
Op 4 december 2017 sprak: 

 

 Prof. dr. R. (Rob) de Wijk, 
Non-executive director van het “De Haag Centrum voor Strategische 

Studies” 

over:  

De nieuwe revolutionaire golf   

Brexit. Trump. Le Pen. Wilders. Ze worden in verband gebracht met een opstand tegen de politieke 

elite. De situatie nu, doet sterk denken aan eerdere revolutionaire golven die Europa hebben 

overspoeld, zoals die van 1848. Die waren, net als nu het gevolg van de globalisering.  

 

Maar het is de afgelopen eeuwen niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen 

samenvielen en elkaar versterkten: verschuiving van de economische en politiek macht naar het 

oosten, een financiële crisis en langdurige economische stagnatie, opstanden en ontwrichting in het 

Midden Oosten en Noord-Afrika, terrorisme en vluchtelingenstromen, conflict met Rusland, 

toenemende spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese Zeeën, afnemende voorzieningszekerheid en 

sterk fluctuerende prijzen van grondstoffen en energie, klimaatverandering en een nieuwe 

industriële revolutie die de productie ingrijpend verandert en banen overbodig maakt. Al deze 

ontwikkelingen hebben het vertrouwen in de politiek ondermijnd.  

 

Prof. dr. R. (Rob) de Wijk is de non-executive director van het ‘Den Haag Centrum voor 

Strategische Studies (HCSS)’. Het centrum is door Rob de Wijk opgericht op 1 februari 2007. 

Het centrum richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie.  

 

Van 2012 tot december 2015 was De Wijk ook directeur van “The Hague Security Delta” (HSD), 

en sinds december 2015 strategisch adviseur HSD.  

 

Sinds 2000 is hij tevens hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid aan de Universiteit 

Leiden. Rob de Wijk heeft verschillende nevenfuncties: lid strategiegroep Roadmap Next Economy, 

lid van de ‘Strategic Advisors Group’ van ‘The Atlantic Council’ in Washington en de ‘Senior 

Steering Group’ van het ‘NATO Special Forces Headquarters’ in Mons. Tevens is hij columnist bij 

Dagblad Trouw en Energiepodium.n 

Rob de Wijk is in 1954 in Dordrecht geboren. Hij begon zijn carrière als freelance journalist. In 

1980 werd hij hoofdredacteur van een uitgeverij van tijdschriften en wetenschappelijke publicaties. 

Van 1985 tot 1989 was hij werkzaam aan het departement Politieke Wetenschappen van de 

Universiteit Leiden 

In oktober 1989 werd Rob de Wijk op het Ministerie van Defensie benoemd tot hoofd Conceptuele 

Zaken. Hij adviseerde de CDS inzake strategische planning en beleid. In 1997 werd hij vanuit het 

Ministerie gedetacheerd bij het Clingendael Institute om de militaire aspecten van internationale 

veiligheid te bestuderen. 

Van 1992 tot 2006 was hij lid van de Raad voor het Defensie Onderzoek (RDO) van TNO. Van 

1999 tot 2008 was hij hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Koninklijke Militaire 



Academie (KMA). De afgelopen jaren publiceerde hij talloze artikelen en boeken. Zijn meest 

recente boek is "De nieuwe Revolutionaire Golf". 


