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Dames en Heren,

Aan u allen van harte welkom.
Het doet me bijzonder deugd een dergelijk grote opkomst te zien.
Het mag een aanduiding zijn voor de interesse in de auteur Prof Sven
Biscop, directeur van het Europa in the World programme van het
Egmont Instituut, zeg maar de Brusselse variant van Clingendael.
Hij geeft ook les of is onderzoeksverbonden aan het European Security
and Defense College en het EU Inistitute for Security Studies, het Baltic
Defence College en het Austrian Insititute for European and Security
Policy.
Als alumni van het Europa college in Brugge ben ik verheugd dat hij ook
daar zijn kennis weet te brengen en in deze week waarin het
partijcongres in Beijing bijeenkomt is het niet zonder belang ook te
melden dat Prof. Biscop ook geregeld spreekt voor de People’s
University of China in Beijng.

Uw grote aanwezigheid is natuurlijk ook een uiting van interesse voor
het boek van Professor Biscop dat onder de uitdagende en
aanmanende titel “Make Europe big again” op de markt wordt
gebracht en straks ook voor aankoop zal beschikbaar zijn.
Uit voorgaande referenties zal u ongetwijfeld kunnen opgemaakt
hebben dat het hierbij over geopolitiek gaat, over strategie en macht,
over het aanwenden van militaire en andere macht. Het verschijnt op
een nuttig moment : na een periode van twijfel : omwille van de Euro
crisis, Brexit, interne spanningen omtrent waarden, externe spanningen
rondom onze grenzen, na deze periode dient zich een periode van hoop
en opportuniteiten aan. Net vandaag zal de Europese Raad zich buigen
over een Leaders agenda. Net de laatste maanden doen zich
spectaculaire ontwikkelingen voor op vlak van Europese samenwerking
op defensievlak.

Uw grote aanwezigheid is natuurlijk ook een uiting van uw bekendheid
met België, als gedreven actor in de multilaterale wereld. En dit in zijn
vele facetten : van Benelux tot de VN. In ontwikkeling, bescherming van
mensenrechten, mediatie, inzet in vredesmissies, … niet toevallig zijn
we kandidaat om in 2019-2020 lid te worden van de VN
Veilgheidsraaden.
Dat we een gedreven internationale actor zijn blijkt ook onze
traditionele inzet voor Europese vruchtbare samenwerking op de meest
diverse vlakken. Als klein land zijn we de grootste internal marketeers
en zijn we ook het best te vinden voor diverse vormen van

samenwerking. Met ons buurland Nederland zijn we in de wereld
koplopers inzake integratie van onze marine commando of nog lopen
we voorop in het gezamenlijk beveiligen van ons luchtruim. En het doet
ons ook deugd dat in het nieuwe regeerakkoord Nederland ook uitkijkt
om dergelijke samenwerking verder te verdiepen.

Uw grote aanwezigheid komt natuurlijk ook omwille van de grote
wervingskracht van professor Jan Rood en het Nederlands Genootschap
voor Internationale Zaken en de gewaardeerde analyse en inzichten van
Rem Korteweg die Londen heeft verlaten voor het Wassenaarse
Clingedael, waar hij niet enkel vanavond een beetje de sparring partner
van Sven zal zijn. Professor Rood zal straks het gesprek tussen Sven en
Rem in goede banen leiden.

Dames en heren, uw grote aanwezigheid verheelt natuurlijk niet dat u
ook graag naar deze residentie komt om achteraf alles door te praten
en door te spoelen met een drankje en hapje van Belgische bodem.

Maar om te eindigen met de eerste zin van Sven’s boek, namelijk
“Internationale politiek is geen liefdadigheid” nodig ik jullie allen eerst
uit om te luisteren naar Professor Biscop en daarna deel te nemen aan
het debat. Professor Biscop, Sven, je hebt het woord.

