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! Conceptualisatie van ‘Geopolitiek’ door Colin S. Gray 474
! Grays ontologie: internationale betrekkingen als een

sociaal-darwinistische (machts)strijd tussen naties waarin
geografie een richtingaangevende functie vervult 475

! Grays epistemologie: identificatie van geografische patro-
nen in de politieke geschiedenis (vrije wil omgevingsden-
ken, met een bescheiden aanzet tot ‘cognitief denken’) 479

! Evaluatie van Grays ‘geopolitieke’ bijdrage aan het
IB-studieveld 482

3.4.2.2. Zbigniew Brzezinski: ontgoochelde ‘idealist’, die aandacht
vraagt voor de geopolitieke basissetting als uitgangsbasis
voor ’n realistisch beleid 483
! Zbigniew Kazimierz Brzezinski (1928-heden) en zijn werk 483
! Conceptualisatie van ‘Geopolitiek’ door Zbigniew

Brzezinski 486
! Brzezinski’s ontologie: opmerkelijke parallellen met de

Klassieke Geopolitiek 487
! Brzezinski’s epistemologie: een geografisch determinisme 491
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! Evaluatie van Brzezinski’s ‘geopolitieke’ bijdrage aan
het IB-studieveld 492

3.4.3. Het klassiek-geopolitieke gehalte in het werk van Kissinger, Gray
en Brzezinski onderling vergeleken 494

3.5. De vermeende complementariteit tussen ‘Geopolitiek’ & het ‘neo-Realisme’
(Ciro E. Zoppo, 1985) 496

3.6. Een uitloper van het “Sprouts-continuüm”: de ‘Nieuwe Geopolitiek’ (/1991) 499
3.6.1. Het opportuniteits-bereidwilligheidskader (Harvey Starr) 502
3.6.2. Toepassing op de studie van het buitenlands beleid (Maria Papadakis

& Harvey Starr) 503
3.6.2.1. De gebrekkige definitie van het ‘buitenlands beleid’ 504
3.6.2.2. Het ‘Omgevingsvariabel Model’ (‘Environmental Model’) 505
3.6.2.3. Kritieken op het ‘Omgevingsvariabel Model’ 510

3.6.3. Ander hedendaags onderzoek in (het verlengde van) de New
Geopolitics-school 512

3.7. Verhouding tussen ‘Geopolitiek’ & Internationale Betrekkingen:
een slotevaluatie 513

HOOFDSTUK 4
Welke alternatieven biedt de Politieke Geografie aan de ‘Klassieke Geopolitiek’?
Wat is hun relevantie voor IB (i.h.b. in analyses over het ‘buitenlands beleid’)? 519

4.0. Inleiding 529
4.1. Moeizame pogingen vanuit de Politieke Geografie om ‘Geopolitiek’

te her-incorporeren 531
4.1.1. De naoorlogse ‘Geneutraliseerde Geopolitiek’: Politieke Geografie

weerhoudt zich van het geven van prescriptieve, (buitenlands)politieke
beleidsadviezen 531

4.1.2. Saul B. Cohens ‘Prescriptieve Politieke Geografie’ (/1963): eerste
poging om internationale betrekkingen opnieuw in openlijk
‘geopolitieke’ termen te bestuderen 532
4.1.2.1. Saul Bernard Cohen (1925-heden) en zijn werk 532
4.1.2.2. Basisdimensies in Saul B. Cohens benaderingswijze tot

‘Geopolitiek’ 534
! Conceptualisatie van Cohens ‘Geopolitiek’ 534
! Ontologie van Cohens ‘Geopolitiek’ 536
! Cohens epistemologie en 'methodologie': possibilisme &

kaarten als ‘analyse-instrument’ 541
! De relevantie van Cohens werk voor het studieveld van

de Internationale Betrekkingen 542
4.1.3. Yves Lacostes Franse geopolitieke school rond het tijdschrift

“Hérodote” (1976 & 1982) 543
4.1.3.1. Yves Lacoste (1929-heden) en zijn werk 544
4.1.3.2. Basisdimensies in Hérodotes Geopolitiek 546

