
1

Inhoudsopgave

College 1. Het nieuwe normaal in de internationale politiek
H1. Het belang van het persoonlijke in internationale betrekkingen
H2. Trends op weg naar een nieuw normaal?
H3. Uitdagingen en dreigingen

College 2. De ambities van de hoofdrolspelers
H4. China 
H5. De Verenigde Staten en Rusland
H6. De EU

Aanbevolen literatuur



2

jaap de hoop scheffer

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer begon zijn loopbaan als ambassadesecreta-
ris in Ghana en klom later op als secretaris van de minister van Buitenlandse 
Zaken. In 2002 vervulde hij zelf deze ministerpost in het eerste kabinet Balke-
nende. Een jaar later werd hij voor vijf jaar benoemd tot Secretaris Generaal van 
de NAVO en voorzitter van de Noord Atlantische Raad. Sinds 2009 is hij hoog-
leraar Internationale Relaties en Diplomatieke Praktijk aan de Universiteit Leiden. 
 
Hij is tevens voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en lid van 
het curatorium van VNO-NCW. Op 22 juni 2018 is de Hoop Scheffer bij Koninklijk 
Besluit benoemd tot Minister van Staat.

sg universiteit leiden - campus den haag

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Univer-
siteit Leiden. Studium Generale Universiteit Leiden organiseert lezingen voor stu-
denten en andere belangstellenden van binnen en buiten de universiteit die over de 
grenzen van hun vakgebied heen willen kijken.

Voor meer informatie, kijk op: http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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Een standaardwerk dat nog altijd zeer relevant is:
Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company Inc. New York 2001

Een grote autoriteit in de leer van de Internationale Betrekkingen:
Nye Jr. Joseph, The Future of power. Public Affairs Perseus Book Group, New York 2011 

Een van de eersten met de blik op Azië:
Kanna, Paragh, How to run the world; charting a course to the next renaissance. Random House 2011. 

Gezaghebbende Harvard en Kennedy Center emeritus hoogleraar:
Allison, Graham, Destined for war; can America and China escape Thucydides’ trap? 

Een van de meest ervaren Amerikaanse diplomaten:
Burns, William J., The Back Channel; a memoir of American diplomacy and the case for its renewal. Random 
House, New York, 2019 
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