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ALGEMEEN 

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) is de enige algemene 

vereniging in Nederland die zich bezighoudt met de internationale betrekkingen op een breed 

terrein en het Nederlands buitenlandbeleid. Het NGIZ bevordert de publieke discussie in 

Nederland over internationale vraagstukken en stimuleert studies over internationale 

onderwerpen. In het bijzonder besteedt het NGIZ aandacht aan de Verenigde Naties, de 

Europese Unie, de NAVO en andere internationale organisaties waarvan Nederland deel 

uitmaakt. Naast de meer klassieke thema’s van buitenlandse politiek (nationale veiligheid en 

buitenlandse handel) is de vereniging zich meer en meer gaan richten op 

ontwikkelingsvraagstukken, mensenrechten en nieuwe dreigingen, zoals klimaatverandering 

en schaarste. 

Oorspronkelijk, na de oprichting in 1945, hield het NGIZ zich bezig met de opleiding van 

Nederlandse aspirant-diplomaten en de uitgave van het maandblad de Internationale 

Spectator. Die activiteiten werden echter overgedragen toen in 1983 het Nederlands Instituut 

voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' werd opgericht. Vanaf die tijd heeft het NGIZ, 

naast maar in goede samenwerking met het Instituut Clingendael, zich toegelegd op een 

drietal kernactiviteiten: 

 het organiseren van lezingen en discussiebijeenkomsten in samenhang met actuele 

internationale ontwikkelingen; 

 het jaarlijks uitloven van een prijs voor de beste afstudeerscriptie over een onderwerp op 

het gebied van de internationale betrekkingen; 

 de vestiging van bijzondere leerstoelen aan Nederlandse universiteiten. 

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en is dus niet gebonden aan enige politieke partij of richting, 

dan wel godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. De vereniging kent gewone leden 

en jongeren / studentleden en heeft, naast de hoofdzetel in Den Haag, ook actieve afdelingen 

in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en in Noord- en Zuid Nederland.
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VERSLAG OVER HET JAAR 2015 

Van het Bestuur 

 

Het jaar 2015 is voor het NGIZ een bijzonder jaar geweest. In september 2015 was het 

namelijk 70 jaar geleden dat het NGIZ werd opgericht. Dit lustrum is aanleiding geweest om 

onder de noemer ‘zeventig jaar vrijheid, zeventig jaar vooruit’  in samenwerking met de 

afdelingen een programma van activiteiten op te zetten, waarbij vanuit verschillende 

invalshoeken de thematiek van vrijheid in de wereld van vandaag en morgen wordt 

besproken. Met deze lustrumactiviteiten voldoet het NGIZ aan de missie zoals die na de 

Tweede Wereldoorlog bij de oprichting van het Genootschap werd geformuleerd: het 

bevorderen van een vrije uitwisseling van kennis, inzichten en opvattingen inzake de 

internationale politiek door het organiseren van o.a. lezingen en  seminars.  

Het lustrumjaar werd op 7 oktober 2015 geopend met een zeer goed bezochte bijeenkomst in 

het Vredespaleis. Tijdens de bijeenkomst werd door een panel gesproken over vrijheid nu en 

in de toekomst en de rol van Nederland bij het bevorderen van vrijheid in de wereld. Bijzonder 

aan het lustrumjaar is dat het Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg) bereid is geweest de activiteiten in het kader van ons lustrum financieel te 

ondersteunen.  Het bestuur van het NGIZ dankt het Vfonds voor deze ondersteuning. 

Naast het lustrum – dat een doorloop kent in de eerste helft van 2016 – hebben in 2015 tal 

van aan de actualiteit gerelateerde activiteiten plaatsgevonden, zowel vanuit het landelijk 

bestuur als de plaatselijke afdeling (zie bijlage voor een overzicht). Evenals voorgaande jaren 

werd in de eerste helft van 2015 de lopende Van Bylandt lezingenreeks, dit keer gewijd aan de 

stand van zaken betreffende de mondiale openbare ruimtes, afgesloten met een drietal 

lezingen gewijd aan respectievelijk de conditie van de oceanen en wereldzeeën, 

klimaatverandering en opwarming van de aarde en de grondstoffenproblematiek. Na de 

zomer werd met steun van de Gravin Van Bylandt stichting een nieuwe lezingenreeks 

begonnen, nu als onderdeel van het lustrumjaar en derhalve gewijd aan de thematiek van 

vrijheid. 