! Conceptualisatie van ‘Geopolitiek’ door de Franse
geopolitieke Hérodote-school 546
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! Ontologie van Hérodotes ‘Geopolitiek’ 551
! Hérodotes epistemologie en ‘methodologie’: possibilisme

& enig sociaal-constructivisme 554
! De relevantie van Lacostes werk voor het studieveld

van de Internationale Betrekkingen 558
4.2. Ontstaan & ontwikkeling van de ‘Kritische Geopolitiek’ 560

4.2.1. Maatschappelijke ontstaansachtergrond van de ‘Kritische Geopolitiek’:
einde van de Koude Oorlog, “globalisering” en de these van de
irrelevantie van ‘territorialiteit’ 561

4.2.2. Theoretische inbedding van de ‘Kritische Geopolitiek’ 562
4.2.2.1.  De golf van het ‘post-positivisme’ 563
4.2.2.2. ‘Postmodernisme’: onmogelijkheid van universele

wetenschappelijke kennis 565
4.2.2.3. Het ‘post-structuralisme’: een erg belangrijke inspiratiebron 567

! Foucaults conceptualisering van discours als vorm van
‘kennis’ & ‘macht’ én zijn analyse van de ‘genealogie’ van
de kennis in termen van ‘tactieken’ en ‘machtsstrategieën’ 567

! Het concept ‘hegemonie’ van de Italiaanse marxistische
denker Antonio Gramsci 568

! De theorieën van Jacques Derrida omtrent textuele
deconstructie: ‘binaire opposities’ 569

! Het boek ‘Orientalism’ van Edward W. Said: ‘imaginaire
geografie’ & haar voorstellingen 570

! De fusie van bovenstaande elementen tot één nieuwe
geopolitieke onderzoekstraditie 571

4.2.2.4. ‘Kritische theorie’: onechte inspiratiebron van ‘Kritische
Geopolitiek’? 572

4.2.2.5. Consequentie: in vraag stellen van de ‘natuurlijkheid’ van
Realistische perspectieven op de internationale betrekkingen 572

4.2.3. Centrale auteurs die de ‘Kritische Geopolitiek’ haar beslissende vorm
en inhoud gaven 573
4.2.3.1. Gearóid Ó Tuathail & John Agnew en hun werk 573

! Gearóid Ó Tuathail (Gerald Otoal): Ier in Blacksburg,
USA ! “America's most wired town” 573

! John Agnew: links georiënteerde Amerikaanse geograaf 574
4.2.3.2. Simon Dalby en zijn werk 575
4.2.3.3. Klaus-John Dodds en zijn werk 576

4.3. Eigenheid van de ‘Kritische Geopolitiek’ 577
4.3.1. Basisfundamenten van de ‘Kritische Geopolitiek’ 582

4.3.1.1. Ontologie van de ‘Kritische Geopolitiek’ 582
4.3.1.2. Epistemologie van de ‘Kritische Geopolitiek’: de

‘inter-subjectiviteit’ of de ‘gesitueerde kennis’ (invloed
van het ‘sociaal-constructivisme’) 584

4.3.1.3. “Methodologie”: discoursanalyse met aandacht voor de
wijze waarop beleidsmakers ‘territorialiteit’ voorstellen en
aanwenden 588
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! De ‘scripting’ van het buitenlands beleid: ‘geopolitieke
codes’ & ‘geopolitieke visies’ 593

! De creatie en instandhouding van ‘imaginaire grenzen’
in het buitenlandspolitiek discours als instrument om de
eigen nationale identiteit te (re)produceren 595

! Verdiensten van de ‘Kritische Geopolitiek’ in het analyseren
van het buitenlands beleid 597

4.3.2. Onderzoeksagenda voor de toekomst, geformuleerd vanuit de
‘Kritische Geopolitiek’ 598
4.3.2.1. De visie van David Newman, hoofdredacteur van

