
 
 

Geachte Mevrouw, Geachte Mijnheer, 

In het kader van de herdenking van de Grote Oorlog hebben wij het genoegen u uit te nodigen 

voor het volgende colloquium dat het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie organiseert op 

20 april 2017.  

De Verenigde Staten als “World Security Provider”  

Vanaf de deelname aan de Eerste Wereldoorlog tot het verschuiven van 

de “focus” naar de regio Azië-Stille Oceaan 

Honderd jaar geleden, op 6 april 1917, namen de Verenigde Staten officieel deel aan de Eerste 

Wereldoorlog. Meer dan dertig maanden zijn verstreken sinds de schending, op 4 augustus 1914, 

van de Belgische neutraliteit door de troepen van de Kaiser. Door het kluwen van de allianties 

tussen de grootmachten wordt wereldwijd gevochten. Na de talrijke veldslagen en campagnes in 

het eerste oorlogsjaar beweegt het westelijke front nagenoeg niet meer. De VS bleef lange tijd ver 

van het conflict, maar komt uiteindelijk uit zijn isolement en sluit zich militair aan bij de 

geallieerden. 

Op geschiedkundig vlak kijken we naar de gebeurtenissen die de VS ertoe hebben aangezet 

om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. Welke factoren hebben komaf gemaakt met het 

isolationisme van de toenmalige Amerikaanse politieke samenleving? Wat ligt aan de basis van de 

Amerikaanse oorlogsverklaring aan het Duitse Keizerrijk? Met welke gevolgen voor het verloop 

van het conflict en de loop van de geschiedenis? 

Door zijn deelname aan de oorlog wordt de VS internationaal een belangrijke politieke, 

economische en veiligheidsactor: een grootmacht waarvan de geopolitieke belangen en de 

veiligheidsstrategie sterk de aard en de vereisten van het internationale systeem zullen beïnvloeden. 

Vandaag staat het internationale systeem en de rol van de VS, geërfd uit de 20ste eeuw, voor 

een keerpunt. In een sterk veranderende wereld, met de opkomst van nieuwe dreigingen en grote 

geopolitieke omwentelingen in de internationale orde, tussen stabiliteit en instabiliteit, zijn de 

dynamieken die in het begin van de 21ste eeuw van de VS een supermacht hebben gemaakt 

gewijzigd. Welke gevolgen creëert dit voor de trans-Atlantische agenda en de global governance? 

Om dieper in te gaan op dit onderwerp hebben we experten van de politieke en militaire 

geschiedenis van de VS uitgenodigd. Ze zullen zowel de historische aspecten als de 

toekomstperspectiveven van de VS als grootmacht uiteenzetten : Ambassadeur Howard GUTMAN 

(former United States Ambassador to Belgium (2009-2013)), Prof. Brian HOLDEN-REID (King’s 

College London), Prof. Bart KERREMANS (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. Hall 

GARDNER (American University of Paris), Dr. Jeffrey MICHAELS (Joint Services Command 

and Staff College (UK)). Het volledig programma kunt U vinden op onze website www.khid.be. 

De conferentie zal plaatsvinden op 20 april 2017 van 13.30 uur tot 17.30 uur in het 

conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De 

taal van de conferentie is het Engels. Simultaanvertaling zal niet beschikbaar zijn. Parkeren is 

mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u 

talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het 

KHID: www.khid.be. 

Voorafgaande inschrijving is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier. 

Programma: 

13.00 u.  : Onthaal 

13.30 u.-17.30u.  : Colloquium 

17.30 u.-18.45 u.  : Receptie 

(Getekend) 
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