Gekoppeld aan de actualiteit zijn in 2015 in samenwerking met Instituut Clingendael twee 

actualiteitenseminars georganiseerd over respectievelijk de veiligheidssituatie in het Oosten 

van Europa in het licht van het Russisch optreden aldaar, en over China’s Nieuwe Zijderoute, 

met als vraag of dit initiatief een kans of bedreiging voor Nederland en de EU vormt. Bij dit 

laatste seminar was ook het bedrijfsleven actief betrokken. Dit gold ook voor de bijeenkomst 

die op 30 september 2015 in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam met steun van de 

gemeente Rotterdam en het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) plaatsvond onder de titel 

‘Sterker door samenwerking: Nederland en Vlaanderen in de wereld van morgen. Deze 

bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de 

Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen en had tot doel om de 

mogelijkheden tot Vlaams-Nederlandse samenwerking op economisch terrein, in het 

bijzonder waar het de Deltaregio betreft, te bespreken. De actualiteit kwam ook aan de orde 

tijdens lezingen over de opkomst van IS en de situatie in het Midden-Oosten, het komende 
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Britse referendum over het lidmaatschap van de EU,en  het optreden van de door de VS 

geleide internationale coalitie en de rol van Rusland in Syrië . De ALV van 2015 werd 

opgeluisterd met een lezing door Joris Voorhoeve over de ervaringen met door de 

internationale gemeenschap ingestelde ‘veilige gebieden’; dit mede n.a.v. het feit dat het in 

2015 twintig jaar gelden was dat de ‘veilige enclave’ Srebrenica viel.  

 

Zoals in het vorige jaarverslag gemeld, zet het bestuur actief in op het aantrekken van nieuwe 

leden, in het bijzonder binnen de categorie van ‘young professionals’.  

Daartoe is in 2014 het initiatief genomen om onder de vlag van ‘NGIZ-Club Clingendael’ 

activiteiten op te  zetten gericht op deze doelgroep. In 2015 heeft dit initiatief verder inhoud 

gekregen o.a. in de vorm van NGIZ-cinema (zie hierna voor een overzicht van de activiteiten). 

Bijzonder aan dit initiatief is dat het wordt uitgevoerd door een groep jonge, enthousiaste 

vrijwilligers van buiten het bestuur. Naast deze doelgroep wordt ook door samenwerking met 

de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) gepoogd om studenten bij de 

activiteiten van het NGIZ te betrekken. In 2015 is dit o.a. gebeurd door de organisatie van een 

gezamenlijk congres, met als thema ‘de betekenis van diplomatie in de 21e eeuw’. Met het 

oog op het vergroten van het bereik en het aanspreken van nieuwe doelgroepen is in dit 

verslagjaar ook verder geïnvesteerd in het vernieuwen van de communicatie richting leden en 

geïnteresseerden via de website, maar in het bijzonder door inzet van sociale media en het 

uitbrengen van de nieuwsbrief. 

 

Bij al deze activiteiten zet het bestuur in op samenwerking met andere partijen. Dit jaar is 

samengewerkt met Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Turkije 

Instituut, Campus Den Haag Universiteit Leiden, SIB, de Algemene Afvaardiging van de 

Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen, de Gemeente Rotterdam  

en de Carnegie-Stichting en de Bibliotheek van het Vredespaleis. 

 

Graag maakt het Bestuur van deze gelegenheid gebruik om zijn erkentelijkheid te betonen 

voor de ondersteuning die het NGIZ ook dit jaar weer heeft mogen ontvangen van onze 

sponsoren: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de MAOC Gravin Van Bylandtstichting, en 

de Stichting Hendrik Mullers’ Vaderlandsch Fonds (Muller-Stichting). Daarnaast verdient de 

steun van het Vfonds vermeld te worden. Zonder steun van deze sponsoren en van onze 

trouwe leden zou het niet mogelijk zij al deze activiteiten op te zetten. 
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NGIZ-leerstoelen 

Al sinds vele jaren heeft het NGIZ een drietal bijzonder leerstoelen aan Nederlandse 

universiteiten. In Rotterdam wordt deze leerstoel bekleed door Prof. dr Ko Colijn (tevens 

Directeur van Instituut Clingendael). In Amsterdam wordt de naar wijlen Bart Tromp 

vernoemde leerstoel bezet door Prof. dr Roel van der Veen (verbonden aan het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken). De leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt sinds 1 mei 2012 

door Prof. dr Andrej Zwitter bekleed. 

 

Ledenadministratie NGIZ 

De contributie was voor 2015 als volgt onderverdeeld: 

Gewoon lidmaatschap   € 35,00 

Studenten lidmaatschap (tot 26 jaar) € 18,00 

 

Het secretariaat heeft de ledenadministratie grondig opgeschoond. Het bestuur is 

teleurgesteld te moeten constateren dat vele leden onbereikbaar bleken vanwege het niet 

doorgeven van het nieuwe woonadres of geen moeite hebben genomen de openstaande 

contributies te betalen of zich af te melden voor het lidmaatschap. 

 

Als volgt verdeeld: 

Ambassadeleden        14 

Donateur           3 

Ereleden           5 

SIB            3  

Student/Jongeren < 26 jaar       59 

Lid > 26 jaar       536 

Gratis (ruillidmaatschap of samenwerkende organisaties)   28 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Ledenstand 2014      630 

Nieuwe leden in 2015       37 

Opzeggingen         19 

Ledenstand per 31 december 2015    648 

  

In 2015 hebben wij nieuwe 37 leden mogen verwelkomen. Ook helaas leden die het 

lidmaatschap hebben beëindigd. Redenen zijn o.a. verhuizing, andere interesse maar veelal 

ook financiële argumenten. 
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Young Professional Netwerk | NGIZ Club Clingendael 

Het NGIZ werkt actief aan het verbreden van zijn doelgroep, waaronder young professionals. 

