hebben voor de internationale verhoudingen / 

In three short films, international experts provide insight into the

situation surrounding the COVID-19 pandemic. They speak about

the current realities in their respective nations and the

consequences of this pandemic on international relations

In 2020 publiceerde de Atlantische

Commissie het nieuwste boek van dr.

Sebastian Reyn. Dit was de eerste

boekpublicatie sinds 2011 / 2020 saw the

publication of Sebastian Reyn’s newest

book by the Netherlands Atlantic

Association. This was the first book

published by the Association since 2011

Media



17

Overige publicaties

JAARVERSLAG 2019
Verschenen: mei

Oplage: 450

BOEKPUBLICATIE
Dr. S. Reyn, American Power and the Cloak of Idealism, The

‘Great Quarrel’ between Charles de Gaulle and Uncle Sam’. 

Verschenen: september

Oplage: 750

Opiniepeiling

In 2020 vond er geen opiniepeiling plaats.

Website

Op de website van de Atlantische Commissie

(www.atlantischecommissie.nl) staat informatie over de

organisatie, doelstellingen en de vele activiteiten van de

Atlantische Commissie, de Atlantische Onderwijs-

commissie en Jonge Atlantici. Op de homepage staan

trans-Atlantisch nieuws en achtergronden (‘must-reads’)

die twee maal per week worden ververst. Daarin wordt de

bezoeker attent gemaakt op artikelen van gerenommeerde

(internationale) tijdschriften, denktanks, websites en blogs.

Veel onderwijspublicaties kunnen online worden ingezien

en docenten en leerlingen kunnen werken met de

verschillende lesmodules en websheets. Zoals gezegd

wordt er hard aan gewerkt om ook op de vernieuwde

website alle artikelen die zijn verschenen tussen 1991 en

2020 gratis beschikbaar te maken. 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 september 2020 werd een nieuwe versie van de website

gelanceerd. In 2020 werd de site 20.745 keer bezocht door

14.729 bezoekers, een daling van respectievelijk 31,8% en

28% ten opzichte van 2019. In totaal werden er 45.895

pagina’s bekeken, een daling van 37,9% ten opzichte van het

vorige jaar. Deze daling in de cijfers is onder andere toe te

schrijven aan de werkzaamheden omtrent de vernieuwing

van de website.

Social media

De Atlantische Commissie en Jonge Atlantici zijn actief op

Facebook en Twitter. Jonge Atlantici is ook actief op

Instagram en LinkedIn en in 2020 werden deze kanalen

actief benut. De sociale mediakanalen worden ingezet voor

het vergroten van de naamsbekendheid van zowel de

Atlantische Commissie als Jonge Atlantici. Daarnaast

worden onze volgers via deze platforms op de hoogte

gehouden van de activiteiten die worden georganiseerd, en

van de publicaties die verschijnen. 

De Facebookpagina van de Atlantische Commissie had op

31 december 2020 1409 vind-ik-leuks, die van de Jonge

Atlantici-groep 936 en van de Jonge Atlantici-pagina 1.442.

Er werd in 2020 255 keer een bericht gepost op de pagina

van de Atlantische Commissie, 201 keer op de pagina van

Jonge Atlantici en 190 keer in de Jonge Atlantici-groep.

Het aantal volgers op Twitter van de Atlantische Commissie

was op 31 december 2020 248 en van Jonge Atlantici 1102. Er

werd in 2020 332 tweets verzonden op de pagina van de

Atlantische Commissie en 374 tweets verzonden op de

pagina van Jonge Atlantici. 

Op 31 december 2020 had de Instagram-pagina van Jonge

Atlantici 554 volgers. In 2020 zijn er 78 berichten op deze

pagina geplaatst. De LinkedIn-pagina van Jonge Atlantici

telt 260 volgers. In 2020 werden 56 berichten op deze pagina

geplaatst.

Videoproducties 

ATLANTIC PERSPECTIVES
Datum 10 juli 

Onderwerp Episode 1: COVID-19 and Trans-Atlantic and

international relations 

Sprekers: Ann-Sophie Dahl (nonresident senior

fellow bij de Atlantic Council), Hans

Binnendijk (senior researcher Transatlantic

Security Studies), Kate Bundt (secretary-

General Norwegian Atlantic Council), Stan

Sloan (senior researcher Transatlantic

relations), Margarita Mathiopoulos

(president Aspide Group)

Producent Bram Boxhoorn

Kijkers: 29 kijkers

20
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ATLANTIC PERSPECTIVES
Datum 10 juli 

Onderwerp: Episode 2: Expert discussion on COVID-19 and

America’s position in the world

Sprekers: Ann-Sophie Dahl (nonresident senior fellow bij

de Atlantic Council), Hans Binnendijk (senior

researcher Transatlantic Security Studies),

Kate Bundt (secretary- General Norwegian

Atlantic Council), Stan Sloan (senior

researcher Transatlantic relations), Margarita

Mathiopoulos (president Aspide Group)

Producent: Bram Boxhoorn

Kijkers: 53 kijkers

ATLANTIC PERSPECTIVES 
Datum: 10 juli 

Onderwerp: Episode 3: COVID-19 and the future of NATO

Sprekers: Ann-Sophie Dahl (nonresident senior fellow bij

de Atlantic Council), Hans Binnendijk (senior

researcher Transatlantic Security Studies),

Kate Bundt (secretary- General Norwegian

Atlantic Council), Stan Sloan (senior

researcher Transatlantic relations), Margarita

Mathiopoulos (president Aspide Group)