‘Geopolitics’ (1998) 598
4.3.2.2. De visie van Klaus-John Dodds (2001) 602

4.3.3. Vergelijking van de ‘Kritische Geopolitiek’ met de Franse geopolitieke
Hérodote-school 605

4.4. Kritieken op de ‘Kritische Geopolitiek’ van hedendaagse auteurs: bespreking 608
4.4.1. Kritiek 1: het amorfe karakter of de afwezigheid van een duidelijke

stellingname wat ‘Kritische Geopolitiek’ nu daadwerkelijk inhoudt 609
4.4.2. Kritiek 2: is ‘Kritische Geopolitiek’ überhaupt wel mogelijk of

wenselijk? 610
4.4.3. Kritiek 3: is ‘Kritische Geopolitiek’ ook toepasbaar op niet-hegemo-

nische staten of internationaalpolitieke actoren? 611
4.4.4. Kritiek 4: de relevantie van ‘globalisering’, ‘informatisering’ en de

‘risico-samenleving’ & de vraag of de dichotomie moderne-
postmoderne Geopolitiek overbodig is 612

4.4.5. Kritiek 5: gebrek aan aandacht voor subjectiviteit en ‘agency’ in
Otoals benadering 613

4.4.6. Kritiek 6: geen onderscheid tussen ‘buitenlandspolitieke besluiten’
en de ‘operationele resultaten’ van deze besluiten 613

4.4.7. Kritiek 7: minder aandacht voor materiële omgevingsfactoren 614
4.4.8. Kritiek 8: onduidelijke conceptualisering van het begrip ‘politiek’

binnen de ‘Kritische Geopolitiek’ 615
4.5. Slotverdict: welke relevantie van de ‘Kritische Geopolitiek’ voor de studie

van de internationale relaties, in het bijzonder van het ‘buitenlands beleid’? 616

DEEL III
SYNTHESE EN CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE
‘GEOPOLITIEKE BENADERINGSWIJZE’ IN DE STUDIE VAN HET
BUITENLANDS BELEID 619

HOOFDSTUK 5
De eigenheid en bruikbaarheid van ‘Geopolitiek’: naar een
‘meer alomvattend’ geopolitiek analysemodel voor de studie
van buitenlandspolitieke vraagstukken? 621

5.0. Inleiding 631
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5.1. Mogelijke verklaringen voor ‘Geopolitiek’ 632
5.1.1. De opkomst van ‘Geopolitiek’ doorheen de moderne geschiedenis 632

5.1.1.1. Een temporele verklaring 633
5.1.1.2. Een geografisch-geopolitieke verklaring 634
5.1.1.3. Waarom er in Vlaanderen sinds 1945 niet meer ten gronde

over de Geopolitiek gepubliceerd werd 635
! Onbekend is onbemind 638
! Vlaanderen heeft een kleine academische gemeenschap 638
! De quasi onbestaande wetenschappelijk-institutionele

koppeling (in Vlaanderen) tussen ‘Geografie’ en ‘Politieke
Wetenschappen’ 638

5.1.2. De LAT-relatie tussen de Politieke Geografie en de Internationale
Betrekkingen 639
5.1.2.1. Oorzaken die ten grondslag liggen van de LAT-relatie tussen

de Politieke Geografie en de Internationale Betrekkingen 639
5.1.2.2. Mogelijke aanknopingspunten voor een structurele dialoog

tussen de Politieke Geografie en de Internationale
Betrekkingen 644

5.1.2.3. Onze visie: ‘Geopolitiek’ als een gezamenlijk project van de
Politieke Geografie en de Internationale Betrekkingen 647

5.2. De eigenheid van ‘Geopolitiek’ 652
5.2.1. Naar een ‘definitieve’ categorisatie van het schijnbaar “oneindig

aantal” mogelijke geopolitieke conceptualisaties? 652
5.2.1.1. Kort overzicht van de geopolitieke conceptualisaties die

aan bod kwamen in dit boek 652
5.2.1.2. Bestaande ‘categorisaties’ van de geopolitieke literatuur

(Deudney, Mamadouh) 654
5.2.1.3. Een ‘definitieve’ categorisatie?: aandacht voor de graad van

aanwezigheid van materiële territorialiteit én voor de positie
van de respectieve benadering op het IB-PG-continuüm 657