Hiertoe zijn de afgelopen drie jaren verschillende vormen van bijeenkomsten getoetst. Op 

basis van reacties van het publiek en gedachtewisselingen met representanten van de 

doelgroep is in 2014 de formule ‘NGIZ Club Clingendael’ gepresenteerd. Dit initiatief richt zich 

op een nieuwe generatie professionals met een sterke interesse in internationale zaken. Dat 

geldt niet alleen voor het publiek, maar met dit platform geeft het NGIZ ook het podium aan 

een nieuwe generatie sprekers: jonge wetenschappers, beleidsmakers en opiniemakers. 

De formule betreft een avond waarin verschillende aspecten van een overkoepelend thema in 

meerdere parallelle expertsessies nader worden belicht. Na een plenaire opening kunnen de 

deelnemers in twee rondes vrij kiezen aan welke sessie ze deelnemen. De expertsessies laten 

het centraal thema van een bijzondere of verrassende kant zien zodat de bijeenkomst in zijn 

algemeenheid een meerwaarde heeft op andere informatievoorziening of discussiefora. Naast 

de inhoud is de ontmoeting tussen de deelnemers een belangrijk aspect. 

In parallelle deelsessies worden door experts verschillende aspecten belicht van een 

overkoepelend thema. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten maar de promotie richt 

zich vooral op ‘young professionals’. De avonden worden georganiseerd door een commissie 

met vrijwilligers en deelnemers kopen een kaart om te mogen participeren. De bijeenkomsten 

volgen een vast format. De avond start aansluitend aan kantoortijden met een keynote 

speaker die het hoofdthema introduceert. Vervolgens zijn er twee rondes met deelsessies, 

onderbroken door een buffetmaaltijd. De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.  

 

Terrorisme 

Op 9 april 2015 was het thema Terrorisme. Getracht was een platform te bieden aan sprekers 

die niet vaak te horen zijn. Zo hield directeur van het beveiligingsbedrijf van Heineken 

wereldwijd (Proseco), Rene Polfliet, een presentatie over de risico’s en maatregelen van een 

multinational. Hij boeide de deelnemers met zijn ervaringen over o.a. plunderingen van 

magazijnen en evacuaties van personeel tijdens de Arabische Lente. Maarten Nieuwenhuizen 

van TNO sprak over de inzet van chemisch en biologisch terrorisme en Aniella van Bakel van 

BNP Paribas ging met de deelnemers in gesprek over internationale financieringsstromen 

achter het terrorisme. Naast het maximaal aantal deelnemers dat Instituut Clingendael kan 

huisvesten (90) was er nog een flinke wachtlijst.  

 

Sprekers tijdens NGIZ Club Clingendael over Terrorisme 

- René Polfliet over Risks & Opportunties van een multinational Heineken  

- Bart Groothuis over Veiligheidsbelang van het digitale domein, Ministerie van Defensie 

- Christophe Paulussen, Internationaal recht en juridische vraagstukken, T.M.C. Asser Instituut 

- Jan Rood, Clingendael Monitor en Terrorisme, Clingendael / NGIZ 

- Maarten Nieuwenhuizen, Chemisch en biologisch terrorisme, TNO 

- Maarten van de Donk, Hoe voorkom je radicalisatie van jongeren? Radaradvies 

- Pieter Rademakers, Financiering en bestrijding van terrorisme,  Openbaar Ministerie 

- Aniëlla van Bakel, Financiering en bestrijding van terrorisme, BNP Paribas 



 

NGIZ jaarverslag 2015 

 

 

Internationale handel 

Op 5 november werkte het NGIZ samen met de Bibliotheek van het Vredespaleis voor de 

organisatie van een bijzondere editie van NGIZ Club Clingendael over internationale handel. 

Onder de naam Trade Talks deelden diverse sprekers hun expertise in de prachtige zalen van 

het Vredespaleis. 120 deelnemers beleefden de inspirerende (dit keer Engelstalige) avond. 

Hieronder een lijst van de sprekers.  

- Ronald Roosdorp is director International Markets and Trade Policy at the Dutch Ministry of 

Foreign Affairs and will introduce the main topic with his plenary keynote on international 

trade with a focus on TTIP. 

- Carlo Trojan on trade agreements and conflict arbitrage. Once called the most powerful 

Dutch civil servant in Brussels, Mr Trojan now is a member of the Advisory Council on 

International Affairs (AIV). 

- Dirk Pulkowski is Senior Legal Counsel at one of the residents of the Peace Palace, the    

Permanent Court of Arbitrage. Mr. Pulkowski will talk about the workings of the PCA and its 

potential role in TTIP. 

- Arthur Neeteson talks on the history of trade flows through The Netherlands and 

 participation in foreign investment projects (Senior Project Leader at Port of Rotterdam 

International). 

- Jobien Hekking (Program Manager Market Intelligence) shares her insights on trade from 

Africa from the latest research of the Centre for the Promotion of Imports from developing 

countries (CBI). 

- Peter Peverelli has lived in China for years and talks on developments in China, doing 

business with Chinese organizations and Asian Trade Agreements (Vrije Universiteit 

Amsterdam). 

