
 

Verslag De nieuwe realiteit? Russische dreiging en de toekomst van de Europese veiligheid 

 

Maandagavond 7 maart organiseerde Jonge Atlantici het programma ‘De nieuwe realiteit? Russische 

dreiging en de toekomst van de Europese veiligheid’ in de Aula van het academiegebouw van de 

Universiteit Utrecht. De zaal, waar in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend, wordt als het begin 

beschouwd van de Nederlandse staat. Maandag stond echter in het teken van de Russische dreiging 

en het mogelijke einde van de Oekraïense staat zoals we die nu kennen. Sprekers waren: Tony van der 

Togt, voormalig diplomaat en Associate Senior Research Fellow bij het Rusland en Oost-Europa 

Centrum van Instituut Clingendael, en Laurien Crump, Universitair Hoofddocent en Onderzoeker in de 

geschiedenis van de internationale betrekkingen. 

Met de Russische inval in Oekraïne lijkt er een nieuw tijdperk te zijn aangebroken voor het Europees 

continent. Hoewel de twee buurlanden al sinds 2014 met elkaar in conflict zijn en de spanningen aan 

de grens in de afgelopen maanden flink opliepen, kwam het nieuws van een daadwerkelijke Russische 

inval in Oekraïne voor velen toch als een donderslag bij heldere hemel. Volgens Van der Togt gebeurt 

het juist nu, omdat in Poetin’s ogen Oekraïne nodig is voor Rusland’s grootmacht status en terugkomst 

op het wereldtoneel. Ook zou er een point of no return zijn bereikt toen Oekraïne afdreef naar het 

Westen, onder andere door het tekenen van het EU-UA associatieverdrag, waardoor Poetin zich 

gedwongen voelde in te grijpen.  

Gaan we dan terug naar een Koude Oorlog? Wellicht, maar Crump beargumenteerde dat er toch grote 

verschillen bestaan tussen nu en toen. Zo was er vroeger het Warschaupact, en werd er door middel 

van de CVSE en OVSE gewerkt aan samenwerking. Nu heeft die OVSE een kleinere rol, is het 

Warschaupact ontbonden, zijn de EU en de NAVO opgeschoven naar het Oosten, en is er sprake van 

een ‘Unfinished Post-Cold War Settlement’.  



Directe gevolgen van de Oorlog? Waar de Europese gemeenschap tot voor kort vooral gekenmerkt 

werd door onvermogen om een gezamenlijke positie in te nemen ten opzichte van Rusland, lijken deze 

uiteenlopende economische en politieke belangen nu ondergeschikt aan een nieuwe basis van 

Europese solidariteit en collectieve steun voor Oekraïne. Discussies over strategische autonomie 

hebben een hogere urgentie gekregen en er worden zelfs openlijk wapens geleverd aan Oekraïne. Het 

bekende gezegde Franklin D. Roosevelt "speak softly and carry a big stick" lijkt niet meer op te gaan en 

zelfs omgekeerd te zijn. Volgens Laurien Crump praten we nu zeer hard, maar hebben we geen grote 

stok.  

Ook sancties, de informatieoorlog, het herschrijven van de geschiedenis, en  een “geopolitieke 

cancelcultuur” kwamen aan bod. Dat laatste draait volgens beide sprekers nu door. Voor de meeste 

sancties tegen het Russische volk valt nog wat te zeggen, maar het weren van bijvoorbeeld Russen op 

de Nijmeegse vierdaagse, en Russische universiteiten, is zinloos en zelfs schadelijk. Het draagt bij een 

haatcultuur tegen Russen, terwijl het juist Poetin is, en niet het Russische volk, die nu aan de touwtjes 

trekt. Van der Togt stelde dat het ook Russen zijn die nu hun leven riskeren om te protesteren tegen 

de oorlog. Crump voegde daaraan toe dat we ook moeten denken aan onze contacten met Rusland 

voor na de oorlog.  

Na een tiental vragen vanuit het publiek werd het programma beëindigd met een lang een daverend 

applaus voor beide sprekers. Er was een breed gedeelde waardering voor de inhoudelijke kant en het 

feit dat er fysiek gesproken kon worden.    
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