Producent: Bram Boxhoorn

Kijkers: 93 kijkers op Youtube 

Mediaoptredens, lezingen en publicaties
directeur 

COLUMNIST 
Datum: tot 1 maart

Tijdschrift: Elsevier Weekblad

PODCAST 
Datum: 2 juli  

Onderwerp: VS aan de vooravond van de verkiezingen

Organisatie: De Telegraaf

PRESENTATIE online 
Datum: 6 oktober 

Onderwerp: Trans-atlantische betrekkingen 

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie

Westelijk Halfrond (DWH)

PUBLICATIE
Datum: 14 oktober 

Onderwerp: Europe and therefore the Netherlands needs

America

Tijdschrift: Clingendael Spectator

PANELLID online 
Datum: 16 oktober

Onderwerp: The UN @ 75 

Organisatie: Aspen Institute Romania

LID PROMOTIECOMMISSIE
Datum: 16 december

Onderwerp: ‘Krym Nash [de Krim is van ons]: An

Analysis of Modern Russian Deception

Warfare’

Promovendus: Han Boumeester (Universiteit Utrecht)

Atlantische Commissie in de media

De volgende dag-, week- en maandbladen, radio-

programma’s en websites besteedden in 2020 aandacht aan

(activiteiten van) de Atlantische Commissie:

· AD

· De Volkskrant

· NRC Handelsblad

· Shephard Media

· De Telegraaf

· Antilliaans dagblad 

· Radio Eenvandaag

· Het Financiële Dagblad

· Reformatorisch Dagblad

· De Teylinger

· Elsevier Weekblad

· NPO Radio

18
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S T I C H T I N G  V O O R
S T R A T E G I S C H E  S T U D I E S

De Stichting voor Strategische Studies is een zelfstandige

organisatie die zorgdraagt voor de wetenschappelijke

activiteiten van de Atlantische Commissie. De Stichting

richt zich op het initiëren en bevorderen van

wetenschappelijk onderzoek naar veiligheidsvraagstukken. 

De positie van bijzonder hoogleraar strategisch is sinds

2017 vacant. 

Het bestuur van de Stichting voor Strategische Studies

bestond op 31 december 2020 uit: 

· drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter

· drs. T.A. (Alex) Krijger, vicevoorzitter

· M.W. (Michiel) van Campen MA, penningmeester

· M. (Marije) Meines, secretaris 

· dr. A. (Bram) Boxhoorn, directeur

20
20
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S T A A T  V A N  B A T E N  E N  L A S T E N

bedragen x 1.000, afgerond op duizendtallen

BATEN

Inkomsten overheid €    530

Overige inkomsten €  0  58

––––––

Totaal baten €    588

LASTEN

Platform- en netwerkactiviteiten €    131

Onderwijs €      89

Publieksprogramma’s €    141

Media €    231

––––––

Totaal lasten €    592

SALDO 2020 €     (4)
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De directie van de Atlantische Commissie bestond op 31

december 2020 uit:

· dr. A. (Bram) Boxhoorn

D I R E C T I E

B U R E A U

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). Er

vonden vijf wijzigingen plaats in de samenstelling van het

Bureau voor 2020.

J.A. (Jonathan) van Varik trad per 1 januari in dienst als

Medewerker Secretariaat. 

V. (Veerle) van Dijk was van  1 januari tot 1 juli in dienst

als coördinator onderwijs.

C. (Christine) Mertens trad per 31 december uit dienst als

Community Manager en coördinator Jonge Atlantici.

J. (Janneke) Suiskind trad per 1 oktober uit dienst als

Projectmanager Onderwijs en Jongeren.

Het Bureau bestond op 31 december 2020 uit:

· C. (Christine) Mertens MA

Community Manager en Coördinator Jonge

Atlantici

· G. (Gerben) Stormbroek MA

Eindredacteur Atlantisch Perspectief

· J.A. (Jonathan) van Varik MA

Medewerker Secretariaat

Naast de vaste staf leveren stagiairs van verschillende

universiteiten een belangrijke bijdrage aan de

werkzaamheden. In 2020 deden de stagairs dit vooral vanuit

het eigen huis. In 2020 waren de volgende stagiairs

werkzaam bij de Atlantische Commissie: 

· Bart Brouwers (Universiteit Utrecht)

· Paul Evers (Rijksuniversiteit Groningen)

· Veerle de Kock (Universiteit van Amsterdam)

· Bas Wendt (Universiteit Leiden)

· Ezra Lodder (Radboud Universiteit Nijmegen)

· Veronique Dörr (Universiteit Utrecht)

· Otto Zürcher (Universiteit Leiden)
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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.

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 overheids-

instellingen, politieke instellingen, wetenschappelijke

instituten en non-gouvernementele organisaties in binnen-

en 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.

D O E L S T E L L I N G E N

Atlantische Commissie

Emmapark 12      

2595 ET DEN HAAG

t 070-363.94.95

e info@atlcom.nl

i www.atlantischecommissie.nl
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