- Pedro Besugo takes you on a journey to Africa on behalf of the Netherlands African Business 

Council and shares an insight story on how entrepreneurs in practice increase trade with 

Africa. 

- Wim-Hein Pals elaborates as economic analyst at Robeco on the (unfulfilled?) potential of 

the BRIC countries and draws the big picture of current developments in emerging markets. 

 

NGIZ Cinema 

NGIZ Cinema is een experiment gericht op de uitbreiding van het typen activiteiten voor de 

bestaande achterban van het NGIZ en het bereiken van nieuwe doelgroepen in het kader van 

onze missie “zo veel mogelijk mensen informeren over internationale zaken”. In een hechte 

samenwerking met het Nutshuis Den Haag worden door vrijwilligers avonden georganiseerd 

met een documentaire film die een internationaal onderwerp of land belicht. De film wordt 

ingeleid door een expert die de actuele politiek toelicht of achtergrond schetst van het 

onderwerp. Deze filmavonden maken onderdeel uit van de reguliere filmprogrammering van 

het Nutshuis die vooral gericht zijn op maatschappelijke onderwerpen.  
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Op 11 juni 2015 ging de eerste editie van NGIZ Cinema in première met de exclusieve 

voorvertoning van Citizenfour over het onthullen van informatie van de National Security 

Agency door Edward Snowden. De onthullingen van deze ‘cables’ gaven een bijzonder inzicht 

in internationale betrekkingen en hadden wereldwijd grote impact op internationale relaties 

en media. De film werd ingeleid door Bits of Freedom met een levendige discussie over 

inlichtingendiensten, internationale verhoudingen en bescherming van privacy.  

 

Op 23 september 2015 stond de filmavond in het teken van West-Afrika en specifiek de 

Centraal Afrikaanse Republiek. De controversiële film The Ambassador schetst aan de hand 

van de belevenissen van een fictieve diplomaat een beeld van internationale handel waarin 

zakenlieden en diplomaten elkaar ontmoeten in een wereld van corruptie. De film werd 

ingeleid door Fleur Scheele van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). 

Bij SOMO doet zij onderzoek naar de rol van multinationals in fragiele staten, internationale 

supply chains en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Afrika. Hiervoor heeft zij in de 

Centraal-Afrikaanse Republiek onderzoek gedaan naar uraniummijnbouw. Ze wist de 

deelnemers zeer te boeien met een gesprek over de politiek in dit gebied, het tegengaan van 

corruptie en de rol van grote Westerse bedrijven. In 2016 is NGIZ Cinema gecontinueerd.  

 

Online communicatie 

Voor het vergroten van het bereik en verjonging van NGIZ vond het bestuur het nodig om 

digitale communicatiekanalen beter te benutten. Inmiddels is een aantal vernieuwingen 

gerealiseerd, onder meer een verbeterde website en een digitale nieuwsbrief.  Via de website 

is het nu mogelijk om zich aan te melden voor een bijeenkomst. Men ontvangt automatisch 

een bevestiging. Dat  werkt kostenbesparend voor het Office Management. Ook kan men 

inmiddels via IDEAL eventuele deelname kosten voldoen.  

Ten opzichte van het vorige jaar is de traffic (aantal bezoekers) op de site met ruim 10% 

gestegen. Veel website bezoekers komen op de site via de social media, met name de NGIZ 

Facebookpagina. 

                

De algemene NGIZ Facebook en LinkedIn pagina's blijken een goede bereik te ontvangen. 

Facebook is veruit het meest populaire sociale medium (80%), LinkedIn (17%) voor het NGIZ. 

Via inzet van de sociale media: de NGIZ Facebook en NGIZ LinkedIn pagina's, wordt actief 

informatie over internationale issues en onze events & bijeenkomsten gedeeld. Tevens kan 

men zich via deze posts aanmelden voor de events. Het zijn met name de "Young 

Professionals" 18-35 jaar die met Facebook bereikt worden. De LinkedIn pagina heeft met 

name volgers in de meer Senior Professional doelgroep. Het aantal volgers op beide social 

media groeit gestaag. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal "fans" van onze 

Facebookpagina met zo'n 25% gestegen (van 950 naar 1240). De LinkedIn groep is van 1100 

naar 1243 leden gegroeid. 
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Ten aanzien van de betaalde sociale media kanalen is in de tweede helft van het jaar gestart 

met het adverteren op Facebook en LinkedIn voor de van Bylandt lezingenreeks en de 

bijeenkomsten van Club Clingendael. Dit heeft geleid tot aanmeldingen van nieuwe 

belangstellenden voor activiteiten en ledenaanwas.  

 

Tenslotte is de taakverdeling tussen de sociale media manager, office manager en 

bestuursleden die zich met communicatie bezighouden helder gemaakt. Dit maakt efficiënte 

samenwerking en verdere professionalisering mogelijk.

 

NGIZ afdeling Noord 

Het NGIZ Noord is een van de 4 afdelingen van het NGIZ landelijk. Het bestuur bestaat 

grotendeels uit studenten met een internationaal georiënteerde studie. Zij streven ernaar een 

breed en open platform neer te zetten. Op deze manier probeert de afdeling zoveel mogelijk 

mensen te interesseren, en bij internationale zaken te betrekken. Het jaarprogramma bestaat 

uit een tal van lezingen, masterclasses en samenwerkingsverbanden met studieverenigingen 

in Groningen. 

