
Programma: 
18.30 u.: Onthaal 
19.00 u.: Conferentie en vragenronde 
20.30 u. – 21.30 u.:  Receptie © Bron illustratie: Atlas Mayor o Geographia by Joannes Blaeu – The New York Public Library 

 

Avondconferentie 
 

Geachte mevrouw, mijnheer  

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd op dinsdag 4 oktober 2022 door 
het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

De oorlog in Oekraïne, de uitdagingen voor onze bevoorrading en energieveiligheid alsook de spanningen in de 
Zuid-Chinese Zee en in de Indo-Pacifische regio doen uitschijnen dat de wereld in rep en roer staat en plaatsen 
analisten voor moeilijke voorspellingen. Ook al leven we in een geglobaliseerde wereld, territoriale factoren blijven 
uitermate relevant in domeinen zoals veiligheid, economie, energie, milieu, politiek en diplomatie. Politieke en andere 
analisten die zich vandaag toeleggen op wereldvraagstukken verwijzen dikwijls naar ‘geopolitiek’, zonder deze term 
altijd duidelijk te definiëren. Daarom dringt de nood aan een raamwerk zich op en kunnen nieuwe inzichten in de 
geopolitieke analysemethodologie klaarheid brengen.  

Met genoegen verwelkomen wij prof. dr. David Criekemans, professor aan de Universiteit Antwerpen en 
KU Leuven, en prof. dr. Gyula Csurgai, medeoprichter en directeur van het Geneva Institute of Geopolitical Studies. 
Naar aanleiding van de nieuwe boekenreeks Geopolitics and International Relations, zullen zij enkele van hun 
onderzoeksbevindingen presenteren en aan de hand van actuele casussen in de internationale relaties de relevantie 
van geopolitiek toelichten. Ze zullen de meest recente geopolitieke geleerdheid en de interactie tussen geopolitiek en 
technologie bespreken alsook de geopolitieke onderzoeksmethodiek en de recentste onderzoeken rond geo-economie 
presenteren.  

Beide sprekers kijken ernaar uit gedachten uit te wisselen met het publiek tijdens een debat dat zal plaatsvinden 
in het Engels op dinsdag 4 oktober 2022 om 19 uur op campus Renaissance. In de conferentiezaal wordt een simultane 
vertolking in het Frans en Nederlands voorzien. Om elke deelnemer de kans te geven vrijuit te spreken, zonder enig 
voorbehoud of zelfcensuur, zal dit evenement noch gelivestreamd, noch opgenomen worden. Registreer u daarom 
ten laatste op zondag 2 oktober 2022 via onze website (www.defence-institute.be) om deze conferentie persoonlijk 
bij te wonen op onze campus (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). Registratie is verplicht. 

  
  
 
 (Getekend) 
 Filip BORREMANS, ir. 
 Kol v/h Vlw stafbrevethouder 
 Directeur-generaal 
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https://www.defence-institute.be/nl/evenementen/conferentie-2022-10-04/