5.2.1.4. Categorisatie van de behandelde geopolitieke auteurs
in dit boek op basis van hun epistemologische visie omtrent
(de haalbaarheid van wetenschappelijke kennis over) de
relatie tussen ‘territorialiteit’ en (buitenlandse) ‘politiek’ 662

5.2.1.5. De genealogie van de onderzoekstradities binnen ‘Geopolitiek’
en hun verhouding t.a.v. de Internationale Betrekkingen:
een overzichtsschema 665

5.2.2. Het vraagstuk van de (operationele) definitie van ‘geopolitiek’ (in de
context van buitenlandspolitieke analyses) 667

5.3. De bruikbaarheid van ‘Geopolitiek’ voor de studie van het ‘buitenlands
beleid’ 668
5.3.1. Overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste geopolitieke

onderzoekstradities 668
5.3.2. De wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘meer alomvattend’

geopolitiek analysemodel voor de studie van buitenlandspolitieke
vraagstukken 678
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5.3.2.1. Eerdere pogingen van andere vorsers om een heus
‘geopolitiek analysemodel’ te ontwikkelen 678

5.3.2.2. Enkele meer doorgedreven inzichten over (de wenselijkheid
en haalbaarheid van) een meer alomvattend ‘geopolitiek
analysemodel’, gededuceerd uit onze kritisch-genealogische
studie 681

5.3.3. Meerwaarde en beperkingen van ‘Geopolitiek’, abstractie makende
van haar verschillende ‘scholen’ 689
5.3.3.1. Meerwaarde van de ‘geopolitieke benaderingswijze’ 690

! Geopolitiek vraagt aandacht voor ‘territoriaal ingebedde’
verklaringsfactoren, die heden binnen IB al te vaak
veronachtzaamd worden 690

! Geopolitiek heeft een ‘holistisch’ karakter; zij tracht een
inzicht te ontwikkelen in ‘the bigger picture’ van
internationaalpolitieke vragen 691

! Geopolitiek heeft een zeker ‘tijdloos’ karakter; de relatie
tussen ‘territorialiteit’ en ‘politiek’ blijft relevant in een
globaliserende wereld 692

5.3.3.2. Beperkingen van de ‘geopolitieke benaderingswijze’ 693
! Geopolitiek blijft een zeer specifieke analyse; het is geen

‘alleenzaligmakende’ aanpak tot de studie van
internationaalpolitieke vraagstukken 693

! Geopolitiek is geen exacte wetenschap, en zal het ook
nooit worden 694

! Het gevaar op geopolitieke abstracties van de diversiteit
op het terrein 695

! De verschillende geopolitieke benaderingswijzen
ontstonden elk in hun eigen, zeer specifieke Zeitgeist 696

! De afwezigheid van een duidelijke definitie van wat
‘Geopolitiek’ inhoudt, kan haar potentieel ondermijnen;
daarom bestaat er nood aan een ‘ijkpunt’ die niettemin
nieuwe aanpassingen mogelijk blijft maken 697

! Sommigen gebruik(t)en ‘Geopolitiek’ als een instrument
om hun macht uit te breiden of zichzelf te legitimeren,
waardoor ‘Geopolitiek’ zelf gepolitiseerd raakt 697

5.3.4. Onderzoeksagenda voor het toekomstig onderzoek inzake
‘Geopolitiek’ als studieveld 700
5.3.4.1. Onderzoeksagenda inzake de historiografische studie van

‘Geopolitiek’ 701
! De algemene historiografie van Geopolitiek in verhouding

tot de Internationale Betrekkingen 702
! De meer specifieke historiografie van ‘Geopolitiek’ in

diverse landen 703
5.3.4.2. Onderzoeksagenda op theoretisch-conceptueel en analytisch

vlak: naar de ontwikkeling van een ‘Reflexief-Cognitieve
Geopolitiek’? 704
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beleidsvoering 706
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I.5.1. Anderson & Anderson (1998 ! VSA) 728
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