De Externe Projecten Commissie is het onderdeel van het NGIZ-Noord dat zich richt op het 

ontwikkelen en geven van workshops op scholen. Onze workshops gaan over een 

internationaal thema en zijn geschikt voor verschillende niveau’s: van MBO tot 

(eindexamenklassen) havo en vwo. De lessen zijn bedoeld om leerlingen op een interactieve 

manier aan het denken te zetten over wat er gebeurt in de wereld om ons heen, en 

stimuleren leerlingen zodoende om hier een mening over te vormen. 

De afgelopen tijd hebben zij onder andere workshops gegeven over hedendaagse slavernij en 

internationale handel op MBO-niveau, en Europese integratie voor Havo- en VWO-

eindexamenklassen. 

 

NGIZ Afdeling Rotterdam 

Ten gevolge van bestuurswisselingen is helaas de afdeling Rotterdam niet in de gelegenheid 

geweest een meerdere bijeenkomsten te organiseren. De lezingen ‘Understanding Russia’ en 

‘What’s next for Syria’met Petra Stienen werden goed ontvangen.  

Het bestuur zal aandacht besteden aan de voortgang van de afdeling. Kees van Paridon, vise-

voorzitter  is bereid gevonden de honneurs names de afdeloing waar te nemen. 

 

Afdeling Amsterdam 

NGIZ Amsterdam wil dé ontmoetingsplek zijn voor mensen met belangstelling voor 

internationale kwesties. Gesteund door een sterk netwerk in de politiek, wetenschap en 

bedrijfsleven weet deze afdeling interessante sprekers aan te trekken voor debatten, lezingen, 

diners en borrels. De diverse activiteiten in Amsterdam kenmerken zich door een ontspannen 

sfeer met ruimte voor discussie. 
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Amsterdam presenteerde in samenwerking met de Studentenvereniging voor Internationale 

Betrekkingen Amsterdam (SIB) een serie bijeenkomsten onder de naam ‘IB-café’. Interessante 

sprekers worden daarbij in een informele setting geïnterviewd over actuele kwesties binnen 

de internationale betrekkingen. 

 

NGIZ Afdeling Utrecht 

Na ruim 45 jaar blijkt dat de kerntaak van de NGIZ Afdeling Utrecht – het organiseren van een 

zestal lunchbijeenkomsten per seizoen (bedacht door de oprichter Max Snijders) – nog steeds 

een succesformule is. Gekozen is voor de vrijdagmiddag (12:00-14:00) in een vertrouwde 

ambiance. Eerst was dat Hotel des Pays Bas, tegenwoordig Huize Molenaar. Kerndoel is en 

blijft om de betekenis van internationale zaken voor een breder publiek te duiden. 

Op 6 november heeft het bestuur afscheid genomen van de heer Audretsch. Huub Audretsch 

heeft 50 jaar (!) de functie van secretaris vervuld. Het bestuur is hem dan ook zeer erkentelijk 

voor de wijze waarop hij de afdeling jaren lang heeft gedragen. 

 

NGIZ Afdeling Zuid-Nederland 

Het bestuur kwam vijfmaal bijeen. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren een nauwere 

samenwerking met het AG, mogelijke interessante onderwerpen voor lezingen en de 

financiering. 

Wat betreft het eerste punt is besloten intensiever met het AG te gaan samenwerken. Hierom 

werd vooral door het AG gevraagd. Er wordt een wat groter aantal lezingen georganiseerd, die 

zoals vanouds zoveel mogelijk bij de actualiteit moeten aansluiten. Wat betreft de financiering 

is een compromis bereikt.  

Per lezing zal een bijdrage van € 5 worden gevraagd van alle bezoekers. Daarnaast zal NGIZ 

een bijdrage van maximaal € 500 per jaar leveren. Ook NGIZ-Den Haag is met deze regeling 

akkoord gegaan.

 

Bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met anderen 

Het NGIZ heeft, als één van de voorlopers van het Nederlands Instituut voor Internationale 

Betrekkingen ‘Clingendael’, een bijzondere band met het instituut. Niet alleen is het 

secretariaat van het NGIZ er gevestigd, maar er wordt ook waar mogelijk is samengewerkt. 

Verder werd er bij het organiseren van lezingen en bijeenkomsten samengewerkt met het 

Turkije Instituut, het Studium Generale Erasmus Universiteit Rotterdam, en de 

Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) 
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Bestuurssamenstelling  

De samenstelling van het bestuur was eind 2015 als volgt: 

 

NGIZ Bestuur 2015 

 Dhr. Prof. dr. J. Th. Q. Rood voorzitter 

 Dhr. drs A. van der Laar, vicevoorzitter 

 Dhr. drs. R. Ferrari, secretaris 

 Dhr. drs. J.P. van Aubel, bestuurslid 

 Dhr. drs. J. Luijten, penningmeester 

 Mw. drs. J. Hekking, bestuurslid 

 Mw. M. Melles, bestuurslid 

 Mw. drs.L. del Colle, bestuurslid 

 Mw. M. Tummers- de Groot 

 Dhr. L. Nieuwerf, kwaliteitszetel namens de SIB 

 

Afdeling Utrecht  

 Prof. dr. M. Segers, voorzitter 

 Mw. Prof. dr. B. de Graaf 

 Dhr. Dr. H.A.H. Audretsch, secretaris 

 Mw. A. van Veen, penningmeester 

 Dhr. T. van den Brink 

 Mw. M. van Gulick, Vertegenwoordiger SIB-Utrecht 

 

Afdeling Amsterdam  

 Marijn Hoijtink,  waarnemend voorzitter 

 Angie van Dijk, penningmeester 

 Deemer van Werven,  secretaris 

 Marnix Arendshorst, bestuurslid 

 Tim Fresen, bestuurslid 

 Bram van Lieshout, bestuurslid

 

Afdeling Rotterdam  

 Prof. dr. J. Colijn , voorzitter 

 Prof. dr. K. van Paridon, vice-voorzitter 

 Mw. drs. N. de Zwart, secretaris 

 Dhr. V.A. Schoenmakers 

 Dhr. F. Lavooij 

 Dhr. mr. G.P.I.M. Wuisman 

 Vertegenwoordiger Studium Generale 
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Afdeling Noord-Nederland  

 Julius Wijnands , Voorzitter & Coördinator Externe Projecten 

 Nynke Broos , Secretaris & Coördinator Financiën 

 Marthe Grotenhuis , Coördinator Lezingen 

 Michiel van der Steeg , Coördinator Masterclasses 

 Yi-han Wen,  Coördinator Public Relations  

 

Afdeling Zuid-Nederland  

 Dhr. H. Schippers, secretaris 

 Dhr. drs. P.H. Goedhart, voorzitter 

 Henny van der Graaf, bestuurslid 

 Drs. Bernard Grevink, Bestuurslid , contact met het Academisch Genootschap 

Eindhoven (AG).  

 Caecilia van Peski, bestuurslid 

 

Sponsors   

 Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

 Stichting Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 

 V-Fonds 

 

Ereleden   

 Prof. Jhr dr G. van Benthem van den Bergh, oud-voorzitter 

 Prof. dr.ir. J.J.C. Voorhoeve, oud-voorzitter 

 Prof. Dr. A. van Staden, oud-voorzitter 

 Mevrouw J. Schneiders-van Schie, voormalig secretaresse 

 Drs. C. Homan, oud- vice voorzitter 

 

Secretariaat  

Het NGIZ heeft, als één van de voorlopers van het Nederlands Instituut voor Internationale 

Betrekkingen 'Clingendael', een bijzondere band met het instituut. Het secretariaat van het 

NGIZ is er ondergebracht. 

Office Manager: Mw Christine Bakker 
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Bijeenkomsten van het NGIZ 

DEN HAAG  

20/02  

NGIZ Den Haag / Amsterdam. De betekenis van diplomatie in de 21e eeuw | congres i.s.m. de 

SIB. 

Sprekers:  

- Paul Meerts, over internationaal onderhandelen en de technieken van onderhandelen. 

- Herman Schaper, workshoover het Nederlandse onderhandelen en lobbyen in 

multilateraal kader. 

- Winand Quaedvlieg, workshop over economische diplomatie en de rol van het 

bedrijfsleven. 

- Martijn van Lith, workshop over digitale diplomatie. 

- Djeyhoun Ostowar over zijn ervaringen bij Buitenlandse Zaken, het doorlopen van het 

‘Klasje BZ’ 

- Pieter van Nispen, workshop diplomatie, onderhandelen en interculturele       

   communicatie.  

Locatie: Allard Pierson Museum, Amsterdam 

120 deelnemers  

 

09/03 

NGIZ Den Haag | Rusland, Oekraïne en het oosten van Europa: wat brengt de toekomst? 

NGIZ- Clingendael actualiteitenseminar 

Peter d’Hamecourt (journalist, publicist en columnist) 

Laura Starink (o.a. oud-correspondent NRC in Moskou) 

Tony van der Togt, verbonden aan Instituut Clingendael 

Locatie: Instituut Clingendael, Den Haag 

80 deelnemers 

 

07/04  

NGIZ Den Haag | Turkije Instituut | “Iraq, Syria and the Rise of ISIS: What To Do” 

Spreker: Joost Hiltermann, Director of the MENA Program of the International Crisis Group. 

Locatie: Leiden University College The Hague. 

150 deelnemers 
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22/04  

NGIZ Den Haag: Van Bylandtlezing. Hoe de mens de oceanen en zeeën verandert. 

Derde lezing uit de Van Bylandtlezingen reeks over de stand van zaken betreffende de 

mondiale openbare ruimtes (lucht, klimaat, water, oceanen, etc.). 

Spreker: Prof.dr.ir. Caroline Slomp, Hoogleraar Aardwetenschappen en Biochemie en Tom 

Gijsen van Greenpeace 

Locatie: Instituut Clingendael, Den Haag 

75 deelnemers 

  

29/04 

NGIZ Den Haag | Naar de uitgang? Het Verenigd Koninkrijk en de EU na de Britse verkiezingen. 

Spreker: Rem Korteweg, als senior research fellow verbonden aan het Centre for European 

Reform te Londen en expert op het terrein van de Britse buitenlandse politiek en de EU. 

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag 90 deelnemers 

04/06  

NGIZ Den Haag | Vierde Van Bylandt-lunchlezing die het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

i.s.m. het NGIZ. Lezing uit de van Bylandt lezingenreeks over de stand van zaken van mondiale 

openbare ruimtes, met de titel: Wat betekent klimaatverandering voor ontwikkelingslanden 

en Nederland? 

Spreker Bram Bregman, KNMI 

 

17/06  

NGIZ Den Haag | Veilige Gebieden: Valse Beloften? 

Door Prof.Dr.Ir. Joris Voorhoeve over de val van Screbenica 

Instituut Clingendael, Den Haag 

80 deelnemers 

 

17/06 

NGIZ Den Haag | Algemene Ledenvergadering 

Instituut Clingendael, Den Haag 

25 deelnemers 
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24/06 

NGIZ Den Haag | Van Bylandt lezing | Het veiligstellen van grondstoffen voor Nederland èn 

duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden: twee geloven op één kussen ? 

Spreker: Dirk-Jan Koch, Speciaal Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen over de 

schijnbare tegenstellingen tussen het Nederlandse belang en de internationale 

ontwikkelingsagenda en hoe deze overbrugt zou kunnen worden. 

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

30/09 

NGIZ Den Haag | Sterker door samenwerking: Nederland en Vlaanderen in de wereld van 

morgen. 

  

Op woensdag 30 september organiseerde het NGIZ in samenwerking met de Algemene 

Afvaardiging van de Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen een 

symposium over de Vlaams-Nederlandse samenwerking op economisch terrein, in het 

bijzonder waar het de Deltaregio betreft. Doel van dit symposium was om te inventariseren 

waar mogelijkheden liggen om de economische samenwerking tussen zowel overheden als 

tussen bedrijven en kennisinstellingen te intensiveren en te optimaliseren. 

Sprekers: Bart Kuipers, Dries Vervoort, Egbert Jan Sol, Gerard van Harten, Guy Tegenbos,  

Jan VanHove, Martin van der Does de Bye, Pex Langenberg, Roland Teixeira de Mattos, Ummo 

Bruns en Jan Rood en Axel Buyse als moderators. 

Locatie: Burgerzaal Stadhuis Rotterdam 

aantal deelnemers: 120 

 

07/10 

NGIZ Den Haag: openingsevenement lustrum NGIZ ’70 JAAR VRIJHEID, 70 JAAR VOORUIT’ 

Dit jaar bestaat het NGIZ zeventig jaar. De doelstelling van na de Tweede Wereldoorlog is 

anno 2015 nog immer relevant. Dit geldt in het bijzonder voor het onderwerp ‘vrijheid’; het 

onderwerp dat het leidend thema is van een reeks van tijdens dit lustrumjaar te organiseren 

activiteiten. Dit onder de noemer ’70 jaar vrijheid, 70 jaar vooruit’. 

Sprekerspanel: Joris Voorhoeve, Simone Philippini, Kees van Baar en André Gerrits 

Locatie: Vredespaleis, Den Haag 

Aantal deelnemers: 225 waarvan 90 deelnemers aan de rondleiding. 
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11/11  

NGIZ Den Haag: Syrië, Rusland en de Internationale Coalitie 

Met de Russische interventie heeft de strijd in Syrië een nieuwe en volgens velen gevaarlijke 

wending genomen. Een jaar van luchtaanvallen door de internationale coalitie heeft geen 

einde gemaakt aan IS.  

Inleiders: Dick Zandee, senior research fellow bij Instituut Clingendael ging in op de campagne 

van de internationale coalitie ingaan;  

André Gerrits, hoogleraar internationale studies aan de Universiteit Leiden, sprak in het  

bijzonder over de Russische rol in deze kwestie. 

De lezing werd gehouden bij Internationaal perscentrum Nieuwspoort.  

Ruim 70 geïnteresseerden hadden zich aangemeld. 

 

16/11  

NGIZ-Clingendael Actualiteitenseminar : China’s Nieuwe Zijderoute: kans of bedreiging? 

I.s.m. Instituut Clingendael, georganiseerd bij Instituut Clingendael. 

Jan Rood, voorzitter NGIZ was de moderator.  

85 deelnemers 

Sprekers: 

- Ingrid d’Hooghe, senior research associate bij Instituut Clingendael:  

   De Zijderoute: tussen droom en werkelijkheid 

-Frans-Paul van der Putten, senior research fellow bij Instituut Clingendael 

 Geopolitieke implicaties van China’s Nieuwe Zijderoute. 

-Arjen van de Berg, plv.-directeur Directie Azië en Oceanië Ministerie van Buitenlandse Zaken:  

  Het Chinese One Belt, One Road initiatief: kansen en uitdagingen voor Nederland en de EU. 

  De gevolgen voor Nederland, het bedrijfsleven en de EU. 

- René van der Plas, directeur Spoor van het Havenbedrijf Rotterdam NV:  

 One Belt, One Road; risico of kans voor Rotterdam? 

 

NGIZ Club Clingendael 

09/04 

NGIZ Club Clingendael | Thema terrorisme 

NGIZ Club Clingendael: een netwerk voor een nieuwe generatie professionals met een sterke 

interesse in internationale betrekkingen.  

Locatie: Instituut Clingendael, Den Haag 

90 deelnemers 
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05/11

NGIZ Club Clingendael and The Peace Palace Library  | Trade Talks The Hague 

‘Trade Talks The Hague’, an evening with lectures, masterclasses and discussions on 

international trade. Specific focus will be on the development of the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP) 

Sprekers: diverse, w.o Carlo Trojan, Ronald Roosdorp 

Locatie: Vredespaleis, Den Haag 

80 deelnemers 

   

11/06 

NGIZ Cinema | CITIZENFOUR 

Filmavond georganiseerd in samenwerking met het Nutshuis. Deze avond stond in het teken 

van de met een Oscar bekroonde film Citizenfour.  

Spreker: Evelyn Austin van Bits of Freedom  

 

23/09 

NGIZ Cinema | The Ambassador 

Filmavond georganiseerd in samenwerking met het Nutshuis over multinationals in fragiele 

staten. 

Spreker: Mads Brügger, Deens journalist 

  

NGIZ NOORD 

23/02  

NGIZ Noord | Mini-Masterclass over TTIP 

Spreker: dr. Marek Neuman 

Locatie: Universiteit van Groningen 

 

29/02   

NGIZ Noord | Masterclass | “Facing the Necessary Changes: The Military Apparatus in the 21st 

Century” 

De eerste masterclass van het NGIZ-Noord vond plaats bij de Koninklijke Militaire Academie in 

Breda. Over de verandering in het militaire apparaat in de 21e eeuw.  
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NGIZ NOORD 

08/05 

NGIZ Noord |Masterclass “Politiek Achter Gesloten Deuren: NL, EU, Rusland” 

Locatie: Ministerie van Buitenlandse zaken 

 

19/10 

NGIZ Noord | Refugees: what’s the problem? 

The challenges of migration 

Spreker: Bas ter Haar 

Locatie: Academiegebouw, RUG 

 

NGIZ UTRECHT 

20/03 

NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst 

Spreker: Prof. Dr A. Brenninkmeijer 

  

25/09 

NGIZ Utrecht | lunchlezing | Wat beweegt Turkije ? 

Lezing over de draai die de Turkse buitenlandse politiek de laatste achtjaar onder Erdogan en 

Davutoglu heeft gemaakt.  

Spreker: Prof. dr. E.J. Zurcher  

 

06/11 

NGIZ Utrecht | Avondlezing en afscheid van secretaris Huub Audretsch 

Spreker: Maarten van Rossem: ‘Was Obama een goede president en wat zijn de kansen van 

Hillary?’ 

Locatie: Paushuize, Utrecht 

 

NGIZ ZUID 

07/04  

NGIZ Zuid | Lezing Buitenland Actueel | Komt er nieuwe Koude Oorlog? 

Spreker: Chris Klep 

Locatie:  Academisch Genootschap, Eindhoven 

40 deelnemers 

21/05 
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NGIZ ZUID 

NGIZ Zuid | Avondlezing | Mali, wat moeten wij in die Zandbak? 

Spreker: dr. Fred van der Kraaij Locatie: Academisch Genootschap Eindhoven 

20 deelnemers 

 

24/09 

NGIZ Afdeling Zuid | Lezing CUBA  

Spreker Ries Holtkamp over de bijzondere positie van het grootste Caribische eiland; de 

achtergronden van de toenadering tussen de VS en Cuba. 

Locatie: Academisch Genootschap Eindhoven 

55 deelnemers 

 

22/10 

NGIZ Afdeling Zuid | Lezing over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten  

Spreker:  Jan van Oudheusden 

Locatie: Academisch Genootschap Eindhoven 

55 deelnemers 

  

NGIZ ROTTERDAM 

29/09 

NGIZ Rotterdam| Understanding Russia 

  

Kun je zakendoen in de voormalige Sovjet-Unie? Hoe opereer je als journalist in een land dat 

elk tegengeluid al dan niet gewelddadig onderdrukt? En hoe moet Europa zich verhouden tot 

de expansiedrift van Poetin?  

Spreker: Olaf Koens, freelance correspondent voor RTL Nieuws in Moskou.  

Locatie: Campus Woudesteijn, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

25/11  

NGIZ Rotterdam | What’s next for Syria?  

Lecture by Petra Stienen, author, Arabist former diplomat in Egypt and Syria What are the 

biggest challenges for Syria? Who are the players beyond Assad and ISIS? How should we 

understand the political and military interference of both the West and Russia?  

Campus Woudesteijn, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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NGIZ AMSTERDAM 

12/11  

NGIZ Amsterdam “De impact van Big Data op Internationale Betrekkingen”. 

Spreker: Prof. dr. Andrej Zwitter, NGIZ Hoogleraar verbonden aan de RUG 

Locatie: Café 96, Amsterdam  


